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Bijlage 1 bij de mededeling NBB_2013_06 

NBB Liquiditeitsrapportering en - normen: antwoorden op frequent gestelde vragen 

 

 

Toepassingsveld 

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. 

INHOUDSTABEL: 

 

RELEVANTE REGELGEVING 

 

LIQUIDE FINANCIELE ACTIVA (TABEL 90.31) 

o Verwerking uitgiftes covered bonds. 

o Transacties in uitvoering. 

o Opname interbank deposito's als liquide financiële activa (cash). 

o Behandeling centrale bank tegoeden. 

o Waardering activa beleenbaar bij centrale banken. 

o Concentratielimieten centrale bank- en repo-financiering. 

o Schuldbewijzen uitgegeven door "niet-kredietinstellingen". 

o Securitisatieposities. 

o Effecten realiseerbaar via verkooptransactie. 

o Behandeling herbruikbare effecten ontvangen als onderpand. 

o Definitie investment grade als meerdere ratings beschikbaar zijn. 

IN- EN UITSTROMEN LIQUIDITEIT (TABEL 90.32) 

o Behandeling overdrafts / voorschotten in Rekening Courant / revolving loans. 

o Opname margin/spread payments verbonden aan kredietderivaten 

o Herbruikbare effecten verkregen als onderpand. 

o Materialiteit derivatenverrichtingen en vrijstelling rapportering ervan. 

o Contractuele uitstromen derivaten (andere dan kredietderivaten). 

o Potentiële netto-kasstromen verbonden aan rentederivaten. 

o Marktwaardeschommelingen van reeds gestort onderpand in kader derivatencontracten. 

o Potentiële netto-kasstromen verbonden aan secured lending en repo-transacties. 

o Modellering potentiële netto-liquiditeitstromen verbonden aan derivatenactiviteiten. 

o Back-to-back transacties in het kader van de derivatenactiviteit (niet-kredietderivaten). 

o Onderscheid betekende versus voorwaardelijke kredietlijnen. 

o Kredietlijn van verbonden partij die als back-to-back geldt van kredietlijn die bank verstrekt aan 

andere verbonden partij. 
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o Opnames kredietlijnen van verbonden partijen. 

o Minimumvoorwaarden opname kredietlijnen en "letters of comfort" verbonden partijen.  

o In pand gegeven deposito's ter waarborg van kredieten. 

o Opzegtermijnen bij bepaling resterende maturiteit producten met onbepaalde looptijd. 

o Definitie wholesale versus retail deposito's. 

o Niet-gereglementeerde retail spaardeposito's met incentives. 

o Garanties en kredietlijnen. 

o Back-to-back transacties in het kader van de kredietderivatenactiviteit. 

o Reeds gestort onderpand in het kader van geschreven kredietderivaten (CDS). 

 

CONSOLIDATIEKRING / TOEPASSINGSGEBIED 

o Financiële dienstengroepen met aan hoofd Belgische gemengde financiële holding. 

o Vrijstellingen rapportering/norm door EER bijkantoren en andere instellingen. 

o Opname posities dochterondernemingen in consolidatiekring. 

o Opname posities 50% joint ventures in geconsolideerde rapportering. 

o Behandeling transacties met niet in de rapportering opgenomen dochterondernemingen / 

verzekeringsdochters / joint ventures. 

o Toepasbaarheid transparantieconcept uit solvabiliteitsreglementering. 
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RELEVANTE REGELGEVING 

 

 Circulaire PPB-2006-17-CPB omschrijft de instructies voor de liquiditeitsrapportering; 

 Circulaire CBFA_2010_21 omvat de reglementaire kwantitatieve liquiditeitsnormen en de kwalitatieve 

vereisten voor het beheer van liquiditeitrisico's met in bijlage het liquiditeitsreglement van 27 juli 2010; 

 Circulaire CBFA_2011_02 omvat een actualisering van circulaire PPB-2006-17-CPB met betrekking 

tot de rapporteringinstructies voor tabel 90.31 (liquiditeitsrapportering) en de actualisering van 

circulaire CBFA_2010_21 met betrekking tot de door CEBS gepubliceerde richtlijnen voor de allocatie 

van liquiditeitskosten en -opbrengsten. 

 

 

LIQUIDE FINANCIELE ACTIVA (TABEL 90.31) 

 
1. Verwerking uitgiftes covered bonds 

 

Vraagstelling: Hoe dienen de door de instelling zelf uitgegeven covered bonds te worden opgenomen in 

de liquiditeitsrapportering? 

 

Antwoord: Als de door de instelling zelf uitgegeven covered bonds in de markt werden geplaatst dienen 

noch de eventueel vervallende covered bonds (als outflow) noch de dekkingswaarden (als liquide activa 

of als inflow) te worden opgenomen in de liquiditeitsrapportering. De NBB Stress test ratio gaat er aldus 

van uit dat de dekkingswaarden voldoende liquide middelen zullen genereren om de covered bonds terug 

te betalen en anderzijds dat alle aan covered bonds toegewezen liquide activa enkel voor dit doeleinde 

zullen gebruikt worden. De instelling dient er evenwel van uit te gaan dat eventuele "soft bullet" clausules, 

waarbij de terugbetaling van de covered bond kan worden uitgesteld, niet zullen worden uitgeoefend. De 

instelling dient aldus voldoende liquide middelen als "encumbered" (= niet meer vrij beschikbaar dus niet 

meer opgenomen in tabel 90.31 als onderdeel van de liquiditeitsbuffer) te reserveren om te 

beantwoorden aan alle terugbetalingen voorzien in het kader van de covered bond binnen de volgende 

zes maanden, zelfs al is instelling niet verplicht deze liquide middelen op te nemen als dekkingswaarden 

in het kader van de liquiditeitstest van de covered bond.  

Als de instelling de door zichzelf uitgegeven covered bonds daarentegen op de balans houdt kunnen zij 

als onderdeel van de buffer (lijnen 220, 315, 320, 415, 420 van tabel 90.31) worden opgenomen als aan 

de voorwaarden uit de circulaire inzake vrije beschikbaarheid, verkoopbaarheid, beleenbaarheid in repo-

transacties e.d. wordt voldaan. In dat geval mag tevens geen enkele van de voorziene dekkingswaarden 

als onderdeel van de buffer noch als (potentiële) inflow worden opgenomen in de liquiditeitsrapportering.  

In beide gevallen dienen enkel de potentiële liquiditeitstromen verbonden aan de derivatentransacties 

opgenomen als dekkingswaarden te worden ingeschat en opgenomen in de rubrieken 840-860 van 

tabel 90.32. Overige potentiële uitstromen verbonden aan covered bond transacties zoals bijkomende 

collateralopvragingen e.d. worden niet opgenomen in de rapportering. 

 

Rapporteringlijn 110  

 
2.  Transacties in uitvoering 

Vraagstelling: Moeten afgesloten maar nog te leveren geleende en ontleende bedragen 

(rubrieken 312.1 en 312.2 van het schema A) verwerkt worden in lijn 110 (Kasmiddelen) van tabel 90.31? 

 

Antwoord: Met betrekking tot de verwerking van nog te leveren geleende en ontleende bedragen kunnen 

we de volgende scenario's onderscheiden :  

- als de afwikkeling resulteert in een uit- of instroom van kasmiddelen, dient het bedrag te worden 

opgenomen in tabel 90.31 

 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2011_02.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2011_02.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2011_02.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/cbfa_2011_02.pdf
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- als de afwikkeling enkel een beweging in rekeningen teweeg brengt en niet in een effectieve kasstroom 

resulteert dient het bedrag van de rekening na afwikkeling te worden opgenomen in tabel 90.32. 

 

3. Opname interbank deposito's als liquide financiële activa (cash) 

Vraagstelling: Mogen interbancaire deposito's in tabel 90.31 onder de noemer cash (lijn 110) 

opgenomen worden als liquide financiële activa?  

 

Antwoord: Nee, interbancaire deposito's worden op basis van hun resterende looptijd opgenomen als 

instromen van liquiditeit in lijn 620 van tabel 90.32. 

 

Rapporteringlijn 120 

 
4. Behandeling centrale bank tegoeden 

Vraagstelling: Mogen alle tegoeden bij een centrale bank (zichtrekeningen, overnight deposito's, 

termijndeposito's, monetaire reserves etc.) opgenomen worden als liquide financiële activa? 

 

Antwoord: Ja, alle centrale bank tegoeden, op de termijndeposito's > 1 maand die niet central bank 

eligible zijn na, dienen als financiële activa in de 90.31 tabel worden opgenomen. De termijndeposito's bij 

de centrale bank met een resterende effectieve looptijd van meer dan één 1 maand en die niet als central 

bank eligible zijn erkend dienen in de juiste maturiteitsbucket op lijn 610 van de 90.32 tabel te worden 

opgenomen. 

 

Rapporteringlijnen 210-360 

 
5. Waardering activa beleenbaar bij centrale banken 

Vraagstelling: Dienen activa beleenbaar bij centrale banken worden opgenomen voor/na de aftrek van 

de door de centrale bank toegepaste haircut? 
 

Antwoord: Liquide financiële activa dienen voor de volledige 100 percent van hun marktwaarde te 

worden opgenomen in de rapportering dus voor haircut, dit wil zeggen dat de NBB bij de berekening van 

de liquiditeitsratio’s zelf de nodige “haircuts” toepast om de liquiditeitswaarde van deze liquide activa te 

bepalen. Wat voetnoot 10 betreft in de toelichting over de rapporteringtabellen liquiditeit (circulaire PPB-

2006-17-CPB), deze is enkel van toepassing als centrale banken nominale limieten (zouden) opleggen 

aan het bedrag aan cash dat een bank kan ophalen bij deze centrale bank, ongeacht de hoeveelheid 

collateral waarover zij beschikt. De voetnoot bepaalt dat als de centrale bank zou bepalen dat een 

commerciële bank -ongeacht de hoeveelheid collateral waarover zij beschikt- een limietbedrag van 

bijvoorbeeld 100 aan cash mag ophalen bij de centrale bank, de commerciële bank het bedrag aan 

collateral dat nodig is om dit bedrag op te halen mag opnemen in de rubriek central bank eligible 

collateral (dus in dit geval 200 als de haircut die deze centrale bank op dat soort collateral toepast 50% 

zou zijn zoals de voetnoot vermeldt).  

6. Concentratielimieten centrale banken en repo-markten 

Vraagstelling: Dienen concentratielimieten, die de bruikbaarheid van bepaalde activa als onderpand in 

transacties met centrale banken of repo-tegenpartijen in omvang beperken, te worden verrekend in de 

rapportering van de liquiditeitsbuffer? 
 

Antwoord: Ja, indien het gebruik van een bepaald type activa als onderpand gelimiteerd is qua omvang 

door een centrale bank, een centrale of een individuele tegenpartij op repo-markten mag enkel het 

bedrag dat nog bijkomend kan worden gebruikt worden opgenomen in de desbetreffende rubrieken voor 

activa beleenbaar bij centrale banken of in repo-transacties.  
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Rapporteringlijnen 230, 325, 330, 425, 430 

 
7. Schuldbewijzen uitgegeven door "niet-kredietinstellingen" 

Vraagstelling: Wat verstaat men onder "niet-kredietinstellingen"? 

 

Antwoord: Nauw aansluitend bij de Internal Ratings Based terminologie uit de 

solvabiliteitsreglementering omvat de term "niet-kredietinstellingen" alle regionale, lagere overheden, 

multilaterale ontwikkelingsbanken, internationale organisaties, publiekrechtelijke lichamen en 

beleggingsondernemingen. Deze terminologie dient tevens gebruikt worden in tabel 90.32 bij de in- en 

uitstromen van liquiditeit vanwege deze tegenpartijen.  

 

Rapporteringlijnen 240, 335, 340, 435, 440 

 
8. Securitisatieposities 

 

Vraagstelling: Onder welke categorie dienen securitisatieposities (asset-backed securities) opgenomen 

te worden? 

 

Antwoord: Als de effectiseringsposities aan de in circulaire gestelde voorwaarden qua liquiditeitswaarde 

voldoen kunnen zij opgenomen bij de categorie overige beleenbare effecten in lijn 240 of de overige 

schuldbewijzen in lijnen 335-340 of lijnen 435-440. Covered bonds dienen echter te worden gerangschikt 

als schuldbewijzen uitgegeven door kredietinstellingen. 

 

Rapporteringlijnen 405-455 

 
9. Effecten realiseerbaar via verkooptransactie 

Vraagstelling: Kunnen effecten die de instelling om reden van een te grote impact op de rendabiliteit 

en/of solvabiliteit niet kan verkopen opgenomen worden in de liquiditeitsbuffer?  

 

Antwoord: Nee, de betrokken effecten moeten ook in deze zin vrij beschikbaar zijn. Enkel de effecten die 

beantwoorden aan de voorwaarden uit de circulaire m.b.t. tot de realiseerbaarheid van de 

verkoopstransactie en waarvan de verkoop op geen enkele significante belemmering of 

verkoopsrestrictie, onder meer qua impact op de rendabiliteit en/of solvabiliteit, qua betrokkenheid in 

hedging transacties of qua behoud van de franchise, stuit en die de instelling effectief overweegt te 

verkopen tijdens een liquiditeitscrisis mogen worden opgenomen.  

 

Rapporteringlijnen 510-520 

 
10. Behandeling herbruikbare effecten ontvangen als onderpand 

Vraagstelling: Hoe dienen herbruikbare effecten ontvangen als onderpand worden opgenomen? 

 

Antwoord: De effecten die werden verkregen als onderpand of ontleend in een transactie waarvan de 

resterende contractuele maturiteit (of de tijdsperiode tussen de datum waarover gerapporteerd wordt en 

de in de contractvoorwaarden voorziene eerstvolgende dag waarop de tegenpartij een terugbetaling van 

de effecten kan vragen) meer dan één maand bedraagt dienen gerapporteerd te worden in sectie E 

(lijnen 510/520) van tabel 90.31. Indien deze tijdsperiode minder is dan één maand dienen de ontleende 

of als onderpand ontvangen effecten, naargelang hun aard, te worden opgenomen bij de effecten 

beleenbaar bij de ECB, BoE of SNB (secties B.1 tot en met B.4) of de effecten beleenbaar in repo-

transacties (secties C.1 tot en met C.5). Enkel effectief bij de centrale bank of op private repo-markten 

herbruikbare activa mogen worden opgenomen in tabel 90.31. Deze rapporteringinstructie diende te 

worden nageleefd vanaf de rapportering van tabel 90.31 over de positie eind maart 2011 en mocht 

optioneel reeds toegepast worden vanaf de rapportering over de positie eind januari 2011.  
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Rapporteringlijn 305-340, 405-440 

 
11. Definitie investment grade als meerdere ratings beschikbaar zijn 

Vraagstelling: Welke rating bepaalt of een effect investment grade is als er meerdere ratings 

beschikbaar zijn? 

 

Antwoord: Conform de solvabiliteitsreglementering, bepaalt de laagste rating de kredietwaardigheid als 

er twee ratings van erkende kredietratingbureaus beschikbaar zijn en de laagste rating van de twee 

hoogst beschikbare ratings als drie of meer ratings beschikbaar zijn. 

 

 

IN- EN UITSTROMEN LIQUIDITEIT (TABEL 90.32) 

 

Rapporteringlijnen 610-650 

 
12. Behandeling overdrafts / voorschotten in Rekening Courant / revolving loans. 

Vraagstelling: Mogen overdrafts / voorschotten in R/C / revolving loans opgenomen worden als 

voorziene inflow van liquide middelen? Zoja, in welke time bucket?  

 

Antwoord: Conform CRD IV mogen alle activa met onbepaalde maturiteit voor 20% als inflows in de [> 1 

week maar < 1 maand]-bucket worden opgenomen als de bank een contractueel bepaalde mogelijkheid 

heeft om de fondsen terug te trekken en terugbetaling te eisen binnen de maand en voor 100% als inflow 

in de [> 1 week maar < 1 maand]-bucket als het gaat om overdrafts verstrekt in het kader van self-

liquidating trade financing transactions waarvan de residuele maturiteit klaar en duidelijk nog maximum 

één maand bedraagt.  

De overige terugbetalingen op deze voorschotten / overdrafts / revolving loans dienen te worden geboekt 

op het moment dat de faciliteit ten einde loopt. Als er geen einddatum voor de faciliteit werd bepaald 

mogen deze bedragen niet in de rapportering worden opgenomen. 

Instellingen dienen een degelijke interne controle te organiseren om het onderscheid te maken tussen de 

faciliteiten die al dan niet aan deze voorwaarden voldoen. 

 

Rapporteringlijnen 610-640/1110-1140, 1440, 1480 

 
13. Opname margin/spread payments verbonden aan kredietderivaten 

Vraagstelling: Dienen de regelmatige in- en uitstromen (margin/spread payments) verbonden aan 

kredietderivaten opgenomen te worden in de rapportering? 

 

Antwoord: Ja, als het om materiële bedragen gaat dienen de te ontvangen en te betalen premies 

verbonden aan respectievelijk de door de instelling verkochte en gekochte kredietderivaten afhankelijk 

van het voorziene tijdstip van betaling opgenomen worden als voorziene in- of uitstromen in de 

liquiditeitsrapportering. Te ontvangen premies verbonden aan verkochte kredietderivaten worden 

opgenomen als voorziene instromen in lijnen 610-640 van tabel 90.32. Te betalen premies verbonden 

aan gekochte kredietderivaten worden opgenomen als voorziene uitstromen in lijnen 1110-1140 van tabel 

90.32.  

De nominale bedragen aan kredietprotectie worden enkel voor de verkochte protectie (geschreven CDS) 

opgenomen, niet voor de gekochte protectie (gekochte CDS) en dit op lijn 1440 of 1480. De reeds 

gestorte collateral voor door de bank geschreven kredietderivaten mag tevens afgetrokken worden van 

het bedrag aan nominale kredietprotectie vermeld op lijnen 1440 of 1480. 
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Rapporteringlijnen 750, 950, 1250 and 1350 
 
14. Herbruikbare effecten verkregen als onderpand 

Vraagstelling: Welke effecten dienen te worden geboekt op lijnen 750, 950, 1250 and 1350? 

 

Antwoord: Het betreft hier enkel de voorziene in- en uitstromen van effecten in het kader van secured 

lending transacties die potentieel herbruikbaar zijn als onderpand door de bank én die niet op de balans 

van de instelling worden/werden opgenomen. 

 

Rapporteringlijnen 810-860 

 
15. Materialiteit derivatenverrichtingen en vrijstelling rapportering ervan 

Vraagstelling: Hoe bepalen of de derivatenactiviteit van een instelling materieel is of niet?  

 

Antwoord: De derivatenactiviteit wordt als materieel beschouwd als de notionele waarde van de 

derivatenverrichtingen (exclusief kredietderivaten maar inclusief rentederivaten) groter is dan 20% van 

het balanstotaal van de instelling of als de netto-martktwaarde ervan meer dan 5% van de 

liquiditeitsbuffer (= de noemer van de NBB Stress test ratio) bedraagt.  

 

Rapporteringlijnen 810-830 

 
16. Contractuele uitstromen derivaten (andere dan kredietderivaten) 

Vraagstelling: Hoe dienen de contractuele voorziene uitstromen te worden gerapporteerd verbonden 

aan derivaten waarvoor er een "collateral agreement" van toepassing is die steeds de volledige indekking 

van het kredietrisico voorziet?  

 

Antwoord: De verwachte contractuele cash- of effectenstromen verbonden aan derivaten waarvoor een 

"collateral agreement" (Credit Support Agreement) van toepassing is dat de nagenoeg volledige 

collateralisatie van het tegenpartijrisico vereist dienen niet te worden opgenomen in de reglementaire 

liquiditeitsrapportering. Het reeds van tegenpartijen verkregen onderpand kan worden opgenomen als 

onderdeel van de liquiditeitsbuffer of als een termijndeposito op meer dan één maand als het om cash 

collateral gaat. Het reeds aan tegenpartijen gestorte onderpand mag niet langer worden opgenomen als 

onderdeel van de liquiditeitsbuffer noch als voorziene instroom van liquide effecten en leningen noch als 

terugvloeiende deposito bij tegenpartijen in het geval het om cash collateral gaat. De verdere potentiële 

uitstromen verbonden aan deze derivaten dienen steeds te worden opgenomen (lijnen 840 - 860). 

Indien er geen "collateral agreements" van toepassing zijn wordt er een onderscheid gemaakt tussen 

contracten die optionaliteit incorporeren en andere derivatencontracten: 

 Stromen gerelateerd aan de eerste categorie, zijnde optiecontracten, worden enkel opgenomen 

als de contracten "in the money" zijn, dit wil zeggen als de strike price  lager (voor een call) of 

hoger (voor een put) dan de geldende marktprijs is. De stromen dienen te worden benaderd door 

de payout op basis van de geldende marktprijs op desbetreffende vervaldag op te nemen in lijnen 

810-830 als inflow op de (laatste mogelijke) uitoefeningdatum als de bank het recht heeft om de 

optie uit te oefenen (gekochte opties) of als outflow op de (eerst mogelijke) uitoefeningdatum als 

de tegenpartij het recht heeft om de optie uit te oefenen (verkochte opties). 

 Stromen gerelateerd aan andere contracten worden benaderd door de geldende marktprijs of de 

netto actuele waarde van het contract op te nemen in lijnen 810-830 als inflow als de waarde 

positief is voor de bank en als outflow als deze negatief is en dit op de fixing date van het 

contract. In het geval meerdere fixing dates zijn dienen de voorziene netto-contractuele in- en 

uitstromen van cash en effecten in de respectievelijke vervaldagenkolom te worden opgenomen 

gebruik makend van de market-implied future rates als de contractuele stromen nog niet bekend 

zijn op de rapporteringsdatum. 
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Eventuele afwijkingen van deze standaardbenadering dienen te worden voorgelegd en goedgekeurd door 

de diensten van de NBB. 

 

Rapporteringlijn 850 

 
17. Potentiële netto-kasstromen verbonden aan rentederivaten 

Vraagstelling: Dienen de potentiële uitstromen verbonden aan derivaten ter indekking van het renterisico 

te worden gerapporteerd (lijn 850) wanneer de betaalde en ontvangen rentestromen verbonden aan 

andere financiële activa niet in rapporteringstapel 90.32 worden opgenomen? 

 

Antwoord: Ja, de potentiële uitstromen verbonden aan derivaten ter indekking van het renterisico dienen 

te worden opgenomen op lijn 850. Circulaire PPB-2006-17-CPB laat enkel toe dat de voorziene 

contractuele netto-kasstromen verbonden aan rentederivaten (lijn 820) niet in de rapportering worden 

opgenomen als de betaalde en ontvangen rentestromen verbonden aan andere financiële activa 

eveneens niet in de overige rubrieken van de rapportering worden opgenomen. Zie tevens het antwoord 

op de vraag omtrent de modellering van potentiële netto-liquiditeitstromen verbonden aan 

derivatenactiviteiten (verder in deze lijst) voor de behandeling van deze stromen. 

Rapporteringlijnen 840-860 

 
18. Marktwaardeschommelingen van reeds gestort onderpand in kader derivatencontracten 

Vraagstelling: Dienen in de lijnen 840-860 de potentiële bijkomende collateral opvragingen ten gevolgen 

van voor de instelling negatieve marktwaarde-evoluties van het geposte collateral te worden 

opgenomen?   

 

Antwoord: Ja. Circulaire PPB-2006-17-CPB stelt dat in de rubrieken 840 - 860 de "potentiële maximale 

additionele netto-liquiditeitstromen ten gevolge van voor de instelling nadelige prijsevoluties van de 

onderliggende instrumenten of ten gevolge van een verslechtering van de kredietwaardigheid van de 

instelling". Hieronder wordt niet enkel begrepen de negatieve marktwaarde-evoluties van de 

derivatencontracten maar ook de negatieve marktwaarde evoluties van de reeds neergelegde effecten ter 

indekking van het tegenpartijrisico.  

 
19. Potentiële netto-kasstromen verbonden aan secured lending en repo-transacties 

Vraagstelling: Dienen in de lijnen 840-860 tevens de potentiële bijkomende collateral opvragingen in het 

kader van secured lending en repo-transacties te worden opgenomen?   

 

Antwoord: Nee. De rubrieken 840-860 omvatten enkel de potentiële uitstromen verbonden aan 

derivatenactiviteiten. Potentiële uitstromen verbonden aan secured lending en repo-transacties worden 

niet opgenomen in de rapportering. 

 
20. Modellering potentiële netto-liquiditeitstromen verbonden aan derivatenactiviteiten 

Vraagstelling: Wat zijn de criteria die de NBB hanteert om de door de instelling gebruikte methodologie 

voor de bepaling van de potentiële netto-kasstromen verbonden aan derivatenactiviteiten te beoordelen? 

 

Antwoord: Van instellingen wordt verwacht dat zij terdege rekening houden met deze potentiële 

liquiditeitstromen in hun interne liquiditeitsbeheer en een methodologie ontwikkelen die een robuuste 

inschatting van deze stromen mogelijk maakt. 

De NBB hanteert de volgende minimumvereisten die deels gebaseerd zijn op de in de Basel III LCR 

voorziene methodologie: 

 Margin calls: Alle rating triggers uit alle derivatencontracten die voortvloeien uit een downgrade 

met minstens drie notches van de lange termijn rating en met minstens één notch van de korte 

termijn rating dienen te worden opgenomen. 
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 Marktwaardeschommelingen van reeds gestort onderpand: De methodologie dient rekening te 

houden met een marktwaardedaling van minstens 20% van het niet in cash of govies gestort 

collateral en van minstens 5% van het in govies gestort collateral. In het geval dat het gestorte 

onderpand in een andere munt is uitgedrukt dan het derivatencontract, dient een bijkomende 5% 

van het gestorte onderpand te worden opgenomen. 

 Marktwaardeschommelingen onderliggende instrumenten: De methodologie dient minstens 6 

maal de netto maximale maandelijkse collateral outflow die de laatste 2 jaren werd opgetekend 

voortvloeiend uit marktwaardeschommelingen in de onderliggende instrumenten van de 

derivatenportefeuille op te nemen. De factor 6 wordt gehanteerd omdat de 1-maands NBB 

Stress test ratio slechts 15% van de maximale stromen opneemt als te voorziene liquiditeit (of 

als net stressed outflows). Dit bedrag dient daarenboven tevens genormaliseerd te worden aan 

de hand van de notionale waarde van de derivatenportefeuille (dus als notionele waarde van de 

derivatenportefeuille verdubbelde/halveerde sinds het moment dat deze maximale outflow werd 

opgetekend dient ook de outflow bijkomend te worden verdubbeld/gehalveerd). De 

compenserende impact van deze marktwaardeschommelingen op de activa uit de 

liquiditeitsbuffer mag niet worden opgenomen in de simulatie van de potentiële liquiditeitstromen. 

 
21. Back-to-back transacties in het kader van de derivatenactiviteit (niet-kredietderivaten) 

Vraagstelling: Dienen potentiële kasstromen te worden opgenomen die voortvloeien uit derivaten 

waarvoor tevens een back-to-back transactie werd opgezet? 

 

Antwoord: Ja, daar waar er een asymmetrie is in het te ontvangen en te verstrekken onderpand bij 

zogenaamde back-to-back derivatentransacties (omwille van een eenzijdige verplichting tot storting van 

collateral, geen 1-op-1 relatie tussen derivaten en back-to-back transactie etc.) dienen de uit de 

asymmetrie voortkomende potentieel ongunstige liquiditeitsstromen te worden opgenomen. Zie verder 

voor de behandeling van back-to-backtransacties in het kader van de kredietderivatenactiviteit. 

 

Rapporteringlijnen 1010,1020, 1050, 1060, 1410, 1420, 1460, 1470 

 
22. Onderscheid betekende onvoorwaardelijke versus voorwaardelijke kredietlijnen 

Vraagstelling: Hoe dienen kredietlijnen te worden opgenomen als de bank niet het onderscheid tussen 

onvoorwaardelijke en voorwaardelijke kredietlijnen kan maken? 

 

Antwoord: Als dit het geval is voor door de bank verstrekte lijnen dienen alle kredietlijnen als betekende 

onvoorwaardelijke kredietlijnen te worden opgenomen. Als dit het geval is voor door de bank verkregen 

lijnen dienen zij als voorwaardelijke kredietlijnen te worden opgenomen. 

 

Rapporteringlijnen 1010, 1410 

 
23. Kredietlijn van verbonden partij die als back-to-back geldt van kredietlijn die bank verstrekt 

aan andere verbonden partij 

Vraagstelling: Een bank krijgt van haar moederonderneming een geconfirmeerde kredietlijn ter waarde 

van de kredietlijn die ze zelf aan een andere entiteit van de groep geeft. Mag deze kredietlijn worden 

opgenomen in lijn 1010 van tabel 90.31? 

 

Antwoord: De aan de andere entiteit van de groep verstrekte lijn moet volledig worden opgenomen in 

lijn 1410. De gekregen lijn mag slechts ter waarde van 15% van de lijn opgenomen worden (neutraal 

effect op de ratio). Veralgemeend: Indien een instelling zowel geconfirmeerde lijnen krijgt van als 

verstrekt aan verbonden partijen wordt op lijn 1010 15% van de aan verbonden partijen verstrekte lijnen + 

100% van het verschil tussen het totaal van de gekregen en verstrekte lijnen als de gekregen lijnen groter 

zijn dan de verstrekte lijnen. Het totaal van de aan verbonden partijen verstrekte geconfirmeerde lijnen 

worden voor de volle 100% opgenomen in lijn 1410. 
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Rapporteringlijnen 1010, 1020 

 
24. Opnames kredietlijnen van verbonden partijen 

Vraagstelling: Kredietlijnen verstrekt door verbonden partijen worden slechts voor de beschikbare marge 

opgenomen in de berekening van de liquiditeitsratio. Dienen de opgenomen bedragen te worden 

opgenomen als interbancaire schuld in de outflows?  

 

Antwoord: Terugbetalingen op deze lijnen van en aan verbonden partijen (dus zowel voor gekregen als 

verstrekte lijnen) dienen enkel in de rapportering te worden opgenomen als zij niet wederopneembaar zijn 

of als de faciliteit op vervaldag komt. De kredietlijn wordt steeds opgenomen ter waarde van de 

beschikbare marge op de lijn op de rapporteringsdatum. Hiermee wordt erkend dat intra-groepslijnen 

zullen worden gerold in het door de ratio gespecificeerde stress scenario. 

 

Rapporteringlijn 1010-1040 

 
25. Minimumvoorwaarden opname kredietlijnen en "letters of comfort" van verbonden partijen.  

Vraagstelling: In welke mate kunnen kredietlijnen en onvoorwaardelijke algemene en ongelimiteerde 

garanties verstrekt door een verbonden partij voor het geheel van de passiva van een rapporterende 

kredietinstelling (zgn. “blanket guarantees” vertolkt in "letters of comfort") gelden als verbetering van de 

korte termijn liquiditeitspositie van deze instelling en in de liquiditeitsrapportering worden opgenomen? 

 

Antwoord: Er zijn minimumvoorwaarden voor het aanvaarden van dergelijke kredietlijnen en "letters of 

comfort" afgesproken tussen de operationele diensten (en bekrachtigd door DC CBFA van 

15 december 2009). Deze minimumvoorwaarden bestaan uit de ontvangst van enerzijds een 

onafhankelijk juridisch advies inzake het juridisch sluitende karakter van de kredietlijn of garantie en 

anderzijds de ontvangst van een schriftelijke bevestiging van de toezichthouder van de verstrekkende 

partij dat zij op de hoogte is van deze garantie en er haar goedkeuring aan verleent. De toezichthouders 

van individuele instellingen kunnen op basis van deze en andere elementen een oordeel vormen over de 

potentiële liquiditeitsondersteuning vanwege de verbonden partij en de opname van deze garantie in de 

liquiditeitsrapportering goed- of afkeuren in de wetenschap dat soortgelijke overeenkomsten een meer 

fragiel karakter hebben dan het aanhouden van een liquiditeitsbuffer door de instelling of het beperken 

van de maturiteitsmismatch. Indien deze lijnen worden verstrekt door een verbonden partij die zelf ook 

onderhevig is aan de Belgische liquiditeitsreglementering dient de verbonden partij de verstrekte 

kredietlijn vermenigvuldigd met een factor 6.66 te rapporteren in sectie N.1 van tabel 90.32 om geen 

artificiële liquiditeit te creëren. 

 

Rapporteringlijnen 1110-1170 

 
26. In pand gegeven deposito's ter waarborg van kredieten 

Vraagstelling: Mag er rekening gehouden worden met het feit dat bepaalde deposito's ter waarborg van 

kredieten worden gegeven (en niet kunnen worden teruggetrokken vooraleer het krediet werd 

terugbetaald) door de deposito's in dezelfde vervaldagenkolom te boeken als de kredieten waarvoor zij 

tot waarborg dienen?  

 

Antwoord: Ja, indien de instelling aantoont dat de contractvoorwaarden bepalen dat de terugbetaling 

van de deposito's in geen geval mogelijk is als het eraan verbonden krediet nog niet is terugbetaald en 

deze behandeling strikt beperkt blijft tot de effectief in pand gegeven deposito's.  
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Rapporteringlijnen 1110-1190 

 
27. Opzegtermijnen bij bepaling resterende maturiteit producten met onbepaalde looptijd 

Vraagstelling: Mag er rekening gehouden worden met mogelijke opzegtermijnen bij de bepaling van de 

resterende maturiteit van bankproducten met onbepaalde looptijd (bijvoorbeeld bij deposito's met 

onbepaalde looptijd waar de klant een maand op voorhand dient te verwittigen als hij zijn geld wil 

terugtrekken)?  

 

Antwoord: Ja, als er een contractueel vastgelegde termijn bepaald is waarbinnen de klant onder geen 

beding zijn fondsen kan terugtrekken.  

 

Rapporteringlijnen 1140-1180 

 
28. Definitie wholesale versus retail deposito's 

Vraagstelling: Mag de Basel III definitie voor KMO deposito's (small business customer deposits) 

gebruikt worden bij het onderscheiden van wholesale versus retail deposito's in de 

liquiditeitsrapportering?  

 

Antwoord: Ja, de Basel III definitie voor KMO deposito's definieert aldus de bovengrens voor de opname 

van KMO deposito's in de "Private sector - overige" of de retailcategorie van de deposito's gerapporteerd 

in tabel 90.32. Volgende paragrafen hernemen deze definitie uit de Basel III tekst: "This category of small 

business customers consists of deposits and other extensions of funds made by non-financial small 

business customers that are managed as retail exposures and are generally considered as having similar 

liquidity risk characteristics to retail accounts, provided the total aggregated funding raised from one small 

business customer is less than €1 million (on a consolidated basis where applicable). Funds extended by 

“small business customers” are defined in line with the definition of loans extended to small businesses in 

paragraph 231 of the Basel II framework. “Aggregated funding” means the gross amount (ie not taking 

any form of credit extended to the legal entity into account) of all forms of funding (eg deposits or debt 

securities for which the counterpart is known to be a small business customer). In addition, applying the 

limit on a consolidated basis means that where one or more small business customers are affiliated with 

each other, they may be considered as a single creditor such that the limit is applied to the total funding 

received by the bank from this group of customers." Binnen een ruime definitie van retaildeposito's 

kunnen dus alle deposito's van KMO's (volgens de Europese definitie: max 250 werknemers en max 

50 M € jaarlijkse omzet of 43 M € balanstotaal) die een geaggregeerd totaalbedrag van 1 M € per (groep 

van verbonden) KMO-tegenpartij(en) niet overschrijden worden opgenomen. 

 

Rapporteringslijn 1170 

 
29. Niet-gereglementeerde retail spaardeposito's met incentives 

Vraagstelling: Is het mogelijk om niet-gereglementeerde retail spaardeposito's zonder vervaldag omwille 

van een ingebouwde penalisatie (bijv. grote getrouwheidspremie) te behandelen zoals termijnrekeningen 

> 1 maand?  

 

Antwoord: Nee, deze incentive (bijv. onder de vorm van een penalisatie) op zich is onvoldoende. Er kan 

wel rekening gehouden worden met mogelijke contractueel bepaalde opzegtermijnen bij de bepaling van 

de resterende maturiteit van deze deposito's (bv. een opzegtermijntermijn van 1 maand betekent dat de 

deposito kan worden gecatalogiseerd als een termijndeposito > 1 maand). 
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Rapporteringslijn 1410-1480 

 
30. Garanties en kredietlijnen 

Vraagstelling: In welke mate dienen alle garanties en kredietlijnen opgenomen te worden onder 

lijnen 1410-1480? 

 

Antwoord: Alle juridisch geldige en gevestigde garanties en kredietlijnen die kunnen worden 

aangesproken binnen het tijdsbestek van één maand dienen te worden opgenomen. Het betreft hier de 

juridisch geldige en gevestigde garanties zoals gedefinieerd als posten 341 Niet-genegocieerde 

accepten, 342 Persoonlijke borgtochten, 343 Documentaire kredieten, 352-353 Toegezegde betekende 

kredietlijnen en 382 Garanties in het raam van de uitgifte van effecten uit de buitenbalansrapportering op 

vennootschappelijke basis. Het forfaitaire percentage van 15% dat in de 1-maandsratio wordt 

aangerekend is beperkt tot 15% omdat men er van uit gaat dat slechts een deel van deze garanties 

effectief tot kasstromen leidt. 

 

Rapporteringlijnen 1440, 1480 

 
31. Back-to-back transacties in het kader van de kredietderivatenactiviteit   

Vraagstelling: Dienen potentiële kasstromen te worden opgenomen die voortvloeien uit verkochte 

kredietderivaten waarvoor tevens een back-to-back derivaten transactie werd opgezet? 

 

Antwoord: Ja, het volledige bedrag aan verkochte nominale kredietprotectie dient vermeld te worden op 

lijnen 1440 of 1480.  

 
32. Reeds gestort onderpand in het kader van geschreven kredietderivaten (CDS) 

Vraagstelling: Mag de reeds gestorte collateral voor door de bank geschreven kredietderivaten 

afgetrokken worden van het bedrag aan nominale kredietprotectie vermeld op lijnen 1440 of 1480?  

 

Antwoord: Ja. 

 

 

CONSOLIDATIEKRING / TOEPASSINGSGEBIED 

 
33. Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gemengde financiële holding. 

Vraagstelling: Zijn financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gemengde financiële 

holding onderhevig aan de liquiditeitsreglementering en -rapportering? 

 

Antwoord: Op dit moment dienen zij volgens het reglement en de circulaires niet aan de norm te 

voldoen, noch te rapporteren. Dit is wel het geval voor financiële holdings. Vanaf de omzetting in Belgie 

van Richtlijn 2011/89/EU (de zogenaamde FICOD1 richtlijn) zal deze situatie evenwel veranderen, 

doordat alle vereisten toepasselijk op financiele holdings ook toepasselijk worden op gemengde 

financiele holdings. Deze omzetting zal gebeuren te samen met de omzetting/inwerkingtreding van het 

CRD 4/CRR pakket, waarin deze techniek van gelijkschakeling tussen de twee types holding reeds 

verwerkt zit. 

  
34. Vrijstellingen rapportering/norm door EER bijkantoren en andere instellingen. 

Vraagstelling: Kunnen er derogaties gegeven worden voor EER bijkantoren waar het liquiditeitsbeheer 

gebeurt op niveau van de zetel? 

 

Antwoord: Derogaties voor de liquiditeitsnorm en/of -rapportering kunnen (enkel) verstrekt worden door 

de het Directiecomité NBB. De circulaire voorziet dat vrijstellingen onder meer kunnen worden gegeven 
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op basis van het specifiek bedrijfsmodel van een instelling of wanneer bij extreme omstandigheden de 

buffer wordt gebruikt. Tot op heden verstrekte de NBB nog geen enkel EER bijkantoor een vrijstelling 

voor de norm en/of rapportering.  

 
35. Opname posities dochterondernemingen in consolidatiekring. 

Vraagstelling: Mogen alle dochterondernemingen met een balans < 3% van het geconsolideerde 

balanstotaal van de moederondernemingen uitgesloten worden uit de rapportering? 

 

Antwoord: Nee, enkel als de potentiële liquiditeitsbehoeften van deze dochterondernemingen zeer 

beperkt zijn en de liquiditeitspositie van de moeder niet in belangrijke mate kunnen beïnvloeden én als de 

dochteronderneming gevestigd is in een land waar een convertible munt als officiële munt wordt 

gehanteerd (voorwaarden opgenomen in Art. 2 §5 van het liquiditeitsreglement van 27 juli 2010 alsook in 

de bijlage bij circulaire PPB-2006-17-CPB omtrent de rapportering § 3.3).  

 
36. Opname posities 50% joint ventures in geconsolideerde rapportering. 

Vraagstelling: Dienen gegevens van een instelling waarover Belgische kredietinstellingen  een 

gezamenlijke 50% controle uitoefenen opgenomen te worden in de geconsolideerde 

liquiditeitsrapportering (het liquiditeitsreglement en -circulaire PPB-2006-17-CPB) vermelden enkel 

dochterondernemingen)? 

 

Antwoord: Ja, alhoewel zij niet als dochteronderneming beschouwd kunnen worden, dienen de posities 

voor 50% te worden opgenomen in de geconsolideerde rapportering van tabellen 90.31 en 90.32 daar de 

liquiditeitsbehoeften van deze instellingen een materiële impact op de positie van de moederinstelling 

kunnen hebben. De posities van joint ventures die voldoen aan de voorwaarden om 

dochterondernemingen uit te sluiten uit de rapportering (Cf. Art 2 § 5 liquiditeitsreglement van 

27 juli 2010: < 3% balanstotaal geconsolideerde moederonderneming, niet materiële potentiële 

liquiditeitsbehoeften, gevestigd in een land met convertibele munt) moeten evenwel niet worden 

opgenomen. 

 
37. Behandeling transacties met niet in de rapportering opgenomen dochterondernemingen / 

verzekeringsdochters / joint ventures. 

Vraagstelling: Dienen transacties met niet in de rapportering opgenomen 

dochterondernemingen/verzekeringsdochters/joint ventures  te worden gerapporteerd 

 

Antwoord: Ja, alle transacties (deposito’s/kredieten/kredietlijnen/garanties/collateral swaps etc.) met 

verbonden partijen die niet werden opgenomen in de consolidatiekring dienen te worden gerapporteerd in 

de daartoe specifiek voorziene secties. 

 
38. Toepasbaarheid transparantieconcept uit solvabiliteitsreglementering. 

Vraagstelling: Is het transparantieconcept uit de solvabiliteitsreglementering, waarbij meerdere nauw 

geïntegreerde vennootschappen in de rapportering op vennootschappelijke basis worden opgenomen 

ook van toepassing in de liquiditeitsreglementering/rapportering? 

 

Antwoord: Nee, in de liquiditeitsrapportering/norm op vennootschappelijke basis wordt enkel de 

liquiditeitspositie van de juridische entiteit opgenomen. 

 

---***--- 

 


