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Antwoorden op veel gestelde vragen m.b.t. de liquiditeitsrapportering (tabellen 90.31-32-33) en -

normen 

 

 

Toepassingsveld 

Deze Mededeling is gericht aan de instellingen die onderworpen zijn aan het Reglement 

van 27 juli 2010 op de liquiditeit van de kredietinstellingen, financiële holdings, 

vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. 

 

Samenvatting/Doelstelling 

Doel van deze mededeling is een eenduidig antwoord te bieden op vaak gestelde 

interpretatievragen m.b.t. de tabellen 90.31, 90.32 en 90.33 van de liquiditeitsrapportering en de 

reglementaire kwantitatieve liquiditeitsnormen. 

 

 

 

 

 

Geachte mevrouw  

Geachte heer 

Met ingang van 1 januari 2011 werden reglementaire kwantitatieve liquiditeitsnormen ('Stress test ratio's') 

geïntroduceerd voor de liquiditeitspositie van kredietinstellingen naar Belgisch recht, Belgische 

bijkantoren van kredietinstellingen naar buitenlands recht, financiële holdings, vereffeningsinstellingen en 

met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. De NBB berekent deze 'Stress test ratio's' aan de 

hand van de liquiditeitsrapportering van de betrokken instellingen. De rapportering van de betrokken 

tabellen 90.31, 90.32 en 90.33 werd ingevoerd door circulaire PPB-2006-17-CPB. 

Sinds de invoering van deze liquiditeitsrapportering werd een lijst van frequent gestelde vragen & 

antwoorden bijgehouden voor intern gebruik. Naar aanleiding van een onderzoek naar de behandeling 

van de stromen verbonden aan de derivatenportefeuille door instellingen in hun liquiditeitsrapportering 

besliste de Bank om deze lijst nu te publiceren met als doel om de rapportering verder te stroomlijnen. 
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De Bank verwacht dat instellingen vanaf heden rekening houden met deze verduidelijkingen bij het 

rapporteren van tabellen 90.31, 90.32 en 90.33. 

Een kopie van deze Mededeling wordt naar uw erkend-commissaris of uw erkend revisor gestuurd. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Luc Coene 

Gouverneur 

 

Bijlage: 1 

 


