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Algemene richtlijnen: 

Deze bepalingen met betrekking tot de rapporteringverplichting gelden voor elke covered bond uitgifte of 

programma. Per programma dient maar 1 rapportering overgemaakt te worden. 

De rapporteringstaten geven de positie weer na verwerking van alle verrichtingen afgesloten op de 

rapporteringdatum. De tabellen dienen te worden opgesteld en meegedeeld op kwartaalbasis. De 

rapporteringdatum is steeds de laatste dag van het kwartaal. 

De rapportering moet zo spoedig mogelijk worden toegezonden en dit uiterlijk op de 16de bankwerkdag 

na de rapporteringdatum. 

De bedragen in de rapporteringstaten worden uitgedrukt in Euro, tenzij anders expliciet vermeld in de 

tabel. 

De tegenwaarden in euro wordt berekend op basis van de contante wisselkoersen op de 

rapporteringdatum, te weten de datum waarop de rapporteringstaat betrekking heeft. 

Indien een negatief teken (-) een label of item voorafgaat, wordt er verwacht dat de desbetreffende 

informatie ook met een negatief teken gerapporteerd wordt. 

Toelichting bij de tabellen 

CB 1: Identificatie covered bond: 

Deze tabel identificeert de covered bond voor de rapportering. Per covered bond uitgifte dient een 

afzonderlijke rapportering opgesteld te worden. Voor een programma van covered bond uitgifte dient 

slechts 1 rapportering opgesteld te worden. Evenwel dient per opname binnen een programma in 

onderstaande tabel een afzonderlijke lijn ingevuld te worden. 
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Kolommen: 

005: Naam of identificatie van uitgifte of opname binnen programma 

010: ISIN-code van uitgifte (indien beschikbaar) 

015:datum van uitgifte  

020: Munt van uitgifte van covered bond 

025: Initiële nominale waarde van uitgifte in oorspronkelijke munt 

030: Initiële nominale waarde van uitgifte in EUR 

035: juridische eindvervaldag van covered bond of opname binnen programma 

040: verwachte eindvervaldag van covered bond of opname binnen programma 

045: type rentevoet van uitgifte of opname binnen programma 

050: rentevoet 

055: periodiciteit van coupon betaling 

060: coupure 

CB 2: Informatie dekkingswaarde:  

In deze tabel worden de dekkingswaarden van de covered bond weergegeven. Zowel het aantal als de 

waarde van de dekkingswaarde volgens het Koninklijk Besluit alsook de nominale waarde van de 

dekkingswaarden worden volgens een geografische indeling gerapporteerd. De dekkingswaarden worden 

eveneens uitgesplitst volgens de categorie van de dekkingswaarden. 

Kolommen: 

005: het aantal dekkingswaarden waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in eerste rang in België 

staat 

010: het aantal dekkingswaarden waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in eerste rang binnen 

EMU - met uitzondering van België - staat 

015: het aantal dekkingswaarden waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in eerste rang binnen 

EER - met uitzondering van EMU - staat 

020: het aantal dekkingswaarden waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in eerste rang binnen 

OECD - met uitzondering van EER - staat 

025: het totaal aantal dekkingswaarden 

030: de waarde van de dekkingswaarden waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in eerste rang 

in België staat 

035: de waarde van de dekkingswaarden waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in eerste rang 

binnen EMU - met uitzondering van België - staat 

040: de waarde van de dekkingswaarden waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in eerste rang 

binnen EER - met uitzondering van EMU - staat 
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045: de waarde van de dekkingswaarden waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in eerste rang 

binnen OECD - met uitzondering van EER - staat 

050: de totale waarde van de dekkingswaarden 

055: de nominale waarde van de dekkingswaarden waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in 

eerste rang in België staat 

060: de nominale waarde van de dekkingswaarden waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in 

eerste rang binnen EMU - met uitzondering van België - staat 

065: de nominale waarde van de dekkingswaarden waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in 

eerste rang binnen EER - met uitzondering van EMU - staat 

070: de nominale waarde van de dekkingswaarden  waarbij de tegenpartij of het onderliggend pand in 

eerste rang binnen OECD - met uitzondering van EER - staat 

075: de totale nominale waarde van de dekkingswaarden 

Rijen: 

005: schuldvorderingen gedekt door residentieel vastgoed (KB; art.3, §1, 1°) 

010: dekkingswaarden bestaande uit geëffectiseerd residentieel vastgoed (KB; art.3, §1, 1°) 

015: cash betalingen van interesten, aflossing of terugvorderingen die behoren tot categorie 1 (KB; art.3, 

§1, 1°) 

020: totaal dekkingswaarden die behoren tot categorie 1 als bedoeld in KB; art.3, §1, 1°  

025: schuldvorderingen gedekt door commercieel vastgoed (KB; art.3, §1, 2°) 

030: dekkingswaarden bestaande uit geëffectiseerd commercieel vastgoed (KB; art.3, §1, 2°)  

035: cash betalingen van interesten, aflossing of terugvorderingen die behoren tot categorie 2 (KB; art.3, 

§1, 2°) 

040: totaal dekkingswaarden die behoren tot categorie 2 als bedoeld in KB; art.3, §1, 2° 

045: uitstaande posities op centrale overheden en centrale banken (KB; art.3, §1, 3°, a))  

050:uitstaande posities op regionale en lokale overheden en publiekrechtelijke entiteiten (KB; art. 3, §1, 

3°, b)) 

055: uitstaande posities op internationale organisaties en multilaterale ontwikkelingsbanken (KB; art.3, 

§1, c)) 

060 : totaal dekkingswaarden die behoren tot de categorie 3 als bedoeld in KB; art.3, §1, 3°) 

065: waarvan dekkingswaarden bestaande uit geëffectiseerde overheidsposities 

070: waarvan cash betalingen van interesten, aflossing of terugvorderingen die behoren tot categorie 3 

(KB; art.3, §1, 3°) 

075: waarvan deposito's bij centrale banken 

080: risicoposities op credit instellingen (KB, art3,  §1, 4°) 
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085: Andere risicoposities opgenomen als dekkingswaarden 

090: Totaal van bovenstaande posities 

CB 3: test van dekking: 

In deze tabel worden voor de gehele looptijd een vergelijking gemaakt tussen de inkomsten, waaronder 

de interesten en het kapitaal, gegenereerd door de dekkingswaarden en de uitgaven (interesten, kapitaal 

en andere kosten) verbonden aan de covered bonds. 

Kolommen: 

005: inkomsten gegenereerd door de dekkingswaarden onderverdeeld naargelang de oorsprong  

010: uitgaven verbonden aan de covered bond onderverdeeld naargelang de oorsprong  

015:  totaal  

Rijen: 

005: interesten inkomsten gegenereerd door de dekkingswaarden en uitgaven verbonden aan de covered 

bonds 

010: kapitaalaflossing verbonden aan de dekkingswaarden en de covered bond  

015: kosten verbonden aan de covered bond  

020: inkomsten en uitgaven verbonden aan derivaten afgesloten in het kader van de covered bond 

025: andere inkomsten en uitgaven verbonden aan de dekkingswaarden en de covered bond 

030: totaal  

CB 4: liquiditeitstest: 

In deze tabel worden voor de volgende 6 maanden de inkomsten gegenereerd door de dekkingswaarden 

vergeleken met de onvoorwaardelijke betalingen verbonden aan de covered bonds. 

Kolommen: 

005: de beschikbare en verwachte liquide middelen voor de komende 6 maanden, onderverdeelt 

naargelang de oorsprong. 

010: de verwachte uitgaven in de komende 6 maanden omwille van de uitgifte van covered bonds, 

onderverdeeld naargelang de oorsprong. 

015: totaal 

Rijen: 

005: interesten inkomsten gegenereerd door de dekkingswaarden en uitgaven verbonden aan de covered 

bonds voor de komende 6 maanden 

010: kapitaalaflossing verbonden aan de dekkingswaarden en de covered bond voor de komende 6 

maanden 

015: kosten verbonden aan de covered bond voor de komende 6 maanden 
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020: cashmidelen aangewend als dekkingswaarden 

025: liquiditeitslijn dat enkel kan opgenomen worden in het kader van de aflossing van de betrokken 

covered bond 

030: andere liquide activa 

035: totaal 

CB 5: Informatie over restlooptijden: 

Kolommen: 

005: Het uitstaande bedrag van de covered bond gerapporteerd volgens terugbetalingdatum. 

010: Het bedrag van de dekkingswaarden gerapporteerd volgens de resterende looptijd van de 

dekkingswaarden. 

Rijen: 

005: dekkingswaarden met een restlooptijd van minder dan of gelijk aan 6 maanden, met inbegrip van 

cash. 

010: dekkingswaarden met een restlooptijd van meer dan 6 maanden en minder dan of gelijk aan 1 jaar 

015: dekkingswaarden met een restlooptijd van meer dan 1 jaar en minder dan of gelijk aan 1.5 jaar 

020: dekkingswaarden met een restlooptijd van meer dan 1.5 jaar en minder dan of gelijk aan 2 jaar 

025: dekkingswaarden met een restlooptijd van meer dan 2 jaar en minder dan of gelijk aan 3 jaar 

030: dekkingswaarden met een restlooptijd van meer dan 3 jaar en minder dan of gelijk aan 4 jaar 

035: dekkingswaarden met een restlooptijd van meer dan 4 jaar en minder dan of gelijk aan 5 jaar 

040: dekkingswaarden met een restlooptijd van meer dan 5 jaar en minder dan of gelijk aan 7.5 jaar 

045: dekkingswaarden met een restlooptijd van meer dan 7.5 jaar en minder dan of gelijk aan 10 jaar 

050: dekkingswaarden met een restlooptijd van meer dan 10 jaar 

055: totaal 

CB 6: Informatie over wisselkoersrisico 

Kolommen: 

005: Het uitstaande bedrag van de covered bond gerapporteerd in EUR volgens oorspronkelijke munt  

010: Het bedrag van de dekkingswaarden gerapporteerd in EUR volgens oorspronkelijke munt 

CB 7: Informatie over renterisico 

De gerapporteerde gegevens worden berekend met gebruikmaking van de eigen interne methodes van 

de instelling, maar op basis van parallelle rentebewegingen van 200 basispunten. Leidt een scenario tot 

negatieve veronderstelde marktrentevoeten, dan hoeft dat scenario niet te worden toegepast. 
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Kolommen: 

005: economische waarde van de covered bond op basis van de scenario’s van onmiddellijk voltrokken 

parallelle rentebewegingen 

010: economische waarde van de dekkingswaarden (inclusief derivaten) op basis van de scenario’s van 

onmiddellijk voltrokken parallelle rentebewegingen  

Rijen: 

005: berekening van de economische waarde op basis van een parallelle rentebeweging van 200 

omhoog 

010: berekening van de economische waarde met een scenario van ongewijzigde rente 

015: berekening van de economische waarde op basis van een parallelle rentebeweging van 200 omlaag 

CB 8: Informatie over derivaten: 

Voor elke derivaat afgesloten in het kader van de covered bond uitgifte wordt een afzonderlijke lijn 

ingevuld. 

Kolommen: 

005: De notionele waarde van de derivaten wordt weergegeven. 

010: de marktwaarde van de derivaten wordt weergegeven. 

Rijen: 

005: In deze rij en volgende worden de IR derivaten weergegeven. 

010: In deze rij en volgende worden de FX derivaten weergegeven. 

CB 9: Informatie over achterstallen 

In onderstaande tabel wordt informatie over de achterstal van de dekkingswaarden weergegeven en dit 

volgens een onderverdeling van de periode van achterstal. 

Kolommen: 

005: aantal leningen waarvoor een achterstal in betalingen geregistreerd is. 

010: het aantal leningen waarvoor een achterstal in betalingen geregistreerd is, uitgedrukt als % ten 

opzichte van het totaal aantal leningen. 

010: het achterstallige bedrag 

020: het totale bedrag voor de kredieten opgesplitst volgens achterstal. 

025: het achterstallige bedrag, uitgedrukt als % ten opzichte van het totale bedrag voor de kredieten. 

030: de waarde van de dekkingswaarde die overeenstemt met de gerapporteerde kredieten in kolom  

Rijen: 

005: geen achterstal 
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010: een achterstal van meer dan 0 en minder dan of gelijk aan 1 maand  

015: een achterstal van meer dan 1 maand en minder dan of gelijk aan 2 maanden 

020: een achterstal van meer dan 2 maanden en minder dan of gelijk aan 3 maanden 

025: een achterstal van meer dan 3 maanden en minder dan of gelijk aan 4 maanden 

030: een achterstal van meer dan 4 maanden en minder dan of gelijk aan 5 maanden 

035: een achterstal van meer dan 5 maanden en minder dan of gelijk aan 6 maanden 

040: een achterstal van meer dan 6 maanden 

045: totaal  

 

 

 


