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Schema A, Boek I

Toepassingsveld
Kredietinstellingen.
Samenvatting/Doelstelling
Deze circulaire strekt tot wijziging van Schema A, Boek I.

Geachte mevrouw
Geachte heer
De Nationale Bank van België (NBB) heeft het schema van periodieke rapportering over de financiële
positie van de kredietinstellingen aan de NBB gewijzigd.
Door de toetreding van Litouwen tot de Europese Monetaire Unie op 1 januari 2015, moet de toelichting
bij Schema A, Boek I enigszins worden aangepast (vetgedrukt in de bijgevoegde tekst). De structuur van
de tabellen en de validatieregels blijven ongewijzigd.
Daarnaast verduidelijkt de NBB hoe de Europese Investeringsbank verwerkt moet worden in Schema A,
Boek I. Deze nieuwe rapporteringsregels treden in werking op 1 januari 2015.
Vanaf 1 december 2014 dienen alle posities ten opzichte van de tegenpartij European Investment Bank
(EIB) met de landcode "4C" te worden gerapporteerd. Hoewel deze instelling in Luxemburg gevestigd is,
mag ze niet beschouwd worden als "resident institution of Luxemburg" en dient ze dus onder de aparte
landcode "4C" te worden gerapporteerd. Op deze manier wordt EIB beschouwd als een internationale
organisatie gevestigd in de Europese Unie (buiten de Monetaire Unie) maar niet in een individuele
lidstaat van de Europese Unie om zo een economisch territorium op zichzelf te vormen. Deze tegenpartij
wordt tot nader bericht beschouwd als een "Overige financiële intermediair" en dient aldus in de kolom
063 te worden gerapporteerd in de tabellen van aanvullende beschrijving 02.11, 02.12, 02.13, 02.22,
02.30, 03.41 en 03.49 en in de kolom 069 in de tabellen 4303 en 4333. In tabel 4380 moet EIB
gerapporteerd worden in de rubrieken 115, 135, 155 en 605. In de tabellen 00.10, 00.20 en 00.30
verschijnt deze tegenpartij in de kolommen 022 of 032 (Rest van de wereld).
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Gelieve te noteren dat wij de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling een kopie van deze
circulaire bezorgen.
Hoogachtend

Luc Coene
Gouverneur

Bijlage : Rapporteringsmodaliteiten
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