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Schema van periodieke rapportering door de instellingen voor elektronisch geld 
 
 

Deze circulaire is van toepassing op de instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht 
als bedoeld in artikel 4, 31° van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de 
betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van 
betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot 
betalingssystemen. 

Toepassingsveld 

Deze circulaire bevat de regels inzake periodieke rapportering die van toepassing zijn op de 
sector van de instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht. Zij behandelt zowel de 
periodieke rapportering over de solvabiliteit van die instellingen als de financiële en statistische 
periodieke rapportering (voornamelijk de balans, de resultatenrekening en informatie over de 
verrichte transacties). De in de circulaire omschreven rapporteringsstaten zijn bestemd voor de 
Nationale Bank van België (de Bank) en worden behoudens uitzondering op kwartaalbasis 
meegedeeld. 

Samenvatting/Doelstelling 

 
Geachte mevrouw  
Geachte heer 
 

Wettelijke grondslagen 

Afdeling 1 - Algemene bepalingen 

Deze circulaire bepaalt de regels voor de periodieke rapportering door de instellingen voor elektronisch 
geld, met toepassing van artikel 80 van de wet van 21 december 2009 op het statuut van de 
betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van 
betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot 
betalingssystemen (afgekort "de wet van 21 december 2009").  

Onder "eigenvermogensreglement van de Bank" moet worden verstaan het Reglement van de Nationale 
Bank van België van 18-06-2013 op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de 
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belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen, dat in 
uitvoering van de voornoemde wet van 21 december 2009 werd uitgevaardigd. 

De circulaire bepaalt eveneens welke statistische informatie de Bank moet verzamelen voor de Europese 
Centrale Bank, krachtens Verordening ECB/2011/12 (EU) nr. 883/2011 van de Europese Centrale Bank 
van 25 augustus 2011 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 25/2009 met betrekking tot de balans van de 
sector monetaire financiële instellingen (ECB/2008/32) en Richtsnoer van de Europese Centrale 
Bank ECB/2011/13 van 25 augustus 2011 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 betreffende monetaire 
statistieken en statistieken inzake financiële instellingen en markten. 

Algemene richtlijnen 

De instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht als bedoeld in artikel 4, 31° van de wet van 
21 december 2009 leggen aan de Bank een gedetailleerde financiële staat en cijfergegevens voor die 
opgemaakt zijn overeenkomstig de in deze circulaire beschreven regels en richtlijnen. 

Aangezien de sector van de instellingen voor elektronisch geld nog maar recent onder het toezicht van de 
Bank is komen te staan, kunnen de hierna omschreven verplichtingen inzake periodieke rapportering nog 
worden aangepast, rekening houdend met de specifieke kenmerken van die sector en met de noden van 
het toezicht. 

Met uitzondering van rapporteringsstaat nr. 1.3 (resultaatverwerking), die jaarlijks wordt verstrekt, dienen 
de hierna omschreven rapporteringsstaten op kwartaalbasis te worden meegedeeld aan de Bank, uiterlijk 
de eerste werkdag van de tweede kalendermaand die volgt op de rapporteringsdatum. Wanneer de 
rapporteringsdatum en de balansdatum dezelfde zijn, moet worden gerapporteerd over de positie ná 
verwerking van de voorstellen van de directie aan de raad van bestuur of de zaakvoerders. 
 
De instellingen voor elektronisch geld dienen organisatorisch in staat te zijn om, in uitzonderlijke 
omstandigheden en op verzoek van de Bank, de rapporteringsstaten met een hogere frequentie op te 
stellen.  
 
De in deze circulaire bedoelde rapporteringsstaten worden in XML-protocol overgemaakt via het "Control 
Panel" van de "One Gate" van de Bank (voorheen de "Central Server for Statistical Reporting – CSSR" 
genoemd).  
 
De volledige statutaire jaarrekening en, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening van de 
instellingen voor elektronisch geld worden jaarlijks meegedeeld aan de Bank, vijftien dagen voor de 
algemene vergadering plaatsvindt. Dit gebeurt via het beveiligd platform "eCorporate", dat de Bank ter 
beschikking stelt van de entiteiten die onder haar toezicht staan en dat een permanente 
gegevensuitwisseling met die entiteiten mogelijk maakt. 
 
Met het oog op de toepassing van artikel 9, eerste lid van het eigenvermogensreglement bezorgen de 
instellingen aan de Bank ook een halfjaarlijks verslag met een nauwkeurige beschrijving van al hun 
activiteiten evenals een kwantitatieve indicatie van het belang van deze activiteiten en van hun invloed op 
de resultaten en de financiële positie van de instelling. Dit verslag wordt eveneens meegedeeld via het 
beveiligd platform "eCorporate". 
 
De instellingen zorgen ervoor dat de toegezonden rapporteringsstaten niet gecorrigeerd moeten worden. 
Indien er toch correcties moeten worden aangebracht, dient er in principe een nieuwe, gecorrigeerde 
rapporteringsstaat te worden verstuurd, die de vermelding "gecorrigeerde staat" draagt.  
 
Tenzij anders bepaald, worden de bedragen in de rapporteringsstaten uitgedrukt in euro. 
Deze circulaire treedt in werking op de datum van publicatie ervan op de website van de Bank. Volgens 
de richtlijnen van deze circulaire zal voor het eerst gerapporteerd moeten worden uiterlijk op 
1 augustus 2013, op basis van de situatie op 30 juni 2013.  
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1. 

Afdeling 2 – Periodieke financiële en statistische rapportering 

De periodieke informatie die op vennootschappelijke basis moet worden meegedeeld, omvat de volgende 

Inhoud van de rapportering  

rapporteringsstaten
  

, die in de bijlage zijn beschreven: 

Staat nr. 1.1.A: Balans na winstverdeling - Activa 
 
Staat nr. 1.1.B: Balans na winstverdeling - Passiva 
 
Staat nr. 1.2: Resultatenrekening  
 
Staat nr. 1.3: Resultaatverwerking 
 
Staat nr. 1.4: Identificatie van de aangehouden en in de balans opgenomen vreemde middelen  
 
Staat nr. 1.5: Aanvullende tabellen met statistische informatie 
 

2. 

Staten nrs. 1.1.A, 1.1.B en 1.2 

Richtlijnen voor de financiële rapporteringsstaten (staten 1.1 tot 1.4) 

 
De instellingen voor elektronisch geld leggen een balans en een resultatenrekening voor die opgemaakt 
is volgens de bijgevoegde schema's, met toepassing van de boekings- en waarderingsregels die gelden 
voor de opstelling van hun jaarrekening (artikel 80, tweede lid van de wet van 21 december 2009).  
 
De balans wordt opgesteld na toewijzing, dit wil zeggen, rekening houdend met de eventuele 
beslissingen tot besteding van het saldo van de resultatenrekening van het boekjaar en van het 
overgedragen resultaat. Wanneer die toewijzing bij gebreke van een beslissing van het bevoegde orgaan 
niet definitief is, wordt de balans opgesteld onder de opschortende voorwaarde van die beslissing.  
 
De balans wordt opgesteld op de afsluitingsdatum van de tussentijdse of jaarlijkse periode waarop hij 
betrekking heeft. 
 
De resultatenrekening dekt de periode gaande van het begin van het statutair boekjaar van de instelling 
tot de afsluitingsdatum van de tussentijdse of jaarlijkse periode waarop de resultatenrekening betrekking 
heeft (year-to-date).  
 
Staat nr. 1.3 – Resultaatverwerking 
 
De instellingen leggen jaarlijks een resultaatverwerking voor die opgemaakt is met toepassing van de 
regels die gelden voor de opstelling van de jaarrekening en volgens het bijgevoegde schema.  
 
Staat nr.1.4 – Identificatie van de aangehouden en in de balans opgenomen vreemde middelen 
  
De instellingen leggen een tabel voor waarin zij volgens het bijgevoegde schema op de afsluitingsdatum 
van de rapporteringsperiode de aangehouden en in de balans opgenomen vreemde middelen opnemen.  
 
Volgens artikel 78, §1 van de wet van 21 december 2009 dienen de geldmiddelen die in ruil voor het 
uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen, in de boekhouding afzonderlijk geïdentificeerd te 
worden, en mogen die geldmiddelen op geen enkel tijdstip worden vermengd met andere geldmiddelen. 
Bovendien moeten ze herbelegd worden of gedekt zijn door een verzekering, volgens de regels van 
artikel 78, §1 en, voor wat betreft de belegging in veilige, liquide activa met een lage risicograad, volgens 
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de regels van artikel 10 van het Reglement van de Nationale Bank van België van 18-06-2013 op het 
eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in 
ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen. 
 
Artikel 78, §3 voorziet in vergelijkbare bepalingen (onder verwijzing naar artikel 22 van de wet) voor de 
geldmiddelen die de instelling voor elektronisch geld ontvangt in het kader van het verrichten van 
betalingsdiensten die geen verband houden met de uitgifte van elektronisch geld. 
 
Indien die geldmiddelen in de balans worden opgenomen, dienen zij in tabel nr. 1.4 te worden vermeld. 
Aan de hand van de tabel kan worden nagegaan of de segregatie van die geldmiddelen voldoet aan de 
vereisten. De rapportering heeft enkel betrekking op de geldmiddelen die nog worden aangehouden op 
de balansdatum en niet op de inkomende en uitgaande geldstromen die volledig gecompenseerd werden 
in de loop van het boekjaar.  
 
In de rapporteringsstaat worden de ontvangen geldmiddelen ingedeeld naar tegenpartij (zoals bedoeld in 
artikel 78 van de wet) waarbij de geldmiddelen belegd zijn. Wanneer de tegenpartij de geldmiddelen in 
naam en voor rekening van de instelling voor elektronisch geld herbelegt bij een derde, is die derde de 
tegenpartij die in rapporteringsstaat nr. 1.4 moet worden opgenomen.  
 

3. 

Onder "

Richtlijnen voor de aanvullende tabellen met statistische informatie (staat nr. 1.5) 

aangetrokken middelen

 

" wordt verstaan de schulden die voortvloeien uit het inzamelen van 
terugbetaalbare gelden bij cliënten, met uitzondering van in schuldbewijzen belichaamde schulden. 

Onder "cliënten

 

" wordt verstaan alle andere personen dan kredietinstellingen, centrale banken en 
daarmee gelijkgestelde instellingen, postcheque- en girodiensten en nationale en internationale officiële 
instellingen met bankkarakter. 

Onder "Op hardware gebaseerd elektronisch geld

 

" wordt verstaan het elektronisch geld dat op hardware 
gebaseerd is (elektronische portemonnee of vooruitbetaalde kaart ("hardware"), bijvoorbeeld chipkaart).  

Onder "Op software gebaseerd elektronisch geld

 

" wordt verstaan het elektronisch geld dat op software 
gebaseerd is (virtuele portemonnee op een computergeheugen, bijvoorbeeld voor transacties op het 
internet). 

Onder "vorderingen

 

" wordt verstaan de vorderingen die voortvloeien uit de gewone activiteit van de 
instelling, met uitzondering van vorderingen belichaamd in verhandelbare effecten of waardepapier of 
vorderingen die deel uitmaken van de vaste activa. 

Aan het eind van elk kwartaal moeten er afzonderlijke tabellen worden opgesteld: 
 1) voor alle munten samen (euro en deviezen) in tegenwaarde euro; 
 2) voor de euro. 

 
De Bank behoudt zich het recht voor om ad hoc en in uitzonderlijke omstandigheden aanvullende 
statistische informatie op te vragen, hetzij wanneer er zich opmerkelijke of onverwachte ontwikkelingen 
voordoen in bepaalde rubrieken van de aanvullende tabellen met statistische informatie, hetzij wanneer 
de Europese Centrale Bank daar uitdrukkelijk en doelgericht om verzoekt. 
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1. 

Afdeling 3 – Periodieke rapportering over de solvabiliteit 

De instellingen moeten aan de Bank rapporteren over de toereikendheid van hun eigen vermogen ten 
aanzien van de normen die zijn uitgevaardigd in het eigenvermogensreglement van de Bank. 

Inhoud 

 
Deze informatie wordt op basis van de tabellen nrs. 2.1 en 2.2. (bijlage) verstrekt. 

2. 

Indien een negatief teken (-) een label of item voorafgaat, wordt verwacht dat de desbetreffende 
informatie ook met een negatief teken gerapporteerd wordt. Elk bedrag dat aan het eigen vermogen of 
aan de eigenvermogensvereisten wordt toegevoegd, wordt vermeld als een positief cijfer. Elk bedrag 
waarmee het eigen vermogen of de eigenvermogensvereisten wordt verminderd, wordt daarentegen 
vermeld als een negatief cijfer 

Toelichting bij de tabellen nrs. 2.1 en 2.2 

 
Lijn 010 
Op deze lijn wordt het totaal eigen vermogen vermeld overeenkomstig artikel 4 van het Reglement van de 
Nationale Bank van België van 18-06-2013 op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch 
geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden 
ontvangen; som van 020 +130 + 170. 
 
Lijn 020 
Op deze lijn wordt het eigen vermogen sensu stricto vermeld; som van 030 + 040 + 050 + 060+ 070 + 
080 + 090 + 100 + 110 + 120. 
 
Lijnen 030 tot 120 en lijnen 140 tot 170 
Op deze lijnen worden de eigenvermogensbestanddelen vermeld als bepaald met toepassing van 
artikel 4 van het Reglement van de Nationale Bank van België van 18-06-2013 op het eigen vermogen 
van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het 
uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen.  
 
Lijn 130 
Op deze lijn wordt het aanvullend eigen vermogen vermeld overeenkomstig artikel 4 van het Reglement 
van de Nationale Bank van België van 18-06-2013 op het eigen vermogen van de instellingen voor 
elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld 
worden ontvangen; som van 140 + 150 + 160. 
 
Lijn 190 
Op deze lijn wordt het minimum eigen vermogen vermeld dat wettelijk vereist is voor de instelling voor 
elektronisch geld (zie artikel 5 van het Reglement van de Nationale Bank van België van 18-06-2013 op 
het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die 
in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen). 
 
Dit bedrag moet steeds groter zijn dan of gelijk aan het bedrag bedoeld in artikel 66, eerste lid, van de 
wet van 21 december 2009, of, indien die hoger is, de som van de bedragen vermeld op de lijnen 200 en 
500. 
 
Lijn 200 
Op deze lijn wordt het bedrag vermeld dat overeenstemt met lijn 210, 280 of 370, naargelang van de 
methode die gebruikt wordt door de instelling voor elektronisch geld, overeenkomstig artikel 5 van het 
Reglement van de Nationale Bank van België van 18-06-2013 op het eigen vermogen van de instellingen 
voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch 
geld worden ontvangen. 
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Lijn 210 
Op deze lijn wordt door de instellingen voor elektronisch geld die de solvabiliteitsvereisten berekenen 
volgens methode A, 10% van de algemene kosten van het vorige boekjaar vermeld. 
 
Lijnen 220 tot en met 270  
Op deze lijnen worden de algemene kosten vermeld die in aanmerking worden genomen. De andere 
bedrijfskosten die rechtstreeks verband houden met het bedrijfsvolume, worden buiten beschouwing 
gelaten voor de berekening van dit vereiste. Zo wordt geen rekening gehouden met vergoedingen die 
rechtstreeks verband houden met het bedrijfsvolume of met het uitvoeren van verrichtingen en die niet 
moeten worden betaald als er geen bedrijvigheid is.  
 
Lijn 280 
Op deze lijn wordt door de instellingen voor elektronisch geld die de solvabiliteitsvereisten berekenen 
volgens methode B, de solvabiliteitsvereisten (dus na vermenigvuldiging met schaalfactor k) vermeld (zie 
Reglement van de Nationale Bank van België van 18-06-2013 op het eigen vermogen van de instellingen 
voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch 
geld worden ontvangen). 
 
Lijn 290 
Op deze lijn wordt het totale bedrag van betalingstransacties van de instelling voor elektronisch geld van 
het afgelopen boekjaar vermeld. 
 
Lijn 300 
Op deze lijn wordt het betalingsvolume vermeld, zijnde een twaalfde van het totale bedrag van de 
betalingstransacties die de instelling voor elektronisch geld het vorige boekjaar heeft verricht.  
 
Lijnen 310 tot en met 350  
Op deze lijnen worden de resultaten vermeld van de toepassing van de in het reglement op het eigen 
vermogen van de instellingen voor elektronisch geld vastgelegde percentages overeenkomstig de 
verschillende schijven. 
 
Lijn 360 
Op deze lijn wordt de voor de rapporterende instelling voor elektronisch geld van toepassing zijnde 
schaalfactor k vermeld overeenkomstig het Reglement van de Nationale Bank van België van 18-06-2013 
op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen 
die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen. 
 
Lijn 370 
Op deze lijn wordt door de instellingen voor elektronisch geld die de solvabiliteitsvereisten berekenen 
volgens methode C, de solvabiliteitsvereisten (dus na vermenigvuldiging met schaalfactor k) vermeld (zie 
Reglement van de Nationale Bank van België van 18-06-2013 op het eigen vermogen van de instellingen 
voor elektronisch geld en de belegging van de geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch 
geld worden ontvangen). 
 
Lijnen 380 tot en met 410  
Op deze lijnen worden de respectievelijke componenten van de relevante indicator gerapporteerd. 
 
Lijn 420 
Op deze lijn wordt de relevante indicator vermeld. Som van 380 + 390 + 400 + 410. 
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Lijn 500 
Op deze lijn wordt het bedrag van het eigen vermogen vermeld voor de activiteit van uitgifte van 
elektronisch geld. Overeenkomstig artikel 5, b) van het Reglement van de Nationale Bank van België  
van 18-06-2013 op het eigen vermogen van de instellingen voor elektronisch geld en de belegging van de 
geldmiddelen die in ruil voor het uitgegeven elektronisch geld worden ontvangen, is dit bedrag minstens 
gelijk aan het bedrag vermeld op lijn 520. 
 
Lijn 510 
Het bedrag dat op deze lijn wordt vermeld, stemt overeen met het gemiddeld uitstaand elektronisch geld, 
als gedefinieerd in artikel 4, 35° van de wet van 21 december 2009. 

Hoogachtend, 

De Gouverneur, 
 
 
 
 
 
Luc Coene 


