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Wijziging Schema A, Boek I

Toepassingsveld
Kredietinstellingen.
Samenvatting/Doelstelling
Deze circulaire brengt in Schema A, Boek I een wijziging aan met betrekking tot de algemene
solvabiliteitscoëfficiënt.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Via deze circulaire brengen wij u op de hoogte van drie wijzigingen in de rapportering. Het gaat om
technische wijzigingen van beperkte omvang.
Ten eerste heeft de Nationale Bank van België (NBB), in afwachting van de invoering van een verplichte
hefboomratio op Europees niveau, beslist de verplichte solvabiliteitscoëfficiënt (gearing ratio) te
behouden. Bijgevolg werd op grond van artikel 38 van het ontwerp van reglement1 van 4 maart 2014 van
de NBB beslist een specifieke rapportering te behouden om te kunnen nagaan of de verplichtingen
waarin dit artikel voorziet, worden nageleefd. Deze rapportering is vergelijkbaar met die welke momenteel
van kracht is via tabel 90.01 van de Corep. Deze driemaandelijkse rapportering dient zowel op
vennootschappelijke basis als op geconsolideerde basis te worden overgelegd op de laatste werkdag van
de maand die volgt op de afsluitingsdatum. Dit dient voor het eerst te gebeuren voor de op 31 maart 2014
vastgestelde rekeningen. Bij wijze van uitzondering dient de eerste overlegging van gegevens plaats te
vinden op 30 juni 2014. De technische modaliteiten voor de overlegging zijn dezelfde als voor Schema A,
Boek I.
Hoewel de CRR nog geen verplichte hefboomratio invoert, heeft de Europese Unie toch beslist dat de
kredietinstellingen over de hefboomratio dienen te rapporteren (artikel 430 van de CRR). In principe
zouden de overgelegde gegevens een wiskundig gemiddelde moeten zijn van de maandelijkse gegevens
over een volledig kwartaal. De bevoegde autoriteit kan echter toestaan dat van deze regel wordt
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afgeweken en dat gebruik wordt gemaakt van het cijfer op het einde van het kwartaal. De NBB heeft
beslist gebruik te maken van deze mogelijkheid (artikel 37 van het ontwerp van reglement van
4 maart 2014 van de NBB).
Tot slot zal tabel 43.80 over de spreiding van activa en schulden per land, die opgenomen is in Schema A
Boek II (Finrep), voortaan in Schema A, Boek I zijn opgenomen.
Een kopie van deze circulaire wordt naar de commissaris(sen), erkend revisor(en), van uw instelling
verstuurd.
Hoogachtend

Luc Coene
Gouverneur
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