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Code XX005 XX010 XX019 XX049 XX059 XX060 XX065 XX070 XX075 XX080 XX085 XX089 XX109
Actief
1.Thesaurietegoeden en interbankvorderingen (110)

A) Kas en kastegoeden bij gevolmachtigde agenten (111.1 en 111.2) 004
B) Tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten

en vorderingen op kredietinstellingen (111.3,111.4 en 112)
a) <= 1 jaar 010
b) > 1 jaar 011
c) Totaal B 015

C) Totaal (119) 019

2.Vorderingen op clienten (120)
A) Kredieten bij de oorsprong verleend door de instelling (121)

a) <= 1 jaar 020
b) > 1 jaar 021
c) Totaal A 025

B) Overige debiteuren (122) 027
C) Totaal (129) 029

3.Effecten,ander waardepapier en aandelen (130)
A) Effecten en ander waardepapier (139 - 131.5 - 134.4 - 135.49)

a) <= 1 jaar 030
b) > 1 jaar 031
c) Totaal A 035

B) Aandelen (131.5,134.4 en 135.49) 037
C) Totaal (139) 039

4.Overige Activa (140) 049

5.Oninbare en dubieuze vorderingen (150) 059

6.Overlopende rekeningen (160)
A) Afgeleide instrumenten 060
B) Gelopen doch niet ontvangen interesten 061
C) Overige 062
D) Totaal (169) 069

7.Vaste activa (170)
A) Financiële vaste activa (171) 070
B) Overige vaste activa 071
C) Totaal (179) 079

8.Eigen aandelen (180) 089

9.Totaal Actief (199) 099

III Beleggings-
instellingen 

met monetair 
karakter

V Totaal 
(I+II+III+IV)

TABEL 4303 - UITSPLITSING VAN DE SCHULDVORDERINGEN EN VERBINTENISSEN PER LAND

II Openbare 
besturen 

Landen (exhaustieve lijst van individuele landen)
I Financiële ondernemingen    

(partim)
IV Overige

Bijlage Circulaire NBB_2013_08-1



C
entrale banken en daarm

ee 
gelijkgestelde instellingen

K
redietinstellingen

Totaal I

O
verige financiële interm

ediairs

Financiële hulpbedrijven

Verzekeringsondernem
ingen en 

pensioenfondsen

N
iet-financiële ondernem

ingen

H
uishoudens

Instellingen zonder 
w

instoogm
erk in dienst van 

huishoudens

IV Totaal

Code XX005 XX010 XX019 XX049 XX059 XX060 XX065 XX070 XX075 XX080 XX085 XX089 XX109

III Beleggings-
instellingen 

met monetair 
karakter

V Totaal 
(I+II+III+IV)

TABEL 4303 - UITSPLITSING VAN DE SCHULDVORDERINGEN EN VERBINTENISSEN PER LAND

II Openbare 
besturen 

Landen (exhaustieve lijst van individuele landen)
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Passief
1.Interbankschulden (210)

a) <= 1 jaar 110
b) > 1 jaar 111
c) Totaal (219) 119

2.Schulden tegenover clienten (220)
A) Deposito's en schulden wegens ontleningen met zekerheidsstelling (221 en 222.1)

a) <= 1 jaar 120
b) > 1 jaar 121
c) Totaal (221.9 en 222.19) 125

B) Baissepositie (222.2) 126
C) Overige schulden (222.39) 128
D) Totaal (229) 129

3.In schuldbewijzen belichaamde schulden (230)
a) <= 1 jaar 130
b) > 1 jaar 131

Of which: resterende looptijd <= 1 jaar 132
c) Totaal (239) 139

4.Overige passiva (249) 149

5. Waardeverminderingen, voorzieningen,
    voorzorgfondsen en uitgestelde belastingen (250)

A) Waardeverminderingen op kredietrisico's met onzeker verloop (251.9) 150
B) Waardeverminderingen op effecten en waardepapier (252.29) 151
C) Voorzieningen, voorzorgfondsen voor risico's en uitgestelde belastingen (253.9,254.9 en 258) 152
D) Totaal (259) 159

6.Overlopende rekeningen (260)
A) Afgeleide instrumenten 160
B) Gelopen doch niet betaalde interesten 161
C) Overige 162
D) Totaal (269) 169

7.Achtergestelde schulden (270)
A) Achtergestelde converteerbare en niet converteerbare obligaties (271 en 272) 170
B) Overige achtergestelde ontleningen op termijn en achtergestelde voorschotten (273 en 274) 171
C) Totaal (279) 179

8.Eigen vermogen (280)
A) Winst(+) of verlies (-) van het boekjaar (286) 180
B) Overige 181
C) Totaal (289) 189

9.Totaal Passief (299) 199
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Posten buiten balanstelling
1.Afgeleide instrumenten

A) Actief = som van al de positieve marktwaarden 220
B) Passief = som van al de negatieve marktwaarden 260

2.Aan de instelling toevertrouwde waarden en vorderingen (371)
A) Indeling volgens sector, aan wie de waarden en vorderingen werden toevertrouwd

a) Fiduciaire vorderingen, zonder risico op de instelling (partim 371.41) 329
b) Fiduciaire waarden zonder risico op de instelling (partim 371.41)

1) <= 1 jaar 330
2) > 1 jaar 331

Of which: resterende looptijd <= 1 jaar 332
3) Totaal (partim 371.41) 339

B) Indeling volgens sector, door wie de waarden en vorderingen werden toevertrouwd
a) Fiduciaire vorderingen, zonder risico op de instelling (partim 371.41) 349
b) Fiduciaire waarden zonder risico op de instelling (partim 371.41) 359



Toelichting bij tabel 43.03 
 

UITSPLITSING VAN DE SCHULDVORDERINGEN EN VERBINTENISSEN  
PER LAND 

 
 
 
I. Algemene toelichting 
 
1. Deze tabel moet enkel op territoriale basis worden opgemaakt.  
 
2. Er moeten onderscheiden tabellen worden opgesteld op elk maandultimo: 

a. voor alle munten samen in tegenwaarde EUR; 
b. voor alle munten in elk van de betrokken munten. 

 
II. Bijzondere toelichting 
 
Landenlijst 
Er wordt verwezen naar de ISO-code voor de landen (ISO-3166), aangevuld met de 
hiernavolgende codes: 
XA  Europese Centrale Bank - Frankfurt; 
XB  Internationale instellingen die hun hoofdzetel buiten het Belgische grondgebied 

hebben, met uitzondering van de instellingen van de Europese Unie alsmede de 
NAVO en de SHAPE; 

XC NAVO, SHAPE en ondergeschikte organismen en diensten die hun hoofdzetel op 
het Belgische grondgebied hebben; 

XD  Instellingen van de Europese Unie die hun hoofdzetel op het Belgische grondgebied 
hebben; 

XE  Internationale instellingen die hun hoofdzetel op het Belgische grondgebied 
hebben, met uitzondering van de instellingen van de Europese Unie alsmede de 
NAVO en de SHAPE; 

XF  NAVO, SHAPE en ondergeschikte organismen en diensten die hun hoofdzetel 
buiten het Belgische grondgebied hebben; 

XG  Instellingen van de Europese Unie die hun hoofdzetel buiten het Belgische 
grondgebied hebben; 

XH Bank voor Internationale Betalingen (BIB) - Bazel; 
 
Meer informatie met betrekking tot de indeling van de voornaamste instellingen in deze 
codes kan teruggevonden worden op de website van de Nationale Bank van België. 
 



Deel "Posten buiten balanstelling" 
 
Lijnen 220 en 260 
De rapportering van de afgeleide instrumenten gebeurt hier op basis van marktwaarden. Al 
de afgeleide instrumenten met een positieve marktwaarde dienen opgenomen te worden op 
lijn 220, al de afgeleide instrumenten met een negatieve marktwaarde dienen opgenomen 
te worden op lijn 260. Deze lijnen bevatten zowel de afgeleide instrumenten die deel 
uitmaken van de balans als de buiten balans afgeleide instrumenten. 
 
Lijnen 329 t/m 359 
Deze lijnen omvatten al de aan de rapporterende instelling toevertrouwde fiduciaire 
waarden en vorderingen, zonder risico op de instelling. De rapporterende instelling neemt 
deze op in de buitenbalans posten in rubriek 371.41 als opdrachthouder. De instelling die 
opdrachtgever is, dient niets te rapporteren op deze lijnen. 
 
De fiduciaire waarden en vorderingen toevertrouwd aan de instelling, als opdrachthouder, 
worden ingedeeld per sector door wie alsook aan wie de waarden en vorderingen werden 
toevertrouwd.  
 
Bijvoorbeeld: bank A in Italië geeft de opdracht aan bank B in België om in eigen naam, 
maar voor risico van bank A, effecten aan te kopen. Bank A geeft hiervoor de nodige 
middelen aan bank B. Bank B koopt deze effecten bij bank C in Duitsland. Bank B, als 
Belgische bank en opdrachthouder, rapporteert deze verrichting in rubriek 371.41 in de 
buitenbalans posten en eveneens in tabel 43.03 (toevertrouwd aan kredietinstellingen, 
toevertrouwd door kredietinstellingen). 
 



 

   Tabel 43.03 "Uitsplitsing van de schuldvorderingen en verbintenissen per land" 

 

   1 Territoriale positie, alle munten samen in tegenwaarde EUR 

 

   1.1 Intra-consistentie 

 

   De intra-validatie bestaat, in de eerste plaats, uit de controle van de ingebrachte codes voor de landen. 

 

    XX = bestaande landencode 

 

   De intra-validatie bestaat, in de tweede plaats, uit een rekenkundige verticale controle per kolom: 

 

001   004 + 015 = 019 

002   010 + 011 = 015 

003   020 + 021 = 025 

004   025 + 027 = 029 

005   030 + 031 = 035 

006   035 + 037 = 039 

007   060 + 061 + 062 = 069 

008   070 + 071 = 079 

009   019 + 029 + 039 + 049 + 059 + 069 + 079 + 089 = 099 

010   110 + 111 = 119 

011   120 + 121 = 125 

012   125 + 126 + 128 = 129 

013   130 + 131 = 139 

014   132 ≤ 131 

015   150 + 151 + 152 = 159
1
 

016   160 + 161 + 162 = 169 

017   170 + 171 = 179
1
 

018   180 + 181 = 189
1
 

019   119 + 129 + 139 + 149 + 159 + 169 + 179 + 189 = 199 

020   330 + 331 = 339 

021   332 ≤ 331 

 

   De intra-validatie bestaat, in de derde plaats, uit een rekenkundige horizontale controle per lijn : 

 

022   XX005 + XX010 - XX019 

023   XX060 + XX065 + XX070 + XX075 + XX080 + XX085 - XX089 

024   XX019 + XX049 + XX059 + XX089 - XX109 

   uitgezonderd de lijnen 071, 079, 099, 130 tem 139, 180, 189, 199, 220 en 260 

 

   De volgende cellen moeten steeds gelijk zijn aan nul : 

 

   XX = alle landen 

 

   (004,XX010) 

   (004,XX049) 

   (004,XX059) 

   (004,XX060) 

   (004,XX065) 

                                                           
1
 Niet van toepassing voor de bijkantoren van kredietinstellingen naar buitenlands recht met zetel in een Lid-Staat van de Europese Unie en daarmee 

gelijkgestelden. Waar mogelijk wordt de gelijkheid in deze gevallen vervangen door een ongelijkheid (cfr. regel 527). 



 

   (004,XX070) 

   (004,XX075) 

   (004,XX080) 

   (004,XX085) 

   (004,XX089) 

 

   (010,XX049) 

   (010,XX059) 

   (010,XX060) 

   (010,XX065) 

   (010,XX070) 

   (010,XX075) 

   (010,XX080) 

   (010,XX085) 

   (010,XX089) 

 

   (011,XX049) 

   (011,XX059) 

   (011,XX060) 

   (011,XX065) 

   (011,XX070) 

   (011,XX075) 

   (011,XX080) 

   (011,XX085) 

   (011,XX089) 

 

   (015,XX049) 

   (015,XX059) 

   (015,XX060) 

   (015,XX065) 

   (015,XX070) 

   (015,XX075) 

   (015,XX080) 

   (015,XX085) 

   (015,XX089) 

 

   (019,XX049) 

   (019,XX059) 

   (019,XX060) 

   (019,XX065) 

   (019,XX070) 

   (019,XX075) 

   (019,XX080) 

   (019,XX085) 

   (019,XX089) 

 

   (020,XX005) 

   (020,XX010) 

   (020,XX019) 

 

   (021,XX005) 

   (021,XX010) 

   (021,XX019) 



 

 

   (025,XX005) 

   (025,XX010) 

   (025,XX019) 

 

   (027,XX005) 

   (027,XX010) 

   (027,XX019) 

 

   (029,XX005) 

   (029,XX010) 

   (029,XX019) 

 

   (071,XX005) 

   (071,XX010) 

   (071,XX019) 

   (071,XX049) 

   (071,XX059) 

   (071,XX060) 

   (071,XX065) 

   (071,XX070) 

   (071,XX075) 

   (071,XX080) 

   (071,XX085) 

   (071,XX089) 

 

   (110,XX049) 

   (110,XX059) 

   (110,XX060) 

   (110,XX065) 

   (110,XX070) 

   (110,XX075) 

   (110,XX080) 

   (110,XX085) 

   (110,XX089) 

 

   (111,XX049) 

   (111,XX059) 

   (111,XX060) 

   (111,XX065) 

   (111,XX070) 

   (111,XX075) 

   (111,XX080) 

   (111,XX085) 

   (111,XX089) 

 

   (119,XX049) 

   (119,XX059) 

   (119,XX060) 

   (119,XX065) 

   (119,XX070) 

   (119,XX075) 

   (119,XX080) 



 

   (119,XX085) 

   (119,XX089) 

 

   (120,XX005) 

   (120,XX010) 

   (120,XX019) 

 

   (121,XX005) 

   (121,XX010) 

   (121,XX019) 

 

   (125,XX005) 

   (125,XX010) 

   (125,XX019) 

 

   (126,XX005) 

   (126,XX010) 

   (126,XX019) 

 

   (128,XX005) 

   (128,XX010) 

   (128,XX019) 

 

   (129,XX005) 

   (129,XX010) 

   (129,XX019) 

 

   (130,XX005) 

   (130,XX010) 

   (130,XX019) 

   (130,XX049) 

   (130,XX059) 

   (130,XX060) 

   (130,XX065) 

   (130,XX070) 

   (130,XX075) 

   (130,XX080) 

   (130,XX085) 

   (130,XX089) 

 

   (131,XX005) 

   (131,XX010) 

   (131,XX019) 

   (131,XX049) 

   (131,XX059) 

   (131,XX060) 

   (131,XX065) 

   (131,XX070) 

   (131,XX075) 

   (131,XX080) 

   (131,XX085) 

   (131,XX089) 

 



 

   (132,XX005) 

   (132,XX010) 

   (132,XX019) 

   (132,XX049) 

   (132,XX059) 

   (132,XX060) 

   (132,XX065) 

   (132,XX070) 

   (132,XX075) 

   (132,XX080) 

   (132,XX085) 

   (132,XX089) 

 

   (139,XX005) 

   (139,XX010) 

   (139,XX019) 

   (139,XX049) 

   (139,XX059) 

   (139,XX060) 

   (139,XX065) 

   (139,XX070) 

   (139,XX075) 

   (139,XX080) 

   (139,XX085) 

   (139,XX089) 

 

   (180,XX005) 

   (180,XX010) 

   (180,XX019) 

   (180,XX049) 

   (180,XX059) 

   (180,XX060) 

   (180,XX065) 

   (180,XX070) 

   (180,XX075) 

   (180,XX080) 

   (180,XX085) 

   (180,XX089) 

 

   (220,XX005) 

   (220,XX010) 

   (220,XX019) 

   (220,XX049) 

   (220,XX059) 

   (220,XX060) 

   (220,XX065) 

   (220,XX070) 

   (220,XX075) 

   (220,XX080) 

   (220,XX085) 

   (220,XX089) 

 

   (260,XX005) 



 

   (260,XX010) 

   (260,XX019) 

   (260,XX049) 

   (260,XX059) 

   (260,XX060) 

   (260,XX065) 

   (260,XX070) 

   (260,XX075) 

   (260,XX080) 

   (260,XX085) 

   (260,XX089) 



 

   1.2 Inter-consistentie 

 

   Tabel 43.03 (België)  Actiefstaat, territoriale positie 

 

501   (004,BE109)  =  (111.1,20) + (111.2,20) 

502   (015,BE109)  =  (111.3,20) + (111.3,30) + (111.4,20) + 

        (111.4,30) + (112.9,20) + (112.9,30) 

503   (019,BE109)  =  (119,20) + (119,30) 

504   (025,BE109)  =  (121.9,20) + (121.9,30) 

505   (027,BE109)  =  (122.9,20) + (122.9,30) 

506   (029,BE109)  =  (129,20) + (129,30) 

507   (035,BE109)  =  (139,20) + (139,30) - (131.5,20) - (131.5,30) - 

        (134.4,20) - (134.4,30) - (135.49,20) - (135.49,30) 

508   (037,BE109)  =  (131.5,20) + (131.5,30) + (134.4,20) + (134.4,30) + 

        (135.49,20) + (135.49,30) 

509   (039,BE109)  =  (139,20) + (139,30) 

510   (049,BE109)  =  (149,20) + (149,30) 

511   (059,BE109)  =  (159,20) + (159,30) 

512   (069,BE109)  =  (169,20) + (169,30) 

513   (070,BE109)  =  (171.9,20) + (171.9,30) 

514   (079,BE109)  =  (179,20) + (179,30) 

515   (089,BE109)  =  (180,20) + (180,30) 

516   (099,BE109)  =  (199,20) + (199,30) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Actiefstaat, territoriale positie 

   Monetaire Unie, behalve BE) 

 

501   ∑ (004,XX109)  =  (111.1,21) + (111.2,21) 

502   ∑ (015,XX109)  =  (111.3,21) + (111.3,31) + (111.4,21) + 

        (111.4,31) + (112.9,21) + (112.9,31) 

503   ∑ (019,XX109)  =  (119,21) + (119,31) 

504   ∑ (025,XX109)  =  (121.9,21) + (121.9,31) 

505   ∑ (027,XX109)  =  (122.9,21) + (122.9,31) 

506   ∑ (029,XX109)  =  (129,21) + (129,31) 

507   ∑ (035,XX109)  =  (139,21) + (139,31) - (131.5,21) - (131.5,31) - 

        (134.4,21) - (134.4,31) - (135.49,21) - (135.49,31) 

508   ∑ (037,XX109)  =  (131.5,21) + (131.5,31) + (134.4,21) + (134.4,31) + 

        (135.49,21) + (135.49,31) 

509   ∑ (039,XX109)  =  (139,21) + (139,31) 

510   ∑ (049,XX109)  =  (149,21) + (149,31) 

511   ∑ (059,XX109)  =  (159,21) + (159,31) 

512   ∑ (069,XX109)  =  (169,21) + (169,31) 

513   ∑ (070,XX109)  =  (171.9,21) + (171.9,31) 

514   ∑ (079,XX109)  =  (179,21) + (179,31) 

515   ∑ (089,XX109)  =  (180,21) + (180,31) 

516   ∑ (099,XX109)  =  (199,21) + (199,31) 

 

 



 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Actiefstaat, territoriale positie 

   alle landen behalve leden van de Monetaire Unie) 

 

501   ∑ (004,XX109)  =  (111.1,32) + (111.2,32) 

502   ∑ (015,XX109)  =  (111.3,22) + (111.3,32) + (111.4,22) + 

        (111.4,32) + (112.9,22) + (112.9,32) 

503   ∑ (019,XX109)  =  (119,22) + (119,32) 

504   ∑ (025,XX109)  =  (121.9,22) + (121.9,32) 

505   ∑ (027,XX109)  =  (122.9,22) + (122.9,32) 

506   ∑ (029,XX109)  =  (129,22) + (129,32) 

507   ∑ (035,XX109)  =  (139,22) + (139,32) - (131.5,22) - (131.5,32) - 

        (134.4,22) - (134.4,32) - (135.49,22) - (135.49,32) 

508   ∑ (037,XX109)  =  (131.5,22) + (131.5,32) + (134.4,22) + (134.4,32) + 

        (135.49,22) + (135.49,32) 

509   ∑ (039,XX109)  =  (139,22) + (139,32) 

510   ∑ (049,XX109)  =  (149,22) + (149,32) 

511   ∑ (059,XX109)  =  (159,22) + (159,32) 

512   ∑ (069,XX109)  =  (169,22) + (169,32) 

513   ∑ (070,XX109)  =  (171.9,22) + (171.9,32) 

514   ∑ (079,XX109)  =  (179,22) + (179,32) 

515   ∑ (089,XX109)  =  (180,22) + (180,32) 

516   ∑ (099,XX109)  =  (199,22) + (199,32) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 01.11, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2
 

   Europese Unie behalve XA, i.e. de ECB) 

 

517   (015,XX109)  =  (199,XX019) 

 

 

   Tabel 43.03   Tabel 01.11, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2
 

 

517   (015,XA109)  =  (199,159) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 01.11, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

517   ∑ (015,XX109)  =  (199,219) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen)  Tabel 01.11, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2 

 

517   ∑ (019,XX109)  =  (199,299) 

 

 

                                                           
2 Geen strikte gelijkheid, maar een grotere tolerantie, aangezien bepaalde rubrieken te waarderen zijn aan "nominale waarde" 



 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 02.11, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2
 

   Europese Unie) 

 

518   (025,XX049)  =  (199,XX049) 

519   (025,XX059)  =  (199,XX059) 

520   (025,XX060)  =  (199,XX060) 

521   (025,XX065)  =  (199,XX065) 

522   (025,XX070)  =  (199,XX070) 

523   (025,XX075)  =  (199,XX075) 

524   (025,XX080)  =  (199,XX080) 

525   (025,XX085)  =  (199,XX085) 

526   (025,XX109)  =  (199,XX109) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 02.11, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

518   ∑ (025,XX049)  =  (199,249) 

526   ∑ (025,XX109)  =  (199,309) 

 

 

   Tabel 43.03 (België)  Tabel 03.41,  Actiefstaat, 

        alle munten samen Territoriale positie 

        in tegenwaarde EUR
2
 

 

527   (039,BE109) + (070,BE109) =  (099,BE129) + (17144,20) + (17144,30)
1 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 03.41,  Actiefstaat, 

   Monetaire Unie, behalve BE)   alle munten samen Territoriale positie 

        in tegenwaarde EUR
2
 

 

527   ∑ (039,XX109) + (070,XX109) =  ∑ (099,XX129 + 099,159) + (17144,21) + (17144,31)
1 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 03.41,  Actiefstaat, 

   alle landen behalve leden van de Monetaire Unie) alle munten samen Territoriale positie 

        in tegenwaarde EUR
2
 

 

527   ∑ (039,XX109) + (070,XX109) =  ∑ (099,XX129) +(099,329) + (17144,22) + (17144,32)
1 

 

 



 

   Tabel 43.03 (België)  Passiefstaat, territoriale positie 

 

528   (119,BE109)  =  (219,20) + (219,30) 

529   (125,BE109)  =  (221.9,20) + (221.9,30) + (222.19,20) + (222.19,30) 

530   (126,BE109)  =  (222.2,20) + (222.2,30) 

531   (128,BE109)  =  (222.39,20) + (222.39,30) 

532   (129,BE109)  =  (229,20) + (229,30) 

533   (139,BE109)  =  (239,20) + (239,30) 

534   (149,BE109)  =  (249,20) + (249,30) 

535   (150,BE109)  =  (251.9,20) + (251.9,30)
1
 

536   (151,BE109)  =  (252.29,20) + (252.29,30)
1
 

537   (152,BE109)  =  (253.9,20) + (253.9,30) + (254.9,20) + (254.9,30) +

        (258,20) + (258,30)
1
 

538   (159,BE109)  =  (259,20) + (259,30) 

539   (169,BE109)  =  (269,20) + (269,30) 

540   (170,BE109)  =  (271,20) + (271,30) + (272,20) + (272,30)
1
 

541   (171,BE109)  =  (273,20) + (273,30) + (274,20) + (274,30)
1
 

542   (179,BE109)  =  (279,20) + (279,30) 

543   (180,BE109)  =  (286,20) + (286,30)
1
 

544   (189,BE109)  =  (289,20) + (289,30) 

545   (199,BE109)  =  (299,20) + (299,30) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Passiefstaat, territoriale positie 

   Monetaire Unie, behalve BE) 

 

528   ∑ (119,XX109)  =  (219,21) + (219,31) 

529   ∑ (125,XX109)  =  (221.9,21) + (221.9,31) + (222.19,21) + (222.19,31) 

530   ∑ (126,XX109)  =  (222.2,21) + (222.2,31) 

531   ∑ (128,XX109)  =  (222.39,21) + (222.39,31) 

532   ∑ (129,XX109)  =  (229,21) + (229,31) 

533   ∑ (139,XX109)  =  (239,21) + (239,31) 

534   ∑ (149,XX109)  =  (249,21) + (249,31) 

535   ∑ (150,XX109)  =  (251.9,21) + (251.9,31)
1
 

536   ∑ (151,XX109)  =  (252.29,21) + (252.29,31)
1
 

537   ∑ (152,XX109)  =  (253.9,21) + (253.9,31) + (254.9,21) + (254.9,31) +

        (258,21) + (258,31)
1
 

538   ∑ (159,XX109)  =  (259,21) + (259,31) 

539   ∑ (169,XX109)  =  (269,21) + (269,31) 

540   ∑ (170,XX109)  =  (271,21) + (271,31) + (272,21) + (272,31)
1
 

541   ∑ (171,XX109)  =  (273,21) + (273,31) + (274,21) + (274,31)
1
 

542   ∑ (179,XX109)  =  (279,21) + (279,31) 

543   ∑ (180,XX109)  =  (286,21) + (286,31)
1
 

544   ∑ (189,XX109)  =  (289,21) + (289,31) 

545   ∑ (199,XX109)  =  (299,21) + (299,31) 

 

 



 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Passiefstaat, territoriale positie 

   alle landen behalve leden van de Monetaire Unie) 

 

528   ∑ (119,XX109)  =  (219,22) + (219,32) 

529   ∑ (125,XX109)  =  (221.9,22) + (221.9,32) + (222.19,22) + (222.19,32) 

530   ∑ (126,XX109)  =  (222.2,22) + (222.2,32) 

531   ∑ (128,XX109)  =  (222.39,22) + (222.39,32) 

532   ∑ (129,XX109)  =  (229,22) + (229,32) 

533   ∑ (139,XX109)  =  (239,22) + (239,32) 

534   ∑ (149,XX109)  =  (249,22) + (249,32) 

535   ∑ (150,XX109)  =  (251.9,22) + (251.9,32)
1
 

536   ∑ (151,XX109)  =  (252.29,22) + (252.29,32)
1
 

537   ∑ (152,XX109)  =  (253.9,22) + (253.9,32) + (254.9,22) + (254.9,32) +

        (258,22) + (258,32)
1
 

538   ∑ (159,XX109)  =  (259,22) + (259,32) 

539   ∑ (169,XX109)  =  (269,22) + (269,32) 

540   ∑ (170,XX109)  =  (271,22) + (271,32) + (272,22) + (272,32)
1
 

541   ∑ (171,XX109)  =  (273,22) + (273,32) + (274,22) + (274,32)
1
 

542   ∑ (179,XX109)  =  (279,22) + (279,32) 

543   ∑ (180,XX109)  =  (286,22) + (286,32)
1
 

544   ∑ (189,XX109)  =  (289,22) + (289,32) 

545   ∑ (199,XX109)  =  (299,22) + (299,32) 

 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 01.21, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2
 

   Europese Unie behalve XA, i.e. de ECB) 

 

546   (119,XX005)  =  (199,XX005) 

547   (119,XX010)  =  (199,XX001) + (199,XX010) + (199,XX011) 

548   (119,XX109)  =  (199,XX019) 

 

 

   Tabel 43.03   Tabel 01.21, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2 

 

548   (119,XA109)  =  (199,159) 

549   (171,XA109)  =  (239,159) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 01.21, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

548   ∑ (119,XX109)  =  (199,219) 

 

 

   Tabel 43.03 XX = Alle landen van de  Tabel 01.21,  Tabel 02.22, 

   Europese Unie behalve XA, i.e. de ECB)   alle munten samen alle munten samen 

        in tegenwaarde EUR
2 

in tegenwaarde EUR
2
 

 

549   (171,XX109)  =  (239,XX019) + (439,XX109) 

 

 



 

   Tabel 43.03(XX = Rest van de wereld,  Tabel 01.21,  Tabel 02.22, 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) alle munten samen alle munten samen 

        in tegenwaarde EUR
2 

in tegenwaarde EUR
2
 

 

549   ∑ (171,XX109)  =  (239,219) + (439,309) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 02.22, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2
 

   Europese Unie) 

 

550   (125,XX049)  =  (399,XX049) 

551   (125,XX059)  =  (399,XX059) 

552   (125,XX060)  =  (399,XX060) 

553   (125,XX065)  =  (399,XX065) 

554   (125,XX070)  =  (399,XX070) 

555   (125,XX075)  =  (399,XX075) 

556   (125,XX080)  =  (399,XX080) 

557   (125,XX085)  =  (399,XX085) 

558   (125,XX109)  =  (399,XX109) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 02.22, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

550   ∑ (125,XX049)  =  (399,249) 

558   ∑ (125,XX109)  =  (399,309) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 03.51, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2
 

   Europese Unie) 

 

559   (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,XX099) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 03.51, alle munten samen in tegenwaarde EUR
2 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

559   ∑ (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,299) 

 

 

   Tabel 43.03 (België)  Buiten balansstaat, territoriale positie 

 

560   (329,BE109) + (339,BE109) =  (371.41,20) + (371.41,30) 

561   (349,BE109) + (359,BE109) =  (371.41,20) + (371.41,30) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Buiten balansstaat, territoriale positie 

   Monetaire Unie, behalve BE) 

 

560   ∑ (329,XX109) + (339,XX109) =  (371.41,21) + (371.41,31) 

561   ∑ (349,XX109) + (359,XX109) =  (371.41,21) + (371.41,31) 

 

 



 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Buiten balansstaat, territoriale positie 

   alle landen behalve leden van de Monetaire Unie) 

 

560   ∑ (329,XX109) + (339,XX109) =  (371.41,22) + (371.41,32) 

561   ∑ (349,XX109) + (359,XX109) =  (371.41,22) + (371.41,32) 

 

 

 

Er wordt een test uitgevoerd tussen de som van de tabellen per munt en de tabel van alle munten samen in tegenwaarde EUR. 

Voor elke cel moet voldaan worden aan de onderstaande voorwaarde, die geïllustreerd wordtvoor de cel (015,BE109). De 

volgende cellen zijn echter niet onderworpen aan de test : 031, 035, 037, 039, 070, 071,079 en 099. 

 

   Tabel 43.03    Tabel 43.03 

   alle munten samen in tegenwaarde EUR   al de individuele munten 

563   (015,BE109)  =  ∑ [ (015,BE109) * wisselkoers ] 

 



 

   2 Territoriale positie, alleen EUR 

 

   2.1 Intra-consistentie 

 

    Idem als 1.1 

 

   2.2 Inter-consistentie: 

 

   Tabel 43.03 (België)  Actiefstaat, territoriale positie 

 

501   (004,BE109)  =  (111.1,20) + (111.2,20) 

502   (015,BE109)  =  (111.3,20) + (111.4,20) + (112.9,20) 

503   (019,BE109)  =  (119,20) 

504   (025,BE109)  =  (121.9,20) 

505   (027,BE109)  =  (122.9,20) 

506   (029,BE109)  =  (129,20) 

507   (035,BE109)  =  (139,20) - (131.5,20) - (134.4,20) - (135.49,20) 

508   (037,BE109)  =  (131.5,20) + (134.4,20) + (135.49,20) 

509   (039,BE109)  =  (139,20) 

510   (049,BE109)  =  (149,20) 

511   (059,BE109)  =  (159,20) 

512   (069,BE109)  =  (169,20) 

513   (070,BE109)  =  (171.9,20) 

514   (079,BE109)  =  (179,20) 

515   (089,BE109)  =  (180,20) 

516   (099,BE109)  =  (199,20) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Actiefstaat, territoriale positie 

   Monetaire Unie, behalve BE) 

 

501   ∑ (004,XX109)  =  (111.1,21) + (111.2,21) 

502   ∑ (015,XX109)  =  (111.3,21) + (111.4,21) + (112.9,21) 

503   ∑ (019,XX109)  =  (119,21) 

504   ∑ (025,XX109)  =  (121.9,21) 

505   ∑ (027,XX109)  =  (122.9,21) 

506   ∑ (029,XX109)  =  (129,21) 

507   ∑ (035,XX109)  =  (139,21) - (131.5,21) - (134.4,21) - (135.49,21) 

508   ∑ (037,XX109)  =  (131.5,21) + (134.4,21) + (135.49,21) 

509   ∑ (039,XX109)  =  (139,21) 

510   ∑ (049,XX109)  =  (149,21) 

511   ∑ (059,XX109)  =  (159,21) 

512   ∑ (069,XX109)  =  (169,21) 

513   ∑ (070,XX109)  =  (171.9,21) 

514   ∑ (079,XX109)  =  (179,21) 

515   ∑ (089,XX109)  =  (180,21) 

516   ∑ (099,XX109)  =  (199,21) 

 

 



 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Actiefstaat, territoriale positie 

   alle landen behalve leden van de Monetaire Unie) 

 

502   ∑ (015,XX109)  =  (111.3,22) + (111.4,22) + (112.9,22) 

503   ∑ (019,XX109)  =  (119,22) 

504   ∑ (025,XX109)  =  (121.9,22) 

505   ∑ (027,XX109)  =  (122.9,22) 

506   ∑ (029,XX109)  =  (129,22) 

507   ∑ (035,XX109)  =  (139,22) - (131.5,22) - (134.4,22) - (135.49,22) 

508   ∑ (037,XX109)  =  (131.5,22) + (134.4,22) + (135.49,22) 

509   ∑ (039,XX109)  =  (139,22) 

510   ∑ (049,XX109)  =  (149,22) 

511   ∑ (059,XX109)  =  (159,22) 

512   ∑ (069,XX109)  =  (169,22) 

513   ∑ (070,XX109)  =  (171.9,22) 

514   ∑ (079,XX109)  =  (179,22) 

515   ∑ (089,XX109)  =  (180,22) 

516   ∑ (099,XX109)  =  (199,22) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 01.11, alleen 5 EUR
2
 

   Europese Unie behalve XA, i.e. de ECB) 

 

517   (015,XX109)  =  (199,XX019) 

 

 

   Tabel 43.03   Tabel 01.11, alleen 5 EUR
2
 

 

517   (015,XA109)  =  (199,159) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 01.11, alleen 5 EUR
2 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

517   ∑ (015,XX109)  =  (199,219) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen)  Tabel 01.11, alleen 5 EUR
2 

 

517   ∑ (019,XX109)  =  (199,299) 

 

 



 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 02.11, alleen 5 EUR
2
 

   Europese Unie) 

 

518   (025,XX049)  =  (199,XX049) 

519   (025,XX059)  =  (199,XX059) 

520   (025,XX060)  =  (199,XX060) 

521   (025,XX065)  =  (199,XX065) 

522   (025,XX070)  =  (199,XX070) 

523   (025,XX075)  =  (199,XX075) 

524   (025,XX080)  =  (199,XX080) 

525   (025,XX085)  =  (199,XX085) 

526   (025,XX109)  =  (199,XX109) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 02.11, alleen 5 EUR
2 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

518   ∑ (025,XX049)  =  (199,249) 

526   ∑ (025,XX109)  =  (199,309) 

 

 

   Tabel 43.03   Tabel 03.41,  Actiefstaat, 

        alleen 5 EUR
2
  Territoriale positie 

 

527   (039,BE109) + (070,BE109) =  (099,BE129) + (17144,20)
1 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 03.41,  Actiefstaat, 

   Monetaire Unie, behalve BE)   alleen 5 EUR
2 

 Territoriale positie 

 

527   ∑ (039,XX109) + (070,XX109) =  ∑ (099,XX129 + 099,159) + (17144,21)
1 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 03.41,  Actiefstaat, 

   alle landen behalve leden van de Monetaire Unie) alleen 5 EUR
2
  Territoriale positie 

 

527   ∑ (039,XX109) + (070,XX109) =  ∑ (099,XX129) + (099,329) +(17144,22)
1 

 

 



 

   Tabel 43.03 (België)  Passiefstaat, territoriale positie 

 

528   (119,BE109)  =  (219,20) 

529   (125,BE109)  =  (221.9,20) + (222.19,20) 

530   (126,BE109)  =  (222.2,20) 

531   (128,BE109)  =  (222.39,20) 

532   (129,BE109)  =  (229,20) 

533   (139,BE109)  =  (239,20) 

534   (149,BE109)  =  (249,20) 

535   (150,BE109)  =  (251.9,20)
1
 

536   (151,BE109)  =  (252.29,20)
1
 

537   (152,BE109)  =  (253.9,20) + (254.9,20) + (258,20)
1
 

538   (159,BE109)  =  (259,20) 

539   (169,BE109)  =  (269,20) 

540   (170,BE109)  =  (271,20) + (272,20)
1
 

541   (171,BE109)  =  (273,20) + (274,20)
1
 

542   (179,BE109)  =  (279,20) 

543   (180,BE109)  =  (286,20)
1
 

544   (189,BE109)  =  (289,20) 

545   (199,BE109)  =  (299,20) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Passiefstaat, territoriale positie 

   Monetaire Unie, behalve BE) 

 

528   (119,XX109)  =  (219,21) 

529   (125,XX109)  =  (221.9,21) + (222.19,21) 

530   (126,XX109)  =  (222.2,21) 

531   (128,XX109)  =  (222.39,21) 

532   (129,XX109)  =  (229,21) 

533   (139,XX109)  =  (239,21) 

534   (149,XX109)  =  (249,21) 

535   (150,XX109)  =  (251.9,21)
1
 

536   (151,XX109)  =  (252.29,21)
1
 

537   (152,XX109)  =  (253.9,21) + (254.9,21) + (258,21)
1
 

538   (159,XX109)  =  (259,21) 

539   (169,XX109)  =  (269,21) 

540   (170,XX109)  =  (271,21) + (272,21)
1
 

541   (171,XX109)  =  (273,21) + (274,21)
1
 

542   (179,XX109)  =  (279,21) 

543   (180,XX109)  =  (286,21)
1
 

544   (189,XX109)  =  (289,21) 

545   (199,XX109)  =  (299,21) 

 

 



 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Passiefstaat, territoriale positie 

   alle landen behalve leden van de Monetaire Unie) 

 

528   (119,XX109)  =  (219,22) 

529   (125,XX109)  =  (221.9,22) + (222.19,22) 

530   (126,XX109)  =  (222.2,22) 

531   (128,XX109)  =  (222.39,22) 

532   (129,XX109)  =  (229,22) 

533   (139,XX109)  =  (239,22) 

534   (149,XX109)  =  (249,22) 

535   (150,XX109)  =  (251.9,22)
1
 

536   (151,XX109)  =  (252.29,22)
1
 

537   (152,XX109)  =  (253.9,22) + (254.9,22) + (258,22)
1
 

538   (159,XX109)  =  (259,22) 

539   (169,XX109)  =  (269,22) 

540   (170,XX109)  =  (271,22) + (272,22)
1
 

541   (171,XX109)  =  (273,22) + (274,22)
1
 

542   (179,XX109)  =  (279,22) 

543   (180,XX109)  =  (286,22)
1
 

544   (189,XX109)  =  (289,22) 

545   (199,XX109)  =  (299,22) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 01.21, alleen 5 EUR
2
 

   Europese Unie behalve XA, i.e. de ECB) 

 

546   (119,XX005)  =  (199,XX005) 

547   (119,XX010)  =  (199,XX001) + (199,XX010) + (199,XX011) 

548   (119,XX109)  =  (199,XX019) 

 

 

   Tabel 43.03   Tabel 01.21, alleen 5 EUR
2 

 

548   (119,XA109)  =  (199,159) 

549   (171,XA109)  =  (239,159) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 01.21, alleen 5 EUR
2 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 
 

548   ∑ (119,XX109)  =  (199,219) 

 

 

   Tabel 43.03 XX = Alle landen van de  Tabel 01.21,  Tabel 02.22, 

   Europese Unie behalve XA, i.e. de ECB)   alleen 5 EUR
2  

alleen 5 EUR
2
 

 

549   (171,XX109)  =  (239,XX019) + (439,XX109) 

 

 

   Tabel 43.03(XX = Rest van de wereld,  Tabel 01.21,  Tabel 02.22, 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) alleen 5 EUR
2  

alleen 5 EUR
2
 

 

549   ∑ (171,XX109)  =  (239,219) + (439,309) 



 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 02.22, alleen 5 EUR
2
 

   Europese Unie) 

 

550   (125,XX049)  =  (399,XX049) 

551   (125,XX059)  =  (399,XX059) 

552   (125,XX060)  =  (399,XX060) 

553   (125,XX065)  =  (399,XX065) 

554   (125,XX070)  =  (399,XX070) 

555   (125,XX075)  =  (399,XX075) 

556   (125,XX080)  =  (399,XX080) 

557   (125,XX085)  =  (399,XX085) 

558   (125,XX109)  =  (399,XX109) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 02.22, alleen 5 EUR
2 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

550   ∑ (125,XX049)  =  (399,249) 

558   ∑ (125,XX109)  =  (399,309) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 03.51, alleen 5 EUR
2
 

   Europese Unie) 

 

559   (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,XX099) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 03.51, alleen 5 EUR
2 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

559   ∑ (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,299) 

 

 

   Tabel 43.03   Buiten balansstaat, territoriale positie 

 

560   (329,BE109) + (339,BE109) =  (371.41,20) 

561   (349,BE109) + (359,BE109) =  (371.41,20) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Buiten balansstaat, territoriale positie 

   Monetaire Unie, behalve BE) 

 

560   ∑ (329,XX109) + (339,XX109) =  (371.41,21) 

561   ∑ (349,XX109) + (359,XX109) =  (371.41,21) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Buiten balansstaat, territoriale positie 

   alle landen behalve leden van de Monetaire Unie) 

 

560   ∑ (329,XX109) + (339,XX109) =  (371.41,22) 

561   ∑ (349,XX109) + (359,XX109) =  (371.41,22) 

 



 

   3 Territoriale positie per munt, EUR niet inbegrepen(*) 

    (*) voor de verplichte munten ECB-tabellen 

 

   3.1 Intra-consistentie 

 

    Idem als 1.1 

 

   3.2 Inter-consistentie: 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 01.11, per verplichte munt
2 

   Europese Unie behalve XA, i.e. de ECB) 

 

517   (015,XX109)  =  (199,XX019) 

 

 

   Tabel 43.03   Tabel 01.11, per verplichte munt
2 

 

517   (015,XA109)  =  (199,159) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 01.11, per verplichte munt
2 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

517   ∑ (015,XX109)  =  (199,219) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen)  Tabel 01.11, per verplichte munt
2 

 

517   ∑ (019,XX109)  =  (199,299) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 02.11, per verplichte munt
2 

   Europese Unie) 

 

518   (025,XX049)  =  (199,XX049) 

519   (025,XX059)  =  (199,XX059) 

520   (025,XX060)  =  (199,XX060) 

521   (025,XX065)  =  (199,XX065) 

522   (025,XX070)  =  (199,XX070) 

523   (025,XX075)  =  (199,XX075) 

524   (025,XX080)  =  (199,XX080) 

525   (025,XX085)  =  (199,XX085) 

526   (025,XX109)  =  (199,XX109) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 02.11, per verplichte munt
2
 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

518   ∑ (025,XX049)  =  (199,249) 

526   ∑ (025,XX109)  =  (199,309) 

 

 



 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 01.21, per verplichte munt
2
 

   Europese Unie behalve XA, i.e. de ECB) 

 

546   (119,XX005)  =  (199,XX005) 

547   (119,XX010)  =  (199,XX001) + (199,XX010) + (199,XX011) 

548   (119,XX109)  =  (199,XX019) 

 

 

   Tabel 43.03   Tabel 01.21, per verplichte munt
2
 

 

548   (119,XA109)  =  (199,159) 

549   (171,XA109)  =  (239,159) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 01.21, per verplichte munt
2
 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

548   ∑ (119,XX109)  =  (199,219) 

 

 

   Tabel 43.03 XX = Alle landen van de  Tabel 01.21,  Tabel 02.22, 

   Europese Unie behalve XA, i.e. de ECB)  per verplichte munt
2
 per verplichte munt

2
 

             

549   (171,XX109)  =  (239,XX019) + (439,XX109) 

 

 

   Tabel 43.03(XX = Rest van de wereld,  Tabel 01.21,  Tabel 02.22, 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) per verplichte munt
2
 per verplichte munt

2
 

 

549   ∑ (171,XX109)  =  (239,219) + (439,309) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 02.22, per verplichte munt
2
 

   Europese Unie) 

 

550   (125,XX049)  =  (399,XX049) 

551   (125,XX059)  =  (399,XX059) 

552   (125,XX060)  =  (399,XX060) 

553   (125,XX065)  =  (399,XX065) 

554   (125,XX070)  =  (399,XX070) 

555   (125,XX075)  =  (399,XX075) 

556   (125,XX080)  =  (399,XX080) 

557   (125,XX085)  =  (399,XX085) 

558   (125,XX109)  =  (399,XX109) 

 

 

 

 

 



 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 02.22, per verplichte munt
2
 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

550   ∑ (125,XX049)  =  (399,249) 

558   ∑ (125,XX109)  =  (399,309) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Alle landen van de  Tabel 03.51, per verplichte munt
2
 

   Europese Unie) 

 

559   (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,XX099) 

 

 

   Tabel 43.03 (XX = Rest van de wereld,  Tabel 03.51, per verplichte munt
2
 

   alle landen behalve leden van de Europese Unie) 

 

559   ∑ (139,XX109) + (170,XX109) =  (099,299) 

 



 

             Bijlage 2.1 

 

 

 

“NIHIL-VERKLARINGEN” (SCHEMA A) 

 

 

 

Tabellen die NOOIT NIHIL verklaard mogen worden 

 

 

Te verwerpen NIHIL-verklaring 

 

00.10 

… 

43.03 

… 



I Financiële 
ondernemingen    

(partim)

K
redietinstellingen

O
verige financiële interm

ediairs

Financiële hulpbedrijven

Verzekeringsondernem
ingen en 

pensioenfondsen

N
iet-financiële ondernem

ingen

Code XX010 XX059 XX060 XX065 XX070 XX075 XX109
Actief
1.Thesaurietegoeden en interbankvorderingen (110)

A) Kas en kastegoeden bij gevolmachtigde agenten (111.1 en 111.2) 004
B) Tegoeden bij centrale banken, postcheque- en girodiensten

en vorderingen op kredietinstellingen (111.3,111.4 en 112)
a) <= 1 jaar 010
b) > 1 jaar 011
c) Totaal B 015

C) Totaal (119) 019

2.Vorderingen op clienten (120)
A) Kredieten bij de oorsprong verleend door de instelling (121)

a) <= 1 jaar 020
b) > 1 jaar 021
c) Totaal A 025

B) Overige debiteuren (122) 027
C) Totaal (129) 029

3.Effecten,ander waardepapier en aandelen (130)
A) Effecten en ander waardepapier (139 - 131.5 - 134.4 - 135.49)

a) <= 1 jaar 030
b) > 1 jaar 031
c) Totaal A 035

B) Aandelen (131.5,134.4 en 135.49) 037
C) Totaal (139) 039

4.Overige Activa (140) 049

5.Oninbare en dubieuze vorderingen (150) 059

6.Overlopende rekeningen (160)
A) Afgeleide instrumenten 060
B) Gelopen doch niet ontvangen interesten 061
C) Overige 062
D) Totaal (169) 069

7.Vaste activa (170)
A) Financiële vaste activa (171) 070
B) Overige vaste activa 071
C) Totaal (179) 079

8.Eigen aandelen (180) 089

9.Totaal Actief (199) 099

III 
Beleggings-
instellingen 

met 
monetair 
karakter

IV Overige V Totaal 
(I+III+IV)

Landen (exhaustieve lijst van individuele landen)

TABEL 4333 - SCHULDVORDERINGEN EN VERBINTENISSEN OP OF TEGENOVER DE MOEDERMAATSCHAPPIJ, BIJKANTOREN, DOCHTER- EN ZUSTERMAATSCHAPPIJEN



I Financiële 
ondernemingen    

(partim)

K
redietinstellingen

O
verige financiële interm

ediairs

Financiële hulpbedrijven

Verzekeringsondernem
ingen en 

pensioenfondsen

N
iet-financiële ondernem

ingen

Code XX010 XX059 XX060 XX065 XX070 XX075 XX109

III 
Beleggings-
instellingen 

met 
monetair 
karakter

IV Overige V Totaal 
(I+III+IV)

Landen (exhaustieve lijst van individuele landen)

TABEL 4333 - SCHULDVORDERINGEN EN VERBINTENISSEN OP OF TEGENOVER DE MOEDERMAATSCHAPPIJ, BIJKANTOREN, DOCHTER- EN ZUSTERMAATSCHAPPIJEN

Passief
1.Interbankschulden (210)

a) <= 1 jaar 110
b) > 1 jaar 111
c) Totaal (219) 119

2.Schulden tegenover clienten (220)
A) Deposito's en schulden wegens ontleningen met zekerheidsstelling (221 en 222.1)

a) <= 1 jaar 120
b) > 1 jaar 121
c) Totaal (221.9 en 222.19) 125

B) Baissepositie (222.2) 126
C) Overige schulden (222.39) 128
D) Totaal (229) 129

3.In schuldbewijzen belichaamde schulden (230)
a) <= 1 jaar 130
b) > 1 jaar 131

Of which: resterende looptijd <= 1 jaar 132
c) Totaal (239) 139

4.Overige passiva (249) 149

5. Waardeverminderingen, voorzieningen,
    voorzorgfondsen en uitgestelde belastingen (250)

A) Waardeverminderingen op kredietrisico's met onzeker verloop (251.9) 150
B) Waardeverminderingen op effecten en waardepapier (252.29) 151
C) Voorzieningen, voorzorgfondsen voor risico's en uitgestelde belastingen (253.9,254.9 en 258) 152
D) Totaal (259) 159

6.Overlopende rekeningen (260)
A) Afgeleide instrumenten 160
B) Gelopen doch niet betaalde interesten 161
C) Overige 162
D) Totaal (269) 169

7.Achtergestelde schulden (270)
A) Achtergestelde converteerbare en niet converteerbare obligaties (271 en 272) 170
B) Overige achtergestelde ontleningen op termijn en achtergestelde voorschotten (273 en 274) 171
C) Totaal (279) 179

8.Eigen vermogen (280)
A) Winst(+) of verlies (-) van het boekjaar (286) 180
B) Overige 181
C) Totaal (289) 189

9.Totaal Passief (299) 199

Posten buiten balanstelling
1.Afgeleide instrumenten

A) Actief = som van al de positieve marktwaarden 220
B) Passief = som van al de negatieve marktwaarden 260

2.Aan de instelling toevertrouwde waarden en vorderingen (371)
A) Indeling volgens sector, aan wie de waarden en vorderingen werden toevertrouwd

a) Fiduciaire vorderingen, zonder risico op de instelling (partim 371.41) 329
b) Fiduciaire waarden zonder risico op de instelling (partim 371.41)

1) <= 1 jaar 330
2) > 1 jaar 331

Of which: resterende looptijd <= 1 jaar 332
3) Totaal (partim 371.41) 339

B) Indeling volgens sector, door wie de waarden en vorderingen werden toevertrouwd
a) Fiduciaire vorderingen, zonder risico op de instelling (partim 371.41) 349
b) Fiduciaire waarden zonder risico op de instelling (partim 371.41) 359



Toelichting bij tabel 43.33 
 

SCHULDVORDERINGEN EN VERBINTENISSEN OP OF TEGENOVER DE 
MOEDERMAATSCHAPPIJ, BIJKANTOREN, DOCHTER- EN 

ZUSTERMAATSCHAPPIJEN 
 

 
I. Algemene toelichting 
1. Deze tabel moet enkel op territoriale basis worden opgemaakt.  
 
2. Er moeten onderscheiden tabellen worden opgesteld op elk maandultimo: 

a. voor alle munten samen in tegenwaarde EUR; 
b. voor alle munten in elk van de betrokken munten. 

 
 
II. Bijzondere toelichting 
 
Landenlijst 
Er wordt verwezen naar de ISO-code voor de landen (ISO-3166), aangevuld met de 
hiernavolgende codes: 
XA Europese Centrale Bank - Frankfurt; 
XB Internationale instellingen die hun hoofdzetel buiten het Belgische grondgebied 

hebben, met uitzondering van de instellingen van de Europese Unie alsmede de 
NAVO en de SHAPE; 

XC NAVO, SHAPE en ondergeschikte organismen en diensten die hun hoofdzetel op 
het Belgische grondgebied hebben; 

XD Instellingen van de Europese Unie die hun hoofdzetel op het Belgische grondgebied 
hebben; 

XE Internationale instellingen die hun hoofdzetel op het Belgische grondgebied 
hebben, met uitzondering van de instellingen van de Europese Unie alsmede de 
NAVO en de SHAPE; 

XF NAVO, SHAPE en ondergeschikte organismen en diensten die hun hoofdzetel 
buiten het Belgische grondgebied hebben; 

XG Instellingen van de Europese Unie die hun hoofdzetel buiten het Belgische 
grondgebied hebben; 

XH Bank voor Internationale Betalingen (BIB) - Bazel; 
 
Meer informatie met betrekking tot de indeling van de voornaamste instellingen in deze 
codes kan teruggevonden worden op de website van de Nationale Bank van België. 



Deel "Posten buiten balanstelling" 
 
Lijnen 220 en 260 
De rapportering van de afgeleide instrumenten gebeurt hier op basis van marktwaarden. Al 
de afgeleide instrumenten met een positieve marktwaarde dienen opgenomen te worden op 
lijn 220, al de afgeleide instrumenten met een negatieve marktwaarde dienen opgenomen 
te worden op lijn 260. Deze lijnen bevatten zowel de afgeleide instrumenten die deel 
uitmaken van de balans als de buiten balans afgeleide instrumenten. 
 
Lijnen 329 t/m 359 
Deze lijnen omvatten al de aan de rapporterende instelling toevertrouwde fiduciaire 
waarden en vorderingen, zonder risico op de instelling. De rapporterende instelling neemt 
deze op in de buitenbalans posten in rubriek 371.41 als opdrachthouder. De instelling die 
opdrachtgever is, dient niets te rapporteren op deze lijnen. 
 
De fiduciaire waarden en vorderingen toevertrouwd aan de instelling, als opdrachthouder, 
worden ingedeeld per sector door wie alsook aan wie de waarden en vorderingen werden 
toevertrouwd.  
 
Bijvoorbeeld: bank A in Italië geeft de opdracht aan bank B in België om in eigen naam, 
maar voor risico van bank A, effecten aan te kopen. Bank A geeft hiervoor de nodige 
middelen aan bank B. Bank B koopt deze effecten bij bank C in Duitsland. Bank B, als 
Belgische bank en opdrachthouder, rapporteert deze verrichting in rubriek 371.41 in de 
buitenbalans posten en eveneens in tabel 43.03 (toevertrouwd aan kredietinstellingen, 
toevertrouwd door kredietinstellingen). 
 



 

   Tabel 43.33 "Schuldvorderingen en verbintenissen op of tegenover de moedermaatschappij, bijkantoren, 
dochter- en zustermaatschappijen" 

 
   1 Territoriale positie, per munt, EUR inbegrepen 
 
   1.1 Intra-consistentie 
 
   De intra-validatie bestaat, in de eerste plaats, uit de controle van de ingebrachte codes voor de landen. 
 
    XX = bestaande landencode 
 
   De intra-validatie bestaat, in de tweede plaats, uit een rekenkundige verticale controle per kolom: 
 
001   004 + 015 = 019 
002   010 + 011 = 015 
003   020 + 021 = 025 
004   025 + 027 = 029 
005   030 + 031 = 035 
006   035 + 037 = 039 
007   060 + 061 + 062 = 069 
008   070 + 071 = 079 
009   019 + 029 + 039 + 049 + 059 + 069 + 079 + 089 = 099 
010   110 + 111 = 119 
011   120 + 121 = 125 
012   125 + 126 + 128 = 129 
013   130 + 131 = 139 
014   132 ≤ 131 
015   150 + 151 + 152 = 1591

016   160 + 161 + 162 = 169 
 

017   170 + 171 = 1791 
018   180 + 181 = 1891 
019   119 + 129 + 139 + 149 + 159 + 169 + 179 + 189 = 199 
020   330 + 331 = 339 
021   332 ≤ 331 
 
   De intra-validatie bestaat, in de derde plaats, uit een rekenkundige horizontale controle per lijn : 
 
022   XX010 + XX059 + XX060 + XX065 + XX070 + XX075 - XX109 
   uitgezonderd de lijnen 004, 071, 079, 099, 130 tem 139, 180, 189, 199, 220 en 260 
 

                                                           
1 Niet van toepassing voor de bijkantoren van kredietinstellingen naar buitenlands recht met zetel in een Lid-Staat van de Europese Unie en daarmee 
gelijkgestelden 



 

   De volgende cellen moeten steeds gelijk zijn aan nul : 
 
   XX = alle landen 
 
   (004,XX010) 
   (004,XX059) 
   (004,XX060) 
   (004,XX065) 
   (004,XX070) 
   (004,XX075) 
 
   (010,XX059) 
   (010,XX060) 
   (010,XX065) 
   (010,XX070) 
   (010,XX075) 
 
   (011,XX059) 
   (011,XX060) 
   (011,XX065) 
   (011,XX070) 
   (011,XX075) 
 
   (015,XX059) 
   (015,XX060) 
   (015,XX065) 
   (015,XX070) 
   (015,XX075) 
 
   (019,XX059) 
   (019,XX060) 
   (019,XX065) 
   (019,XX070) 
   (019,XX075) 
 
   (020,XX010) 
   (021,XX010) 
   (025,XX010) 
   (027,XX010) 
   (029,XX010) 
 
   (071,XX010) 
   (071,XX059) 
   (071,XX060) 
   (071,XX065) 
   (071,XX070) 
   (071,XX075) 
 
   (110,XX059) 
   (110,XX060) 
   (110,XX065) 
   (110,XX070) 
   (110,XX075) 



 

 
   (111,XX059) 
   (111,XX060) 
   (111,XX065) 
   (111,XX070) 
   (111,XX075) 
 
   (119,XX059) 
   (119,XX060) 
   (119,XX065) 
   (119,XX070) 
   (119,XX075) 
 
   (120,XX010) 
   (121,XX010) 
   (125,XX010) 
   (126,XX010) 
   (128,XX010) 
   (129,XX010) 
 
   (130,XX010) 
   (130,XX059) 
   (130,XX060) 
   (130,XX065) 
   (130,XX070) 
   (130,XX075) 
 
   (131,XX010) 
   (131,XX059) 
   (131,XX060) 
   (131,XX065) 
   (131,XX070) 
   (131,XX075) 
 
   (132,XX010) 
   (132,XX059) 
   (132,XX060) 
   (132,XX065) 
   (132,XX070) 
   (132,XX075) 
 
   (139,XX010) 
   (139,XX059) 
   (139,XX060) 
   (139,XX065) 
   (139,XX070) 
   (139,XX075) 
 
   (180,XX010) 
   (180,XX059) 
   (180,XX060) 
   (180,XX065) 
   (180,XX070) 



 

   (180,XX075) 
 
   (220,XX010) 
   (220,XX059) 
   (220,XX060) 
   (220,XX065) 
   (220,XX070) 
   (220,XX075) 
 
   (260,XX010) 
   (260,XX059) 
   (260,XX060) 
   (260,XX065) 
   (260,XX070) 
   (260,XX075) 
 
 
 
 
 
 
 
   1.2 Inter-consistentie (equivalente regels bestaan eveneens voor de andere landen, sectoren en rubrieken) 
 
   Tabel 43.33   Tabel 43.03 
 
501   (010,BE010)  < =  (010,BE010) 



Indeling per land
(i.e. de code ISO-3166)

Code XX
I. NAAR OORSPRONKELIJKE KREDIETBEGUNSTIGDE

A. Activa, exclusief afgeleide instrumenten 100
a. Activa van Belgische kantoren van de rapporterende instelling 101
b. Activa van buitenlandse kantoren van de rapporterende instelling 102
c. Activa van dochterondernemingen van de rapporterende instelling 103

A.1. Grensoverschrijdende activa 110
a. Indeling volgens sector

a.1. Centrale banken en daarmee gelijkgestelde instellingen 111
a.2. Kredietinstellingen 112
a.3. Openbare besturen 113
a.4. Beleggingsinstellingen met monetair karakter 114
a.5. Overige financiële instellingen 115
a.6. Niet-financiële ondernemingen 116
a.7. Huishoudens (incl. IZW ten dienste van huishoudens) 117
a.8. Niet-financiële activa 118

b. Indeling volgens resterende looptijd
b.1. <= 1 jaar 121
b.2. > 1 jaar, <= 2 jaar 122
b.3. > 2 jaar 123
b.4. Onbepaald 124

A.2. Plaatselijke activa in vreemde munt 130
a. Indeling volgens sector

a.1. Centrale banken en daarmee gelijkgestelde instellingen 131
a.2. Kredietinstellingen 132
a.3. Openbare besturen 133
a.4. Beleggingsinstellingen met monetair karakter 134
a.5. Overige financiële instellingen 135
a.6. Niet-financiële ondernemingen 136
a.7. Huishoudens (incl. IZW ten dienste van huishoudens) 137
a.8. Niet-financiële activa 138

b. Indeling volgens resterende looptijd
b.1. <= 1 jaar 141
b.2. > 1 jaar, <= 2 jaar 142
b.3. > 2 jaar 143
b.4. Onbepaald 144

A.3. Plaatselijke activa in lokale munt 150
a. Indeling volgens sector

a.1. Centrale banken en daarmee gelijkgestelde instellingen 151
a.2. Kredietinstellingen 152
a.3. Openbare besturen 153
a.4. Beleggingsinstellingen met monetair karakter 154
a.5. Overige financiële instellingen 155
a.6. Niet-financiële ondernemingen 156
a.7. Huishoudens (incl. IZW ten dienste van huishoudens) 157
a.8. Niet-financiële activa 158

b. Indeling volgens resterende looptijd
b.1. <= 1 jaar 161
b.2. > 1 jaar, <= 2 jaar 162
b.3. > 2 jaar 163
b.4. Onbepaald 164

B. Afgeleide instrumenten (actief) 170
a. Deel uitmakend van het totaal actief 171
b. Buiten balans 172

C. Buiten balans
C.1. Opgenomen verbinteniskredieten 180
C.2. Beschikbare marge van betekende kredietlijnen 190

a. Uitbetalingskredieten 191
b. Verbinteniskredieten 192

D. Algemeen totaal 199

Tabel 43.80 - SPREIDING VAN ACTIVA EN SCHULDEN PER LAND



Indeling per land
(i.e. de code ISO-3166)

Code XX

Tabel 43.80 - SPREIDING VAN ACTIVA EN SCHULDEN PER LAND

E. Passiva, exclusief afgeleide instrumenten 200
a. Passiva van Belgische kantoren van de rapporterende instelling 201
b. Passiva van buitenlandse kantoren van de rapporterende instelling 202
c. Passiva van dochterondernemingen van de rapporterende instelling 203

E.1. Vreemd vermogen 210
a. Indeling volgens instrument

a.1. Schulden 211
a.2. In schuldbewijzen belichaamde schulden 212

Indeling volgens resterende looptijd
-  <= 1 jaar 213
-  > 1 jaar 214

a.3. Overige passiva 215
b. Memo: plaatselijke passiva in lokale munt 220

E.2. Eigen vermogen 230

F. Afgeleide instrumenten (passief) 240
a. Deel uitmakend van het totaal passief 241
b. Buiten balans 242

II. RISICO-OVERDRACHTEN

A. Activa, exclusief afgeleide instrumenten
a. Afnemingen 310

a.1. Activa op de in het betrokken land gevestigde kantoren van instellingen 311
 waarvan de hoofdzetel in een ander land is gevestigd

a.2. Activa op ingezetenen van het betrokken land, evenwel 312
 gewaarborgd door ingezetenen van een ander land

a.3. Activa gewaarborgd door de Nationale Delcrederedienst 313
b. Toevoegingen 320

b.1. Activa op de in een ander land gevestigde kantoren van instellingen 321
 waarvan de hoofdzetel is gevestigd in het betrokken land

b.2. Activa op ingezetenen van andere landen, evenwel 322
 gewaarborgd door ingezetenen van het betrokken land

c. Netto risico-transfer 330

B. Afgeleide instrumenten (actief)
a. Afnemingen 340
b. Toevoegingen 350
c. Netto risico-transfer 360

C. Buiten balans
C.1. Opgenomen verbinteniskredieten

a. Afnemingen 370
b. Toevoegingen 380
c. Netto risico-transfer 390

C.2. Beschikbare marge van betekende kredietlijnen - Uitbetalingskredieten
a. Afnemingen 400
b. Toevoegingen 410
c. Netto risico-transfer 420

C.3. Beschikbare marge van betekende kredietlijnen - Verbinteniskredieten
a. Afnemingen 430
b. Toevoegingen 440
c. Netto risico-transfer 450



Indeling per land
(i.e. de code ISO-3166)

Code XX

Tabel 43.80 - SPREIDING VAN ACTIVA EN SCHULDEN PER LAND

III. NAAR UITEINDELIJK RISICO

A. Activa, exclusief afgeleide instrumenten 600
a. Indeling volgens sector

a.1. Centrale banken en daarmee gelijkgestelde instellingen 601
a.2. Kredietinstellingen 602
a.3. Openbare besturen 603
a.4. Beleggingsinstellingen met monetair karakter 604
a.5. Overige financiële instellingen 605
a.6. Niet-financiële ondernemingen 606
a.7. Huishoudens (incl. IZW ten dienste van huishoudens) 607
a.8. Niet-financiële activa 608

b. Indeling volgens type
b.1. Grensoverschrijdende activa 611
b.2. Plaatselijke activa 612

B. Afgeleide instrumenten (actief)
 2.1. Kredietderivaten (rapporterende instelling = 'protection buyer')

a. Als dekking bestemde verrichtingen 751
b. Overige 752
c. Totaal 759

 2.2. Kredietderivaten (rapporterende instelling = 'protection seller')
a. Als dekking bestemde verrichtingen 761
b. Overige 762
c. Totaal 769

 2.3. Overige afgeleide OTC-instrumenten
a. Als dekking bestemde verrichtingen

a.1. Forwards 771
a.2. Swaps 772
a.3. Opties 773
a.4. Overige 774
a.5. Totaal 779

b. Overige verrichtingen
b.1. Forwards 781
b.2. Swaps 782
b.3. Opties 783
b.4. Overige 784
b.5. Totaal 789

c. Indeling per instrument niet mogelijk wegens netting-overeenkomsten 790
 2.4. Overige afgeleide instrumenten 800

C. Buiten balans
C.1. Opgenomen verbinteniskredieten 910
C.2. Beschikbare marge van betekende kredietlijnen 920

a. Uitbetalingskredieten 921
b. Verbinteniskredieten 922

D. Algemeen totaal 999



 

 
 
 

Toelichting bij tabel 43.80 
 

SPREIDING VAN ACTIVA EN SCHULDEN PER LAND 
 
 

 
I. Algemene toelichting 
 
1. Deze tabel moet door de kredietinstellingen naar Belgisch recht enkel op geconsolideerde 

basis worden opgemaakt, of op vennootschappelijke basis indien de kredietinstelling naar 
Belgisch recht niet het voorwerp uitmaakt van een toezicht op geconsolideerde basis.  
De bijkantoren van kredietinstellingen naar buitenlands recht moeten deze tabel op 
territoriale basis opmaken. 

 
2. Onverminderd de herklasseringen in het gedeelte van de tabel met als titel "II. Risico-

overdrachten" en "III. Naar uiteindelijk risico", geschiedt de geografische indeling 
overeenkomstig de algemene richtlijnen voor de periodieke rapportering, Hfst. I, Deel 2, 
§ 6. De activa, schulden en verbintenissen tegenover internationale instellingen worden 
evenwel opgenomen conform de landenlijst, beschreven in de bijzondere toelichting bij 
deze tabel. 

 



 

II. Bijzondere toelichting 
 
Landenlijst 
Er wordt verwezen naar de ISO-code voor de landen (ISO-3166), aangevuld met de 
hiernavolgende codes: 
XA  Europese Centrale Bank - Frankfurt; 
XB  Internationale instellingen die hun hoofdzetel buiten het Belgische grondgebied 

hebben, met uitzondering van de instellingen van de Europese Unie alsmede de 
NAVO en de SHAPE; 

XC NAVO, SHAPE en ondergeschikte organismen en diensten die hun hoofdzetel op het 
Belgische grondgebied hebben; 

XD  Instellingen van de Europese Unie die hun hoofdzetel op het Belgische grondgebied 
hebben; 

XE  Internationale instellingen die hun hoofdzetel op het Belgische grondgebied hebben, 
met uitzondering van de instellingen van de Europese Unie alsmede de NAVO en de 
SHAPE; 

XF  NAVO, SHAPE en ondergeschikte organismen en diensten die hun hoofdzetel buiten 
het Belgische grondgebied hebben; 

XG  Instellingen van de Europese Unie die hun hoofdzetel buiten het Belgische 
grondgebied hebben; 

XH Bank voor Internationale Betalingen (BIB) - Bazel; 
 
Meer informatie met betrekking tot de indeling van de voornaamste instellingen in deze codes 
kan teruggevonden worden op de website van de Nationale Bank van België. 
 
Deel "I. NAAR OORSPRONKELIJKE KREDIETBEGUNSTIGDE" 
In het deel "I. Naar oorspronkelijke kredietbegunstigde" van de tabel worden de verrichtingen 
ingedeeld bij het land waar de oorspronkelijke kredietbegunstigde ingezetene is.  
 
Lijnen 110 t/m 164 
Deze lijnen omvatten al de grensoverschrijdende en al de plaatselijke verrichtingen van alle 
Belgische en buitenlandse kantoren en alle in de consolidatie opgenomen Belgische en 
buitenlandse dochterondernemingen van de rapporterende kredietinstelling.  
– Onder grensoverschrijdende verrichtingen van een vestiging verstaat men de verrichtingen 

tegenover een niet-ingezetene van het land waarin deze vestiging is gelegen.  
– Onder plaatselijke verrichtingen van een vestiging verstaat men de verrichtingen 

tegenover een ingezetene van het land waarin deze vestiging is gelegen.  
Ter illustratie van de grensoverschrijdende en de plaatselijke verrichtingen volgen enkele 
voorbeelden in "III. Overzichtstabel".  



 

Lijnen 111 t/m 118, 131 t/m 138 en 151 t/m 158 "Indeling volgens sector" 
Voor de lijnen "Indeling volgens sector" wordt verwezen naar de algemene richtlijnen voor de 
periodieke rapportering, Hfst. I, Deel 2, § 7.  
 
De sector "Kredietinstellingen" is prioritair t.o.v. de andere sectoren. Overheidsbedrijven, die 
geen kredietinstellingen zijn, dienen te worden opgenomen onder "Overige financiële 
instellingen" indien ze deel uitmaken van de financiële sector, zoniet onder "Niet-financiële 
ondernemingen". 
 
De lijn "Niet-financiële activa" bevat de activa die omwille van hun aard niet aan een sector 
kunnen worden toegewezen, bijvoorbeeld de materiële vaste activa. 
 
Lijnen 121 t/m 124, 141 t/m 144 en 161 t/m 164 "Indeling volgens resterende looptijd" 
De verrichtingen worden gerangschikt volgens hun resterende looptijd (in tegenstelling tot de 
periodieke boekhoudstaat waar de rangschikking gebeurt volgens de oorspronkelijke 
looptijd). 
 
Onmiddellijk opeisbare activa dienen te worden opgenomen op de lijn "<= 1 jaar". De lijn 
"Onbepaald" bevat de activa die omwille van hun aard niet aan een looptijd kunnen worden 
toegewezen, bijvoorbeeld de vaste activa. 
 
Lijnen 170 t/m 172 "Afgeleide instrumenten (actief)" 
De rapportering van de afgeleide instrumenten gebeurt op basis van marktwaarden. Al de 
afgeleide instrumenten met een positieve marktwaarde dienen opgenomen te worden. Op de 
lijn 171 worden de afgeleide instrumenten weergegeven die deel uitmaken van het totaal 
actief, terwijl lijn 172 de buiten balans afgeleide instrumenten bevat. 
 
Lijn 180 "Opgenomen verbinteniskredieten" 
Kredietderivaten waarvoor de rapporterende instelling 'protection seller' is, dienen op lijn 180 
opgenomen te worden voor hun bruto notionele waarde (netto van eventueel cash collateral). 
 
Lijnen 190 t/m 192 "Beschikbare marge van betekende kredietlijnen" 
Op de lijnen 191 en 192 moet worden vermeld, de beschikbare marge van betekende 
kredietlijnen respectievelijk voor uitbetalingskredieten (cf. 00/352.1, 352.2, 353.1) en voor 
verbinteniskredieten (cf. 00/352.3, 353.2) door de instelling toegezegd. 
 
Lijnen 211 t/m 215 "Vreemd vermogen, indeling volgens instrument" 
De lijn 211 "Schulden" omvat de interbankschulden, de schulden tegenover cliënten, en de 
achtergestelde schulden (inclusief gelopen doch nog niet betaalde interesten op deze 
schulden).  
 



 

Lijnen 240 t/m 242 "Afgeleide instrumenten (passief)" 
De rapportering van de afgeleide instrumenten gebeurt op basis van marktwaarden. Al de 
afgeleide instrumenten met een negatieve marktwaarde dienen opgenomen te worden. Op de 
lijn 241 worden de afgeleide instrumenten weergegeven die deel uitmaken van het totaal 
passief, terwijl lijn 242 de buiten balans afgeleide instrumenten bevat. 
 
Deel "II. RISICO-OVERDRACHTEN" 
Onder het gedeelte van de tabel "II Risico-overdrachten" worden de verrichtingen ingedeeld 
bij het land waar het uiteindelijk risico zich bevindt. De risico-overdrachten hebben een 
statistische betekenis en moeten verplicht tot uitdrukking worden gebracht, wat ook de 
mening zij van de rapporterende instelling over de situering van haar effectief risico. 
 
Een zelfde actief mag niet het voorwerp uitmaken van meer dan één afneming of toevoeging. 
Heeft men de keuzemogelijkheid, dan zal voorrang gegeven worden aan de lijnen 311 en 321 
ten opzichte van respectievelijk de lijnen 312 en 322. Aldus bevindt het uiteindelijk risico van 
een vordering op een kantoor zich automatisch in het land van de hoofdzetel van het kantoor, 
of er nu een waarborg is toegestaan of niet, en dient vermeld te worden bij de risico-
overdrachten op de lijnen 311 en 321, indien de hoofdzetel zich in een ander land bevindt. 
Echter een vordering op een dochteronderneming leidt niet automatisch tot een risico-
overdracht naar de moederonderneming: enkel in het geval van een uitdrukkelijke 
persoonlijke of zakelijke zekerheid, of een als dekking bestemd kredietderivaat, is er een 
risico-overdracht die vermeld dient te worden op de lijnen 312 en 322. Een risico-overdracht 
tussen landen kan gepaard gaan met een risico-overdracht tussen sectoren, zoals beschreven 
bij de lijnen 111 t/m 118, 131 t/m 138 en 151 t/m 158.  
 
In "III. Overzichtstabel" volgen enkele voorbeelden ter illustratie van de risico-overdrachten. 
 
Lijnen 312 "Activa op ingezetenen van het betrokken land, evenwel gewaarborgd door 
ingezetenen van een ander land" en 322 "Activa op ingezetenen van andere landen, evenwel 
gewaarborgd door ingezetenen van het betrokken land" 
Hier moet enkel rekening worden gehouden met uitdrukkelijke, onherroepelijke waarborgen 
(i.e. onvoorwaardelijk en, ingevolge een wettelijke, statutaire of contractuele bepaling, 
juridisch afdwingbaar), die ertoe leiden de verplichting tot terugbetaling van activa te 
verleggen naar een ingezetene uit een ander land.  
 
Persoonlijke of zakelijke zekerheden, en kredietderivaten -zoals 'credit default swaps' en 'total 
return swaps'- die gebruikt worden door de rapporterende instelling om het kredietrisico van 
de tegenpartij te dekken (rapporterende instelling is dus 'protection buyer') komen in 
aanmerking als indicator van waar het uiteindelijk risico zich bevindt, zijnde het land van de 
tegenpartij van de waarborg. Indien de beschikbare waarborg de risicopositie overschrijdt, 
zijn de principes van het intern risicobeheer van toepassing voor het bepalen van het 
uiteindelijk risico. 



 

 
'Credit linked notes' bevatten bepaalde karakteristieken van kredietderivaten, maar dienen 
beschouwd te worden als effecten, gewaarborgd door een zakelijke zekerheid.  
– De houder van 'credit linked notes' en andere gewaarborgde effecten moet in de mate van 

het mogelijke een 'doorkijk'-benadering toepassen. Dat houdt in dat het land, waar het 
uiteindelijk risico zich bevindt, gedefinieerd wordt als het land, waar de schuldenaar van 
het onderliggende krediet, effect of derivaat,... ingezetene is. Indien deze benadering voor 
bepaalde verrichtingen praktisch onmogelijk blijkt, wordt aangeraden hetzij een redelijke 
raming te maken, hetzij het risico toe te wijzen aan het land van de uitgever van de 
effecten (oorspronkelijke kredietbegunstigde). 

– De uitgever van 'credit linked notes' en gelijkaardige gewaarborgde effecten moet enkel 
een uitgaande risico-transfer weergeven voor het onderliggende krediet, dus geen 
inkomende risico-transfer, omdat de uitgever cash ontvangt voor zijn effecten, wat 
beschouwd wordt als het verdwijnen van het risico. 

 
Lijn 313 "Activa gewaarborgd door de Nationale Delcrederedienst" 
Hier dienen de bedragen te worden vermeld ten belope waarvan de activa onvoorwaardelijk 
door de Nationale Delcrederedienst zijn gewaarborgd. 
 
Lijnen 340 t/m 360 "Risico-overdrachten van afgeleide instrumenten" 
Hier worden opgenomen: 
– afgeleide instrumenten, verleend aan kantoren waarvan de hoofdzetel in een ander land is 

gevestigd; 
– afgeleide instrumenten, verleend aan ingezetenen van een land, evenwel gewaarborgd 

door ingezetenen van een ander land. 
De afgeleide instrumenten betreffen zowel de afgeleide instrumenten die deel uitmaken van 
het totaal actief als de afgeleide instrumenten buiten balans. 
 
Deel "III. NAAR UITEINDELIJK RISICO" 
In het deel "III. Naar uiteindelijk risico" van de tabel worden opgenomen al de 
grensoverschrijdende en al de plaatselijke verrichtingen, zowel in lokale als in niet-lokale 
munt, van al de Belgische en buitenlandse kantoren en alle in de consolidatie opgenomen 
Belgische en buitenlandse dochterondernemingen van de rapporterende kredietinstelling, 
ingedeeld bij het land waar het uiteindelijk risico zich bevindt volgens de principes van de 
risico-overdrachten, zoals beschreven in deel "II. risico-overdrachten". De 
grensoverschrijdende en de plaatselijke verrichtingen worden analoog gedefinieerd als voor 
de lijnen 110 t/m 164. 
 
Lijnen 601 t/m 608 "Indeling per sector" 
De sectoren worden analoog gedefinieerd als voor de lijnen 111 t/m 118, 131 t/m 138 en 151 
t/m 158.  
 



 

Lijnen 611 en 612 "Indeling volgens type" 
Op lijn 611 dienen al de grensoverschrijdende activa opgenomen te worden, terwijl op lijn 
612 al de plaatselijke activa, zowel in lokale als in niet-lokale munt, dienen opgenomen te 
worden.  
 
Lijnen 751 t/m 800 "Afgeleide instrumenten" 
Op deze lijnen worden zowel de afgeleide instrumenten die deel uitmaken van het totaal actief 
als de afgeleide instrumenten buiten balans weergegeven. Het betreft zowel 
grensoverschrijdende als plaatselijke verrichtingen, in lokale en in niet-lokale munt. De 
rapportering gebeurt op basis van marktwaarden. Het risico dient gerapporteerd te worden als 
de som van al de positieve marktwaarden, na het in rekening brengen van juridisch 
afdwingbare, bilaterale netting overeenkomsten. 
 
Lijnen 751 t/m 769 "Kredietderivaten" 
Op de lijnen 751 t/m 759 worden de kredietderivaten opgenomen waarvoor de rapporterende 
instelling 'protection buyer' is, terwijl op de lijnen 761 t/m 769 de kredietderivaten worden 
opgenomen waarvoor de rapporterende instelling 'protection seller' is. De kredietderivaten 
worden afzonderlijk gerapporteerd omwille van de speciale behandeling voor het bepalen van 
het uiteindelijk risico.  
 
Lijnen 771 t/m 790 "Overige afgeleide OTC-instrumenten" 
Onder de overige afgeleide OTC-instrumenten worden bedoeld de "forwards", "swaps" en 
"opties", die betrekking hebben op grondstoffen, wisselkoersen, rentevoeten en aandelen, en 
die niet verhandeld worden op een erkende markt. Afgeleide OTC-instrumenten die niet onder 
deze categorieën vallen, dienen opgenomen te worden onder de categorie "overige". Het doel 
van deze lijnen is een zicht te krijgen op de buiten-beurs (OTC) markt, ingedeeld per land, op 
basis van het uiteindelijk risico. 
 
Op de lijn 790 "Indeling per instrument niet mogelijk wegens netting-overeenkomsten" 
worden die afgeleide OTC-instrumenten opgenomen die ingevolge netting-overeenkomsten 
met een tegenpartij niet toegewezen kunnen worden aan de hierboven beschreven instrument-
categorieën. Indien er in een netting-overeenkomst met een tegenpartij zowel beursgenoteerde 
als buiten-beurs instrumenten opgenomen worden, worden de netto-bedragen eveneens op de 
lijn 790 vermeld. Netting-overeenkomsten waarbij geen buiten-beurs instrumenten betrokken 
zijn dienen in aanmerking genomen te worden op lijn 800 "overige afgeleide instrumenten". 
 
Lijn 800 "Overige afgeleide instrumenten" 
Hier worden enkel de afgeleide instrumenten beschouwd die niet opgenomen worden op de 
lijnen 751 t/m 790, zoals afgeleide instrumenten die op een erkende beurs verhandeld worden.  
 



 

Lijnen 920 t/m 922 "Beschikbare marge van betekende kredietlijnen" 
Op de lijnen 921 en 922 moet worden vermeld, de beschikbare marge van betekende 
kredietlijnen respectievelijk voor uitbetalingskredieten (cf. 00/352.1, 352.2, 353.1) en voor 
verbinteniskredieten (cf. 00/352.3, 353.2) door de instelling toegezegd. 



 

III. OVERZICHTSTABEL 
 
 GRENSOVERSCHRIJDENDE 

VERRICHTINGEN 
PLAATSELIJKE 

VERRICHTINGEN 

in lokale en niet-lokale munt in niet-lokale munt in lokale munt 

Vestiging 
in België 

Alle verrichtingen, ongeacht de munt, ten 
opzichte van niet-ingezetenen van België 

vb. Een vestiging (kantoor of dochter) in 
België doet een transactie in USD, 
EUR... met FR, DE... maar niet met BE. 

Alle verrichtingen in een andere munt dan de 
EUR ten opzichte van ingezetenen van België  

vb. Een vestiging (kantoor of dochter) in 
België doet een transactie in USD, GBP... 
maar niet in EUR, met BE.  

Alle verrichtingen in EUR ten opzichte 
van ingezetenen van België 

vb. Een vestiging (kantoor of dochter) 
in België doet een transactie in EUR 
met BE.  

Vestiging 
in het 
buitenland 

Alle verrichtingen, ongeacht de munt, ten 
opzichte van niet-ingezetenen van het land 
waarin de vestiging is gelegen 

vb. Een vestiging (kantoor of dochter) in 
FR doet een transactie in USD, EUR... 
met DE, US... maar niet met FR.  

Alle verrichtingen in niet-lokale munt ten 
opzichte van ingezetenen van het land waarin 
de vestiging is gelegen 

vb. Een vestiging (kantoor of dochter) in 
FR doet een transactie in USD, JPY... 
maar niet in EUR, met FR. 

Alle verrichtingen in lokale munt ten 
opzichte van ingezetenen van het land 
waarin de vestiging is gelegen 

vb. Een vestiging (kantoor of dochter) 
in FR doet een transactie in EUR met 
FR. 

Boeking 

Naar oorspronkelijke kredietbegunstigde: 
Lijnen 100 t/m 103, 110 t/m 124 
Naar uiteindelijk risico: 
Lijnen 310 t/m 330, 600 t/m 608, 611/612 

Naar oorspronkelijke kredietbegunstigde: 
Lijnen 100 t/m 103, 130 t/m 144 
Naar uiteindelijk risico: 
Lijnen 310 t/m 330, 600 t/m 608, 611/612 

Naar oorspronkelijke kredietbegunstigde: 
Lijnen 100 t/m 103, 150 t/m 164 
Naar uiteindelijk risico: 
Lijnen 310 t/m 330, 600 t/m 608, 611/612 

 
Voorbeeld 

Een vestiging in NL kent een krediet in EUR 
toe aan een ingezetene van FR, die als onder-
pand effecten van een ingezetene van LU ter 
beschikking stelt. 
 

Lijnen 100 t/m 103, 110 t/m 124 → FR 
Lijn 312 → FR 
Lijn 322 → LU 

Lijnen 600 t/m 608, 611 → LU 

Een vestiging in GB heeft een vordering in 
USD op een kredietinstelling in GB, en de IT 
overheid garandeert uitdrukkelijk de correcte 
terugbetaling.  
 

Lijnen 100 t/m 103, 130 t/m 144 → GB 
Lijn 312 → GB 
Lijn 322 → IT 

Lijnen 600 t/m 608, 611 → IT 
Risico-overdracht met sectorwijziging 

Een vestiging in GR heeft effecten in 
EUR gekocht, uitgegeven door een 
bijkantoor in GR waarvan de hoofdzetel in 
US gelegen is.  
 

Lijnen 100 t/m 103, 150 t/m 164 → GR 
Lijn 311 → GR 
Lijn 321 → US 

Lijnen 600 t/m 608, 611 → US 

 



 

   Tabel 43.80 "Spreiding van activa en schulden per land" 
 
   1 Vennootschappelijke positie, alle munten samen in tegenwaarde EUR 
 
   1.1 Intra-consistentie 
 
   De intra-validatie bestaat, in de eerste plaats, uit de controle van de ingebrachte codes 
   voor de landen. 
 
   De intra-validatie bestaat, in de tweede plaats, uit een rekenkundige verticale controle  
   per land: 
001    101 + 102 + 103 = 100 
002    110 + 130 + 150 = 100 
003    111 + 112 + 113 + 114 + 115 + 116 + 117 + 118 = 110 
004    121 + 122 + 123 + 124 = 110 
005    131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 138 = 130 
006    141 + 142 + 143 + 144 = 130 
007    151 + 152 + 153 + 154 + 155 + 156 + 157 + 158 = 150 
008    161 + 162 + 163 + 164 = 150 
009    171 + 172 = 170 
010    191 + 192 = 190 
011    100 + 170 + 180 = 199 
 
012    201 + 202 + 203 = 200 
013    210 + 230 = 200 
014    211 + 212 + 215 = 210 
015    213 + 214 = 212 
016    220 <= 210 
017    241 + 242 = 240 
 
018    311 + 312 + 313 = 310 
019    321 + 322 = 320 
020    320 - 310 = 330 
021    350 - 340 = 360 
022    380 - 370 = 390 
023    410 - 400 = 420 
024    440 - 430 = 450 
 
025    100 + 330 = 600 
026    170 + 360 = 759 + 769 + 779 + 789 + 790 + 800 
027    180 + 390 = 910 
028    191 + 420 = 921 
029    192 + 450 = 922 
 
030    601 + 602 + 603 + 604 + 605 + 606 + 607 + 608 = 600 
031    118 + 138 + 158 = 608 
032    611 + 612 = 600 
033    751 + 752 = 759 
034    761 + 762 = 769 
035    771 + 772 + 773 + 774 = 779 
036    781 + 782 + 783 + 784 = 789 
037    921 + 922 = 920 
038    600 + 759 + 779 + 789 + 790 + 800 + 910 = 999 



 

 
039    100 - 310 >= 0 
040    170 - 340 >= 0 
041    180 - 370 >= 0 
042    191 - 400 >= 0 
043    192 - 430 >= 0 
 
   Bovendien moet 
 
044    ∑ (310, alle landen) = ∑ (320, alle landen) 
045    ∑ (340, alle landen) = ∑ (350, alle landen) 
046    ∑ (370, alle landen) = ∑ (380, alle landen) 
047    ∑ (400, alle landen) = ∑ (410, alle landen) 
048    ∑ (430, alle landen) = ∑ (440, alle landen) 
049    ∑ (100+171, alle landen) = ∑ (200+241, alle landen) 
 
   De volgende cellen moeten steeds gelijk zijn aan nul: 
050    (112,XA), (113,XA), (114,XA), (115,XA), (116,XA), (117,XA), (118,XA) 
    (112,XH), (113,XH), (114,XH), (115,XH), (116,XH), (117,XH), (118,XH) 
050    (132,XA), (133,XA), (134,XA), (135,XA), (136,XA), (137,XA), (138,XA) 
    (132,XH), (133,XH), (134,XH), (135,XH), (136,XH), (137,XH), (138,XH) 
052    (152,XA), (153,XA), (154,XA), (155,XA), (156,XA), (157,XA), (158,XA) 
    (152,XH), (153,XH), (154,XH), (155,XH), (156,XH), (157,XH), (158,XH) 
053    (602,XA), (603,XA), (604,XA), (605,XA), (606,XA), (607,XA), (608,XA) 
    (602,XH), (603,XH), (604,XH), (605,XH), (606,XH), (607,XH), (608,XH) 
 
054    Lijnen 103 en 203 mogen niet ingevuld worden. 



 

   1.2 Inter-consistentie 
 
    Tabel 43.80 
501    0,1 < [∑ (100)]t  /  [∑ (100)]t-1  ≤  20 
 
    Tabel 43.80   Boekhoudstaat, 
         vennootschappelijke positie 
502    (100 + 171, België)   = (199,20) + (199,30) 
503    (118 + 138 + 158, België)   <= (149,20) + (149,30) 
         + (1729,20) + (1729,30) 
         + (173,20) + (173,30) 
         + (174,20) + (174,30) 
504    (180, België)   = (349,20) + (349,30) 
505    (200 + 241, België)   = (299,20) + (299,30) 
506    (211, België)   >= (219,20) + (219,30) 
         + (229,20) + (229,30) 
         + (273,20) + (273,30) 
         + (274,20) + (274,30) 
507    (212, België)   >= (239,20) + (239,30) 
         + (271,20) + (271,30) 
         + (272,20) + (272,30) 
508    (230, België)   = (289,20) + (289,30) 
509    ∑ (100 + 171, som overige landen Monetaire Unie) = (199,21) + (199,31) 
510    ∑ (118 + 138 + 158, som overige landen Monetaire Unie) <= (149,21) + (149,31) 
         + (1729,21) + (1729,31) 
         + (173,21) + (173,31) 
         + (174,21) + (174,31) 
511    ∑ (180, som overige landen Monetaire Unie) = (349,21) + (349,31) 
512    ∑ (200 + 241, som overige landen Monetaire Unie) = (299,21) + (299,31) 
513    ∑ (211, som overige landen Monetaire Unie) >= (219,21) + (219,31) 
         + (229,21) + (229,31) 
         + (273,21) + (273,31) 
         + (274,21) + (274,31) 
514    ∑ (212, som overige landen Monetaire Unie) >= (239,21) + (239,31) 
         + (271,21) + (271,31) 
         + (272,21) + (272,31) 
515    ∑ (230, som overige landen Monetaire Unie) = (289,21) + (289,31) 
516    ∑ (100 + 171, som landen buiten Monetaire Unie) = (199,22) + (199,32) 
517    ∑ (118 + 138 + 158, som landen buiten Monetaire Unie) <= (149,22) + (149,32) 
         + (1729,22) + (1729,32) 
         + (173,22) + (173,32) 
         + (174,22) + (174,32) 
518    ∑ (180, som landen buiten Monetaire Unie) = (349,22) + (349,32) 
519    ∑ (200 + 241, som landen buiten Monetaire Unie) = (299,22) + (299,32) 
520    ∑ (211, som landen buiten Monetaire Unie) >= (219,22) + (219,32) 
         + (229,22) + (229,32) 
         + (273,22) + (273,32) 
         + (274,22) + (274,32) 
521    ∑ (212, som landen buiten Monetaire Unie) >= (239,22) + (239,32) 
         + (271,22) + (271,32) 
         + (272,22) + (272,32) 
522    ∑ (230, som landen buiten Monetaire Unie) = (289,22) + (289,32) 
 



 

   2 Territoriale positie, alle munten samen in tegenwaarde EUR 
 
   2.1 Intra-consistentie 
 
   Analoog aan de vennootschappelijke positie, behalve de validatieregel 054 aan te passen. 
 
054    Lijnen 102, 103, 202 en 203 mogen niet ingevuld worden. 
 
 
   2.2 Inter-consistentie 
 
   Analoog aan de vennootschappelijke positie, behalve validatie tegenover de territoriale positie. 
 
 



 

   3 Geconsolideerde positie, alle munten samen in tegenwaarde EUR 
 
   3.1 Intra-consistentie 
 
   Analoog aan de vennootschappelijke positie, behalve de validatieregel 054 af te schaffen. 
 
   3.2 Inter-consistentie 
 
    Tabel 43.80 
501    0,1 < [∑ (100)]t  /  [∑ (100)]t-1  ≤  20 
 
 Tabel 43.80   IFRS Boekhoudstaten, 
     geconsolideerde positie  
502    (100 + 171, België)   = 1.1/7999/010 
503    (200 + 241, België)   = 1.3/7999/010 
504    ∑ (100 + 171, som overige landen Monetaire Unie) = 1.1/7999/015 
505    ∑ (200 + 241, som overige landen Monetaire Unie) = 1.3/7999/015 
506    ∑ (100 + 171, som landen buiten Monetaire Unie) = 1.1/7999/020 
507    ∑ (200 + 241, som landen buiten Monetaire Unie) = 1.3/7999/020 
 
 



 

               
  Bijlage 2.1 
 
 
 

“NIHIL-VERKLARINGEN” (SCHEMA A) 
 
 
 
Tabellen die NOOIT NIHIL verklaard mogen worden 
 
 
Te verwerpen NIHIL-verklaring 
 
0010 
… 
4380 
… 




