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Wijziging van het Schema A, Boek I

Toepassingsveld
Kredietinstellingen, met inbegrip van de EER- en niet-EER-bijkantoren.
Samenvatting/Doelstelling
Deze circulaire voert de nieuwe statistische verordening (EU) Nr. 1071/2013 van de Europese
Centrale Bank van 24 september 2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire
financiële instellingen (herschikking) (ECB/2013/33) in.

Geachte mevrouw
Geachte heer
Inleiding
De implementatie vanaf januari 2015 van Verordening (EU) Nr. 1071/2013 van de Europese Centrale
Bank van 24 september 2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen
(herschikking) (ECB/2013/33) vereist de wijziging van een aantal tabellen van aanvullende beschrijving
van het Schema A, boek I teneinde de Nationale Bank van België (NBB) in staat te stellen haar
verplichtingen ten aanzien van de ECB na te komen. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn voor de
rapportering op 31 december 2014.

I. Overgang van ESR95 naar ESR 2010
De belangrijkste wijzigingen in de tabellen van aanvullende beschrijving weerspiegelen de implementatie
van een nieuw referentiesysteem in de nationale rekeningen voor de sectorale indeling van de
tegenpartijen, namelijk ESR2010 in plaats van ESR95.
In dit kader kunnen we de volgende veranderingen oplijsten :
1. De kolommen die verwijzen naar de vroegere ESR95 sectorisatie worden vervangen door kolommen
die verwijzen naar de ESR 2010 sectorisatie. Deze veranderingen zijn van toepassing op de tabellen
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02.11, 02.12, 02.13, 02.22, 03.41 en 03.49 (XX verwijst naar alle lidstaten van de Europese Unie,
inclusief België).
Met name de volgende kolommen verdwijnen (oude nomenclatuur ESR95) :
 XX060 : Overige financiële intermediairs (S.123)
 XX065 : Financiële hulpbedrijven (S.124)
 XX070 : Verzekeringsondernemingen en pensioenfondsen (S.125)
En de volgende kolommen worden toegevoegd (nieuwe nomenclatuur ESR 2010) :
 XX050 : Deposito-instellingen met uitzondering van kredietinstellingen (S.123)
 XX051 : Instellingen voor elektronisch geld (Elmis)
 XX062 : Beleggingsfondsen m.u.v. GMF's (S.124)
 XX063 : Overige financiële intermediairs met uitzondering van verzekeringsinstellingen en
pensioenfondsen (S.125)
 XX067 : Financiële hulpbedrijven (S.126)
 XX068 : Financiële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband (S.127)
 XX071 : Verzekeringsinstellingen (S.128)
 XX072 : Pensioenfondsen (S.129)
2. De nummering van een aantal kolommen wordt aangepast, voornamelijk om mogelijke verwarring te
vermijden naar aanleiding van de gewijzigde definities :
 tabellen 02.11, 02.12, 02.13, 02.22, 03.41 en 03.49 : de XX075 kolom wordt hernummerd als
XX076, als gevolg van de wijziging van de definitie van de sector “Niet-financiële
vennootschappen” (S.11)
 tabellen 02.11, 02.12, 02.13 en 02.22 : de XX109 kolom wordt hernummerd als XX119, als gevolg
van de toevoeging van de XX050 subsector
 tabellen 03.41 en 03.49 : de XX129 kolom wordt hernummerd als XX139 , als gevolg van de
toevoeging van de XX050 subsector
3 . Bepaalde kolomtitels worden aangepast om volledig overeen te komen met de labels in de ESR
2010 of die van de nieuwe Verordening ECB/2013/33 :
 tabellen 01.11, 01.21, 03.41 en 03.49 : "Kredietinstellingen onderworpen aan de ESCB-monetaire
reserveverplichtingen" wordt vervangen door "Reserveplichtige kredietinstellingen"
 tabellen 01.11, 01.21, 03.41 en 03.49 : "Overige kredietinstellingen " vervangen door
"Kredietinstellingen zonder reserveverplichtingen"
 tabellen 02.11, 02.12, 02.13, 02.22, 03.41 en 03.49 : "Beleggingsinstellingen met monetair
karakter" wordt vervangen door "Geldmarktfondsen (GMF's)"
 tabellen 02.11, 02.12, 02.13, 02.22, 03.41 en 03.49 : "Niet-financiële ondernemingen" vervangen
door "Niet-financiële vennootschappen"
 tabellen 02.11, 02.12, 02.13, 02.22, 03.41 en 03.49, "Lege financiële instellingen (Financial Vehicle
Corporations)" wordt vervangen door "Lege financiële instellingen die securitisatietransacties
verrichten (Financial Vehicle Corporations)"
De tabellen 43.03, 43.33 en 43.80 zijn ook aangepast om de nieuwe sectorisatie te weerspiegelen en
aldus de algemene coherentie binnen het Schema A te garanderen.
Ten slotte is de tekst van hoofdstuk I, afdeling 2, § 7 (Indeling naar institutionele sectoren) gewijzigd om
de overgang naar ESR 2010 te weerspiegelen. De nieuwe tekst is een dynamische verwijzing naar de
ESR 2010 en geen statische tekst meer die moet worden aangepast in geval van wijzigingen in het
juridisch brondocument.
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Deze verandering betekent ook het verwijderen van de volgende bijlagen :
 Bijlage 1 bij Hoofdstuk I, Deel 2, § 7 - criteria voor het bepalen van de al dan niet verhandelbare aard
van goederen en diensten : uittreksel uit Europees Systeem van Rekeningen
 Bijlage II bij Hoofdstuk I, Deel 2, § 7 - omschrijving van de Belgische institutionele sectoren
Die twee bijlagen worden vervangen door lijsten van sectorale classificaties van de Belgische
tegenpartijen1 die regelmatig zullen worden bijgewerkt en verstrekt aan kredietinstellingen om hier ook
met een dynamische en niet bevroren verwijzing te werken, zoals dit het geval was met de hiervoor
genoemde bijlagen.

II. Nieuwe instrumenten
Behalve wijzigingen met betrekking tot de introductie van ESR 2010, melden wij de toevoeging van een
beperkt aantal nieuwe instrumenten, namelijk :
1. Beschikbare marge van betekende kredietlijnen: indeling op basis van de kredietbegunstigden:
de reporting van dit nieuwe instrument gebeurt via een nieuwe tabel, namelijk tabel 02.30
2. Identificatie van intragroepposities in de tabellen 01.11, 01.21 en 03.49
3. Onderscheid van de sub-rubrieken "beursgenoteerde aandelen", "niet-beursgenoteerde
aandelen" en "andere deelnemingen" in de rubriek "Aandelen en andere deelnemingen" in tabel
03.41
4. Meer gedetailleerde identificatie van uitstaande bedragen en stromen van gesecuritiseerde leningen
in tabel 02.12, voor o.a. een meer verfijnde berekening van de reeksen "Kredieten bij de oorsprong
verleend door de kredietinstellingen"
5. Aanpassing van tabel 43.03 om de posities op de balans voor de "gelopen doch niet ontvangen
interesten" te kunnen identificeren, afzonderlijk voor effecten en leningen / deposito’s

III. Varia – wijzigingen type “housekeeping”
1. Minder uitgebreide reporting per munt voor de volgende twee tabellen :
 tabel 02.12 : alleen 2EUR in plaats van 2EUR en 5EUR
 tabel 02.13 : alleen 5EUR in plaats van 2EUR en 5EUR.
2. Verwijderen van kolommen.:
 kolom BE001 ("Deelnemingen in de verrichtingen door andere kredietinstellingen aangebracht in
de "Pool Creditexport"") in de tabellen 01.11 en 01.21
 kolom BE011 ("Overige kredietinstellingen") in tabel 01.21
3. Verwijderen van lijnen :
lijn 1992 in de tabel 01.21 en lijn 3992 in de tabel 02.22 die beide betrekking hadden op
"Overdraagbare deposito's (transferable deposits)"; lijn 007 van tabel 01.21 en lijn 011 van tabel 02.22
blijven wel behouden

1

En van eenheden in het buitenland, voor zover deze lijsten gepubliceerd worden door de ECB.
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4. Toevoegen van kolommen.:
kolommen XX061 ("waarvan lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten
(Financial Vehicle Corporations)") in tabel 03.49 (o.a. omwille van de coherentie met de tabellen 02.11
en 03.41).

Luc Coene
Gouverneur
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