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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)

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gezien de statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van
de Europese Centrale Bank, inzonderheid artikel 5,
Gezien Verordening (EG) nr. 2533/98 van de Raad van 23 november
1998 met betrekking tot het verzamelen van statistische gegevens door
de Europese Centrale Bank (1), inzonderheid artikel 5, lid 1, en artikel 6,
lid 4,
Gezien Verordening (EG) nr. 2531/98 van de Raad van 23 november
1998 met betrekking tot de toepassing van reserveverplichtingen door
de Europese Centrale Bank (2), inzonderheid artikel 6, lid 4,
Gezien het advies van de Europese Commissie,

Overwegende:
(1)

Verordening (EG) nr. 25/2009 van de Europese Centrale Bank
van 19 december 2008 met betrekking tot de balans van de sector
monetaire financiële instellingen (ECB/2008/32) (3) is aanzienlijk
gewijzigd, in het bijzonder in het licht van Verordening (EU)
nr. 549/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei
2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale
rekeningen in de Europese Unie (4). Aangezien nadere wijzigin
gen noodzakelijk zijn, dient deze verordening ter wille van de
duidelijkheid herschikt te worden.

(2)

Het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) heeft voor de
uitvoering van zijn taken een geconsolideerde balans van de sec
tor monetaire financiële instellingen (MFI) nodig. Het belangrijk
ste doel van die information is de Europese Centrale Bank (ECB)
een volledig statistisch beeld te geven van de monetaire ontwik
kelingen in de lidstaten die de euro als munt hebben (hierna: de
„eurogebiedlidstaten”), die als één economisch gebied worden
beschouwd. Deze statistieken bestrijken de geaggregeerde finan
ciële activa en passiva, in termen van standen en transacties,
gebaseerd op een volledige en homogene MFI-sector en populatie
van informatieplichtigen, en worden regelmatig samengesteld.
Voldoende gedetailleerde statistische gegevens zijn ook nood
zakelijk om de voortdurende analytische bruikbaarheid van de
monetaire aggregaten van het eurogebied en tegenposten te
garanderen.
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(3)
(4)
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(3)

Overeenkomstig het Verdrag betreffende de werking van de Eu
ropese Unie en krachtens de in de Statuten van het Europees
Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank
(hierna: de „ESCB-statuten”) neergelegde voorwaarden, stelt de
ECB verordeningen op, voor zover deze nodig zijn voor de uit
voering van de ESCB-taken overeenkomstig de ESCB-statuten en
in sommige gevallen zoals vastgelegd in de door de Raad aange
nomen bepalingen op grond van artikel 129, lid 4, van het Ver
drag.

(4)

Artikel 5.1 van de ESCB-statuten vereist dat de ECB, bijgestaan
door de nationale centrale banken (NCB’s), hetzij bij de be
voegde nationale autoriteiten of rechtstreeks bij de economische
subjecten de voor de vervulling van de taken van het ESCB
benodigde statistische gegevens verzamelt. Artikel 5.2 van de
ESCB-statuten bepaalt dat de NCB’s voor zover mogelijk de in
artikel 5.1 omschreven taken uitvoeren.

(5)

De ECB is ingevolge artikel 3 van Verordening (EG) nr. 2533/98
gehouden om uit de referentiegroep van informatieplichtigen de
werkelijke populatie van informatieplichtigen te bepalen en is
gerechtigd om bepaalde categorieën informatieplichtigen geheel
of gedeeltelijk vrij te stellen van hun rapportageverplichtingen.
Artikel 6, lid 4, bepaalt dat de ECB verordeningen mag vast
stellen tot nadere bepaling van de voorwaarden waaronder het
recht tot verificatie of de gedwongen verzameling van statistische
gegevens mag worden uitgeoefend.

(6)

Artikel 4 van Verordening (EG) nr. 2533/98 vereist dat de lid
staten op het gebied van statistische informatie hun eigen orga
nisatie dienen in te richten en volledig met het ESCB dienen
samen te werken ter verzekering van de vervulling van de uit
artikel 5 van de ESCB-statuten voortvloeiende verplichtingen.

(7)

Het kan voor NCB’s aangewezen zijn om de statistische gege
vens die nodig zijn om aan de statistische rapportageverplichtin
gen van de ECB te voldoen, bij de werkelijke populatie van
informatieplichtigen te verzamelen binnen een breder kader
voor statistische rapportage dat de NCB’s onder eigen verant
woordelijkheid overeenkomstig Unie-, dan wel nationale wetge
ving, respectievelijk gevestigd gebruik opzetten en dat ook andere
statistische doeleinden dient, vermits de statistische verplichtingen
van de ECB worden nagekomen. Dit kan ook de rapportagelast
verminderen. Het is in deze gevallen voor een grotere doorzich
tigheid aangewezen de informatieplichtigen ervan in kennis te
stellen dat de gegevens voor andere statistische doeleinden wor
den verzameld. In specifieke gevallen kan de ECB ter voldoening
aan haar verplichtingen gebruikmaken van de aldus verzamelde
statistische gegevens.
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(8)

De statistische vereisten zijn het meest gedetailleerd in die geval
len waarin de tegenpartijen deel uitmaken van de geldhoudende
sector. Gedetailleerde gegevens zijn vereist betreffende: a) depo
sitoverplichtingen naar subsector en looptijd en verder geclassifi
ceerd naar valuta om een nauwgezettere analyse mogelijk te ma
ken van de ontwikkelingen van de in M3 opgenomen vreemde
valutacomponenten en onderzoek te vergemakkelijken naar de
mate van vervangbaarheid van in vreemde valuta’s en in euro
luidende componenten van het monetaire aggregraat M3; b) le
ningen naar subsector, looptijd, renteherziening en valuta aange
zien deze informatie als essentieel wordt beschouwd voor mone
taire analyses; c) balansposities ten opzichte van overige MFI’s
voor zover zulks nodig is voor de saldering van binnen de
MFI-sector aangehouden tegoeden of voor de berekening van
de reservebasis; (d) balansposities ten opzichte van
niet-ingezetenen van het eurogebied (rest van de wereld) voor
„deposito’s met een vaste looptijd van langer dan twee jaar”,
„deposito’s met een opzegtermijn van langer dan twee jaar” en
„repo’s” om de reservebasis te berekenen waarop de positieve
reserveratio betrekking heeft; (e) balansposities ten opzichte van
de rest van de wereld voor totale depositoverplichtingen om de
externe tegenposten te kunnen bepalen; (f) depositoverplichtingen
en leningen ten opzichte van de rest van de wereld bij een oor
spronkelijke looptijd korter en langer dan één jaar ten behoeve
van betalingsbalansen en financiële rekeningen.

(9)

Voor het verzamelen van statistische information over de effec
tenportfolio’s van MFI’s, zulks krachtens Verordening (EU)
nr. 1011/2012 van de Europese Centrale Bank van 17 oktober
2012 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten
(ECB/2012/24) (1), rapporteren NCB’s op kwartaalbasis effects
gewijze gegevens. NCB’s kunnen de rapportagevereisten uit
hoofde van de verordening en Verordening (EU) nr. 1011/2012
(ECB/2012/24) combineren, indien zulks de rapportagelast van
kredietinstellingen tot een minimum kan beperken. Wat geld
marktfondsen betreft, kunnen NCB’s toestaan dat zij rapporteren
overeenkomstig 1073Verordening (EU) nr. /2013 van de Euro
pese Centrale Bank van 18 oktober 2013 houdende statistieken
betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen
(ECB/2013/38) (2), om de rapportagelast van fondsbeheerders te
verlichten.

(10)

Financiële transacties worden door de ECB berekend als het
verschil tussen de gerapporteerde standen per opeenvolgende
maandultimo’s, waarbij wordt gecorrigeerd voor het effect van
veranderingen die het gevolg zijn van andere invloeden dan trans
acties. De aan de informatieplichtigen opgelegde verplichting be
treft niet de wisselkoerswijzigingen, die worden berekend door de
ECB, dan wel door de NCB’s na raadpleging van de ECB, uit de
door de informatieplichtigen per munteenheid verstrekte standen
gegevens, of de herclassificatieaanpassingen, die door de NCB’s
zelf worden verzameld met behulp van verscheidene, reeds aan
de NCB’s ter beschikking staande informatiebronnen.

(1) PB L 305 van 1.11.2012, blz. 6.
(2) Zie bladzijde 73 van dit Publicatieblad.
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(11)

Artikel 5 van Verordening (EG) nr. 2531/98 geeft de ECB de
bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen of beschikkin
gen om bepaalde instellingen vrij te stellen van de verplichting
tot het aanhouden van minimumreserves, om de voorwaarden te
omschrijven waaronder bepaalde verplichtingen jegens een andere
instelling niet hoeven te worden opgenomen in of in mindering
kunnen worden gebracht op de reservebasis, en om voor speci
fieke categorieën verplichtingen afwijkende reserveratio’s vast te
stellen. Op grond van artikel 6 van Verordening (EG) nr. 2531/98
heeft de ECB het recht om bij instellingen de voor de toepassing
van reserveverplichtingen noodzakelijke gegevens in te zamelen
en om de juistheid en kwaliteit van door instellingen verstrekte
informatie te verifiëren teneinde te controleren of deze aan hun
reserveverplichtingen hebben voldaan. Het is voor het verminde
ren van de algemene rapportagelast wenselijk de statistische in
formatie betreffende de maandelijkse balans te gebruiken voor de
regelmatige berekening van de reservebasis van de kredietinstel
lingen die aan reserveverplichtingen van de ECB onderhevig zijn,
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1745/2003 van de Euro
pese Centrale Bank van 12 september 2003 inzake de toepassing
van reserveverplichtingen (ECB/2003/9) (1).

(12)

Het is noodzakelijk specifieke procedures vast te stellen die die
nen te worden toegepast in het geval van fusies en splitsingen
van kredietinstellingen, ter verduidelijking van de reservever
plichtingen van deze instellingen.

(13)

De ECB verlangt informatie betreffende de securitisatieactivitei
ten van MFI’s teneinde krediet- en leenontwikkelingen in het
eurogebied te interpreteren. Dergelijke informatie vormt ook
een aanvulling op de gegevens die op grond van Verordening
1075(EU) nr. /2013 van de Europese Centrale Bank van 18 okto
ber 2013 worden gerapporteerd betreffende de statistieken over
activa en passiva van lege financiële instellingen die securitisatie
transacties verrichten (ECB/2013/40) (2).

(14)

Door de ECB uit hoofde van artikel 34.1 van de Statuten van het
Europees Stelsel van centrale banken van van de Europese Cen
trale Bank (hierna: de „ESCB-statuten”) vastgestelde verordenin
gen kennen weliswaar rechten toe noch leggen zij verplichtingen
op aan lidstaten die de euro niet als munt hebben (hierna: „nieteurogebiedlidstaten”), artikel 5 van de ESCB-statuten is op euro
gebiedlidstaten en niet-eurogebiedlidstaten van toepassing. Over
weging 17 van Verordening (EG) nr. 2533/98 wijst erop dat
artikel 5 van de ESCB-statuten, samen met artikel 4, lid 3, van
het Verdrag betreffende de Europese Unie, de verplichting in
houdt om op nationaal niveau alle maatregelen te nemen en uit
te voeren die de niet-eurogebiedlidstaten dienstig achten voor de
verzameling van de statistische gegevens om te voldoen aan de
statistische rapportageverplichtingen van de ECB, en tijdig op
statistisch vlak voorbereidingen te treffen, opdat zij eurogebied
lidstaten kunnen worden.

(15)

De normen voor de bescherming en het gebruik van vertrouwe
lijke statistische informatie, zoals vastgelegd in artikel 8 van Ver
ordening (EG) nr. 2533/98, dienen van toepassing te zijn.

(1) PB L 250 van 2.10.2003, blz. 10.
(2) Zie bladzijde 107 van dit Publicatieblad.
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(16)

Artikel 7, lid 1, van Verordening (EG) nr. 2533/98 bepaalt dat de
ECB bevoegd is sancties op te leggen aan informatieplichtigen
die niet voldoen aan de in ECB-verordeningen of -besluiten vast
gelegde statistische rapportageverplichtingen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
Definities
In deze verordening wordt bedoeld met:
a)

„monetaire financiële instelling” (MFI): een ingezeten onderneming
die behoort tot een van de volgende sectoren:
1. centrale banken; en
2. overige MFI’s, d.w.z.:
a) deposito-instellingen
i) kredietinstellingen zoals omschreven in artikel 4, lid 1,
onder (1), van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betref
fende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en
beleggingsondernemingenen (1), en
ii) deposito-instellingen met uitzondering van kredietinstel
lingen namelijk:
— overige financiële instellingen die zich hoofdzakelijk
bezighouden met financiële intermediatie en waarvan
de activiteiten erin bestaan deposito’s en/of daarmee
vergelijkbare financiële titels van institutionele een
heden, niet slechts van MFI’s te ontvangen (de mate
waarin de door overige MFI’s uitgegeven instrumen
ten substituten vormen voor de bij kredietinstellingen
geplaatste deposito’s bepalen hun indeling als MFI’s);
en voor eigen rekening, althans in economische zin,
het verstrekken van leningen en/of beleggen in effec
ten, of
— instellingen voor elektronisch geld die zich hoofdzake
lijk bezighouden met financiële intermediatie door de
uitgifte van elektronisch geld; of
b) geldmarktfondsen (GMF’s) krachtens artikel 2;

b) de termen „informatieplichtigen” en „ingezeten”: hebben dezelfde
betekenis als gedefinieerd in artikel 1 van Verordening (EG)
nr. 2533/98;
(1) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.
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c)

„desbetreffende NCB”: de NCB van de eurogebiedlidstaat waarin
de LFI ingezeten is;

d) „lege financiële instelling”: heeft dezelfde betekenis als in arti
kel 10751 van Verordening (EU) nr. /2013 (ECB/2013/40);
e)

„securitisatie”: een transactie die hetzij: a) een traditionele securiti
satie is zoals gedefinieerd in artikel 4 van Verordening (EU) nr. 575/
2013/EG; en/of b) een securitisatie zoals gedefinieerd in arti
kel 10751 van Verordening Verordening (EU) nr. /2013
(ECB/2013/40), die de afstoting van de aan een lege financiële
instelling gesecuritiseerde leningen inhoudt;

f)

„instelling voor elektronisch geld” en „elektronisch geld”: hebben
dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, en artikel 2,
lid 2, van Richtlijn 2009/110/EG van het Europees parlement en de
Raad (1);

g) „afwaardering”: de directe verlaging van de boekwaarde van een
lening op de balans vanwege de onvolwaardigheid ervan;
h) „afschrijving”: een afwaardering van de volledige boekwaarde van
een lening waardoor het uit de balans wordt verwijderd;
i)

„beheerder”: een MFI die het beheer voert over de aan een securi
tisatie ten grondslag liggende leningen dan wel leningen die anders
zin zijn doorgegeven in de zin van het innen van hoofdsom en rente
van de schuldenaars;

j)

„leningoverdracht”: de economische overdracht van een lening of
pool van leningen door de informatieplichtige aan een ontvangende
partij, hetzij door middel van eigendomsoverdracht of door
subdeelneming;

k) „leningovername”: de economische overdracht van een lening of
pool van leningen door een overdragende partij aan de informatie
plichtige, hetzij door middel van eigendomsoverdracht of door
subdeelneming;
l)

„intra-groep positie”: posities tussen deposito-instellingen die tot
dezelfde groep behoren, bestaande uit een moeder en al haar direct
of indirect gecontroleerde in het eurogebied ingezetene groepsleden;

m) „een instelling die bij de „cutting-off-the-tail”-procedure betrokken
is”: een kleine MFI met een vrijstelling krachtens artikel 9, lid 1;
n) „verwijdering van de balans”: de verwijdering van een lening of
een deel daarvan uit de overeenkomstig deel 2 en 3 van bijlage I
gerapporteerde standen, met inbegrip van de verwijdering ervan
vanwege de toepassing van een vrijstelling zoals bedoeld in arti
kel 9, lid 4.

Artikel 2
Identificatie van GMF’s
Instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan alle volgende
criteria worden behandeld als GMF, indien zij:
a) het handhaven van de hoofdsom van een fonds en het verschaffen
van een rendement overeenkomstig de rentevoeten van geldmarkt
instrumenten als beleggingsdoelstelling hebben;
(1) PB L 267 van 10.10.2009, blz. 7.
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b) beleggen in geldmarktinstrumenten die voldoen aan de criteria voor
geldmarktinstrumenten uiteengezet in Richtlijn 2009/65/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde
instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) (1), of
beleggen in deposito’s bij kredietinstellingen of, bij wijze van alter
natief, verzekeren dat de liquiditeit en waardering van de portefeuille
waarin ze beleggen, op een gelijkwaardige basis wordt beoordeeld;
c) verzekeren dat de geldmarktinstrumenten waarin ze beleggen, van
hoge kwaliteit zijn, zoals bepaald door de beheermaatschappij; De
kwaliteit van een geldmarktinstrument wordt onder andere op basis
van de volgende factoren afgewogen:
i) de kredietkwaliteit van het geldmarktinstrument,
ii) de aard van de door het geldmarktinstrument vertegenwoordigde
activacategorie,
iii) voor gestructureerde financiële instrumenten, het operationeel
risico en tegenpartijrisico dat inherent is aan de gestructureerde
financiële transactie;
iv) het liquiditeitsprofiel;
d) verzekeren dat hun portefeuille een gewogen gemiddelde
looptijd (WAM) heeft van niet meer dan zes maanden en een ge
wogen gemiddelde resterende looptijd (WAL) van niet meer dan
twaalf maanden (overeenkomstig bijlage I, deel 1, paragraaf 2);
e) dagelijks de intrinsieke waarde (NAV) en een berekening van de
koers van hun aandelen/participaties verschaffen, alsook dagelijks
inschrijving en terugkoop van aandelen/rechten van deelneming mo
gelijk maken;
f) belegging in effecten beperken tot effecten met een resterende loop
tijd tot aan de wettelijke aflossingsdatum korter dan of gelijk aan
twee jaar, mits de resterende tijd tot de eerstvolgende renteherzie
ningsdatum korter is dan of gelijk aan 397 dagen waarbij de her
ziening van effecten met variabele rente dient te geschieden aan een
geldmarktrente of -index;
g) belegging in andere ondernemingen voor collectieve belegging be
perken tot ondernemingen die voldoen aan de definitie van GMF;
h) direct noch indirect, ook niet door middel van derivaten, een belang
in aandelen of grondstoffen nemen en derivaten alleen gebruiken
overeenkomstig de geldmarktbeleggingsstrategie van het fonds. De
rivaten die een valutarisico inhouden, mogen alleen worden gebruikt
voor het afdekken van risico’s. Belegging in niet in de basisvaluta
luidende effecten is toegestaan mits het valutarisico volledig wordt
afgedekt;
i) hetzij een constante of een fluctuerende intrinsieke waarde hebben.

Artikel 3
Werkelijke populatie van informatieplichtigen
1.
De werkelijke populatie van informatieplichtigen bestaat uit de
MFI’s die ingezetenen zijn van de eurogebiedlidstaten (in lijn met
deel 1, bijlage II).
(1) PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32.
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2.
De MFI’s in de werkelijke populatie van informatieplichtigen zijn
onderworpen aan volledige statistische rapportageverplichtingen, tenzij
een vrijstelling is verleend op grond van artikel 9.
3.
Entiteiten die aan de definitie van MFI voldoen, vallen onder het
toepassingsgebied van deze verordening, ook als ze zijn uitgesloten van
het toepassingsgebied van Verordening (EU) nr. 575/2013.
4.
Ten behoeve van de verzameling van statistische informatie be
treffende het ingezetenschap van de houders van aandelen/rechten van
deelneming in geldmarktfondsen zoals gespecificeerd in paragraaf 5.7
van deel 2 van bijlage I, bestaat de werkelijke populatie van informatie
plichtigen ook uit overige financiële intermediairs met uitzondering van
verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (OFI’s), behoudens even
tuele vrijstellingen uit hoofde van artikel 9, lid 2, onder c). Voor de
toepassing van deze verordening kunnen NCB’s een lijst van informa
tieplichtige OFI’s vaststellen en bijhouden overeenkomstig de begin
selen van paragraaf 5.7 van deel 2 van bijlage I.

Artikel 4
Lijst van MFI’s voor statistische doeleinden
1.
De directie stelt voor statistische doeleinden een lijst van MFI’s op
en houdt deze bij, daarbij rekening houdend met de eisen inzake fre
quentie en tijdigheid die voortvloeien uit het gebruik van deze lijst in
het kader van de reserveverplichtingen van de ECB. De lijst van MFI’s
voor statistische doeleinden bevat een aanduiding of instellingen al dan
niet juridisch verplicht zijn zich te houden aan de minimumreservever
plichtingen van de ECB. De lijst van MFI’s is actueel en nauwkeurig,
zo homogeen mogelijk en voldoende stabiel voor statistische
doeleinden.
2.
De lijst van MFI’s voor statistische doeleinden en de geactua
liseerde versies daarvan worden door de NCB’s en de ECB op passende
wijze voor de informatieplichtigen toegankelijk gemaakt, onder meer
langs elektronische weg, via internet of, op verzoek van de informatie
plichtigen, in gedrukte vorm.
3.
De lijst van MFI’s voor statistische doeleinden dient uitsluitend ter
informatie. Indien de meest recent beschikbare versie van de lijst onjuist
is, legt de ECB echter geen sancties op aan entiteiten die niet naar
behoren aan hun statistische rapportageverplichtingen hebben voldaan
voor zover de desbetreffende instelling te goeder trouw afging op de
onjuiste lijst.

Artikel 5
Statistische rapportageverplichtingen
1.
De werkelijke populatie van informatieplichtigen verstrekt aan de
NCB van de lidstaat waarvan de MFI ingezetene is: a) maandelijkse
standen betreffende de balans per maandultimo; en b) maandelijkse
geaggregeerde herwaarderingsaanpassingen. Geaggregeerde herwaarde
ringsaanpassingen worden gerapporteerd met betrekking tot afschrijvin
gen en afwaarderingen van leningen en met betrekking tot de prijsher
waarderingen van effecten. Meer gedetailleerde gegevens betreffende
bepaalde posten op de balans worden driemaandelijks of jaarlijks ge
rapporteerd. NCB’s kunnen de kwartaalgegevens maandelijks verzame
len, indien zulks de gegevensverwerking faciliteert. De vereiste statisti
sche gegevens zijn aangegeven in bijlage I.
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2.
NCB’s kunnen de vereiste statistische gegevens betreffende door
MFI’s uitgegeven en aangehouden effecten effectgewijs verzamelen,
voor zover de in lid 1 bedoelde gegevens kunnen worden afgeleid
overeenkomstig de minimumnormen voor statistische gegevens in
bijlage IV.

3.
Overeenkomstig de in tabel 1A van deel 4 van bijlage I uiteen
gezette minimumvereisten rapporteren MFI’s maandelijkse herwaarde
ringsaanpassingen met betrekking tot het volledige door de ECB ver
langde gegevensbestand. Het is NCB’s toegestaan om extra, niet door
de minimumvereisten gevraagde gegevens te verzamelen. Deze extra
gegevens kunnen betrekking hebben op de in tabel 1A gemarkeerde
uitsplitsingen buiten de „minimumvereisten”.

4.
De ECB kan uitleg vereisen van de aanpassingen in door de
NCB’s verzamelde „herclassificaties en overige aanpassingen”.

5.
De ECB kan sancties opleggen aan informatieplichtigen die niet
voldoen aan de statistische rapportagevereisten in deze verordening,
zulks overeenkomstig Besluit ECB/2010/10 van 19 augustus 2010 in
zake niet-naleving van statistische rapportagevereisten (1).

Artikel 6
Extra statistische rapportageverplichtingen voor securitisaties en
andere overdrachten van leningen
MFI’s rapporteren het volgende:

a) de nettostroom van in de rapportageperiode uitgevoerde securitisaties
en overige overdrachten van leningen, zulks overeenkomst paragraaf
2 van deel 5 van bijlage I;

b) het aan het einde van de periode uitstaande bedrag en financiële
transacties, met uitzondering van leningoverdrachten en -overnames
in de loop van de betrokken periode, ten aanzien van gesecuriti
seerde en van de balans verwijderde leningen waarvoor de MFI
optreedt als beheerder overeenkomstig sectie 3 van deel 5 van
bijlage I. NCB’s kunnen die rapportagevereisten ook van toepassing
doen zijn op de door MFI’s beheerde van de balans verwijderde
leningen die gesecuritiseerd zijn of anderszins overgedragen werden;

c) het bedrag dat aan het einde van het kwartaal uitstaat met betrekking
tot alle leningen waarvoor de MFI optreedt als beheerder in een
securitisatie, zulks overeenkomstig sectie 4 van deel 5 van bijlage I;

d) wanneer de International Accounting Standard 39 (IAS 39), the In
ternational Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) of gelijksoortige
nationale administratieve regels worden toegepast, het bedrag dat aan
het einde van de periode uitstaat met betrekking tot leningen die zijn
afgestoten door middel van een securitisatie die niet van de balans is
verwijderd, zulks overeenkomstig sectie 3 van deel 5 van bijlage I.
(1) PB L 226 van 28.8.2010, blz. 48.
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Artikel 7
Tijdigheid
1.
De NCB’s besluiten zelf wanneer, en met welke periodiciteit, zij
de gegevens van de informatieplichtigen moeten ontvangen om aan de
beneden aangegeven inleveringtermijnen te kunnen voldoen, daarbij
waar nodig rekening houdend met de uiterste rapportagedata in het
kader van de minimumreserveverplichtingen van de ECB, en informeren
de informatieplichtigen dienovereenkomstig.
2.
Maandstatistieken worden door de NCB’s uiterlijk bij de ECB
ingediend na het sluiten van de handel op de vijftiende werkdag vol
gend op het einde van de maand waarop de desbetreffende cijfers be
trekking hebben.
3.
Kwartaalstatistieken worden door de NCB’s uiterlijk bij de ECB
ingediend na het sluiten van de handel op de achtentwintigste werkdag
volgend op het einde van het kwartaal waarop de desbetreffende cijfers
betrekking hebben.

Artikel 8
Administratieve regels ten behoeve van statistische rapportage
1.
Tenzij anders bepaald in deze verordening, zijn de boekhoudkun
dige regels die MFI’s voor rapportagedoeleinden uit hoofde van deze
verordening volgen, neergelegd in de nationale omzetting van Richtlijn
86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaar
rekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere
financiële instellingen (1), alsook in enige andere van toepassing zijnde
internationale normen.
2.
Depositoverplichtingen en leningen worden tegen de per maandul
timo uitstaande hoofdsom gerapporteerd. Afschrijvingen en afwaarderin
gen zoals bepaald door de betreffende administratieve verantwoordingsen verslagleggingsmethoden worden van dit bedrag afgetrokken. Depo
sitoverplichtingen en leningen worden niet gesaldeerd tegen enige activa
of passiva.
3.
Onverminderd de heersende administratieve praktijken en salde
ringsregelingen in lidstaten van het eurogebied worden alle financiële
activa en passiva voor statistische doeleinden op brutobasis
gerapporteerd.
4.
NCB’s kunnen rapportage van leningen waarvoor voorzieningen
zijn getroffen, zonder deze voorzieningen toestaan, alsook de rapportage
van overgenomen leningen tegen de ten tijde van de acquisitie over
eengekomen prijs, op voorwaarde dat alle ingezeten informatieplichtigen
deze rapportagepraktijken toepassen.

Artikel 9
Vrijstellingen
1.

Aan kleine MFI’s kunnen als volgt vrijstellingen worden verleend:

a) NCB’s kunnen kleine MFI’s een vrijstelling verlenen, mits hun ge
combineerde bijdrage aan de nationale MFI-balans in termen van
standen niet meer bedraagt dan 5 %;
(1) PB L 372 van 31.12.1986, blz. 1.
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b) wat kredietinstellingen betreft, leiden de in punt a) bedoelde vrij
stellingen tot een vermindering van de statistische rapportagever
plichtingen van kredietinstellingen waarop dergelijke vrijstellingen
van toepassing zijn zonder afbreuk te doen aan de vereisten voor
het berekenen van reserveverplichtingen zoals uiteengezet in
bijlage III;
c) met betrekking tot kleine MFI’s en waarop een vrijstelling zoals
bedoeld in punt a) van toepassing is, verzamelen NCB’s minimaal
op jaarbasis gegevens met betrekking tot de totale balans, opdat de
gecombineerde bijdrage aan de nationale MFI-balans van van de
rapporterende instellingen, die bij de zogenoemde „cutting-off-thetail”-procedure betrokken zijn, gecontroleerd kan worden;
d) zonder afbreuk te doen aan punt a), kunnen NCB’s vrijstellingen
verlenen aan kredietinstellingen die niet vallen onder het in de pun
ten a) en b) vastgelegde regime, waardoor hun rapportageverplich
tingen worden gereduceerd tot die welke zijn vastgelegd in deel 6
van bijlage I, mits hun gecombineerde bijdrage aan de nationale
MFI-balans in termen van standen niet meer bedraagt dan 10 %
van de nationale MFI-balans en evenmin meer dan 1 % van de
MFI-balans van het eurogebied;
e) NCB’s controleren tijdig of is voldaan aan de in de punten a) en d)
vastgelegde voorwaarden teneinde, indien vereist, vanaf het begin
van elk jaar een vrijstelling te verlenen of in te trekken;
f) kleine MFI’s kunnen ervoor kiezen geen gebruik te maken van de
vrijstellingen en in plaats daarvan de volledige rapportageverplich
tingen na te komen.
2.

NCB’s kunnen GMF’s als volgt vrijstellingen verlenen:

a) NCB’s kunnen geldmarktfondsen vrijstellen van de in artikel 5, lid 1,
uiteengezette statistische rapportageverplichtingen, mits geldmarkt
fondsen in plaats daarvan balansgegevens rapporteren overeenkom
stig artikel 5 van Verordening (EU) 1073nr. /2013 (ECB/2013/38),
met inachtneming van de volgende vereisten:
i) geldmarktfondsen rapporteren dergelijke gegevens maandelijks
overeenkomstig de in bijlage I bij Verordening (EU) nr. /2013
(ECB/2013/38) uiteengezette 1073„gecombineerde methode” en
overeenkomstig de in artikel 9 daarvan uiteengezette uiterste
rapportagedata;
ii) geldmarktfondsen rapporteren per maandultimo standengegevens
betreffende aandelen/rechten van deelneming in geldmarktfond
sen overeenkomstig de in artikel 7, lid 2, uiteengezette uiterste
rapportagedata.
b) NCB’s kunnen geldmarktfondsen ook van de volgende statistische
rapportagevereisten vrijstellen:
i) totale posities verstrekken voor: 1) deposito’s van, en aan cen
trale banken en deposito-instellingen verstrekte leningen; 2) aan
alle tegenpartijen-sectoren verstrekte leningen en deposito’s, met
uitzondering van de sector niet-financiële vennootschappen, op
gesplitst naar oorspronkelijke looptijd; en 3) intra-eurogebied
grensoverschrijdende deposito’s en leningen opgesplitst naar
land en sector;
ii) verstrekking van de totale opgebouwde rente voor leningen en
deposito’s;
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iii) aparte verstrekking van posities van activa en passiva voor ver
zekeringsinstellingen en de pensioenfondsen;
iv) verstrekking van informatie inzake intragroepposities, leningen
en deposito’s;
c) NCB’s kunnen vrijstellingen verlenen voor statistische rapportage
vereisten aangaande het ingezetenschap van de houders van aandelen
of rechten van deelneming in geldmarktfondsen;
i) indien het een eerste uitgifte van aandelen of rechten van deel
neming in geldmarktfondsen betreft, of indien marktontwikkelin
gen nopen tot een wijziging van rapportagemogelijkheid of van
een combinatie daarvan, zoals gedefinieerd in sectie 5.7 (b) van
deel 2 van bijlage I, kunnen NCB’s voor de duur van één jaar
vrijstelling verlenen van de in sectie 5.7 van deel 2 van bijlage I
uiteengezette statistische rapportagevereisten; of
ii) indien de vereiste statistische informatie inzake het ingezeten
schap van de houders van aandelen/rechten van deelneming in
geldmarktfondsen wordt verzameld van andere beschikbare bron
nen overeenkomstig sectie 5.7 van deel 2 van bijlage I. De
NCB’s controleren tijdig of aan deze voorwaarde wordt voldaan,
teneinde met ingang van het begin van elk jaar in samenspraak
met de ECB een vrijstelling te verlenen of, zo nodig, in te
trekken.
3.
Vrijstellingen met betrekking tot herwaarderingsaanpassingen kun
nen als volgt aan MFI’s worden verleend:
a) zonder afbreuk te doen aan lid 1 kunnen NCB’s aan geldmarktfond
sen vrijstellingen verlenen met betrekking tot de rapportage van her
waarderingsaanpassingen, waarmee de geldmarktfondsen ontheven
worden van elke verplichting om herwaarderingsaanpassingen te
rapporteren;
b) NCB’s kunnen vrijstellingen verlenen met betrekking tot de frequen
tie en de uiterste data van de rapportage van prijsherwaarderingen
van effecten en deze gegevens op kwartaalbasis verlangen en op
dezelfde uiterste data als voor standengegevens die op kwartaalbasis
worden gerapporteerd, mits voldaan wordt aan de volgende vereis
ten:
i) met behulp van verschillende waarderingsmethoden verstrekken
informatieplichtigen de NCB’s de relevante informatie over waar
deringspraktijken, met inbegrip van een kwantitatieve aanduiding
van het percentage van hun bezit aan deze instrumenten; en
ii) in geval van een aanzienlijke prijsherwaardering, hebben NCB’s
het recht informatieplichtigen te verzoeken aanvullende informa
tie te verstrekken over de maand waarin deze ontwikkeling zich
voordeed;
c) NCB’s kunnen aan kredietinstellingen die de maandelijkse standen
van effecten effectgewijs rapporteren, vrijstellingen verlenen met
betrekking tot de rapportage van prijsherwaarderingen van effecten,
met inbegrip van het verlenen van volledige vrijstelling van een
dergelijke rapportage, met inachtneming van de volgende vereisten:
i) de gerapporteerde informatie omvat, voor elk effect, de boek
waarde ervan op de balans; en
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ii) voor effecten zonder publiekelijk toegankelijke identificatiecodes,
omvat de gerapporteerde informatie gegevens over de instrument
categorie, looptijd en emittent die ten minste voldoende zijn om
de in deel 5 van bijlage I als „minimumvereisten” aangegeven
uitsplitsingen af te leiden.
4.
Vrijstellingen aan MFI’s kunnen verleend worden met betrekking
tot de statistische rapportage van leningen die worden afgestoten door
middel van een securitisatie.
Aan MFI’s die de International Accounting Standard 39 (IAS 39), the
International Financial Reporting Standard 9 (IFRS 9) of gelijksoortige
nationale administratieve regels, kan door hun NCB toestemming wor
den verleend om eventuele door middel van een securitisatie afgestoten
leningen niet op te nemen in de door deel 2 en 3 van bijlage I vereiste
standen overeenkomstig hun nationale praktijk, mits deze praktijk door
alle ingezeten MFI’s wordt gevolgd.
5.
NCB’s kunnen vrijstellingen verlenen aan MFI’s met betrekking
tot de rapportage van bepaalde kwartaalstanden die betrekking hebben
op niet-eurogebiedlidstaten.
Indien op een hoger aggregatieniveau verzamelde cijfers
niet-significante posities tonen ten aanzien van in een
niet-eurogebiedlidstaat ingezeten tegenpartijen of ten aanzien van de
munteenheid van een niet-eurogebiedlidstaat, kan een NCB besluiten
geen rapportage met betrekking tot die lidstaat te verlangen. De NCB
stelt haar informatieplichtigen van een dergelijk besluit in kennis.

Artikel 10
Minimumnormen en nationale rapportageprocedures
1.
Informatieplichtigen voldoen aan de statistische rapportagever
plichtingen waaraan zij onderworpen zijn in overeenstemming met de
minimumnormen voor de transmissie, nauwkeurigheid, conceptuele na
leving en herzieningen, als vastgelegd in bijlage IV.
2.
De NCB’s definiëren en passen de door de werkelijke populatie
van informatieplichtigen te volgen rapportageprocedures toe overeen
komstig nationale vereisten. De NCB’s verzekeren dat deze rapporta
geprocedures de vereiste statistische gegevens opleveren en een nauw
keurige controle mogelijk maken van de naleving van de minimumnor
men voor transmissie, nauwkeurigheid, conceptuele naleving en herzie
ningen zoals vastgelegd in bijlage IV.

Artikel 11
Fusies, splitsingen en reorganisaties
Inzake een fusie, een splitsing of een andere reorganisatie die van
invloed kan zijn op de naleving van statistische verplichtingen, stelt
de betreffende werkelijke informatieplichtige, zodra het voornemen tot
het uitvoeren van een dergelijke operatie openbaar geworden is en tijdig
voor de effectuering ervan, de betreffende NCB in kennis van de voor
genomen procedures ter nakoming van de in deze verordening neerge
legde statistische rapportageverplichtingen.
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Artikel 12
Gebruik van de gerapporteerde statistische informatie ten behoeve
van reserveverplichtingen
1.
De conform deze verordening door kredietinstellingen gerappor
teerde statistische informatie wordt door iedere kredietinstelling gebruikt
voor het berekenen van haar reservebasis overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9). Meer in het bijzonder
wordt deze informatie door de afzonderlijke kredietinstellingen gebruikt
om te verifiëren of voor de desbetreffende reserveperiode aan de reser
veverplichting is voldaan.
2.
De gegevens over de reservebasis betreffende drie reserveperiodes
voor de instellingen die bij de zogenaamde „cutting-off-the-tail”-pro
cedure zijn betrokken, worden gebaseerd op gegevens over de stand
van zaken aan het einde van elk kwartaal zoals die door de NCB’s
zijn verzameld binnen achtentwintig werkdagen na het einde van het
kwartaal waarop ze betrekking hebben.
3.
De speciale regels die gelden voor de toepassing van de reserve
verplichtingen van de ECB en zijn neergelegd in bijlage III, hebben in
geval van strijdigheid voorrang op de bepalingen van Verordening (EG)
nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).
4.
Om het liquiditeitenbeheer van de ECB en de kredietinstellingen te
vergemakkelijken, worden reserveverplichtingen uiterlijk op de eerste
dag van de reserveperiode bevestigd; echter, bij uitzondering kan het
nodig worden dat kredietinstellingen herzieningen van de reservebasis
of van bevestigde reserveverplichtingen rapporteren. De procedures voor
bevestiging of aanvaarding van reserveverplichtingen laten de verplich
ting van informatieplichtigen onverlet om altijd correcte statistische in
formatie te rapporteren en eventueel reeds gerapporteerde onjuiste sta
tistische informatie zo snel mogelijk te herzien.

Artikel 13
Verificatie en gedwongen verzameling
De NCB’s oefenen het recht tot verificatie of verzameling van de ge
gevens die informatieplichtigen krachtens deze verordening moeten ver
strekken uit, onverminderd het recht van de ECB om deze rechten zelf
uit te oefenen. De NCB’s oefenen dit recht met name uit wanneer een
instelling die onderdeel uitmaakt van de werkelijke populatie van infor
matieplichtigen, niet voldoet aan de minimumnormen voor transmissie,
nauwkeurigheid, conceptuele naleving en herzieningen, zoals gespecifi
ceerd in bijlage IV.

Artikel 14
Eerste rapportage
1.
De eerste rapportage uit hoofde van deze verordening gaat van
start met gegevens voor december 2014.
2.
De eerste rapportage uit hoofde van deze verordening inzake cel
len in tabel 3 van deel 3 van bijlage I met betrekking tot de lidstaten
van het eurogebied, gaat van start met de eerste kwartaalgegevens na de
datum waarop zij de euro hebben aangenomen.
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3.
De eerste rapportage uit hoofde van deze verordening inzake de
cellen in de tabellen 3 en 4 van deel 3 van bijlage I met betrekking tot
de niet-lidstaten van het eurogebied, begint met de eerste kwartaalgege
vens na de datum van hun toetreding tot de Unie. Indien de betrokken
NCB besluit de eerste rapportage van niet-significante gegevens niet te
verlangen, te beginnen met de eerste kwartaalgegevens na de datum van
toetreding tot de Unie van de betrokken lidstaat of lidstaten, begint de
rapportage twaalf maanden nadat de NCB de informatieplichtigen ervan
in kennis heeft gesteld dat gegevens vereist worden.
Artikel 15
Intrekking
1.
Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32) wordt met ingang
van 1 januari 2015 ingetrokken.
2.
Verwijzingen naar de ingetrokken verordening worden geïnterpre
teerd als verwijzingen naar deze verordening en worden gelezen over
eenkomstig de concordantietabel in bijlage VI.
Artikel 16
Slotbepaling
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het
richtsnoer is met ingang van 1 januari 2015 van toepassing.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
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BIJLAGE I
MONETAIRE

FINANCIËLE INSTELLINGEN EN
RAPPORTAGEVEREISTEN

STATISTISCHE

Inleiding
Het statistische stelsel voor de lidstaten waarvan de munteenheid de euro is
(hierna: „lidstaten van het eurogebied”) betreffende de balans van de
sector monetaire financiële instellingen (MFI’s) omvat de volgende twee hoof
delementen:
a) een lijst van MFI’s voor statistische doeleinden (zie deel 1 voor de identifi
catie van bepaalde MFI’s); en
b) een specificatie van de statistische gegevens die door deze MFI’s maandelijks,
driemaandelijks en jaarlijks worden gerapporteerd (zie deel 2, 3, 4, 5, 6 en 7).
Teneinde volledige informatie te verkrijgen betreffende de balans van MFI’s, is
het ook nodig bepaalde statistische rapportageverplichtingen op te leggen aan
beleggingsfondsen m.u.v. GMF’s en aan overige financiële intermediairs met
uitzondering van verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (hierna: de
„OFI’s”), wat betreft hun financiële activiteiten met aandelen/rechten van deel
neming in geldmarktfondsen. Deze statistische gegevens worden van de MFI’s,
FI’s en van OFI’s verzameld door de nationale centrale banken (NCB’s), over
eenkomstig deel 2 en conform nationale regelingen op basis van geharmoniseerde
definities en classificaties zoals beschreven in artikel 1 en bijlage II.
De geldvoorraad omvat de in omloop zijnde bankbiljetten en munten en andere
monetaire verplichtingen (deposito’s en daarmee vergelijkbare financiële titels)
van MFI’s. De tegenposten van de geldhoeveelheid omvatten alle andere balans
posten van de MFI’s. De ECB stelt eveneens financiële transacties samen afge
leid van de standen en andere gegevens, waaronder door de MFI’s gerappor
teerde gegevens betreffende herwaarderingsaanpassingen (zie deel 5).
De door de ECB vereiste statistische gegevens worden samengevat in deel 8.
DEEL 1
Identificatie van bepaalde MFI’s
SECTIE 1
Identificatie van bepaalde MFI’s gebaseerd op beginselen van vervangbaarheid
van deposito’s
1.1. Financiële instellingen met uitzondering van kredietinstellingen die financi
ële instrumenten uitgeven die worden beschouwd als met deposito’s ver
gelijkbare financiële titels, worden ingedeeld als MFI’s mits ze in overige
opzichten voldoen aan de definitie van een MFI. De indeling is gebaseerd
op de criteria van vervangbaarheid van deposito’s, d.w.z. of passiva worden
ingedeeld als deposito’s hetgeen wordt bepaald aan de hand van hun liqui
diteit, waarbij aspecten van overdraagbaarheid, convertibiliteit, zekerheid en
verhandelbaarheid worden betrokken en waarbij, waar passend, ook de oor
spronkelijke looptijd wordt meegenomen.
Deze criteria voor de vervangbaarheid van deposito’s worden ook toegepast
om te bepalen of passiva dienen te worden ingedeeld als deposito’s, tenzij er
een aparte categorie voor dergelijke passiva is.
1.2. Zowel ten aanzien van de definiëring van de mate waarin financiële instru
menten substituten kunnen vormen voor deposito’s, als ten aanzien van het
indelen van passiva als deposito’s, geldt het volgende:
a) overdraagbaarheid heeft betrekking op de mate waarin de in de vorm van
financiële instrumenten aangehouden gelden gemobiliseerd kunnen wor
den door middel van betalingsfaciliteiten, zoals cheques, overschrijvin
gen, incasso’s of vergelijkbare middelen;
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b) convertibiliteit heeft betrekking op de mate waarin financiële instrumen
ten kunnen worden omgezet in baar geld of girale deposito’s, alsmede op
de daaraan verbonden kosten; het verlies van fiscale voordelen bij een
dergelijke omzetting kan worden beschouwd als een boete die de mate
van liquiditeit vermindert;
c) zekerheid heeft betrekking op de mate waarin de kapitaalwaarde van een
financieel instrument in de nationale munteenheid van tevoren precies
bekend is;
d) op een gereguleerde markt genoteerde en regelmatig verhandelde effecten
worden als verhandelbaar beschouwd. Voor participaties in open-end
collectieve beleggingsinstellingen bestaat geen markt in de gebruikelijke
betekenis van het woord. Desalniettemin kennen beleggers de dagelijkse
notering van deze instrumenten en kunnen zij tegen deze koers gelden
opnemen.
SECTIE 2
Specificaties voor de identificatiecriteria voor GMF’s
In artikel 2 wordt bedoeld met:
a) wordt het geldmarktinstrument geacht een hoge kredietkwaliteit te hebben,
indien elk erkend ratingbureau dat het instrument heeft beoordeeld, er één
van de twee hoogste beschikbare kortetermijnkredietbeoordelingen aan heeft
toegekend of, indien het instrument niet is beoordeeld, het een gelijkwaardige
kwaliteit heeft zoals bepaald door het interne ratingproces van de beheermaat
schappij. Indien een erkend ratingbureau zijn hoogste kortetermijnbeoordeling
in twee categorieën verdeelt, worden deze twee ratings als één enkele cate
gorie beschouwd en daarmee als de hoogste beschikbare rating;
b) als uitzondering op het vereiste in punt a) mag het geldmarktfonds overheids
emissies aanhouden met ten minste de rating „investeringswaardig”, waarbij
„overheidsemissie” betekent geldmarktinstrumenten die zijn uitgegeven of
gegarandeerd door een centrale, regionale of lokale overheid of centrale
bank van een lidstaat, de ECB, de Unie of de Europese Investeringsbank;
c) bij het berekenen van de WAL voor effecten, met inbegrip van gestructu
reerde financiële instrumenten, wordt de berekening van de looptijd gebaseerd
op de resterende looptijd tot de wettelijke aflossing van de instrumenten.
Wanneer in een financieel instrument een putoptie is besloten, mag in plaats
van de wettelijke resterende looptijd de uitoefeningsdatum van de putoptie
worden gebruikt, echter alleen indien te allen tijde aan de volgende voor
waarden is voldaan:
i) de beheermaatschappij kan de putoptie vrijelijk uitoefenen op de uitoefe
ningsdatum ervan;
ii) de uitoefenprijs van de putoptie blijft dicht bij de verwachte waarde van
het instrument op de eerstvolgende uitoefeningsdatum;
iii) de beleggingsstrategie van het GMF houdt in dat de waarschijnlijkheid
hoog is dat de optie op de eerstvolgende uitoefeningsdatum uitgeoefend
zal worden;
d) bij het berekenen van zowel de WAL als de WAM wordt rekening gehouden
met het effect van financiële derivaten, deposito’s en efficiënte technieken
voor portefeuillebeheer;
e) „gewogen gemiddelde looptijd” (WAM): een maat voor de gemiddelde tijd tot
de vervaldag van alle onderliggende effecten in het fonds, zodanig gewogen
dat de relatieve deelneming in elk instrument wordt weerspiegeld, onder de
aanname dat de looptijd van een instrument met variabele rente de resterende
tijd is tot de eerstvolgende renteherziening aan de geldmarktrente, in plaats
van de tijd die resteert tot de hoofdsom van het effect moet worden terugbe
taald. In de praktijk wordt de WAM gebruikt om de gevoeligheid van een
GMF voor veranderende geldmarktrentes te meten;

2013R1071 — NL — 27.11.2013 — 000.001 — 19
▼B
f) „gewogen gemiddelde resterende looptijd” (WAL): het gewogen gemiddelde
van de resterende looptijd van elk in het fonds aangehouden effect, d.w.z. de
tijd totdat de hoofdsom volledig wordt terugbetaald, zonder rente in aanmer
king te nemen en zonder discontering. In tegenstelling tot de berekening van
de WAM, staat de berekening van de WAL voor effecten met variable rente
en gestructureerde financiële instrumenten het niet toe renteherzieningsdatums
te gebruiken en wordt in plaats daarvan alleen de gestelde eindvervaldatum
van een effect gebruikt. WAL wordt gebruikt om het kredietrisico te meten,
aangezien het kredietrisico hoger is naarmate de terugbetaling van de hoofd
som langer wordt uitgesteld. WAL wordt ook gebruikt om het liquiditeits
risico te beperken;

g) „geldmarktinstrumenten”: instrumenten die normaal worden verhandeld op de
geldmarkt, die liquide zijn en een waarde hebben die op elk moment nauw
keurig kan worden bepaald;

h) „beheermaatschappij”: een maatschappij waarvan de normale werkzaamheden
bestaan in het beheren van de portefeuille van een GMF.

DEEL 2
Balans (maandelijkse standen)
Voor de samenstelling van monetaire aggregaten en tegenposten van het euro
gebied, vereist de ECB de volgende gegevens in tabel 1:

1.

Instrumentcategorieën
a) Passiva
De relevante instrumentcategorieën zijn: chartale geldomloop, deposit
overplichtingen, aandelen/rechten van deelneming in geldmarktfondsen,
uitgegeven schuldbewijzen, kapitaal en reserves en overige passiva. Om
monetaire en niet-monetaire passiva van elkaar te scheiden, worden
depositoverplichtingen ook uitgesplitst naar onmiddellijk opvraagbare
deposito’s, deposito’s met vaste looptijd, deposito’s met opzegtermijn
en retrocessieovereenkomsten (repo’s). Zie de definities in bijlage II.

b) Activa
De relevante instrumentcategorieën zijn: kasmiddelen, leningen, aange
houden schuldbewijzen, aandelen, aandelen in beleggingsfondsen, vaste
activa en overige activa. Zie de definities in bijlage II.

2.

Uitsplitsing naar looptijd
Oorspronkelijke looptijdbegrenzingen treden in de plaats van een uitsplit
sing naar instrument in die gevallen waarin financiële instrumenten in de
verschillende markten niet geheel vergelijkbaar zijn.

a) Passiva
De grenzen voor de looptijd, of opzegtermijn, zijn als volgt vastgesteld:
voor deposito’s met vaste looptijd op een oorspronkelijke looptijd van
één jaar en van twee jaar; en voor deposito’s met opzegtermijn, op een
opzegtermijn van drie maanden en twee jaar. Repo’s worden niet naar
looptijd uitgesplitst, aangezien het hier doorgaans om instrumenten met
een zeer korte looptijd gaat, meestal minder dan drie maanden. Voor
door MFI’s uitgegeven schuldbewijzen worden de looptijdgrenzen uit
gesplitst naar één en twee jaar. Voor door geldmarktfondsen uitgegeven
aandelen/rechten van deelneming is geen uitsplitsing naar looptijd
vereist.
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b) Activa
De grenzen voor de looptijd liggen: op looptijdklassen van één en vijf
jaar voor MFI-leningen aan ingezetenen van het eurogebied (met uit
zondering van MFI’s) uitgesplitst naar subsector en verder voor
MFI-leningen aan huishoudens uitgesplitst naar doel; en op looptijd
klassen van één en twee jaar voor door MFI’s aangehouden schuldbe
wijzen die zijn uitgegeven door overige MFI’s die in het eurogebied
gevestigd zijn, om saldering van het onderling MFI-bezit van dit instru
ment mogelijk te maken bij het berekenen van de monetaire aggregaten.

3.

Uitsplitsing naar doel en afzonderlijke identificatie van leningen aan een
manszaken en personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid.
Leningen aan huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten be
hoeve van huishoudens worden verder uitgesplitst naar doel van de lening
(consumptief krediet, lening voor huisaankoop, overige kredietverlening).
Binnen de categorie „overige kredietverlening”, worden leningen verleend
aan eenmanszaken/personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
afzonderlijk aangegeven (zie definities van instrumentcategorieën in deel
2 van bijlage II en definities van sectoren in deel 3 van bijlage II). NCB’s
kunnen afzien van het vereiste van afzonderlijke identificatie van leningen
aan eenmanszaken/personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid
indien dergelijke leningen minder dan 5 % uitmaken van de totale krediet
verlening aan huishoudens in de eurogebiedlidstaat.

4.

Uitsplitsing naar valuta
Voor balansposten die gebruikt kunnen worden in de samenstelling van
monetaire aggregaten, moeten in euro luidende tegoeden apart worden
opgenomen zodat de ECB de keuze heeft monetaire aggregaten te definië
ren in termen van tegoeden luidende in alle valuta’s of alleen in euro.

5.

Uitsplitsing naar sector en ingezetenschap van tegenpartijen

5.1. Voor het berekenen van monetaire aggregaten en tegenposten van het euro
gebied moet worden vastgesteld welke tegenpartijen die deel uitmaken van
de geldaanhoudende sector, in het eurogebied zijn gevestigd. Hiertoe wor
den, overeenkomstig het herziene Europees Systeem van Rekeningen (hier
na: het „ESR 2010”) zoals vastgelegd door Verordening (EU) nr. 549/2013
(zie deel 3 van bijlage II), de tegenpartijen die geen MFI zijn, onderver
deeld in overheid (S.13), waarbij de centrale overheid (S.1311) bij totale
depositoverplichtingen apart wordt onderscheiden, en de sectoren van ove
rige ingezetenen. Om de monetaire aggregaten en krediettegenposten maan
delijks naar sector te kunnen uitsplitsen, worden de sectoren van overige
ingezetenen verder uitgesplitst in de volgende subsectoren: Beleggingsfond
sen m.u.v. GMF’s (S.124), overige financiële intermediairs m.u.v. verzeke
ringsinstellingen en pensioenfondsen + financiële hulpbedrijven + financi
ële instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband (S.125 +
S.126 + S.127), verzekeringsinstellingen (S.128), pensioenfondsen (S.129),
niet-financiële vennootschappen (S.11) en huishoudens, instellingen zonder
winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (S.14 + S.15). Een extra on
derscheid wordt gemaakt voor tegenpartijen die LFI’s zijn en als centrale
tegenpartij optredende clearinginstellingen, zulks binnen de gefuseerde te
genpartijensectoren (S.125 + S.126 + S.127). Voor eenmanszaken/per
sonenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid zie sectie 3. Ten aan
zien van totale deposito’s en de depositocategorieën „deposito’s met een
vaste looptijd van langer dan twee jaar”, „deposito’s met een opzegtermijn
van langer dan twee jaar” en „repo’s” wordt, met het oog op de mini
mumreserveverplichtingen van de ECB, een extra onderscheid gemaakt
tussen kredietinstellingen, andere MFI-tegenpartijen en centrale overheid.

5.2. Met betrekking tot totale depositoverplichtingen en de activacategorie totale
leningen wordt een extra onderscheid gemaakt voor central banken (S.121)
en deposito-instellingen met uitzondering van de centrale bank (S.122) en
voor de buitenlandse banken en niet-banken voor een beter inzicht in het
kredietverstrekkings- en financieringsbeleid in de bancaire sector en een
betere monitoring van interbancaire activiteiten.
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5.3. Aangaande intra-groep posities wordt een extra onderscheid gemaakt voor
lening- en depositoposities en transacties tussen deposito-instellingen met
uitzondering van de centrale bank (S.122) om kruisverbanden tussen tot
dezelfde groep behorende kredietinstellingen (binnenlandse en overige eu
rogebiedlidstaten) aan te tonen.

5.4. Met betrekking aangehouden schuldbewijzen met een oorspronkelijke loop
tijd van tot en met één jaar, met een uitsplitsing naar valuta, wordt een
extra onderscheid gemaakt voor de overheid (S.13) voor een beter overzicht
over de kruisverbanden tussen overheden en banken.

5.5. Bepaalde deposito’s/leningen voortvloeiend uit repo’s/repotransacties met
wederverkoopverplichting of soortgelijke transacties met „overige financiële
bemiddelaars (S.125) + financiële hulpbedrijven (S.126)” + financiële in
stellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband (S.127) kunnen
betrekking hebben op transacties met een centrale tegenpartij. Een centrale
tegenpartij is een entiteit die zichzelf juridisch tussen tegenpartijen plaatst
bij contracten die op financiële markten worden verhandeld, en daarbij de
koper wordt voor elke verkoper en de verkoper voor elke koper. Omdat
dergelijke transacties vaak substituten zijn voor bilaterale zakelijke trans
acties tussen MFI’s, wordt binnen de depositocategorie „repo-overeenkom
sten” een extra onderscheid gemaakt met betrekking tot zakelijke trans
acties die gedaan worden met deze tegenpartijen. Evenzo wordt binnen
de activacategorie „leningen” een extra onderscheid gemaakt met betrek
king tot repo-overeenkomsten met wederinkoop met deze tegenpartijen.

5.6. Met betrekking tot alle statistische uitsplitsingen worden tegenpartijen die
in de eigen lidstaat gevestigd zijn onderscheiden andere in de overige
eurogebiedlidstaten gevestigde tegenpartijen. Tegenpartijen die in het euro
gebied gevestigd, worden omschreven aan de hand van hun nationale sector
of institutionele classificatie conform de de door de ECB voor statistische
doeleinden aangehouden lijsten en „Monetary, financial institutions and
markets statistics sector manual: Guidance for the statistical classification
of customers” van de ECB, dat classificatieprincipes volgt die, voor zover
mogelijk, overeenkomen met het ESR 2010. Voor de buiten het eurogebied
gevestigde tegenpartijen is geen geografische uitsplitsing vereist.

5.7. In het geval van aandelen/rechten van deelneming in geldmarktfondsen
uitgegeven door MFI’s van de eurogebiedlidstaten, rapporteren informatie
plichtigen ten minste gegevens betreffende het ingezetenschap van de hou
ders uitgesplitst naar „binnenland/eurogebied, met uitzondering van binnen
land/buitenland” opdat bezittingen van niet-ingezetenen van het eurogebied
buiten beschouwing kunnen worden gelaten. NCB’s kunnen de vereiste
statistische gegevens ook afleiden uit de op basis van Verordening (EU)
nr. 1011/2012 (ECB/2012/24) verzamelde gegevens, voor zover de gege
vens voldoen aan de tijdigheidseis van artikel 7 van deze verordening en
aan de in bijlage IV vastgelegde minimumnormen.

a) Wat betreft aandelen/rechten van deelneming in geldmarktfondsen,
waarvoor overeenkomstig nationale wetgeving een bestand wordt ge
voerd dat de houders ervan identificeert, waaronder informatie inzake
het ingezetenschap van de houders, rapporteren de emitterende geld
marktfondsen, of de bevoegde vertegenwoordigers ervan, op de maan
delijkse balans gegevens betreffende de uitsplitsing naar ingezetenschap
van de houders van door hen uitgegeven aandelen/rechten van
deelneming.
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b) Wat betreft aandelen/rechten van deelneming in geldmarktfondsen waar
voor overeenkomstig nationale wetgeving geen bestand wordt gevoerd
dat de houders ervan identificeert, dan wel waarvoor een bestand wordt
gevoerd zonder informatie inzake het ingezetenschap van de houders,
rapporteren informatieplichtigen gegevens betreffende de uitsplitsing
naar ingezetenschap overeenkomstig de door de betreffende NCB in
samenspraak met de ECB besloten aanpak. Dit vereiste beperkt zich
tot één van de volgende keuzemogelijkheden, of een combinatie daar
van, afhankelijk van de organisatie van de betrokken markten en de
nationale wettelijke regelingen in de betrokken lidstaat. Dit vereiste
zal periodiek door de NCB worden gecontroleerd.
i) Emitterende geldmarktfondsen:
Emitterende geldmarktfondsen of de bevoegde vertegenwoordigers
ervan rapporteren gegevens inzake de uitsplitsing naar ingezeten
schap van de houders van door hen uitgegeven aandelen/rechten
van deelneming. Die informatie kan afkomstig zijn van de gevol
machtigde die de aandelen/participaties distribueert, of van een an
dere entiteit die bij de emissie, wederinkoop of overdracht van de
aandelen/rechten van deelneming betrokken is.
ii) MFI’s en OFI’s als bewaarnemers van aandelen/rechten van deel
neming in geldmarktfondsen:
Als informatieplichtigen rapporteren MFI’s en OFI’s die optreden
als bewaarnemers van aandelen/rechten van deelneming in geld
marktfondsen gegevens inzake de uitsplitsing naar ingezetenschap
van de houders van door ingezeten geldmarktfondsen uitgegeven
aandelen/rechten van deelneming die in bewaarneming zijn gegeven
namens de houder of een andere intermediair die eveneens optreedt
als bewaarnemer. Deze optie is van toepassing indien: i) de bewaar
nemer een onderscheid maakt tussen de aandelen/rechten van deel
neming in geldmarktfondsen die namens houders in bewaring wor
den gehouden en die deze namens andere bewaarnemers in bewa
ring worden gehouden; en ii) de meeste aandelen/rechten van deel
neming in geldmarktfondsen in bewaring zijn gegeven bij binnen
landse ingezeten instellingen die zijn ingedeeld als financiële inter
mediairs (MFI’s of OFI’s).
iii) MFI’s en OFI’s als informatieverstrekkers betreffende transacties
van ingezetenen met niet-ingezetenen inzake aandelen/rechten van
deelneming van een ingezeten geldmarktfonds:
Als informatieplichtigen rapporteren MFI’s en OFI’s die optreden
als informatieverstrekkers betreffende transacties van ingezetenen
met niet-ingezetenen inzake aandelen/rechten van deelneming van
een ingezeten geldmarktfonds gegevens inzake de uitsplitsing naar
ingezetenschap van de houders van door ingezeten geldmarktfond
sen uitgegeven aandelen/rechten van deelneming die zij verhandelen
namens de houder of een andere intermediair die eveneens bij de
transactie betrokken is. Deze optie is van toepassing indien: i) de
dekking van de rapportage volledig is, d.w.z. zij bestrijkt nagenoeg
alle transacties die de informatieplichtigen hebben uitgevoerd; ii)
betreffende aan- en verkooptransacties met niet-ingezetenen van
het eurogebied nauwkeurige gegevens worden verstrekt; iii) de
marge tussen de uitgifteprijs en de terugbetalingsprijs, exclusief
kosten, van dezelfde aandelen/rechten van deelneming minimaal
is, en iv) het bedrag aan door ingezeten geldmarktfondsen uitgege
ven
aandelen/participaties
die
worden
gehouden
door
niet-ingezetenen van het eurogebied, laag is.
iv) Indien opties i) tot en met ii) niet van toepassing zijn, rapporteren de
informatieplichtigen, met inbegrip van MFI’s en OFI’s, de relevante
gegevens op basis van de beschikbare informatie.
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Tabel 1
Maandelijkse standen (1)
A. Binnenland

BALANS POSTEN
Totaal

Niet-MFI's

MFIs (3)
waarvan:

waarvan:

waarvan

Centrale

Deposito-instellingen

reserve

bank

m.u.v. de centrale bank

plichtige

(S.121)

(S1.122)

Overige ingezeten sectoren

Overheid (S.13)

kredietin
stellingen,

Totaal

Overige financiële intermediairs

waarvan:

ECB en

Centrale

Overige

Verzeke

Pensioen

Niet-

Kredietin

NCB's

overheid

algemene

gings

m.u.v. lege financiële instellingen,

ringsin

fondsen

financiële

dens +

(S.1311)

overheid

fondsen

financiële hulpbedrijven, financiële

stellingen

(S.129)

vennoot

instellin

m.u.v.

instellingen en kredietverstrekkers

(S.128)

stellingen

Beleg

geld

binnen

markt

concernverband

fondsen

(S.125+S.126+S.127)

CCP (4)

*

*

*

*

*

(d)

(e)

PASSIVA
8 Geld in omloop
9 Deposito's
Tot 1 jaar
langer dan 1 jaar
waarvan: intragroep posities
waarvan: Girale deposito's
waarvan: tot twee jaar
waarvan: gesyndiceerde leningen
9e Euro
9.1e Onmiddellijk opvraagbaar

*

*

Tot 1 jaar

*

*

langer dan 1 en tot 2 jaar

*

*

*

*

tot 3 maanden

*

*

langer dan 3 maanden

*

*

waarvan: Girale deposito's
9.2e Met vaste looptijd

Langer dan 2 jaar

*

*

*

9.3e Met opzegtermijn

waarvan langer dan twee jaar (1)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Tot 1 jaar

*

*

langer dan 1 en tot 2 jaar

*

*

*

*

tot 3 maanden

*

*

langer dan 3 maanden

*

*

9.4e Repo's
9x Vreemde valuta's
9.1x Onmiddellijk opvraagbaar
9.2x Met vaste looptijd

Langer dan 2 jaar

*

*

*

9.3x Met opzegtermijn

waarvan langer dan twee jaar (2)
9.4x Repo's
10 Aandelen of rechten van deelneming in
geldmarktfondsen (3)
11 Uitgegeven schuldbewijzen
11e Euro
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 2 jaar
waarvan tot twee jaar en nominale ga
rantie van minder dan 100 %
Langer dan 2 jaar
11x Vreemde valuta's
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 2 jaar
waarvan tot twee jaar en nominale ga
rantie van minder dan 100 %
Langer dan 2 jaar
12 Kapitaal en reserves
13 Overige passiva

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

der winst
t.b.v.

waarvan:

dens

lege fi

(S.14+

nanciele

S.15)

instellin
(c)

gen zon

(S.11)

huishou
waarvan:

(b)

schappen

oogmerk

(S.124)

(a)

Huishou

gen
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B. Overige deelnemende lidstaten
Totaal

C. Rest van de wereld
Totaal

Niet-MFI's

MFIs (3)

Banken

D. Totaal

Niet-ban
ken

waarvan:

waarvan:

waarvan

Centrale

Deposito-instellingen

reserve

bank

m.u.v. de centrale bank

(S.121)

(S1.122)

Overige ingezeten sectoren

Overheid (S.13)

plichtige
kredietin
stellingen,

Totaal

waarvan:

ECB en

Centrale

Overige

Verzeke

Pensioen

Niet-

Kredietin

NCB's

overheid

algemene

gings

m.u.v. lege financiële instellingen,

ringsin

fondsen

financiële

(S.1311)

overheid

fondsen

financiële hulpbedrijven, financiële

stellingen

(S.129)

vennoot

instellin

m.u.v.

instellingen en kredietverstrekkers

(S.128)

schappen

gen zon

(S.11)

der winst

stellingen

Beleg

geld

Overige financiële intermediairs

binnen

markt

concernverband

fondsen

(S.125+S.126+S.127)

Huishou
dens +

oogmerk
t.b.v.

(S.124)

huishou
waarvan:
CCP (4)

waarvan:
lege fi
nanciele

dens
(S.14+
S.15)

instellin
(f)

(g)

(h)

*

*

*

*

*

*

*

*

(i)

(j)

gen

(k)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(l)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*
*

*
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BALANS POSTEN

A. Binnenland
Niet-MFI's

MFIs

Overige ingezeten sectoren

waarvan:

Overheid

Centrale

Deposito-

(S.13)

bank

instellingen

Beleg

Overige financiële intermediairs

Verzeke

Pensioen

Niet-

Huishoudens + instellingen zonder winstoogmerk t.b.v.

(S.121)

m.u.v. de

gings

m.u.v. lege financiële instellingen, fi

ringsin

fondsen

financiële

huishoudens (S.14+S.15)

centrale

fondsen

nanciële hulpbedrijven, financiële in

stellingen

(S.129)

vennoot

m.u.v.

stellingen en kredietverstrekkers bin

(S.128)

waarvan:

bank
(S1.122)

Totaal

geld

nen

markt

concernverband

fondsen

(S.125+S.126+S.127)

(S.11)

(S.124)
waarvan:
CCP (4)

schappen

Totaal

consump

Leningen

lege

tief

voor wo

financiele

krediet

ningaan

waarvan:

koop

eenmans

waarvan:

instellin
gen

overige leningen

zaak/per
sonenven.
zonder
rechts
pers (3)

ACTIVA
1 Kasmiddelen
1e waarvan euro
2 Leningen
Tot 1 jaar
langer dan 1 jaar en tot 5 jaar
Langer dan 5 jaar
waarvan: intragroep posities
waarvan: gesyndiceerde leningen
waarvan: reverse repo's
2e waarvan euro
waarvan: doorlopende leningen en reke
ning-courantkredieten
waarvan: faciliteitskrediet op krediet
kaart
waarvan: verruimd faciliteitskrediet op
kredietkaart
3 Uitgegeven schuldbewijzen
3e Euro
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 2 jaar
Langer dan 2 jaar
3x Vreemde valuta's
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 2 jaar
Langer dan 2 jaar
4 Eigen vermogen
5 Aandelen of rechten van deelneming in
beleggingsfondsen
Aandelen of rechten van deelneming in
geldmarktfondsen
Aandelen of rechten van deelneming in
beleggingsfondsen m.u.v. geldmarkt
fondsen
6 Niet-financiële activa (waaronder vaste
activa)
7 Overige activa
(1) Met een * gemerkte cellen worden gebruikt bij de berekening van de reservebasis. Wat betreft schuldbewijzen, moeten kredietinstellingen ofwel het bewijs van de passiva leveren om vrijgesteld te worden van de reservebasis ofwel een genormaliseerd bedrag
aftrekken ter grootte van een door de ECB gespecificeerd percentage. De geschakeerde cellen worden uitsluitend gerapporteerd door reserveplichtige kredietinstellingen. Zie ook speciale regels inzake de toepassing van reserveverplichtingen in bijlage III.
(2) De rapportage van deze post is tot nader order vrijwillig.
(3) Voor gegevens in deze post kunnen verschillende statistische verzamelingsprocedures van toepassing zijn, zoals besloten door een NCB overeenkomstig de regels in deel 2 van bijlage I.
(4) Centrale tegenpartijen.
(5) Eenmanszaken/personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid.
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▼C1
B. Overige deelnemende lidstaten
MFIs
waarvan:

Overheid

Centrale

Deposito-

(S.13)

bank

instellingen

(S.121)

m.u.v. de

waarvan:

C. Rest van de
wereld

Niet-MFI's
Overige ingezeten sectoren
Totaal

Beleg

Overige financiële intermediairs m.u.v.

Verzeke

Pensioen

Niet-

Huishoudens + instellingen zonder winstoogmerk t.b.v.

gingsfond

lege financiële instellingen, financiële

ringsinstel

fondsen

financiële

huishoudens (S.14+S.15)

centrale

sen m.u.v.

hulpbedrijven, financiële instellingen en

lingen

(S.129)

bank

geldmarkt

kredietverstrekkers binnen concernver

(S.128)

(S1.122)

fondsen (S.

band (S.125+S.126+S.127)

124)

vennoot
schappen
(S.11)
Totaal

waarvan:

waarvan:

consump

Leningen

CCP (4)

lege

tief

voor wo

financiele

krediet

ningaan

waarvan:

koop

eenmans

instellingen

overige leningen

zaak/per
sonenven.
zonder
rechts
pers (3)

D. Totaal
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▼B
DEEL 3
Balans (kwartaalstanden)
Voor de nadere analyse van monetaire ontwikkelingen en voor andere statistische
doeleinden, vereist de ECB het volgende ten aanzien van sleutelposten:
1. Uitsplitsing naar subsector, looptijd en onderpand voor onroerend goed van
kredieten aan niet-MFI’s van het eurogebied (zie tabel 2).
Dit is vereist om de volledige subsector- en looptijdenstructuur van de alge
hele kredietverlening van MFI’s (leningen en effecten) ten opzichte van de
geldaanhoudende sector te kunnen volgen. Voor niet-financiële vennoot
schappen en huishoudens zijn verdere „waarvan”-posities vereist die de le
ningen aangeven die gegarandeerd worden door een onroerend onderpand.
Voor in euro luidende leningen met een oorspronkelijke looptijd langer dan
één jaar en langer dan twee jaar ten opzichte van niet-financiële vennoot
schappen en huishoudens zijn verdere „waarvan”-posities vereist voor be
paalde overige looptijden en renteherzieningsperioden (zie tabel 2). Onder
een renteherziening wordt verstaan een wijziging in de rentevoet van een
lening die is voorzien in de actuele leenovereenkomst. Tot leningen die
onderhevig zijn aan renteherziening, behoren onder andere leningen met ren
tevoeten die periodiek worden herzien in overeenstemming met de ontwik
keling van een index, bijv. Euribor, leningen met rentevoeten die voortdurend
worden herzien bijv. variabele rente, en leningen met rentevoeten die kunnen
worden herzien wanneer de MFI dit aangewezen acht.
2. Uitsplitsing naar subsector van MFI-depositoverplichtingen aan overheden
(met uitzondering van centrale overheden) van de eurogebiedlidstaten (zie
tabel 2).
Dit is vereist als aanvullende informatie bij de maandelijkse rapportage.
3. Sectorale uitsplitsing van balansposities met betrekking tot tegenpartijen van
buiten het eurogebied (zie tabel 2).
De sectorindeling overeenkomstig het Systeem van Nationale
Rekeningen (hierna: „SNR 2008”) is van toepassing indien het ESR 2010
niet van kracht is.
4. Identificatie van posities op de balans voor derivaten en opgebouwde
rente op leningen en deposito’s binnen de overige activa en overige passiva
(zie tabel 2).
Deze uitsplitsing is vereist voor consistentere statistieken.
5. Uitsplitsing naar land, waaronder posities ten aanzien van de Europese In
vesteringsbank en het Europese Stabilitsatiemechanisme (zie tabel 3).
Deze uitsplitsing is vereist voor een nadere analyse van monetaire ontwikke
lingen en tevens voor overgangsvereisten en voor gegevenskwaliteitscontrole.
6. Sectorale uitsplitsing voor intra-eurogebied grensoverschrijdende deposito’s
vanuit en leningen aan niet-MFI’s (zie tabel 3).
Deze uitsplitsing is vereist om de posities van de MFI-sectoren in de afzon
derlijke lidstaten ten aanzien van de overige eurogebiedlidstaten vast te
stellen.
7. Uitsplitsing naar valuta (zie tabel 4).
Deze uitsplitsing is vereist voor de berekening van voor wisselkoerswijzigin
gen gecorrigeerde transacties voor monetaire aggregaten en tegenposten, in
die gevallen waarin deze aggregaten alle valuta’s omvatten.
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▼C1
Tabel 2
Kwartaalstanden (sectorale uitsplitsing)
BALANS POSTEN

A. Binnenland
Niet-MFI's

MFI
To

Overheid (S.13)

Overige ingezeten sectoren

taal
To

Centrale

taal

overheid

To

Overige algemene overheid

taal

(S.1311)

Beleg

Overige finan

Verze

Pensi

Niet-financiële

gings

ciële intermedi

kerings

oen

vennootschap

fondsen

airs m.u.v.

instel

fond

pen (S.11)

To

Deel

Lokale

Sociale-

m.u.v.

lege

lingen

sen

taal

staat

overheid

verzeke

geld

financiële in

(S.128)

(S.129)

overheid

(S.1313)

ringsin

markt

stellingen,

stellin

fondsen

financiële hulp

(S.124)

bedrijven, fi

(S.1312)

gen
(S.1314)

nanciële instel
lingen en kre
dietverstrekkers
binnen con
cernverband

Huishoudens + instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huis
houdens (S.14+S.15)
To

consumptief

Leningen voor

overige lenin

taal

krediet

woningaankoop

gen

On

Onder

Onder

Onder

der

pand in

pand in

pand in

pand

de

de

vorm

vorm

vorm

van on

van on

van on

van

roerend

roerend

roerend

onroe

goed

goed

goed

rend

(S.125+

goed

S.126+
S.127)
PASSIVA
8.

Geld in omloop

9.

Deposito's

9.1.

Onmiddellijk opvraagbaar

M

M

M

M

M

M

M

M

9.2.

Met vaste looptijd

M

M

M

M

M

M

M

M

9.3.

Met opzegtermijn

M

M

M

M

M

M

M

M

9.4.

Repo's

M

M

M

M

M

M

M

M

10.

Aandelen of rechten van deelneming in

Tot 1 jaar

M

M

M

M

M

M

langer dan 1 en tot 5 jaar

M

M

M

M

M

M

Langer dan 5 jaar

M

M

M

M

M

M

M

geldmarktfondsen
11.

Uitgegeven schuldbewijzen

12.

Kapitaal en reserves

13.

Overige passiva
Waarvan financiële derivaten
waarvan: waarvan lopende rente op depo
sito's

ACTIVA
1.
2.

2e

Kasmiddelen
Leningen

M

M

Euro
Leningen met een oorspronkelijke loop
tijd langer dan één jaar
waarvan: leningen met een resterende
looptijd korter dan één jaar
waarvan: leningen met een resterende
looptijd langer dan één 1 jaar en met
een renteherziening in de komende 12
maanden
Leningen met een oorspronkelijke loop
tijd langer dan twee jaar
waarvan: leningen met een resterende
looptijd korter dan of gelijk aan 2 jaar
waarvan: leningen met een resterende
looptijd langer dan één 2 jaar en met
een renteherziening in de komende 24
maanden

3.

Uitgegeven schuldbewijzen

M

M

Tot 1 jaar
langer dan 1 jaar
4.

Eigen vermogen

5.

Aandelen of rechten van deelneming in

M

beleggingsfondsen
Aandelen of rechten van deelneming in
geldmarktfondsen
Aandelen of rechten van deelneming in
beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfond
sen
6.

Niet-financiële activa (waaronder vaste
activa)

7.

Overige activa
Waarvan financiële derivaten
waarvan: waarvan lopende rente op lenin
gen

M

Maandelijkse gegevensvereisten, zie tabel 1.

de

in de
vorm
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▼C1
B. Overige deelnemende lidstaten
MFI

C. Rest van de wereld

Niet-MFI's
Totaal

Overige ingezeten sectoren

Overheid (S.13)
Totaal

Totaal

Overige algemene overheid

Centrale
overheid
(S.1311)

Overige

Verze

Pensi

Niet-financiële

Huishoudens + instellingen zonder winstoogmerk t.b.v. huis

gings

financiële

ke

oen

vennootschap

houdens (S.14+S.15)

fond

pen (S.11)

intermedi ringsin

Deel

Lokale

Sociale-

m.u.v.

airs

stellin

sen

staat

overheid

verzeke

geld

m.u.v.

gen

(S.129)

overheid

(S.1313)

ringsin
stellin

markt

lege fi

(S.128)

fondsen

nanciële

gen

(S.124)

instellin

(S.1312)

Ban

Beleg
fondsen

Totaal

(S.1314)

hulpbe
drijven,
financiële
instellin

Ove

heid

rige in

(S.13)

gezeten

consumptief

Leningen voor

overige lenin

secto

krediet

woningaankoop

gen

ren

Onder

Onder

On
der

pand

pand in

in de

in de

de vorm

pand

vorm

vorm

van on

in de

van

van

roerend

vorm

onroe

onroe

goed

van

rend

rend

on

goed

goed

roe
rend

gen en

goed

krediet
verstrek
kers bin
nen con
cernver
band
(S.125+
S.126+
S.127)

M

M

M

Niet-banken
Over

taal

pand

gen, fi

ken

To

Onder

nanciële

M

D. Totaal

Totaal

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

▼C1
Tabel 3
Kwartaalstanden (Uitsplitsing naar land)
BALANS POSTEN

EU
Andere lidstaat van het eurogebied

Andere lidstaat van het eurogebied

Geselecteerde EU instellingen (*)

Rest van de wereld (behalve EU)

PASSIVA
8. Geld in omloop
9. Deposito's
van MFI's
van niet-MFI's
Overheid
overige financiële intermediairs, financiële hulpbedrijven en financiële
instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband
verzekeringsinstellingen
pensioenfondsen
Beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen
niet-financiële ondernemingen
huishoudens + instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van
huishoudens
10.
11.
12.
13.

Uitgegeven schuldbewijzen
Aandelen of rechten van deelneming in geldmarktfondsen
Kapitaal en reserves
Overige passiva

3.

Uitgegeven schuldbewijzen
uitgegeven door MFI's
Tot 1 jaar
langer dan 1 jaar en tot 2 jaar
Langer dan 2 jaar
uitgegeven door niet-MFI's
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ACTIVA
1. Kasmiddelen
2. Leningen
aan MFI's
aan niet-MFI's
Overheid
overige financiële intermediairs, financiële hulpbedrijven en financiële
instellingen en kredietverstrekkers binnen concernverband
verzekeringsinstellingen
pensioenfondsen
Beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen
niet-financiële ondernemingen
huishoudens + instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van
huishoudens

▼C1
BALANS POSTEN

4.
5.

6.
7.

EU
Andere lidstaat van het eurogebied

Andere lidstaat van het eurogebied

Geselecteerde EU instellingen (*)

Rest van de wereld (behalve EU)

Eigen vermogen
Aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen
Aandelen of rechten van deelneming in geldmarktfondsen
Aandelen of rechten van deelneming in beleggingsfondsen m.u.v. geld
marktfondsen
Niet-financiële activa (waaronder vaste activa)
Overige activa

(*) Gegevens dienen afzonderlijk te worden geindentificeerd voor de Europese Investeringsbank en het Europese Stabiliteitsmechansime met verwijzing naar
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▼C1
Tabel 4
Kwartaalstanden (Uitsplitsing naar valuta)
Valuta's m.u.v. valuta's van EU-lidstaten gecombineerd

EU-valuta's m.u.v. de euro
BALANS POSTEN

PASSIVA
9. Deposito's
A. Binnenland
van MFI's
van niet-MFI's
B. Overige deelnemende lidstaten
van MFI's
van niet-MFI's
C. Rest van de wereld
Tot 1 jaar
langer dan 1 jaar
van banken
van niet-banken
10. Uitgegeven schuldbewijzen

Euro

M
M

M

M
M

M

M
M
Q
Q
M

M

M
M

M

M
M

M

M
M
Q
Q

M
M

M
M

M
M

M
M

Totaal

Valuta's van
overige
EU-lidstaten

GBP

Totaal

USD

JPY

CHF

Resterende valuta's
gecombineerd
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ACTIVA
2. Leningen
A. Binnenland
aan MFI's
aan niet-MFI's
B. Overige deelnemende lidstaten
aan MFI's
aan niet-MFI's
C. Rest van de wereld
Tot 1 jaar
langer dan 1 jaar
aan banken
aan niet-banken
3. Uitgegeven schuldbewijzen
A. Binnenland
uitgegeven door MFI's
uitgegeven door niet-MFI's
B. Overige deelnemende lidstaten
uitgegeven door MFI's
uitgegeven door niet-MFI's

Alle valuta's
gecombineerd

▼C1
Valuta's m.u.v. valuta's van EU-lidstaten gecombineerd

EU-valuta's m.u.v. de euro
BALANS POSTEN

C. Rest van de wereld
uitgegeven door banken
uitgegeven door niet-banken

Alle valuta's
gecombineerd

Euro

Totaal

Valuta's van
overige
EU-lidstaten

GBP

Totaal

USD

JPY

CHF

Resterende valuta's
gecombineerd

Q
Q

M

Maandelijkse gegevensvereisten, zie tabel 1.

Q

Driemaandelijkse gegevensvereisten, zie tabel 2.
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▼B
DEEL 4
Rapportage van herwaarderingsaanpassingen voor de samenstelling van
transacties
Om transacties met betrekking tot monetaire aggregaten en tegenposten van het
eurogebied, vereist de ECB herwaarderingsaanpassingen met betrekking tot de
afboekingen/afwaarderingen van leningen en prijsherwaarderingen van effecten:
1. Afboekingen/afwaarderingen van leningen
De aanpassing met betrekking tot de afboekingen/afwaarderingen van lenin
gen wordt gerapporteerd om de ECB in staat te stellen financiële transacties
samen te stellen uit de in twee opeenvolgende verslagperiodes gerapporteerde
standen. De aanpassing geeft eventuele wijzigingen weer in de stand van
overeenkomstig deel 2 en 3 gerapporteerde leningen die veroorzaakt worden
door de toepassing van afboekingen, met inbegrip van het afboeken van het
volledige uitstaande bedrag van een lening (afschrijving). De aanpassing dient
ook de wijzigingen in voorzieningen voor leningen weer te geven, indien een
NCB besluit dat balansstanden exclusief voorzieningen dienen te worden
vermeld. Afboekingen/afwaarderingen die worden geconstateerd bij verkoop
of overdracht van de lening aan een derde, worden ook opgenomen, indien
identificeerbaar.
De minimumvereisten voor afboeking/afwaardering van leningen zijn uiteen
gezet in tabel 1A.
2. Herwaardering van de prijs van effecten
De aanpassing met betrekking tot de prijsherwaardering van effecten heeft
betrekking op fluctuaties in de waardering van effecten die het gevolg zijn
van een wijziging in de prijs waarvoor effecten worden geboekt of verhan
deld. De aanpassing omvat de in de tijd optredende wijzigingen in de waarde
van balansstanden op het einde van een periode veroorzaakt door een gewij
zigde referentiewaarde waartegen effecten worden geboekt, d.w.z. potentiële
winsten/verliezen. Veranderingen in waardering die het gevolg zijn van trans
acties in effecten, d.w.z. gerealiseerde winsten/verliezen, kunnen er ook in
worden opgenomen.
De minimumvereisten voor prijsherwaardering van effecten zijn uiteengezet
in tabel 1A.
Voor de passiefzijde van de balans wordt geen minimumrapportageverplich
ting vastgesteld. Echter, indien door informatieplichtigen op uitgegeven
schuldbewijzen toegepaste waarderingspraktijken resulteren in wijzigingen
van de standen ervan per periode-ultimo, is het NCB’s toegestaan gegevens
betreffende dergelijke wijzigingen te verzamelen. Dergelijke gegevens wor
den gerapporteerd als „overige herwaarderingsaanpassingen”.
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▼C1
Tabel 1A
Maandelijkse herwaarderingsaanpassingen (1)
A. Binnenland

BALANS POSTEN
Totaal

Niet-MFI's

MFIs
waarvan:

waarvan:

waarvan

Centrale

Deposito-

reserve

bank

instellingen

plichtige

(S.121)

m.u.v. de
centrale
bank
(S1.122)

waarvan:
Kredietin
stellingen

kredietin
stellingen,
ECB en
NCB's

Overheid (S.13)

Overige ingezeten sectoren

Central

Overige

Overige financiële intermediairs m.u.v.

Verzeke

Pensi

Niet-

Govern

algemene

gingsfond

lege financiële instellingen, financiële

ringsin

oenfond

financiële

ment

overheid

sen m.u.v.

hulpbedrijven, financiële instellingen en

stellin

sen

vennoot

instellingen

geldmarkt

kredietverstrekkers binnen

gen

(S.129)

schappen

zonder winst

fondsen

concernverband (S.125+S.126+S.127)

(S.128)

Totaal

(S.1311)

Beleg

waarvan:
CCP (3)

PASSIVA
8 Geld in omloop
9 Deposito's
Tot 1 jaar
langer dan 1 jaar
waarvan: intragroep posities
waarvan: Girale deposito's
waarvan: tot twee jaar
waarvan: gesyndiceerde leningen
9e Euro
9.1e Onmiddellijk opvraagbaar
waarvan: Girale deposito's
9.2e Met vaste looptijd
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 2 jaar
Langer dan 2 jaar
9.3e Met opzegtermijn
tot 3 maanden
langer dan 3 maanden
waarvan langer dan twee jaar (2)
9.4e Repo's
9x Vreemde valuta's
9.1x Onmiddellijk opvraagbaar
9.2x Met vaste looptijd
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 2 jaar
Langer dan 2 jaar
9.3x Met opzegtermijn
tot 3 maanden
langer dan 3 maanden
waarvan langer dan twee jaar (2)
9.4x Repo's
10 Aandelen of rechten van deelneming in
geldmarktfondsen
11 Uitgegeven schuldbewijzen
11e Euro
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 2 jaar
waarvan tot twee jaar en nominale ga
rantie van minder dan 100 %
Langer dan 2 jaar
11x Vreemde valuta's
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 2 jaar
waarvan tot twee jaar en nominale ga
rantie van minder dan 100 %
Langer dan 2 jaar
12 Kapitaal en reserves
13 Overige passiva

*

(b)

(c)

(d)

(e)

+

oogmerk
t.b.v. huis

(S.124)

(a)

(S.11)

Huishoudens

waarvan:

houdens

lege

(S.14+

financiele

S.15)

instellingen
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▼C1
B. Overige deelnemende lidstaten
Totaal

C. Rest van de wereld
Totaal

Niet-MFI's

MFIs

Banken

D. Totaal

Niet-ban
ken

waarvan:

waarvan:

waarvan

Centrale

Deposito-

reserve

bank

instellingen

(S.121)

m.u.v. de
centrale
bank
(S1.122)

Overheid (S.13)

Overige ingezeten sectoren

plichtige
waarvan:
Kredietin
stellingen

kredietin
stellingen,
ECB en
NCB's

Totaal

Centrale

Overige

Verzeke

Pensioen

Niet-

overheid

algemene

gingsfond

lege financiële instellingen, financiële

ringsin

fondsen

financiële

dens +

(S.1311)

overheid

sen m.u.v.

hulpbedrijven, financiële instellingen en

stellingen

(S.129)

vennoot

instellingen

geldmarkt

kredietverstrekkers binnen

(S.128)

fondsen

concernverband (S.125+S.126+S.127)

Beleg

(S.124)

Overige financiële intermediairs m.u.v.

waarvan:
CCP (3)

waarvan:
lege
financiele

(f)

*

(g)

(h)

(i)

(j)

instellingen

schappen
(S.11)

Huishou

zonder
winstoog
merk t.b.v.
huishoudens
(S.14+
S.15)
(k)

*

(l)

* MINI
MUM

*
*
*
*

*
*
*
*
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▼C1
A. Binnenland

BALANS POSTEN

Niet-MFI's

MFIs
waar
waar
van: De
van:
positoCen
instellin
trale
gen
bank
(S.121) m.u.v.
de
centrale
bank
(S1.122)

Over
heid
(S.13)

Overige ingezeten sectoren
Totaal

Beleg
gings
fondsen
m.u.v.
geld
markt
fondsen
(S.124)

Overige financiële intermedi Verzeke Pensi
Niet-fi
airs m.u.v. lege financiële
ringsin oenfond nanciële
instellingen, financiële
stellin
sen
vennoot
hulpbedrijven, financiële
gen
(S.129)
schap
instellingen en
(S.128)
pen
kredietverstrekkers binnen
(S.11)
concernverband
(S.125+S.126+S.127)

Huishoudens + instellingen zonder winstoogmerk
t.b.v. huishoudens (S.14+S.15)

Totaal

waar waarvan:
lege fi
van:
CCP  nanciele
instellin
(3)
gen

con
sumptief
krediet

Lenin
gen voor
wonin
gaan
koop

overige leningen
waarvan:
eenmans
zaak/per
sonen
ven. zon
der
rechts
pers (2)

ACTIVA
1

Kasmiddelen

1e

waarvan euro

2

Leningen

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

waarvan: gesyndiceerde le

MINI

MINI

MINI

MINI

ningen

MUM

MUM

MUM

MUM

Tot 1 jaar
langer dan 1 jaar en tot 5 jaar
Langer dan 5 jaar
waarvan: intragroep posities

waarvan: reverse repo's
2e

waarvan euro
waarvan: doorlopende lenin
gen en rekening-courantkre
dieten
waarvan: faciliteitskrediet op
kredietkaart
waarvan: verruimd faciliteits
krediet op kredietkaart

3

Uitgegeven schuldbewijzen

MINI
MUM

3e

waarvan langer dan twee

MINI

MINI

MINI

jaar (2)

MUM

MUM

MUM

Euro
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 2 jaar
Langer dan 2 jaar

3x

Vreemde valuta's
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 2 jaar
Langer dan 2 jaar

4

5

Eigen vermogen

MINI

MINI

MUM

MUM

Aandelen of rechten van
deelneming in beleggings
fondsen
Aandelen of rechten van deel

MINI

neming in geldmarktfondsen

MUM

Aandelen of rechten van deel
neming in beleggingsfondsen
m.u.v. geldmarktfondsen
6

MINI
MUM

Niet-financiële activa (waar
onder vaste activa)

7
(1)

Overige activa
Series, aangeduid met het woord „MINIMUM”, worden door MFI's gerapporteerd. NCB's kunnen dit vereiste aanscherpen en ook de series doen omvatten die zijn gemarkeerd als blanco cellen (i.e. zonder het woord „MINIMUM”).
Blanco en minimumcellen worden door de NCB aan de ECB gerapporteerd.
De blanco cellen met een ster aan de passivazijde worden verondersteld 0 te zijn, tenzij het tegendeel blijkt.

(2)

NCB's kunnen MFI's verzoeken deze post op kwartaalbasis in plaats van maandelijks te rapporteren.

(3)

Eenmanszaken/personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid.
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B. Overige deelnemende lidstaten
MFIs
waarvan:
Centrale
bank
(S.121)

C. Rest
van de
wereld

Niet-MFI's
waarvan:
Depositoinstellingen
m.u.v. de
centrale
bank
(S1.122)

Overheid
(S.13)

Overige ingezeten sectoren
Totaal

Beleg
gings
fondsen
m.u.v.
geld
markt
fondsen
(S.124)

Overige financiële intermediairs Verzeke Pensi
Niet-fi
m.u.v. lege financiële
ringsin oenfond nanciële
sen
instellingen, financiële
stellin
vennoot
(S.129) schappen
hulpbedrijven, financiële
gen
instellingen en
(S.128)
(S.11)
kredietverstrekkers binnen con
cernverband
(S.125+S.126+S.127)

Huishoudens + instellingen zonder winstoogmerk
t.b.v. huishoudens (S.14+S.15)

Totaal

waarvan: waarvan:
lege fi
CCP (2)
nanciele
instellin
gen

con
sumptief
krediet

Lenin
gen voor
wonin
gaan
koop

overige leningen
waarvan:
een
mans
zaak/
perso
nenven.
zonder
rechts
pers. (3)

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MINI

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MUM

MINI

MINI

MINI

MINI

MUM

MUM

MUM

MUM

MINI
MUM

MINI
MUM

MINI

MINI

MINI

MINI

MUM

MUM

MUM

MUM

MINI

MINI

MINI

MUM

MUM

MUM

MINI

MINI

MUM

MUM
MINI

MINI

MUM

MUM

D. Totaal
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▼B
DEEL 5
Statistische
1.

rapportageverplichtingen voor securitisaties
overdrachten van leningen

en

andere

Algemene vereisten
Gegevens worden gerapporteerd overeenkomstig artikel 8, lid 2, gekwalifi
ceerd door artikel 8, lid 4, waar van toepassing. Alle gegevensposten wor
den uitgesplitst naar het ingezetenschap en de subsector van de leningnemer
zoals aangegeven in de koppen van de kolommen in tabel 5. Leningen die
worden afgestoten tijdens de „warehousing”-fase in een securitisatie worden
behandeld alsof ze al gesecuritiseerd waren.

2.

Vereisten voor de rapportage van nettostromen van gesecuritiseerde of an
derszins overgedragen leningen

2.1. Voor de toepassing van artikel 6, onder a), berekenen MFI’s de posten in
deel 1 en 2 van tabel 5 als nettostromen van gesecuritiseerde leningen of
anderszins in de betreffende periode afgestoten leningen min de in de be
treffende periode verworven leningen. Leningen die zijn overgedragen aan
of verworven van een andere binnenlandse MFI, en leningen die worden
overgedragen als resultaat van een splitsing van de informatieplichtige, of
van een fusie of overname waarbij de informatieplichtige of een andere
binnenlandse MFI is betrokken, worden niet meegenomen in deze bereke
ning. Leningen die zijn overgedragen aan of verkregen van
niet-binnenlandse MFI’s worden meegenomen in deze berekening.
2.2. ►C1 De in sectie 2.1 bedoelde posten worden als volgt toegerekend aan
deel 1 en 2 van tabel 5: ◄
a) overdrachten en overnames die een effect hebben op de overeenkomstig
deel 2 en 3 van bijlage I gerapporteerde standen van leningen, d.w.z.
overdrachten die uitmonden in verwijdering uit de balans, en overnames
die uitmonden in opname en wederopname op de balans, worden toege
rekend aan deel 1; en
b) overdrachten en overnames die een effect hebben op de overeenkomstig
deel 2 en 3 van bijlage I gerapporteerde standen van leningen, d.w.z.
overdrachten die niet uitmonden in verwijdering uit de balans, en over
names die niet uitmonden in opname en wederopname op de balans,
worden toegerekend aan deel 2.
2.3. De posten in deel 1 van tabel 5 worden, op maandbasis, verder uitgesplitst
naar de tegenpartij bij de leningoverdracht, waarbij een onderscheid wordt
gemaakt tussen lege financiële instellingen, waarvan ingezeten lege financi
ële instellingen in het eurogebied, en overige tegenpartijen. Verdere uitsplit
singen naar oorspronkelijke looptijd en doel van de lening zijn op kwartaal
basis vereist voor sommige posten zoals aangegeven in tabel 5 (b).
3.

Vereisten voor de rapportage van gesecuritiseerde en van de balans ver
wijderde leningen die beheerd worden

3.1. MFI’s verstrekken als volgt gegevens overeenkomst deel 3 van tabel 5
inzake gesecuritiseerde en van de balans verwijderde leningen waarvoor
de MFI als beheerder optreedt:
a) uitstaande bedragen aan het einde van de periode; en
b) financiële transacties met uitzondering van leningoverdrachten en -over
names in de loop van de betrokken periode, d.w.z. de mutatie in de
uitstaande bedragen zijnde de hoofdsomaflossingen door de lener.
3.2. Aangaande sectie 3.1 (b) kunnen NCB’s verlangen dat MFI’s in plaats
daarvan nettostromen van leningoverdrachten en -overnames verstrekken
waarvoor de MFI als beheerder optreedt, zodat de NCB de in sectie 3.1
(b) bedoelde financiële transacties kan afleiden.
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3.3. NCB’s kunnen informatieplichtigen een vrijstelling verlenen van de vereis
ten van sectie 3.1 (b), indien de netto ontvangen stromen van deel 1.1 van
tabel 5 voldoen aan de doelstelling van sectie 3.2, d.w.z. indien nationale
praktijk inhoudt dat MFI’s optreden als beheerder van gesecuritiseerde en
van de balans verwijderde leningen. NCB’s verzekeren dat die nettostromen
consistent zijn met de beoogde berekening van de financiële transacties, met
uitzondering van leningoverdrachten en -overnames in sectie 3.1 (b). Voor
noodzakelijke wijzigingen kunnen NCB’s van MFI’s aanvullende informatie
verlangen.
3.4. NCB’s kunnen de statistische rapportagevereisten van deze sectie uitbreiden
tot alle van de balans verwijderde gesecuritiseerde of anderszins overgedra
gen leningen waarvoor MFI’s als beheerder optreden. Indien zulks het geval
is, zal de NCB de MFI’s in kennis stellen van de statistische rapportage
vereisten uit hoofde van deel 3 van tabel 5.
4.

Vereisten voor de rapportage van de uitstaande bedragen van in een secu
ritisatie beheerde leningen

4.1. MFI’s verstrekken kwartaalgegevens inzake alle in een securitisatie beheerde
leningen zulks overeenkomstig deel 4 van tabel 5, ongeacht of de beheerde
leningen of de respectieve rechten inzake beheer op de balans van de
informatieplichtige worden opgenomen.
4.2. Met betrekking tot leningen die beheerd worden voor lege financiële instel
lingen die ingezeten zijn in andere lidstaten van het eurogebied, verschaffen
MFI’s verdere uitsplitsingen door de beheerde leningen door afzonderlijke
aggregatie van de beheerde leningen voor elke lidstaat waarin een lege
financiële instelling ingezeten is.
4.3. NCB’s mogen de gegevens van artikel 6, onder b), of een deel ervan, LFI-gewijs
verzamelen van ingezeten MFI’s die optreden als beheerders van gesecuriti
seerde leningen. Als een NCB meent dat de gegevens van afdeling 4.4 en de
uitsplitsingen van afdeling 4.2 LFI-gewijs verzameld kunnen worden, deelt het
de LFI’s mee of, en indien van toepassing, in welke mate de rapportage van de
bovenvermelde secties 4.1 en 4.2 vereist is.
5.

Statistische rapportageverplichtingen voor MFI’s die de IAS 39, de IFRS 9
of soortgelijke nationale administratieve regels toepassen

5.1. MFI’s die de IAS 39, de IFRS 9 of soortgelijke regels toepassen, rapporte
ren overeenkomstig deel 5 van tabel 5 de per maandultimo uitstaande be
dragen van leningen die zijn afgestoten door middel van een securitisatie en
niet van de balans zijn verwijderd.

▼C1
5.2. MFI’s waarvoor de vrijstelling in artikel 9, lid 4, van toepassing is, rap
porteren de aan het einde van het kwartaal uitstaande bedragen van de
leningen die zijn afgestoten door middel van een securitisatie en van de
balans zijn verwijderd, maar nog steeds worden opgenomen in de jaarreke
ning overeenkomstig deel 5 van tabel 5.

▼C1
Tabel 5a
Securitisaties en overige overdrachten: maandelijkse gegevens
BALANS POSTEN

A. Binnenland

B. Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

MFIs

Overige ingezeten sectoren

Overheid (S.13)
Totaal

Overige overheid

MFIs

Totaal

Overheid (S.13)
Niet-finan

Huishoudens + in

fondsen

ciële ven

stellingen zonder

(S.129)

nootschap

winstoogmerk

Totaal

wereld

Overige ingezeten sectoren
Totaal

Beleggings

Overige financiële inter

Verzeke

Pensioen

Niet-finan

Huishoudens + in

(S.1312+S.1313+

fondsen

mediairs m.u.v. lege fi

ringsinstel

fondsen

ciële ven

stellingen zonder

S.1314)

m.u.v.

nanciële

lingen

(S.129)

nootschap

winstoogmerk

geldmarkt

instellingen, financiële

(S.128)

fondsen

hulpbedrijven, financiële

huishoudens

(S.124)

instellingen en kredietver

(S.14+S.15)

Beleg

Overige financiële inter

Verzeke

Pensioen

(S.1312+S.1313+

gings

mediairs m.u.v. lege fi

ringsinstel

S.1314)

fondsen

nanciële

lingen

m.u.v.

instellingen, financiële

(S.128)

t.b.v.

geld

hulpbedrijven, financiële

huishoudens

markt

instellingen en kredietver

(S.14+S.15)

fondsen

strekkers binnen concern

strekkers binnen concern

(S.124)

verband (S.125+S.126+

verband (S.125+S.126+

S.127)

S.127)

pen (S.11)

C. Rest van de

Niet-MFI's

Overige overheid

pen (S.11)

t.b.v.

1. Nettostromen van gesecuritiseerde of anderszins overgedragen lenin
gen: transacties die een effect hebben op gerapporteerde standen van
leningen als verkopen minus aankopen
1.1 Tegenpartij bij de overdracht is een lege financiële instelling
1.1.1 waarvan: een lege financiële instelling in het eurogebied als te
genpartij bij de overdracht
1.2 overige tegenpartijen bij de overdracht
1.2.1 waarvan: tegenpartij bij de overdracht is een lege financiële in
stelling dies in het buitenland is gevestigd, maar binnen het euro
gebied
2. Nettostromen van gesecuritiseerde of anderszins overgedragen lenin

leningen als verkopen minus aankopen
2.1. Alle tegenpartijen bij de overdracht
3. Gesecutiriseerde en van de balans verwijderde leningen waarvoor de
MFI als beheerder optreedt (1)
3.1 Uitstaande bedragen
3.2 Financiële transacties met uitzondering van leningoverdrachten en
–overnames
4. Uitstaande bedragen van een securitisatie beheerde leningen (2)
5. Uitstaande bedragen van niet van de balans verwijderde gesecuriti
seerde leningen (3)
5.1 Totaal
5.1.1 waarvan: gesecuritiseerd via een lege financiële instelling in het
eurogebied
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gen: transacties die geen effect hebben op gerapporteerde standen van

▼C1
Tabel 5b
Securitisaties en overige overdrachten: kwartaalgegevens
BALANS POSTEN

A. Binnenland

B. Overige deelnemende lidstaten

C. Rest van de
wereld

MFIs

Niet-MFI's
Overheid (S.13)
Totaal

Overige

1.

Overige ingezeten sectoren
Totaal

Pensi

Niet-

Huishoudens + instellingen zonder winst

financiële intermediairs

ringsin

oenfond

financiële

oogmerk t.b.v. huishoudens (S.14+S.15)

m.u.v. lege financiële

stellingen

sen

vennoot

Overige

algemene

gings

overheid

fondsen

(S.1312+

m.u.v.

instellingen,

S.1313+

geld

financiële hulpbedrijven,

markt

financiële

fondsen

instellingen en kredietver

(S.124)

strekkers binnen concern

(S.128)

(S.129)

Niet-MFI's
Overheid (S.13)

Verzeke

Beleg

S.1314)

MFIs

schappen

consump

Leningen

(S.11)

tief kre

voor wo

diet

ningaan

Totaal

overige leningen
waar

Overige ingezeten sectoren
Totaal

Verzeke

Pensioen

Niet-

financiële intermediairs

ringsin

fondsen

financiële

m.u.v. lege financiële

stellingen

(S.129)

vennoot

Beleg

Overige

algemene

gings

overheid

fondsen

(S.1312+

m.u.v.

instellingen,

S.1313+

geld

financiële hulpbedrijven,

S.1314)

van:

koop

Overige

SP/P (4)

markt

financiële

fondsen

instellingen en kredietver

(S.124)

strekkers binnen concern

verband (S.125+

verband (S.125+

S.126+S.127)

S.126+S.127)

(S.128)

Huishoudens + instellingen zonder winst
oogmerk t.b.v. huishoudens (S.14+S.15)

schappen

consump

Leningen

(S.11)

tief kre

voor wo

diet

ningaan

overige leningen
waar
van:

koop

SP/P (4)

Nettostromen van gesecuritiseerde of anderszins overgedra
gen leningen: transacties die een effect hebben op gerappor
teerde standen van leningen als verkopen minus aankopen

1.1

tegenpartij bij de overdracht is een LFI

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Doel van de lening
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 5 jaar
Langer dan 5 jaar
1.1.1 waarvan: tegenpartij bij de overdracht is een lege financiële
instelling in het eurogebied

langer dan 1 en tot 5 jaar
Langer dan 5 jaar
1.2

overige tegenpartijen bij de overdracht
Doel van de lening

1.2.1 waarvan: tegenpartij bij de overdracht is een lege financiële
instelling dies in het buitenland is gevestigd, maar binnen
het eurogebied
Doel van de lening
2.

Nettostromen van gesecuritiseerde of anderszins overgedra
gen leningen: transacties die geen effect hebben op gerap
porteerde standen van leningen als verkopen minus aan
kopen

2.1.

Alle tegenpartijen bij de overdracht
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Tot 1 jaar

▼C1
BALANS POSTEN

A. Binnenland

Overige

Totaal

Pensi

Niet-

Huishoudens + instellingen zonder winst

financiële intermediairs

ringsin

oenfond

financiële

oogmerk t.b.v. huishoudens (S.14+S.15)

m.u.v. lege financiële

stellingen

sen

vennoot

Overige

algemene

gings

overheid

fondsen

(S.1312+

m.u.v.

instellingen,

S.1313+

geld

financiële hulpbedrijven,

markt

financiële

fondsen

instellingen en kredietver

(S.124)

strekkers binnen concern

(S.128)

(S.129)

schappen

consump

Leningen

(S.11)

tief kre

voor wo

diet

ningaan
koop

C. Rest van de
wereld

Niet-MFI's
Overheid (S.13)

Verzeke

Beleg

S.1314)

MFIs

Overige ingezeten sectoren

Overheid (S.13)
Totaal

3.

B. Overige deelnemende lidstaten

Niet-MFI's

MFIs

Totaal

overige leningen
waar

Overige

Verzeke

Pensioen

Niet-

financiële intermediairs

ringsin

fondsen

financiële

m.u.v. lege financiële

stellingen

(S.129)

vennoot

Beleg

Overige

algemene

gings

overheid

fondsen

(S.1312+

m.u.v.

instellingen,

S.1313+

geld

financiële hulpbedrijven,

S.1314)

van:

Overige ingezeten sectoren
Totaal

SP/P (4)

markt

financiële

fondsen

instellingen en kredietver

(S.124)

strekkers binnen concern

verband (S.125+

verband (S.125+

S.126+S.127)

S.126+S.127)

(S.128)

Huishoudens + instellingen zonder winst
oogmerk t.b.v. huishoudens (S.14+S.15)

schappen

consump

Leningen

(S.11)

tief kre

voor wo

diet

ningaan
koop

overige leningen
waar
van:
SP/P (4)

Gesecutiriseerde en van de balans verwijderde leningen
waarvoor de MFI als beheerder optreedt (1)

3.1

Uitstaande bedragen

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

M

Doel van de lening
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 5 jaar
Langer dan 5 jaar
3.2

Financiële transacties met uitzondering van leningover
drachten en –overnames
Doel van de lening
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 5 jaar
Langer dan 5 jaar

4.

Uitstaande bedragen van een securitisatie beheerde lenin

4.1

Beheerde leningen: Alle LFI's
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 5 jaar
Langer dan 5 jaar

4.1.1 Beheerde leningen: waarvan LFI's eurogebied LFI's
Tot 1 jaar
langer dan 1 en tot 5 jaar
Langer dan 5 jaar
M
(1)
(2)
(3)
(4)

Maandelijkse gegevensvereisten, zie tabel 5a.

Voor gegevens in deze post kunnen verschillende statistische verzamelingsprocedures van toepassing zijn, zoals besloten door een NCB overeenkomstig de regels in Afdeling 3 van Deel 5 van bijlage I.
Deze post is alleen elk kwartaal vereist, zie tabel 5b voor het rapportagekader.
Wat betreft de in Afdeling 5.2 van Deel 5 van Bijlage I bedoelde rapportageverplichting wordt alleen de rij „Totaal” gerapporteerd, en alleen per kwartaal.
Eenmanszaken/personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid.
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DEEL 6
Vereenvoudigde rapportage voor kleine kredietinstellingen
Kredietinstellingen waarop de in artikel 9, lid 1, onder d), bedoelde vrijstellingen
van toepassing zijn, kunnen worden vrijgesteld van de volgende vereisten:
1. De uitsplitsing naar valuta bedoeld in sectie 4 van deel 2.
2. De afzonderlijke identificatie van:
a) balansposities met centrale tegenpartijen zoals bedoeld in sectie 5.3 van
deel 2,
b) syndicaatsleningen zoals aangegeven in tabel 1 van deel 2,
c) schuldbewijzen met een looptijd tot twee jaar en nominale kapitaalgarantie
van minder dan 100 %, zoals aangegeven in tabel 1 van deel 2.
3. De uitsplitsing naar sector bedoeld in sectie 3 van deel 3.
4. De uitsplitsing naar land bedoeld in sectie 4 van deel 3.
5. De uitsplitsing naar valuta bedoeld in sectie 5 van deel 3.
Daarnaast kunnen deze kredietinstellingen voldoen aan de in deel 2, 5 en 6
bedoelde statistische rapportageverplichtingen door gegevens alleen op kwartaal
basis te rapporteren en overeenkomstig de uiterste rapportagedata voor kwartaal
statistieken in artikel 7, lid 3.
DEEL 7
Samenvatting
Samenvatting van uitsplitsingen ten behoeve van de geaggregeerde balans van de
MFI-sector Instrument- en looptijdcategorieën, tegenpartijen en valuta’s (1)
INSTRUMENT- EN LOOPTIJDCATEGORIEËN
BALANSPOSTEN
PASSIVA

ACTIVA

1.

Kasmiddelen

2.

Leningen

8.

Chartaal geld in omloop

9.

Deposito's

tot één jaar (2)
langer dan één jaar en tot vijf jaar (2)
langer dan vijf jaar (2)
waarvan: intra-groep posities

tot één jaar (4)
langer dan één jaar (4)
waarvan: intra-groep posities

waarvan: syndicaatsleningen
waarvan: repotransacties met wederverkoopverplich
ting
waarvan: doorlopende leningen en rekening-courant
kredieten (euro)
waarvan: faciliteitskrediet op kredietkaarten (euro)
waarvan: verruimd krediet op kredietkaarten (euro)
waarvan:
waarvan: waarvan zekerheden in de vorm van onroe
rend goed (7)
Leningen met een oorspronkelijke looptijd langer dan
één jaar (euro)
waarvan: leningen met een resterende looptijd korter
dan één jaar
waarvan: leningen met een resterende looptijd langer
dan één jaar en met een renteherziening in de ko
mende twaalf maanden

waarvan: girale deposito’s
waarvan: tot twee jaar
waarvan: syndicaatsleningen
9.1. Onmiddellijk opvraagbare deposito’s
waarvan: girale deposito’s
9.2. Deposito’s met een vaste looptijd
tot één jaar
langer dan één jaar en tot 2 jaar
langer dan 2 jaar

(1) Uitsplitsingen van maandelijkse gegevens worden vetgedrukt, uitsplitsingen van kwar
taalgegevens aangegeven in normaal lettertype.
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INSTRUMENT- EN LOOPTIJDCATEGORIEËN
BALANSPOSTEN
PASSIVA

ACTIVA

3.

4.
5.

6.
7.

Leningen met een oorspronkelijke looptijd langer dan
twee jaar (euro)
waarvan: leningen met een resterende looptijd korter
dan twee jaar
waarvan: leningen met een resterende looptijd langer
dan twee jaar en met een renteherziening in de ko
mende 24 maanden
Aangehouden schuldbewijzen
tot één jaar (3)
langer dan één jaar en tot twee jaar (3)
langer dan twee jaar (3)
Deelnemingen
Aandelen of rechten van deelneming in beleggings
fondsen
Aandelen/rechten van deelneming in geldmarkt
fondsen
Aandelen of rechten van deelneming in beleggings
fondsen m.u.v. geldmarktfondsen
Niet-financiële activa (waaronder vaste activa)
Overige activa
waarvan: financiële derivaten
waarvan: opgebouwde rente op leningen

9.3. Deposito’s met een opzegtermijn
tot drie maanden
langer dan drie maanden
waarvan: langer dan twee jaar (5)
9.4. Repo’s
10. Aandelen/rechten van deelneming in geldmarktfond
sen
11. Uitgegeven schuldbewijzen
tot één jaar
langer dan één jaar en tot 2 jaar
waarvan: waarvan tot twee jaar en nominale kapi
taalgarantie van minder dan 100 %
langer dan twee jaar
12. Kapitaal en reserves
13. Overige passiva
waarvan: financiële derivaten
waarvan: opgebouwde rente op leningen

TEGENPARTIJEN EN UITSPLITSING NAAR DOEL
ACTIVA

PASSIVA

A. Binnenlandse ingezetenen
A. Binnenlandse ingezetenen
MFI’s
MFI’s
waarvan: centrale banken
waarvan: centrale banken
waarvan: deposito-instellingen m.u.v. de centrale
waarvan: deposito-instellingen m.u.v. de centrale bank
bank
waarvan: kredietinstellingen
Niet-MFI’s
Overheid
Niet-MFI’s
centrale overheid
Overheid
deelstaatoverheid
centrale overheid
lagere overheid
overige overheid
socialezekerheidsfondsen
deelstaatoverheid
Andere ingezeten sectoren (6)
lagere overheid
beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen
(S.124)
socialezekerheidsfondsen
Overige financiële intermediairs, financiële hulp
bedrijven en financiële instellingen en krediet
verstrekkers binnen concernverband (S.125 +
Andere ingezeten sectoren (6)
S.126 + S.127) (6)
beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen
waarvan: centrale tegenpartijen (7)
(S.124)
waarvan: LFI’s (7)
overige financiële intermediairs, financiële
verzekeringsinstellingen (S.128)
hulpbedrijven en financiële instellingen en
pensioenfondsen (S.129) (6)
kredietverstrekkers binnen concernverband
(S.125 + S.126 + S.127) (6)
niet-financiële vennootschappen (S.11) (6)
huishoudens en instellingen zonder winstoog
waarvan: centrale tegenpartijen (7)
merk ten behoeve van huishoudens (S.14 +
waarvan: LFI’s (7)
S.15) (6)
verzekeringsinstellingen (S.128)
consumptief krediet (7)
7
pensioenfondsen (S.129) (6)
leningen voor de aankoop van een huis ( )
7
overige kredietverlening ( )
niet-financiële vennootschappen (S.11) (6)
waarvan: eenmanszaken/personenven
huishoudens en instellingen zonder winstoog
nootschappen zonder rechtspersoonlijk
merk ten behoeve van huishoudens (S.14 +
7
heid ( )
S.15) (6)
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TEGENPARTIJEN EN UITSPLITSING NAAR DOEL
ACTIVA

PASSIVA

B. Ingezetenen van het eurogebied, m.uv. de binnenlandse B. Ingezetenen van het eurogebied, m.uv. de binnen
ingezetenen
landse ingezetenen
MFI’s
MFI’s
Waarvan: centrale banken
waarvan: centrale Banken
Waarvan: deposito-instellingen m.u.v. de centrale
waarvan: deposito-instellingen m.u.v. de centrale
bank
bank
Niet-MFI’s
waarvan: kredietinstellingen
Overheid
centrale overheid
Niet-MFI’s
deelstaatoverheid
Overheid
lagere overheid
centrale overheid
socialezekerheidsfondsen
overige overheid
Andere ingezeten sectoren (6)
deelstaatoverheid
beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen
(S.124)
lagere overheid
overige financiële intermediairs, financiële hulp
socialezekerheidsfondsen
bedrijven en financiële instellingen en krediet
Andere
ingezeten sectoren (6)
verstrekkers binnen concernverband (S.125 +
S.126 + S.127) (6)
beleggingsfondsen m.u.v. geldmarktfondsen
waarvan: centrale tegenpartijen (7)
(S.124)
waarvan: LFI’s (7)
overige financiële intermediairs, financiële
verzekeringsinstellingen (S.128)
hulpbedrijven en financiële instellingen en
kredietverstrekkers binnen concernverband
pensioenfondsen (S.129) (6)
(S.125 + S.126 + S.127) (6)
6
niet-financiële vennootschappen (S.11) ( )
waarvan: centrale tegenpartijen (7)
huishoudens en instellingen zonder winstoog
merk ten behoeve van huishoudens (S.14 +
waarvan: LFI’s (7)
S.15) (6)
verzekeringsinstellingen (S.128)
consumptief krediet (7)
pensioenfondsen (S.129) (6)
leningen voor de aankoop van een huis (7)
niet-financiële vennootschappen (S.11) (6)
overige kredietverlening (7)
waarvan:
eenmanszaken/personen
huishoudens en instellingen zonder winstoog
vennootschappen zonder rechtsper
merk ten behoeve van huishoudens (S.14 +
7
soonlijkheid ( )
S.15) (6)
C. Ingezetenen van buitenland
Banken
C. Ingezetenen van buitenland
Niet-banken
Banken
Overheid
Niet-banken
Overige ingezetenen
Overheid
Overige ingezetenen
D. Totaal

D. Totaal
VALUTA’S

e

euro

x

vreemde valuta’s overige valuta’s, i.e. valuta’s van overige lidstaten, USD, JPY, CHF, overige valuta’s (8).

(2) Maandelijkse uitsplitsing naar looptijd heeft alleen betrekking op leningen aan de belangrijkste ingezeten sectoren m.u.v. MFI’s en
de overheid van de eurogebiedlidstaten. De overeenkomstige uitsplitsingen naar looptijd voor leningen aan de overheid m.u.v.
centrale overheid van de eurogebiedlidstaten zijn per kwartaal.
(3) Maandelijkse uitsplitsing naar looptijd heeft alleen betrekking op aangehouden effecten uitgegeven door in het eurogebied geves
tigde MFI’s. NET als kwartaalgegevens worden aangehouden effecten uitgegeven door niet-MFI’s in het eurogebied opgesplitst in
„tot één jaar” en „langer dan één jaar”.
(4) Alleen ten opzichte van het buitenland.
(5) De rapportage van de post „deposito’s met een opzegtermijn van meer dan twee jaar” is tot nader order vrijwillig.
(6) Maandelijkse uitsplitsing per subsector is vereist voor leningen en deposito’s.
(7) Voor leningen wordt een verdere uitsplitsing naar doel opgenomen voor de subsector S.14 + S.15. Daarnaast zijn voor een beperkt
aantal instrumenten verdere „waarvan posities” voor sommige subsectoren vereist: „waarvan centrale tegenpartijen” en „waarvan
lege financiële instellingen” voor de subsector S.125; „waarvan eenmanszaken/personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijk
heid” voor leningen aan de subsector S.14; „waarvan onderpand in de vorm van onroerend goed” voor leningen aan de subsectoren
S.11 en S.14 + S.15 (alleen kwartaalvereisten)
(8) Driemaandelijkse uitsplitsing naar valuta van elke andere Europese Unie lidstaat is alleen vereist voor geselecteerde posten.
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BIJLAGE II
CONSOLIDATIEBEGINSELEN EN DEFINITIES
DEEL 1
Consolidatie voor statistische doeleinden binnen dezelfde lidstaat
1. Voor elke lidstaat die de euro niet als munteenheid hebben (hierna: „euro
gebiedlidstaat”) bestaat de populatie van informatieplichtigen uit MFI’s die
zijn opgenomen in de lijst van MFI’s voor statistische doeleinden en die
ingezetenen zijn van de eurogebiedlidstaten (1). Dit zijn:
a) instellingen die in het gebied rechtspersoonlijkheid bezitten en aldaar zijn
gevestigd, met inbegrip van dochterondernemingen (2) waarvan de moeder
maatschappijen buiten dat gebied zijn gevestigd; en
b) bijkantoren van instellingen die hun hoofdkantoor buiten het gebied
hebben.
In zogenaamde „offshore” financiële centra gevestigde instellingen worden
vanuit statistisch oogpunt behandeld als ingezetenen van het grondgebied
waar zij zijn gevestigd.
2. MFI’s consolideren voor statistische doeleinden de activiteiten van al hun in
dezelfde nationale lidstaat gevestigde binnenlandse kantoren (maatschappelijke
zetel of hoofdkantoor en/of bijkantoren). Voor de statistische rapportages is
grensoverschrijdende consolidatie niet toegestaan.
a) Indien een moedermaatschappij en haar dochterondernemingen in dezelfde
lidstaat gevestigde MFI’s zijn, is het de moedermaatschappij toegestaan in
haar statistische rapportages de werkzaamheden van deze dochteronder
nemingen te consolideren, waarbij de activiteiten van kredietinstellingen
en overige MFI’s gescheiden dienen te worden gehouden.
b) Indien een instelling bijkantoren op het grondgebied van andere euro
gebiedlidstaten heeft, beschouwt de maatschappelijke zetel of het hoofd
kantoor in een gegeven eurogebiedlidstaat de posities ten aanzien van al
deze bijkantoren als posities ten aanzien van ingezetenen in de andere
eurogebiedlidstaten. Een in een gegeven eurogebiedlidstaat gevestigd bij
kantoor beschouwt daarentegen de posities ten aanzien van de maatschap
pelijke zetel of het hoofdkantoor of van andere bijkantoren van dezelfde
instelling die zijn gevestigd op het grondgebied van andere eurogebiedlid
staten, als posities ten aanzien van ingezetenen in andere
eurogebiedlidstaten.
c) Indien een instelling bijkantoren buiten de eurogebiedlidstaten heeft, be
schouwt de maatschappelijke zetel of het hoofdkantoor in een gegeven
eurogebiedlidstaat de posities ten aanzien van al deze bijkantoren als po
sities ten aanzien van ingezetenen in het buitenland. Een in een gegeven
eurogebiedlidstaat gevestigd bijkantoor beschouwt daarentegen de posities
ten aanzien van de maatschappelijke zetel of het hoofdkantoor of van
andere bijkantoren van dezelfde instelling die zijn gevestigd buiten het
grondgebied van andere eurogebiedlidstaten, als posities ten aanzien van
ingezetenen in het buitenland.
DEEL 2
Definities van instrumentcategorieën
1. In deze tabel wordt een gedetailleerde standaardbeschrijving gegeven van de
instrumentcategorieën die de nationale centrale banken (NCB’s), conform
deze verordening omzetten in categorieën die op het nationale niveau van
toepassing zijn overeenkomstig deze verordening. De tabel is geen lijst van
afzonderlijke financiële instrumenten en de beschrijvingen zijn niet uitputtend.
De definities verwijzen naar het ESR 2010.
(1) In de tabellen van deze bijlage wordt de ECB geclassificeerd als een ingezeten MFI van
het land waar de ECB is gevestigd.
(2) Dochterondernemingen zijn afzonderlijke rechtspersoonlijkheid bezittende entiteiten
waarin een andere entiteit een meerderheidsbelang of een belang van 100 % heeft, terwijl
bijkantoren juridisch onzelfstandige (niet rechtspersoonlijkheid bezittende) entiteiten zijn
die volledig eigendom zijn van de moedermaatschappij.
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2. De oorspronkelijke looptijd, d.w.z. de looptijd bij uitgifte, is de vaste looptijd
van een financieel instrument, vóór afloop waarvan het niet kan worden
afgelost, bijv. schuldbewijzen, of vóór afloop waarvan het slechts met een
soort boete kan worden afgelost bijv. bij sommige soorten deposito’s. De
opzegtermijn is de tijdspanne tussen het ogenblik waarop de houder zijn
voornemen om tot aflossing over te gaan bekendmaakt en de datum waarop
het hem is toegestaan het zonder een boete in geld om te zetten. Financiële
instrumenten worden alleen naar opzegtermijn ingedeeld wanneer er geen
overeengekomen looptijd is.
3. Financiële aanspraken kunnen worden onderscheiden op al dan
niet-verhandelbaarheid. Een aanspraak is verhandelbaar als de eigendom ervan
zonder meer kan worden overgedragen van de ene eenheid naar de andere
door levering of endossement, of, in geval van financiële derivaten, kan
worden gecompenseerd. Hoewel elk financieel instrument kan worden ver
handeld, zijn verhandelbare instrumenten bedoeld om op een georganiseerde
beurs of onderhands („over-the-counter”) te worden verhandeld, al is daad
werkelijke handel geen noodzakelijke voorwaarde voor verhandelbaarheid.
Tabel
Instrumentcategorieën
ACTIVACATEGORIEËN
Categorie

Belangrijkste kenmerken

1. Kasmiddelen

Aangehouden in omloop zijnde euro- en buitenlandse bankbiljetten en
munten die algemeen worden gebruikt voor het verrichten van betalingen.

2. Leningen met een oorspronkelijke
looptijd tot en met één jaar/langer
dan één jaar en tot en met vijf jaar/
langer dan vijf jaar

Aangehouden financiële activa ontstaan doordat crediteuren gelden aan
debiteuren lenen die niet zijn beschreven of die zijn beschreven in nietverhandelbare documenten. Deze post omvat tevens activa in de vorm van
bij informatieplichtigen geplaatste deposito’s. NCB’s kunnen ook de vol
ledige sectorale uitsplitsing voor deze post verlangen.

1. Hiertoe behoren:

a) leningen verstrekt aan huishoudens en instellingen zonder winstoog
merk ten behoeve van huishoudens, uitgesplitst naar:

i) consumptief krediet (leningen verstrekt voor hoofdzakelijk per
soonlijk gebruik in de consumptie van goederen en diensten).
Consumptief krediet verstrekt aan eenmanszaken/personenven
nootschappen zonder rechtspersoonlijkheid is inbegrepen in
deze categorie, indien de rapporterende MFI weet dat de lening
voornamelijk wordt gebruikt voor persoonlijke consumptiedoel
einden;

ii) lening voor huisaankoop (krediet dat wordt verleend voor inves
tering in huizen voor eigen gebruik of verhuur, met inbegrip van
bouwen en herinrichting). Het omvat leningen met als zekerheid
residentieel onroerend goed die worden gebruikt voor de aankoop
van een huis, en overige leningen voor huisaankoop die worden
afgesloten op persoonlijke basis of waarvoor andere vormen van
activa als zekerheid worden verstrekt. Leningen voor huisvesting
verstrekt aan eenmanszaken/personenvennootschappen zonder
rechtspersoonlijkheid worden in deze categorie opgenomen, tenzij
de rapporterende MFI weet dat het huis voornamelijk wordt ge
bruikt voor zakelijke doeleinden, in welk geval de lening wordt
gerapporteerd als „overige kredietverlening waarvan eenmans
zaken/personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid”;
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Categorie

Belangrijkste kenmerken

iii) overige (leningen die worden verstrekt voor andere doeleinden
dan consumptie en huisaankoop, zoals bedrijfsleningen, schuld
consolidatie, opleiding enz.). Deze categorie kan leningen voor
consumptieve doelen aan eenmanszaken/personenvennootschap
pen zonder rechtspersoonlijkheid bevatten (zie deel 3 van
bijlage II) indien ze niet worden gerapporteerd onder de categorie
„consumptief krediet”. Tenzij de voorwaarden voor verminderde
rapportage van toepassing zijn, moet een „waarvan” positie wor
den gerapporteerd, waarbij de aan eenmanszaken verstrekte le
ningen afzonderlijk in deze categorie worden opgenomen (zie
deel 3 van bijlage II);
b) schulden op kredietkaart
Voor de toepassing van deze verordening, omvat deze categorie
krediet dat aan huishoudens of niet-financiële vennootschappen wordt
verleend hetzij via kaarten met een vertraagde debetfunctie, d.w.z.
kaarten waarop faciliteitskrediet wordt verstrekt zoals beneden gede
finieerd, of via creditkaarten, d.w.z. kaarten die faciliteitskrediet en
verruimd krediet verstrekken. Schulden op kredietkaarten wordt ge
registreerd op specifieke kaartrekeningen en is daarom niet zichtbaar
op lopende rekeningen of betaalrekeningen. Faciliteitskrediet wordt
gedefinieerd als het krediet dat wordt verstrekt tegen een rentevoet
van 0 % in de periode tussen de met de kaart gedurende één factu
reringscyclus uitgevoerde betalingstransacties en de datum waarop de
debetsaldo’s van deze specifieke factureringscyclus opeisbaar wor
den. Verruimd krediet wordt gedefinieerd als het krediet dat wordt
verstrekt nadat de vervaldatums van de voorgaande factureringscyc
lussen zijn verstreken, d.w.z. debetsaldo’s op de kaartrekening die
niet zijn voldaan wanneer dit de eerste keer mogelijk was, tegen een
rente of gestaffelde rente van gewoonlijk meer dan 0 %. Vaak moe
ten maandelijks minimumbetalingen worden gedaan om een verruimd
krediet in ieder geval gedeeltelijk af te betalen.
De tegenpartij bij dergelijke vormen van krediet is de entiteit die
aansprakelijk is voor de uiteindelijke terugbetaling van de uitstaande
bedragen in overeenstemming met de contractuele regeling, die in het
geval van privé gebruikte kaarten samenvalt met de kaarthouder,
maar niet in het geval van zakelijke kaarten;
c) Doorlopende leningen en rekening-courantkredieten
Doorlopende leningen zijn leningen die al de volgende kenmerken
hebben: i) de geldnemer kan gelden gebruiken of opnemen tot een
van te voren goedgekeurde kredietlimiet zonder de kredietverlener
van te voren in kennis te stellen; ii) het bedrag aan beschikbaar
krediet kan toenemen en afnemen naarmate gelden worden geleend
en terugbetaald; iii) het krediet kan herhaaldelijk worden gebruikt;
(iv) er is geen verplichting tot regelmatige terugbetaling van gelden.
Tot doorlopende leningen behoren de bedragen die zijn verkregen via
een kredietlijn en nog niet zijn terugbetaald (uitstaande bedragen).
Een kredietlijn is een overeenkomst tussen een geldgever en geldne
mer waarbij een geldnemer wordt toegestaan voorschotten op te
nemen, gedurende een bepaalde periode en tot een bepaalde limiet,
en de voorschotten naar eigen goeddunken vóór een vastgestelde
datum terug te betalen. Bedragen die via een kredietlijn beschikbaar
zijn en niet zijn opgenomen of al zijn terugbetaald, worden niet in
een categorie balansposten opgenomen. Rekening-courantkredieten
zijn debetsaldo’s op lopende rekeningen. Via creditkaarten verstrekte
leningen worden noch onder doorlopende leningen, noch als reke
ning-courantkredieten opgenomen. Het totale door de geldnemer ver
schuldigde bedrag moet worden gerapporteerd, ongeacht of het bin
nen of buiten een van te voren tussen de geldgever en geldnemer
afgesproken limiet valt wat betreft het bedrag en/of maximale periode
van de lening;
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Categorie

Belangrijkste kenmerken

d) Syndicaatsleningen (overeenkomsten betreffende één enkele lening
waarin verscheidene instellingen als geldgevers deelnemen)
Syndicaatsleningen bestrijken alleen gevallen waarin de geldnemer
weet, uit de leningovereenkomst, dat de lening door verschillende
geldgevers wordt verstrekt. Voor statistische doeleinden worden al
leen werkelijk door geldgevers uitbetaalde bedragen (in plaats van
totale kredietlimieten) beschouwd als syndicaatsleningen. De syndi
caatslening wordt gewoonlijk afgesloten en gecoördineerd door één
instelling (vaak de „penvoerder” genoemd) en wordt feitelijk door
verscheidene deelnemers in het syndicaat verstrekt. Alle deelnemers,
waaronder de penvoerder, rapporteren hun aandeel in de lening ten
opzichte van de geldnemer, d.w.z. niet ten opzichte van de penvoer
der, op hun balansen;
e) deposito’s, zoals vastgelegd onder passivacategorie 9;
f) financiële leases ten behoeve van derden
Financiële leases zijn contracten waarbij de juridische eigenaar van
een duurzaam goed (hierna: de „lessor”) deze activa voor het grootste
deel, zo niet het hele economische leven van de activa verhuurt aan
een derde (hierna: de „lessee”), in ruil voor afbetalingstermijnen ter
dekking van de kosten van het goed plus ingecalculeerde rentekosten.
In feite wordt de lessee verondersteld alle mogelijkerwijze aan het
gebruik van het goed verbonden voordelen te genieten en de aan de
eigendom verbonden kosten en risico’s te dragen. Voor statistische
doeleinden worden financiële leases behandeld als leningen van de
lessor aan de lessee waarmee de lessee in staat wordt gesteld het
duurzame goed te kopen. De activa (duurzame goederen) die aan de
lessee zijn verhuurd worden nergens op de balans geregistreerd;
g) dubieuze leningen die nog niet zijn afgelost of afgeboekt
Het totale bedrag aan leningen waarvan terugbetaling achterstallig is
of waarvan anderszins wordt vastgesteld dat ze niet volwaardig zijn,
geheel of gedeeltelijk, overeenkomstig de definitie van betalingsach
terstand in artikel 178 van Verordening (EU) nr. 575/2013;
h) aangehouden niet-verhandelbare effecten
Aangehouden schuldbewijzen zijn niet verhandelbaar zijn en kunnen
niet op secundaire markten worden verhandeld;
i) verhandelde leningen
Leningen die de facto verhandelbaar zijn geworden, dienen opge
nomen te worden onder de actiefpost „leningen”, indien bewijs van
verhandeling op de secundaire markt ontbreekt. Zij zouden dan im
mers als schuldbewijzen ingedeeld dienen te worden (categorie 3);
j) achtergestelde schuld in de vorm van deposito’s of leningen
Achtergestelde schuldinstrumenten geven een ondergeschikte vorde
ring op de uitgevende instelling die alleen kan worden uitgeoefend
nadat alle vorderingen met een hogere status, bijv. deposito’s/lenin
gen, zijn voldaan, waardoor ze enigszins lijken op deelnemingen.
Voor statistische doeleinden dienen achtergestelde schulden geclassi
ficeerd te worden als „leningen” of als „schuldbewijzen” overeen
komstig de aard van het financiële instrument. Indien het gangbaar is
alle vormen van door een MFI aangehouden achtergestelde schulden
voor statistische doeleinden als één cijfer aan te geven, dient dit cijfer
onder de activapost „schuldbewijzen” opgenomen te worden, van
wege het feit dat achtergestelde schulden hoofdzakelijk bestaan uit
effecten en niet uit leningen;
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k) vorderingen onder repotransacties met wederverkoopverplichting of
het lenen van effecten tegen geldelijke zekerheid
Tegenpost van gelden betaald in ruil voor door informatieplichtigen
gekochte effecten tegen een vaste koers onder beding van wederver
koop van dezelfde of gelijkaardige effecten tegen een vaste koers op
een afgesproken datum in de toekomst, of voor het lenen van effec
ten tegen geldelijke zekerheid (zie passivacategorie 9.4).
Ten behoeve van dit rapportagekader, omvat de uitsplitsing van lenin
gen naar onderpand in de vorm van onroerend goed het totale bedrag
aan uitstaande leningen die tegen onderpand worden verstrekt overeen
komstig artikel 199, leden 2 tot en met 4, van Verordening (EU)
nr. 575/2013, met een verhouding van uitstaande leningen en onderpand
gelijk aan 1 of minder dan 1. Indien deze regels niet worden toegepast
door de informatieplichtige, moet op basis van de benadering die ge
kozen wordt om te voldoen aan kapitaalvereisten, worden bepaald welke
leningen in deze uitsplitsing moeten worden opgenomen.
2. De volgende post wordt niet behandeld als een lening:
Leningen op basis van een trust
Leningen die op basis van een trust worden verstrekt, d.w.z. trustlenin
gen of fiduciaire leningen, zijn leningen die worden afgesloten op naam
van een partij (hierna: de „bewindvoerder”) ten behoeve van een derde
(hierna: de „begunstigde”). Voor statistische doeleinden moeten trust
leningen niet op de balans van de bewindvoerder geregistreerd worden,
indien de aan de eigendom van de gelden verbonden risico’s en belo
ningen voor de begunstigde blijven. De aan de eigendom verbonden
risico’s en beloningen blijven voor de begunstigde indien: a) de begun
stigde het kredietrisico van de lening op zich neemt, d.w.z. de bewind
voerder is alleen verantwoordelijk voor het administratieve beheer van
de lening; of b) de belegging van de begunstigde wordt gegarandeerd
tegen verlies, voor het geval dat de bewindvoerder failliet mocht gaan,
d.w.z. de trustlening maakt geen deel uit van de activa van de bewind
voerder die in het geval van een faillissement kunnen worden
uitgedeeld.

3. Schuldbewijzen

Aangehouden schuldbewijzen zijnde verhandelbare financiële instrumenten
die de schuld belichamen, worden gewoonlijk op secundaire markten wor
den verhandeld of op de markt kunnen worden verrekend en die de houder
geen eigendomsrechten verlenen met betrekking tot de emitterende instel
ling.
Hiertoe behoren:
a) aangehouden effecten die de houder een onvoorwaardelijk recht geven
op een vast of contractueel bepaald inkomen in de vorm van couponbe
talingen en/of vast bedrag op een bepaalde datum of op bepaalde data,
dan wel vanaf een bij de emissie vastgestelde datum;
b) leningen die op een georganiseerde markt verhandelbaar zijn geworden,
d.w.z. verhandelde leningen mits er bewijs is van handel op secundaire
markten, onder meer door het bestaan van marktmakers en van een
regelmatige notering van het financiële actief, bijv. door het bestaan
van spreads tussen bied- en laatkoers. Indien zulks niet het geval is
dienen zij ingedeeld te worden onder de actiefpost „leningen” (zie
ook „verhandelde leningen” in categorie 2i);
c) achtergestelde schuld in de vorm van schuldbewijzen (zie ook „achter
gestelde schuld in de vorm van deposito’s of leningen” in categorie 2j).
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Effecten die uitgeleend worden op grond van effectenuitleentransacties of
verkocht zijn op grond van een repo-overeenkomst, blijven op de balans
van de oorspronkelijke eigenaar staan (en worden niet geregistreerd op de
balans van de tijdelijke verkrijger) indien er een vaste verplichting bestaat
om de transactie om te keren, en niet eenvoudigweg een optie om dat te
doen. Indien de tijdelijke verkrijger de ontvangen effecten verkoopt, moet
deze verkoop als een rechtstreekse aan- of verkoop van waardepapier ge
registreerd worden en op de balans van de tijdelijke verkrijger geregistreerd
worden als een negatieve positie in de effectenportefeuille.

3a/3b/3c Schuldbewijzen met een
oorspronkelijke looptijd tot
en met één jaar/langer dan
één jaar en tot en met twee
jaar/langer dan twee jaar

Hiertoe behoren:
a) aangehouden verhandelbare schuldbewijzen met een oorspronkelijke
looptijd tot en met één jaar/langer dan één jaar en tot en met twee
jaar/langer dan twee jaar;
b) leningen die op een georganiseerde markt verhandelbaar zijn geworden,
d.w.z. verhandelde leningen die zijn ingedeeld als schuldbewijzen met
een oorspronkelijke looptijd tot en met één jaar/langer dan één jaar en
tot en met twee jaar/langer dan twee jaar;
c) achtergestelde schuld in de vorm van schuldbewijzen met een oorspron
kelijke looptijd tot en met één jaar/langer dan één jaar en tot en met
twee jaar/langer dan twee jaar.

4. Deelnemingen

Deelnemingen vertegenwoordigen eigendomsrechten op vennootschappen
of quasivennootschappen; het is een vordering op de restwaarde nadat de
vorderingen van alle crediteuren zijn voldaan.
Deze post omvat beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen en an
dere deelnemingen.

5. Deelnemingen en aandelen of Aandelen of rechten uitgegeven door beleggingsinstellingen die beleggen in
rechten van deelneming in beleg financiële en/of niet-financiële activa voor zover deze belegging beogen
van bij het publiek aangetrokken beleggingskapitaal.
gingsfondsen
Deze post omvat aandelen/rechten van deelneming in geldmarktfondsen
uitgegeven door geldmarktfondsen overeenkomstig artikel 2 van deze ver
ordening en aandelen/rechten van deelneming in beleggingsfondsen m.u.v.
geldmarktfondsen(zoals vastgesteld in artikel 1, lid 1, van Verordening (EU)
nr. 1073/2013 (ECB/2013/38).

6. Niet-financiële activa (waaronder
vaste activa)

Materiële en imateriële active met uitzondering van financiële activa. Deze
post omvat woningen, overige bouwwerken, vervoermiddelen, machines en
apparatuur, kostbaarheden, intellectuele eigendommen zoals computer soft
ware en databases.

7. Overige activa

De post „overige activa” is de restpost aan de actiefzijde van de balans,
gedefinieerd als „niet elders opgenomen activa”. NCB’s kunnen de rappor
tage van specifieke, in deze post opgenomen subposities verlangen. Tot de
overige activa kunnen behoren:
a) posities in financiële derivaten met een positieve brutomarktwaarde
Voor statistische doeleinden worden hier financiële derivaten opge
nomen die op de balans moeten worden opgenomen en dienen gerap
porteerd te worden als een afzonderlijke „waarvan”-post met een secto
rale (MFI/niet MFI) en een geografische (binnenlands/eurogebied m.u.v.
binnenlands/buitenland) uitsplitsing;
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b) bruto ontvangen bedragen uit hoofde van posten op tussenrekeningen
Posten op tussenrekeningen zijn tegoeden op de MFI-balans die niet op
naam van klanten worden geboekt, maar die toch verband houden met
gelden van klanten, bijv. gelden die wachten op belegging, overboeking
of verevening;
c) bruto ontvangen bedragen uit hoofde van overlopende posten
Overlopende posten behelzen gelden, gewoonlijk toebehorend aan klan
ten, die tussen MFI’s worden overgedragen. Posten omvatten cheques
en andere betalingsvormen die ter inning naar andere MFI’s zijn
gezonden;
d) te ontvangen opgebouwde rente op leningen
Overeenkomstig het algemene beginsel van de periodetoerekening van
opbrengsten en kosten, dient te ontvangen rente op leningen op de
balans op transactiebasis geregistreerd te worden, d.w.z. op basis van
periodieke toerekening, en niet wanneer de rente feitelijk betaald wordt,
d.w.z. op kasbasis. Opgebouwde rente op leningen wordt op brutobasis
opgenomen in de categorie „overige activa”. Opgebouwde rente wordt
niet opgenomen in de lening waarop zij betrekking heeft, en dient
gerapporteerd te worden als een afzonderlijke „waarvan”-post;
e) opgebouwde rente op aangehouden schuldbewijzen;
f) te ontvangen dividenden;
g) ontvangen bedragen uit andere hoofde dan het kernbedrijf van de MFI;
h) tegenpost aan de actiefzijde van door de staat uitgegeven munten (alleen
op de balans van NCB’s).
Financiële instrumenten in de vorm van financiële activa (geregistreerd
onder overige balansposten), bepaalde financiële instrumenten die geen
financiële active zijn, zoals garanties, toezeggingen, gereguleerde en trust
leningen (buiten de balans geregistreerd), en niet-financiële activa, (geregis
treerd onder categorie 6) behoren niet tot overige activa.

PASSIVACATEGORIEËN
Categorie

8. Chartaal geld in omloop

Belangrijkste kenmerken

De passivacategorie „chartaal geld in omloop” betreft „bankbiljetten en
munten in omloop die zijn uitgegeven of gemachtigd door monetaire au
toriteiten”. Hiertoe behoren door de ECB of de NCB’s uitgegeven bank
biljetten. Munten in omloop zijn geen passiefpost van MFI’s in de euro
gebiedlidstaten, maar van de centrale overheid. Munten maken desalniette
min deel uit van de monetaire aggregaten en worden daarom geregistreerd
onder de categorie „chartaal geld in omloop”. De tegenpost van deze pas
siefpost dient geregistreerd te worden onder „overige activa”.
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9. Deposito’s

Belangrijkste kenmerken

Door informatieplichtigen aan crediteuren verschuldigde bedragen (aan
delen, deposito’s of overige) en die voldoen aan de in sectie 1 van deel
1 van bijlage I beschreven kenmerken, behalve de gelden verkregen door
de uitgifte van verhandelbare effecten of aandelen/rechten van deelneming
in geldmarktfondsen. Ten behoeve van het rapportagekader wordt deze
categorie uitgesplitst naar onmiddellijk opvraagbare deposito’s, deposito’s
met vaste looptijd, deposito’s met opzegtermijn en repo-overeenkomsten.
a) deposito’s en leningen
„Deposito’s” omvatten tevens „leningen” als passiva van MFI’s. Con
ceptueel gesproken zijn leningen door MFI’s ontvangen bedragen die
niet in de vorm van „deposito’s” gestructureerd worden. Het ESR 2010
maakt onderscheid tussen „leningen” „en deposito’s” op grond van de
partij die het initiatief neemt, indien dit de geldnemer is, is het een
lening, maar indien dit de geldgever is, is het een deposito. In het
rapportagekader worden „leningen” niet beschouwd als een aparte cate
gorie aan de passiefzijde van de balans. In plaats daarvan dienen als
„leningen” beschouwde tegoeden zonder differentiatie geregistreerd te
worden onder de passiefpost „depositoverplichtingen”, tenzij het verhan
delbare instrumenten zijn. Dit strookt met de boven gegeven definitie
van „depositoverplichtingen”. Leningen aan MFI’s die als „depositover
plichtingen” ingedeeld worden, dienen opgesplitst te worden overeen
komstig de vereisten van het rapportagekader (d.w.z. naar sector, instru
ment, valuta en looptijd). Door informatieplichtigen ontvangen syndi
caatsleningen behoren tot deze categorie.
b) niet-verhandelbare schuldinstrumenten
Niet-verhandelbare, door informatieplichtigen uitgegeven schuldinstru
menten worden in het algemeen geclassificeerd als „depositoverplichtin
gen”. Niet-verhandelbare, door informatieplichtigen uitgegeven instru
menten die naderhand verhandelbaar worden en die op secundaire mark
ten verhandeld kunnen worden, dienen als „schuldbewijzen” ingedeeld
te worden.
c) margestortingen
Margestortingen (margins) uit hoofde van derivatencontracten dienen als
„depositoverplichtingen” ingedeeld te worden, indien ze bij MFI’s ge
deponeerde geldelijke zekerheid vormen, eigendom blijven van de de
posant en bij afloop van het contract aan de deposant worden terugbe
taald. In beginsel dienen door de informatieplichtige ontvangen marges
alleen als „depositoverplichtingen” dienen geclassificeerd te worden
voor zover de MFI middelen tot haar beschikking krijgt die zonder
meer opnieuw kunnen worden uitgeleend;. indien een deel van door
de MFI ontvangen marges aan een andere deelnemer op de derivaten
markt dient doorgegeven te worden, bijv. de clearinginstelling, dient
alleen het voor de MFI beschikbaar blijvende gedeelte in principe als
„depositoverplichtingen” geclassificeerd te worden. Door de complexi
teit van de huidige marktpraktijken is het moeilijk die marges te iden
tificeren die daadwerkelijk terugbetaalbaar zijn, omdat verschillende
soorten marges zonder onderscheid op dezelfde rekeningen worden ge
plaatst, alsook is het moeilijk die marges te identificeren die voor de
MFI middelen zijn voor het verder uitlenen. In die gevallen kan de
classificatie van deze marges onder „overige verplichtingen” of als „de
positoverplichtingen” aanvaard worden.
d) geoormerkte uitstaande bedragen
Conform nationale praktijken geoormerkte uitstaande bedragen in ver
band met bijvoorbeeld leasingcontracten worden geclassificeerd deposit
overplichtingen onder „deposito’s met vaste looptijd” of „deposito’s met
een opzegtermijn” afhankelijk van de looptijd/bepalingen van het onder
liggende contract.
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e) door MFI’s uitgegeven aandelen
Door MFI’s uitgegeven aandelen worden ingedeeld als deposito’s en
niet als kapitaal en reserves indien: i) er tussen de uitgevende MFI en
de houder sprake is van een economische „debiteur-crediteur” relatie,
ongeacht de eigendomsrechten van deze aandelen; en ii) de aandelen
kunnen omgezet worden in chartaal geld of kunnen teruggekocht wor
den zonder significante beperkingen of boeten. Een opzegtermijn wordt
niet als een significante beperking beschouwd. Bovendien dienen der
gelijke aandelen aan de volgende voorwaarden te voldoen:
— de betrokken nationale bestuursrechtelijke bepalingen stipuleren
geen onvoorwaardelijk recht voor de uitgevende MFI om terugkoop
van haar aandelen af te wijzen;
— de aandelen zijn „waardevast”, d.w.z. onder normale omstandighe
den vindt uitbetaling plaats tegen hun nominale waarde in geval
van terugkoop;
— indien de MFI insolvent wordt, zijn de houders van haar aandelen
juridisch niet gehouden in te staan voor uitstaande verplichtingen,
zulks bovenop de nominale waarde van de aandelen, d.w.z. de
deelname van aandeelhouders in het geplaatste kapitaal, noch tot
enige bezwarende aanvullende lasten. De achterstelling van aan
delen ten opzichte van enig ander door de MFI uitgegeven instru
ment geldt niet als een bezwarende aanvullende last.
De opzegtermijnen voor de conversie van dergelijke aandelen in chartaal
geld worden aangewend voor de indeling van deze aandelen volgens de
uitsplitsing naar opzegtermijn binnen de instrumentencategorie „deposi
to’s”. Deze opzegtermijnen zijn tevens van toepassing bij de bepaling
van de reserveratio ingevolge artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1745/
2003 (ECB/2003/9). Geoormerkte aandelen die verband houden met
door de MFI verstrekte leningen, dienen ingedeeld te worden als depo
sitoverplichtingen, met dezelfde oorspronkelijke looptijduitsplitsing als
de onderliggende lening, d.w.z. als „deposito’s met vaste looptijd” of
„deposito’s met een opzegtermijn”, afhankelijk van de looptijdvoorwaar
den van het onderliggende leencontract.
Indien MFI’s dergelijke door MFI’s uitgegeven en als deposito’s, en niet
als kapitaal en reserves ingedeelde aandelen, aanhouden, worden deze
aandelen door de aanhoudende MFI aan de actiefzijde van haar balans
als leningen geregistreerd.
f) securitisatiepassiva
Tegenpost van leningen en/of overige activa afgestoten in een securiti
satie, maar nog geregistreerd op de statistische balans.
De volgende post wordt niet behandeld als een deposito:
Op een trustbasis ontvangen gelden (deposito’s), worden niet geregistreerd
op de statistische balans van de MFI (zie bij „op trustbasis verstrekte
leningen” onder categorie 2).

9.1. Onmiddellijk opvraagbare de Deposito’s die zonder enige significante vertraging, beperking of kosten
posito’s
kunnen worden omgezet in chartaal geld en/of die per cheque, bank
opdracht, debitering en dergelijke overdraagbaar zijn. Hiertoe behoren:
a) saldi (rentedragend of niet) die, zonder significante boete of beperkin
gen, onmiddellijk of aan het eind van de werkdag volgend op die
waarop ze werden opgevraagd, in chartaal geld kunnen worden omge
zet, maar niet overdraagbaar zijn;
b) saldi (rentedragend of niet) in „op hardware gebaseerd” of „op software
gebaseerd” elektronisch geld, bijv. elektronische portemonnees;
c) leningen, die afgelost moeten worden aan het einde van de werkdag
volgend op de werkdag waarop de lening werd verstrekt.
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9.1.a. Girale deposito’s

Belangrijkste kenmerken

Girale deposito’s zijn die deposito’s in de categorie „onmiddellijk opvraag
bare deposito’s” die direct overdraagbaar zijn om betalingen te verrichten
aan andere economische subjecten met behulp van algemeen gebruikte
betaalmiddelen, zoals overmaking en incasso, mogelijk ook via kredietof debetkaart, transacties in elektronisch geld, cheques, of soortgelijke
middelen, zonder enige significante vertraging, beperking of boete. Depo
sito’s die alleen kunnen worden gebruikt voor opneming van contanten en/
of deposito’s waarvan gelden alleen kunnen worden opgenomen of over
gedragen via een andere rekening van dezelfde eigenaar worden niet opge
nomen onder girale deposito’s.

9.2. Deposito’s met een vaste loop Niet-girale deposito’s die niet in chartaal geld kunnen worden omgezet vóór
tijd
afloop van een vaste termijn of die slechts vóór afloop daarvan in chartaal
geld kunnen worden omgezet als de houder enigerlei boete betaalt. Hiertoe
behoren tevens gereguleerde spaartegoeden waarvoor het looptijdcriterium
niet relevant is; deze dienen ingedeeld te worden in de looptijdcategorie
„langer dan twee jaar”. Financiële producten met roll-over-bepalingen moe
ten worden ingedeeld naar de kortste looptijd. Alhoewel deposito’s met een
vaste looptijd eventueel eerder kunnen worden opgezegd na voorafgaande
kennisgeving, of opgezegd kunnen worden op verzoek op straffe van be
paalde boeten, worden deze kenmerken niet relevant geacht voor
classificatiedoeleinden.

9.2.a./9.2.b./9.2.c. Deposito’s met
een vaste looptijd
tot en met één
jaar/langer
dan
één jaar en tot
en met twee
jaar/langer
dan
twee jaar

Deze posten omvatten voor elke looptijduitsplitsing:
a) Geplaatste tegoeden met een vaste looptijd tot en met één jaar/langer
dan één jaar en tot en met twee jaar/langer dan twee jaar die nietoverdraagbaar zijn en vóór het einde van de looptijd niet in chartaal
geld kunnen worden omgezet;
b) Geplaatste tegoeden met een vaste looptijd tot en met één jaar/langer
dan één jaar en tot en met twee jaar/langer dan twee jaar die nietoverdraagbaar zijn, maar wel na voorafgaande opzegging opvraagbaar
zijn; na opzegging worden deze tegoeden naargelang de opzegtermijn in
9.3.a. of 9.3.b. ondergebracht;
c) Geplaatste tegoeden met een vaste looptijd tot en met één jaar/langer
dan één jaar en tot en met twee jaar/langer dan twee jaar die nietoverdraagbaar zijn, maar onder betaling van een boete onmiddellijk
opvraagbaar zijn;
d) Margestortingen uit hoofde van derivatencontracten met een looptijd van
hoogstens één jaar/tussen één en twee jaar/langer dan twee jaar die
geldelijke zekerheid tegenover het kredietrisico vormen, maar eigendom
blijven van de deposant en aan de deposant worden terugbetaald bij
afloop van het contract;
e) Leningen hetzij beschreven in niet-verhandelbare documenten, hetzij
niet beschreven met een oorspronkelijke looptijd tot en met één jaar/
langer dan één jaar en tot en met twee jaar/langer dan twee jaar;
f) Door MFI’s uitgegeven niet-verhandelbare schuldbewijzen (al dan niet
in documenten belichaamd) met een oorspronkelijke looptijd tot en met
één jaar/langer dan één jaar en tot en met twee jaar/langer dan twee jaar;
g) Achtergestelde schuld uitgegeven door MFI’s in de vorm van deposito’s
of leningen met een oorspronkelijke looptijd tot en met één jaar/langer
dan één jaar en tot en met twee jaar/langer dan twee jaar;
h) Securitisatiepassiva.
Tegenpost van leningen en/of overige activa afgestoten in een securiti
satie, maar nog opgenomen op de statistische balans. Bij conventie
worden deze passiva toegewezen aan de looptijduitsplitsing vaste loop
tijd „langer dan twee jaar”.
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Daarnaast omvatten deposito’s met een vaste looptijd van langer dan twee
jaar:
Tegoeden (ongeacht looptijd) waarvoor de rentevoet en/of rentevoorwaar
den in nationale wetgeving zijn voorgeschreven en die worden aangehou
den voor bijzondere doeleinden, zoals woningfinanciering met een tijds
horizon van meer dan twee jaar, zelfs als ze, technisch gezien, onmiddellijk
opvraagbaar zijn

9.3. Deposito’s met een opzegter Niet-girale deposito’s zonder vaste looptijd die slechts in chartaal geld
mijn
kunnen worden omgezet met inachtneming van een opzegtermijn, vóór
afloop waarvan omzetting in chartaal geld niet of slechts met een boete
mogelijk is. Hiertoe behoren deposito’s die juridisch gezien wellicht on
middellijk opvraagbaar zijn, maar waarvoor krachtens nationale usance
boeten en beperkingen gelden (ingedeeld in de looptijdcategorie „tot en
met drie maanden”) evenals beleggingsrekeningen zonder opzegtermijn of
vaste looptijd maar met beperkingen ten aanzien van de op te nemen
bedragen (ingedeeld in de looptijdcategorie „langer dan drie maanden”).

9.3.a./9.3.b. Deposito’s met een op Hiertoe behoren:
zegtermijn tot en met
drie
maanden/langer a) Geplaatste tegoeden zonder vaste looptijd die slechts kunnen worden
opgevraagd met inachtneming van een opzegtermijn tot en met drie
dan
drie
maanden
maanden/langer dan drie maanden, waarvan langer dan twee jaar; als
waarvan langer dan
eerdere (of onmiddellijke) opvraging mogelijk is, gaat dit gepaard met
twee jaar
een boete; en
b) Geplaatste tegoeden met een vaste looptijd die niet-overdraagbaar zijn,
maar waarbij ten behoeve van vervroegde aflossing opzegging van toe
passing is geweest met een opzegtermijn van minder dan drie maanden/
langer dan drie maanden, waarvan langer dan twee jaar.
Daarnaast omvatten deposito’s met een opzegtermijn van drie maanden
niet-overdraagbare direct opvraagbare spaartegoeden en andere tegoeden
waarvoor, hoewel de tegoeden juridisch gezien onmiddellijk opvraagbaar
zijn, aanzienlijke boeten gelden
Deposito’s met een opzegtermijn van meer dan drie maanden waarvan
langer dan twee jaar (indien van toepassing) omvatten beleggingsrekenin
gen zonder opzegtermijn of vaste looptijd, waarbij het opnemen van be
dragen onderhevig is aan beperkingen

9.4. Repo’s

Tegenpost van gelden ontvangen in ruil voor door de informatieplichtigen
tegen een bepaalde koers verkochte effecten onder beding van wederinkoop
van dezelfde (of soortgelijke) effecten tegen een vaste koers op een afge
sproken datum in de toekomst. Door informatieplichtigen ontvangen bedra
gen in ruil voor effecten die aan een derde zijn overgedragen, „tijdelijke
verkrijger”, moeten onder „repo-overeenkomsten”, worden ingedeeld indien
er een vaste verplichting is om de transactie om te keren en niet louter een
optie daartoe. Dit houdt in dat tijdens de transactie alle risico’s en belo
ningen van de onderliggende effecten voor de informatieplichtigen blijven.
De volgende varianten van repo-achtige transacties worden allemaal in
gedeeld onder „repo-overeenkomsten”:
a) ontvangen bedragen in ruil voor effecten die tijdelijk aan een derde zijn
overgedragen in de vorm van een effectenuitleen tegen geldeijke zeker
heid; en
b) ontvangen bedragen in ruil voor effecten die tijdelijk aan een derde zijn
overgedragen in de vorm van een verkoop/terugkoopovereenkomst.
De onderliggende effecten van repo-achtige transacties worden geboekt
volgens de regels in actiefpost 3 schuldbewijzen. Transacties die de tijde
lijke overdracht van goud tegen geldeijke zekerheid behelzen, worden ook
onder deze post opgenomen
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10. Aandelen/rechten van deel Door GMF’s uitgegeven aandelen of rechten van deelneming. Zie definitie
in sectie 2 van deel I van bijlage I.
neming in geldmarktfondsen
11. Uitgegeven schuldbewijzen

Door informatieplichtigen uitgegeven effecten niet zijnde aandelen die in
strumenten vormen die doorgaans verhandelbaar zijn en op secundaire
markten worden verhandeld of op de markt kunnen worden verrekend en
die de houder geen eigendomsrechten verlenen met betrekking tot de emit
terende instelling. Hiertoe behoren:
a) Effecten die de houder een onvoorwaardelijk recht geven op een vast of
contractueel bepaald inkomen in de vorm van couponbetalingen en/of
vast bedrag op een bepaalde datum of op bepaalde data, dan wel vanaf
een bij de emissie vastgestelde datum;
b) Niet-verhandelbare, door informatieplichtigen uitgegeven instrumenten
die nadien verhandelbaar worden, dienen als „schuldbewijzen” te wor
den geclassificeerd (zie ook categorie 9);
c) Achtergestelde schuld uitgegeven door MFI’s moet voor monetaire en
financiële statistieken op dezelfde manier worden behandeld als andere
door MFI’s opgelopen schuld. Daarom dient achtergestelde schuld uit
gegeven in de vorm van effecten te worden geclassificeerd als „uitge
geven schuldbewijzen”, terwijl achtergestelde schuld die door MFI’s
wordt uitgegeven in de vorm van deposito’s of leningen, onder „deposit
overplichtingen” dient te worden opgenomen; Indien alle vormen van
achtergestelde schulden uitgegeven door MFI’s voor statistische doel
einden als één enkel cijfer worden aangegeven, dient dit cijfer onder de
post „uitgegeven schuldbewijzen” te worden opgenomen, vanwege het
feit dat achtergestelde schulden hoofdzakelijk bestaan uit effecten en
niet uit leningen; Achtergestelde schuld dient niet te worden opgenomen
onder de passiefpost „kapitaal en reserves”;
d) Hybride instrumenten. Verhandelbaar waardepapier met een combinatie
van schuldcomponenten en componenten van derivaten, waaronder:
i) verhandelbare schuldinstrumenten met daarin besloten derivaten;
ii) verhandelbaar waardepapier waarvan de aflossingswaarde en/of cou
pon gekoppeld is aan de ontwikkeling van een onderliggend refe
rentieactief, prijs van een actief of een andere referentie-indicator
gedurende de looptijd van het instrument.

Deze posten omvatten voor elke looptijduitsplitsing:
11.a./11.b./11.c. Schuldbewijzen
met een oorspron
kelijke looptijd tot a) door MFI’s uitgegeven verhandelbare schuldbewijzen (al dan niet in
documenten belichaamd) met een oorspronkelijke looptijd tot en met
en met één jaar/lan
één jaar/langer dan één jaar en tot en met twee jaar/langer dan twee
ger dan één jaar en
jaar; en
tot en met twee
jaar/langer
dan
b) door MFI’s uitgegeven achtergestelde schuld in de vorm van schuldbe
twee jaar
wijzen met een oorspronkelijke looptijd tot en met één jaar/langer dan
één jaar en tot en met twee jaar/langer dan twee jaar.
11.d. Waarvan schuldbewijzen tot Hybride instrumenten die zijn uitgegeven door MFI’s met een oorspronke
twee jaar en nominale kapitaal lijke looptijd tot twee jaar en op de vervaldatum een contractuele aflos
singswaarde in de uitgevende valuta hebben die lager is dan het bedrag dat
garantie minder dan 100 %
oorspronkelijk is geïnvesteerd vanwege de combinatie van schuldcom
ponenten en componenten van derivaten.
12. Kapitaal en reserves

Ten behoeve van het rapportagekader omvat deze categorie de bedragen die
voortvloeien uit de uitgifte, door informatieplichtigen aan aandeelhouders
en anderen met eigendomsrechten, van aandelen in hun vermogen die voor
de houder eigendomsrechten in de MFI vertegenwoordigen en in het alge
meen recht geven op een aandeel in de winst en een aandeel in het eigen
vermogen bij liquidatie. Winst (of verlies) zoals geregistreerd in de winsten-verliesrekening, middelen uit niet aan de aandeelhouders uitgekeerde
winst dan wel door informatieplichtigen gereserveerde gelden voor waar
schijnlijke betalingen en verplichtingen in de toekomst behoren hier even
eens toe. In detail zou de categorie in beginsel het volgende omvatten:
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a) aangetrokken eigen vermogen, met inbegrip van het agio;
b) winst (of verlies) zoals geregistreerd in de winst-en-verliesrekening;
c) rechtstreeks in het eigen vermogen verwerkte inkomsten en uitgaven;
d) middelen uit niet aan de aandeelhouders uitgekeerde winst;
e) specifieke en algemene voorzieningen met betrekking tot leningen, ef
fecten en andere activa, zoals bijvoorbeeld voorzieningen voor waarde
verminderingen en verliezen op leningen (kunnen worden geboekt vol
gens de administratieve regels).
13. Overige passiva

De post „overige passiva” is de restpost aan de passiefzijde van de balans,
gedefinieerd als „niet elders opgenomen passiva”. NCB’s kunnen de rap
portage van specifieke, in deze post opgenomen subposities verlangen. Tot
de overige passiva kunnen behoren:
a) posities in financiële derivaten met een negatieve brutomarktwaarde
Voor statistische doeleinden worden hier financiële derivaten opge
nomen die op de balans geregistreerd moeten worden en dienen gerap
porteerd te worden als een afzonderlijke „waarvan”-post met een secto
rale (MFI/niet-MFI) en een geografische (binnenlands/eurogebied m.u.v.
binnenlands/buitenland) uitsplitsing;
b) bruto te betalen bedragen uit hoofde van tussenrekeningen
Tussenrekeningen zijn tegoeden op de MFI balans die niet op naam van
klanten worden geboekt, maar die toch verband houden met gelden van
klanten, bijv. gelden die wachten op belegging, overboeking of
verevening;
c) bruto te betalen bedragen uit hoofde van overlopende posten
Overlopende posten behelzen gelden, gewoonlijk toebehorend aan klan
ten, die tussen MFI’s worden overgedragen. Posten omvatten overma
kingen waarvoor rekeningen van klanten zijn gedebiteerd, en andere
posten waarvoor de bijbehorende betaling nog niet door de informatie
plichtige is gedaan;
d) te betalen opgebouwde rente op deposito’s.
Overeenkomstig het algemene principe van de periodetoerekening van
opbrengsten en kosten, dient op deposito’s te betalen rente op de balans
opgenomen te worden naarmate die gevormd wordt, d.w.z. op basis van
periodieke toerekening en niet wanneer de rente feitelijk betaald wordt,
d.w.z. op kasbasis. Opgebouwde rente op deposito’s wordt op bruto
basis opgenomen in de categorie „overige passiva”. Opgebouwde rente
wordt niet opgenomen in het deposito waarop zij betrekking heeft, en
dient gerapporteerd te worden als een afzonderlijke „waarvan”-post;
e) opgebouwde rente op uitgegeven schuldbewijzen
f) te betalen dividenden;
te betalen bedragen uit andere hoofde dan het kernbedrijf van de MFI,
bijv. bedragen verschuldigd aan leveranciers, belasting, lonen, sociale
premies;
g) voorzieningen die verplichtingen ten opzichte van derden vertegenwoor
digen, d.w.z. pensioenen en dividenden;
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h) margestortingen uit hoofde van derivatencontracten
Margestortingen (margins) uit hoofde van derivatencontracten worden
gewoonlijk ingedeeld als „depositoverplichtingen” (zie categorie 9).
Door de complexiteit van de huidige marktpraktijken is het moeilijk
die marges te identificeren die daadwerkelijk terugbetaalbaar zijn, omdat
verschillende soorten marges zonder onderscheid op dezelfde rekeningen
worden geplaatst, alsook is het moeilijk die marges te identificeren die
voor de MFI middelen zijn voor het verder uitlenen. In die gevallen kan
de classificatie van deze marges onder „overige verplichtingen” of als
„depositoverplichtingen” aanvaard worden;
i) netto te betalen bedragen uit hoofde van toekomstige afwikkelingen van
effectentransacties of transacties in vreemde valuta.
Van „overige passiva” kunnen bijna alle financiële instrumenten in de vorm
van financiële passiva (inbegrepen in de andere balansposten), financiële
instrumenten niet in de vorm van financiële activa, zoals garanties, toezeg
gingen, gereguleerde en trustleningen (verantwoord buiten de balans), en
niet-financiële passiva zoals kapitaalposten aan de passiefzijde (inbegrepen
in „kapitaal en reserves”) worden uitgesloten.

DEEL 3
Sectorendefinities
Het ESR 2010 stelt de norm voor de sectorindeling. Deze tabel geeft een ge
detailleerde standaardbeschrijving van sectoren die NCB’s overeenkomstig deze
verordening in nationale categorieën omzetten. In het eurogebied gevestigde
tegenpartijen worden geïdentificeerd aan de hand van hun sector conform de
door de Europese Centrale Bank (ECB) voor statistische doeleinden bijgehouden
lijsten en de leidraad voor de statistische classificatie van tegenpartijen in het
„Monetary, financial institutions and markets statistics sector manual: Guidance
for the statistical classification of customers” van de ECB. Buiten het eurogebied
gevestigde kredietinstellingen worden aangeduid als „banken” en niet als MFI’s.
Evenzo heeft de term „niet-MFI” alleen betrekking op de lidstaten; Voor lidstaten
die de euro niet als munteenheid hebben, wordt de term „niet-banken” gebruikt.
Tabel
Definities van sectoren
Sector

Definitie

MFI’s

Zie artikel 1

Overheid

De sector overheid (S.13) bestaat uit institutionele
eenheden die niet-marktproducenten zijn waarvan
de output voor individueel of collectief verbruik is
bestemd, en die worden gefinancierd uit verplichte
betalingen door eenheden die tot andere sectoren
behoren, en institutionele eenheden die zich in
hoofdzaak bezighouden met de herverdeling van
het nationale inkomen en vermogen (ESR 2010,
paragraaf 2.111 tot en met 2.113).

Centrale overheid

Deze subsector (S.1311) omvat alle bestuursinstel
lingen van de staat en andere centrale organen waar
van de bevoegdheid zich gewoonlijk over het ge
hele economische gebied uitstrekt, met uitzondering
van socialezekerheidsfondsen (ESR 2010, paragraaf
2.114).
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Deelstaatoverheid

Deze subsector (S.1312) bestaat uit die typen van
bestuursinstellingen die afzonderlijke institutionele
eenheden zijn en die bepaalde overheidsfuncties,
met uitzondering van het beheer van sociale zeker
heidsfondsen, uitoefenen op een lager niveau dan de
centrale overheid en op een hoger niveau dan de
institutionele eenheden van de lagere overheid
(ESR 2010, paragraaf 2.115).

Lagere overheid

Deze subsector (S.1313) omvat de instellingen van
openbaar bestuur waarvan de bevoegdheid zich
slechts tot een lokaal gedeelte van het economische
gebied uitstrekt, met uitzondering van de plaatse
lijke instellingen van socialezekerheidsfondsen
(ESR 2010, paragraaf 2.116).

Socialezekerheidsfondsen

De subsector socialezekerheidsfondsen (S.1314) zijn
institutionele eenheden op centraal, deelstaat- en lo
kaal niveau waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit
het verstrekken van sociale uitkeringen en die aan
de twee volgende criteria voldoen: a) bepaalde be
volkingsgroepen zijn bij wet- of regelgeving ver
plicht aan de regeling deel te nemen dan wel pre
mies te betalen; en b) de overheid is verantwoorde
lijk voor het beheer van de instelling wat de vast
stelling of goedkeuring van de premies en uitkerin
gen betreft, ongeacht haar rol als toezichthoudend
orgaan of werkgever (ESR 2010, paragraaf 2.117).

Beleggingsfondsen m.u.v.
GMF’s

Beleggingsfondsen
zoals
vastgesteld
in
Verordening (EU) nr. 1073/2013 (ECB/2013/38).
De subsector bestaat uit alle collectieve beleggings
instellingen — m.u.v. geldmarktfondsen — die be
leggen in financiële en/of niet-financiële activa voor
zover deze belegging beogen van bij het publiek
aangetrokken beleggingskapitaal.

Overige financiële inter
mediairs m.u.v. verzeke
ringsinstellingen en pensi
oenfondsen + financiële
hulpbedrijven + Financi
ële instellingen en krediet
verstrekkers binnen con
cernverband

De overige financiële intermediairs m.u.v. verzeke
ringsinstellingen en pensioenfondsen (S.125) bestaat
uit alle financiële instellingen en quasivennoot
schappen met als hoofdfunctie financiële intermedi
atie door het aangaan van verplichtingen, m.u.v. van
in chartaal geld luidende verplichtingen, deposito’s
(of daarmee vergelijkbare financiële titels), aandelen
of rechten van deelneming in beleggingsfondsen of
in verband met verzekerings-, pensioen- en stan
daardgarantieregelingen bij institutionele eenheden
(ESR 2010, paragraaf 2.86 tot en met 2.94).
De subsector financiële hulpbedrijven (S.126) be
staat uit alle financiële instellingen en quasivennoot
schappen die zich hoofdzakelijk bezighouden met
activiteiten die nauw verband houden met financiële
intermediatie, maar zelf geen financiële intermedi
airs zijn. Deze subsector omvat eveneens hoofdkan
toren waarvan de dochterondernemingen alle of fi
nanciële vennootschappen zijn (ESR 2010, para
graaf 2.95 tot en met 2.97).
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De subsector financiële instellingen en kredietver
strekkers binnen concernverband (S.127) bestaat
uit alle financiële instellingen en quasivennoot
schappen die zich noch met financiële intermediatie,
noch met het verlenen van financiële hulpdiensten
bezighouden en waarvan het merendeel van hetzij
de activa hetzij de passiva niet op open markten
wordt verhandeld. Deze subsector omvat holdings
die een zeggenschapsbelang bezitten in een groep
dochterondernemingen en waarvan de hoofdactivi
teit bestaat in het bezitten van de groep zonder
dat andere diensten worden verleend aan de onder
nemingen waarin zij dat belang bezitten, m.a.w. zij
besturen of beheren geen andere eenheden (ESR
2010, paragraaf 2.98 tot en met 2.99).

Verzekeringsinstellingen

De subsector verzekeringsinstellingen (S.128) be
staat uit alle financiële instellingen en quasivennoot
schappen met als hoofdfunctie financiële intermedi
atie door middel van het poolen van risico’s, hoofd
zakelijk in de vorm van directe verzekering of her
verzekering (ESR 2010, paragraaf 2.100 tot en met
2.104).

Pensioenfondsen

De subsector pensioenfondsen (S.129) bestaat uit
alle financiële instellingen en quasivennootschappen
met als hoofdfunctie financiële intermediatie door
middel van het poolen van sociale risico’s en be
hoeften van de verzekerden (sociale verzekering).
Pensioenfondsen als socialeverzekeringsregelingen
verschaffen een inkomen aan gepensioneerden en
vaak uitkeringen bij overlijden en invaliditeit (ESR
2010, paragraaf 2.105 tot en met 2.110).

Niet-financiële
schappen

vennoot De sector niet-financiële vennootschappen (S.11)
bestaat uit institutionele eenheden met eigen rechts
persoonlijkheid die marktproducent zijn, en waarvan
de hoofdactiviteit bestaat in de productie van goe
deren en niet-financiële diensten. Deze sector omvat
tevens niet-financiële quasivennootschappen (ESR
2010, paragraaf 2.45 tot en met 2.54).

Huishoudens en instellin
gen zonder winstoogmerk
ten behoeve van huishou
dens

De sector huishoudens (S.14) bestaat uit personen
of groepen van personen in hun hoedanigheid van
consument en personen of groepen van personen die
als ondernemer goederen en al dan niet financiële
diensten voor de markt produceren (marktproducen
ten), voor zover de goederen en diensten niet wor
den geproduceerd door afzonderlijke entiteiten die
als quasivennootschap worden aangemerkt. Deze
sector omvat ook personen of groepen van personen
die als producent uitsluitend voor eigen finaal ge
bruik goederen en niet-financiële diensten voort
brengen (ESR 2010, paragraaf 2.118 tot en met
2.128).
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De sector instellingen zonder winstoogmerk ten be
hoeve van huishoudens (IZWBH) (S.15) bestaat uit
instellingen zonder winstoogmerk met rechtsper
soonlijkheid die werken ten behoeve van huishou
dens en die particuliere niet-marktproducent zijn. De
voornaamste middelen van deze instellingen zijn
vrijwillige bijdragen, in geld of in natura, van huis
houdens in hun hoedanigheid van consument, beta
lingen door de overheid en inkomen uit vermogen
(ESR 2010, paragraaf 2.129 tot en met 2.130).
Eenmanszaken en per
sonenvennootschappen
zonder rechtspersoonlijk
heid (subsector van „huis
houdens”)

Eenmanszaken en personenvennootschappen zonder
rechtsperssonlijkheid, voor zover ze niet als quasi
vennootschappen worden behandeld, en die markt
producenten zijn (ESR 2010, paragraaf 2.119 d).
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TOEPASSING

VAN RESERVEVERPLICHTINGEN
TEERDE SPECIALE REGELS

EN

GERELA

DEEL I
Reserveverplichtingen voor kredietinstellingen: algemene regels
1. Met een * gemarkeerde cellen in tabel 1 van bijlage I worden gebruikt bij de
berekening van de reservebasis. Wat betreft schuldbewijzen, moeten de kre
dietinstellingen ofwel het bewijs van de passiva leveren om vrijgesteld te
worden van de reservebasis ofwel een genormaliseerd bedrag aftrekken ter
grootte van een door de Europese Centrale Bank (ECB) gespecificeerd per
centage. De geschakeerde cellen worden uitsluitend gerapporteerd door reser
veplichtige kredietinstellingen.
2. De kolom „w.v. kredietinstellingen met reserveverplichtingen, ECB en natio
nale centrale banken (NCB’s)” bevat niet de passiva van rapporterende instel
lingen jegens instellingen die in de lijst van instellingen worden genoemd als
zijnde vrijgesteld van het aanhouden van reserveverplichtingen van de ECB,
d.w.z. instellingen die zijn vrijgesteld om andere redenen dan reorganisatie.
instellingen die op grond van reorganisatie tijdelijk van hun reserveverplich
tingen zijn ontheven, worden behandeld als instellingen met reserveverplich
tingen. Passiva jegens deze instellingen vallen derhalve onder de kolom „w.v.
kredietinstellingen met reserveverplichtingen, ECB en NCB’s”. Onder deze
kolom vallen ook de verplichtingen jegens instellingen die door toepassing
van de vasteaftrekregeling feitelijk niet verplicht zijn tot het aanhouden van
reserves bij het Europees Stelsel van centrale banken.
3. Volledige rapporteurs kunnen ook informatie verstrekken over posities ten
opzichte van „andere MFI’s dan kredietinstellingen met reserveverplichtingen,
ECB en NCB’s”, in plaats van posities ten opzichte van „MFI’s” en „krediet
instellingen met reserveverplichtingen, ECB en NCB’s”, op voorwaarde dat
dit niet ten koste gaat van de gedetailleerdheid van gegevens en geen ge
volgen heeft voor posities in niet-geschakeerde cellen. Voorts bestaat de
mogelijkheid dat kredietinstellingen met reserveverplichtingen, afhankelijk
van de nationale inzamelingssystemen en zonder dat dit afbreuk doet aan
de verplichting tot het hanteren van de definities en classificatiebeginselen
met betrekking tot de MFI-balans zoals neergelegd in deze verordening, de
noodzakelijke gegevens voor het berekenen van de reservebasis, uitgezonderd
die welke betrekking hebben op verhandelbare waardepapieren, verstrekken
overeenkomstig de beneden aangegeven tabel, mits dit niet ten koste gaat van
de posities in de geschakeerde cellen in tabel 1 van bijlage I.
4. Kredietinstellingen die bij de zogenaamde „cutting-off-the-tail”-procedure zijn
betrokken, rapporteren ten minste de kwartaalgegevens die nodig zijn om de
reservebasis te berekenen overeenkomstig de tabel hierna.
5. Voor rapportage overeenkomstig de tabel hierna, moet een strikte overeen
stemming met tabel 1 van bijlage I gewaarborgd worden.
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DEEL 2
Speciale regels
SECTIE 1
Statistische rapportage op geaggregeerde basis als groep door
kredietinstellingen waarop het stelsel van reserveverplichtingen van de ECB
van toepassing is
1.1. Afhankelijk van de vervulling van de in artikel 11 van Verordening (EG)
nr. 1745/2003 (ECB/2003/9) uiteengezette voorwaarden, kan de directie
reserveplichtige kredietinstellingen toestaan statistieken geaggregeerd als
groep binnen een lidstaat te rapporteren. Alle betrokken instellingen worden
afzonderlijk opgenomen in de lijst van MFI’s van de ECB.

1.2. Indien kredietinstellingen toestemming is verleend minimumreserves aan te
houden via een bemiddelende instelling, op grond van artikel 10 van Ver
ordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9), en geen voordeel hebben van
de in deze paragraaf bedoelde rapportage als groep, kan de betreffende
NCB de bemiddelende instelling machtigen statistieken namens krediet
instellingen geaggregeerd te rapporteren (m.u.v. van die betreffende de
reservebasis). Alle betrokken instellingen worden afzonderlijk opgenomen
in de lijst van MFI’s van de ECB.

1.3. Indien de groep van kredietinstellingen slechts bestaat uit instellingen die bij
de zogenaamde „cutting-off-the-tail”-procedure zijn betrokken, dienen zij
slechts te voldoen aan de regels betreffende vereenvoudigde rapportage
voor instellingen die bij de zogenaamde „cutting-off-the-tail”-procedure
zijn betrokken. In alle andere gevallen blijft het volledige rapportageschema
op de hele groep van toepassing.

SECTIE 2
Reserveverplichtingen in het geval van fusies waarbij kredietinstellingen zijn
betrokken
2.1. Voor de toepassing van deze bijlage hebben de termen „fusie”, „fuserende
instellingen”, en „overnemende instelling” dezelfde betekenis als in artikel 1
van Verordening (EG) nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

2.2. Voor de reserveperiode waarin een fusie plaatsvindt, worden de reserve
verplichtingen van de overnemende instelling berekend en moeten deze
worden nagekomen zoals vastgelegd in artikel 13 van Verordening (EG)
nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

2.3. Voor de daarop volgende reserveperiodes wordt de reserveverplichting van
de overnemende instelling berekend op basis van een reservebasis en van
statistische informatie die wordt gerapporteerd overeenkomstig de regels in
de tabel hierna. In andere gevallen gelden de normale regels voor het
rapporteren van statistische informatie en het berekenen van reservever
plichtingen, zoals vastgelegd in artikel 3 van Verordening (EG)
nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).

2.4. Zonder afbreuk te doen aan de in de vorige paragrafen uiteengezette ver
plichtingen, kan de betreffende NCB de overnemende instelling toestem
ming geven via tijdelijke procedures te voldoen aan de verplichtingen om
statistische informatie te rapporteren, bijvoorbeeld aparte formulieren voor
elk van de fuserende instellingen gedurende verscheidene perioden nadat de
fusie heeft plaatsgevonden. De duur van deze vrijstelling van normale rap
portageprocedures dient zoveel mogelijk beperkt te blijven en een periode
van zes maanden nadat de fusie heeft plaatsgevonden, niet te overschrijden.
Deze vrijstelling laat de verplichting van de overnemende instelling onverlet
om te voldoen aan haar rapportageverplichtingen overeenkomstig deze ver
ordening en, indien van toepassing, aan haar verplichting om de rapportage
verplichtingen van fuserende instellingen op zich te nemen overeenkomstig
deze bijlage.
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Tabel
Specifieke regels voor de berekening van reserveverplichtingen van kredietinstellingen die
betrokken zijn bij een fusie (1)
Gevalnum
mer

Type fusie

Te vervullen verplichtingen

1

Een fusie waarbij een volledige
rapporteur (overnemende instel
ling) één of meer volledige rap
porteurs (fuserende instellingen)
overneemt, wordt van kracht na
de door de betreffende NCB vast
gestelde einddatum voor het rap
porteren van maandelijkse statisti
sche informatie die betrekking
heeft op de voorafgaande maand

Voor de reserveperiode die volgt op de fusie, wordt
de reserveverplichting van de overnemende instel
ling berekend op basis van een reservebasis die de
som is van de reservebasissen van de overnemende
instelling en de fuserende instellingen. De bij el
kaar te voegen reservebases zijn de voor deze re
serveperiode relevante reservebases indien de fusie
niet had plaatsgevonden. Er geldt dat slechts een
maal een vast bedrag op de reserveverplichting in
mindering kan worden gebracht

2

Een fusie waarbij een volledige
rapporteur (overnemende instel
ling) één of meer instellingen die
bij de „cutting-off-the-tail”-pro
cedure betrokken zijn, en moge
lijk één of meer volledige rappor
teurs (fuserende instellingen)
overneemt, wordt van kracht na
de door de betreffende NCB vast
gestelde einddatum voor het rap
porteren van statistische informa
tie die betrekking heeft op het
voorafgaande kwartaal

Voor de reserveperiode die volgt op de fusie, wordt
de reserveverplichting van de overnemende instel
ling berekend op basis van een reservebasis die de
som is van de reservebasissen van de overnemende
instelling en de fuserende instellingen. De bij elkaar
te voegen reservebases zijn de voor deze reservepe
riode relevante reservebases indien de fusie niet had
plaatsgevonden. Er geldt dat slechts eenmaal een
vast bedrag op de reserveverplichting in mindering
kan worden gebracht

3

Een fusie waarbij een volledige
rapporteur (overnemende instel
ling) één of meer instellingen die
bij de „cutting-off-the-tail”-pro
cedure betrokken zijn, en moge
lijk één of meer volledige rappor
teurs (fuserende instellingen)
overneemt, wordt van kracht na
de door de betreffende NCB vast
gestelde einddatum voor het rap
porteren van statistische informa
tie die betrekking heeft op het
voorafgaande kwartaal

Voor de reserveperiode die volgt op de fusie,
wordt de reserveverplichting van de overne
mende instelling berekend op basis van een re
servebasis die de som is van de reservebasissen
van de overnemende instelling en de fuserende
instellingen. De bij elkaar te voegen reserveba
ses zijn de voor deze reserveperiode relevante
reservebases indien de fusie niet had plaats
gevonden. Er geldt dat slechts eenmaal een
vast bedrag op de reserveverplichting in minde
ring kan worden gebracht. De overnemende in
stelling dient, naast haar eigen rapportagever
plichtingen, de rapportageverplichtingen van de
fuserende instellingen te vervullen wat betreft
statistische informatie die betrekking heeft op
de aan de fusie voorafgaande maand

4

Een fusie waarbij een volledige
rapporteur (overnemende instel
ling) één of meer instellingen die
bij de „cutting-off-the-tail”-pro
cedure betrokken zijn, en moge
lijk één of meer volledige rappor
teurs (fuserende instellingen)
overneemt, wordt van kracht in
de periode tussen het einde van
een kwartaal en de door de betref
fende NCB vastgestelde eind
datum voor het rapporteren van
statistische informatie die betrek
king heeft op het voorafgaande
kwartaal

Voor de reserveperiode die volgt op de fusie, wordt
de reserveverplichting van de overnemende instel
ling berekend op basis van een reservebasis die de
som is van de reservebasissen van de overnemende
instelling en de fuserende instellingen. De bij el
kaar te voegen reservebasissen zijn de voor deze
reserveperiode relevante reservebasissen indien de
fusie niet had plaatsgevonden. Er geldt dat slechts
eenmaal een vast bedrag op de reserveverplichting
in mindering kan worden gebracht. De overne
mende instelling dient, naast haar eigen rapporta
geverplichtingen, de rapportageverplichtingen van
de fuserende instellingen te vervullen wat betreft
statistische informatie die betrekking heeft op de
maand die of het kwartaal dat aan de fusie voor
afgaat, afhankelijk van de instelling
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Gevalnum
mer

Type fusie

Te vervullen verplichtingen

5

Een fusie waarbij een instelling Dezelfde procedure als in geval 1 is van toepas
die bij de „cutting-off-the-tail”- sing
procedure betrokken is (overne
mende instelling), één of meer
volledige rapporteurs en mogelijk
één of meer instellingen die bij de
„cutting-off-the-tail”-procedure
betrokken zijn (fuserende instel
lingen), overneemt, wordt van
kracht na de door de betreffende
NCB vastgestelde einddatum voor
het rapporteren van statistische in
formatie die betrekking heeft op
de voorafgaande maand

6

Een fusie waarbij een instelling
die bij de „cutting-off-the-tail”procedure betrokken is (overne
mende instelling), één of meer in
stellingen die bij de „cutting-offthe-tail”-procedure betrokken zijn
(fuserende instellingen) over
neemt, wordt van kracht na de
door de betreffende NCB vast
gestelde einddatum voor het rap
porteren van statistische informa
tie die betrekking heeft op het
voorafgaande kwartaal

7

Een fusie waarbij een instelling die Dezelfde procedure als in geval 2 is van toepas
bij de „cutting-off-the-tail”-pro sing
cedure betrokken is (overnemende
instelling), één of meer instellingen
die bij de „cutting-off-the-tail”-pro
cedure betrokken zijn (fuserende in
stellingen), overneemt, wordt van
kracht na de door de betreffende
NCB vastgestelde einddatum voor
het rapporteren van statistische in
formatie die betrekking heeft op
het voorafgaande kwartaal en waar
bij de instelling die bij de „cuttingoff-the-tail”-procedure betrokken is,
als gevolg van de fusie, een vol
ledige rapporteur wordt

8

Een fusie waarbij een instelling
die bij de „cutting-off-the-tail”procedure betrokken is (overne
mende instelling), één of meer in
stellingen die bij de „cutting-offthe-tail”-procedure betrokken zijn
(fuserende instellingen), over
neemt, wordt van kracht in de pe
riode tussen het einde van een
kwartaal en de door de betref
fende NCB vastgestelde eind
datum voor het rapporteren van
statistische informatie die betrek
king heeft op het voorafgaande
kwartaal

Vanaf de op de fusie volgende reserveperiode en
tot de overnemende instelling voor de eerste keer
na de fusie kwartaalgegevens heeft gerapporteerd,
overeenkomstig de verminderde statistische rap
portageverplichtingen die gelden voor rapporteurs
die bij de „cutting-off-the-tail”-procedure betrok
ken zijn, zoals vastgelegd in bijlage III bij deze
verordening, wordt de reserveverplichting van de
overnemende instelling berekend op basis van een
reservebasis die de som is van de reservebasissen
van de overnemende instelling en de fuserende in
stellingen. De bij elkaar te voegen reservebases zijn
de voor deze reserveperiode relevante reservebases
indien de fusie niet had plaatsgevonden. Er geldt
dat slechts eenmaal een vast bedrag op de reserve
verplichting in mindering kan worden gebracht

Vanaf de op de fusie volgende reserveperiode en
tot de overnemende instelling voor de eerste keer
na de fusie kwartaalgegevens heeft gerapporteerd,
overeenkomstig de verminderde statistische rap
portageverplichtingen die gelden voor rapporteurs
die bij de „cutting-off-the-tail”-procedure betrok
ken zijn, zoals vastgelegd in bijlage III, wordt de
reserveverplichting van de overnemende instelling
berekend op basis van een reservebasis die de som
is van de reservebasissen van de overnemende in
stelling en de fuserende instellingen. De bij elkaar
te voegen reservebases zijn de voor deze reserve
periode relevante reservebases indien de fusie niet
had plaatsgevonden. Er geldt dat slechts eenmaal
een vast bedrag op de reserveverplichting in min
dering kan worden gebracht. De overnemende in
stelling dient, naast haar eigen rapportageverplich
tingen, de rapportageverplichtingen van de fuse
rende instellingen te vervullen wat betreft statisti
sche informatie die betrekking heeft op het aan de
fusie voorafgaande kwartaal
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Gevalnum
mer

Type fusie

Te vervullen verplichtingen

9

Een fusie waarbij een instelling Dezelfde procedure als in geval 3 is van toepas
die bij de „cutting-off-the-tail”- sing
procedure betrokken is (overne
mende instelling), één of meer
volledige rapporteurs en mogelijk
één of meer instellingen die bij de
„cutting-off-the-tail”-procedure
betrokken zijn (fuserende instel
lingen) overneemt, wordt van
kracht in de periode tussen het
einde van een maand en de door
de betreffende NCB vastgestelde
einddatum voor het rapporteren
van maandelijkse statistische in
formatie die betrekking heeft op
de voorafgaande maand

10

Een fusie waarbij een instelling Dezelfde procedure als in geval 4 is van toepas
die bij de „cutting-off-the-tail”- sing
procedure betrokken is (overne
mende instelling), één of meer in
stellingen die bij de „cutting-offthe-tail”-procedure betrokken zijn
(fuserende instellingen) over
neemt, wordt van kracht in de pe
riode tussen het einde van een
kwartaal en de door de betref
fende NCB vastgestelde eind
datum voor het rapporteren van
statistische informatie die betrek
king heeft op het voorafgaande
kwartaal en waarbij de instelling
die bij de „cutting-off-the-tail”procedure betrokken is, als gevolg
van de fusie, een volledige rap
porteur wordt

11

Een fusie waarbij een volledige
rapporteur (overnemende instel
ling) wordt gevormd van één of
meer volledige rapporteurs (fuse
rende instellingen), wordt van
kracht in de periode tussen het
einde van een maand en de door
de betreffende NCB vastgestelde
einddatum voor het rapporteren
van maandelijkse statistische in
formatie die betrekking heeft op
de voorafgaande maand

Voor de reserveperiode die volgt op de fusie,
wordt de reserveverplichting van de overne
mende instelling berekend op basis van een re
servebasis die de som is van de reservebasissen
van de fuserende instellingen. De bij elkaar te
voegen reservebases zijn de voor deze reserve
periode relevante reservebases indien de fusie
niet had plaatsgevonden. Er geldt dat slechts
eenmaal een vast bedrag op de reserveverplich
ting in mindering kan worden gebracht. De
overnemende instelling vervult de rapportage
verplichtingen van de fuserende instellingen
wat betreft de statistische informatie die betrek
king heeft op de aan de fusie voorafgaande
maand

12

Een fusie waarbij een volledige
rapporteur (overnemende instel
ling) wordt gevormd van één of
meer instellingen die bij de „cut
ting-off-the-tail”-procedure
be
trokken zijn, en mogelijk één of
meer volledige rapporteurs (fuse
rende instellingen), wordt van
kracht in de periode tussen het
einde van een kwartaal en de
door de betreffende NCB vast
gestelde einddatum voor het rap
porteren van statistische informa
tie die betrekking heeft op het
voorafgaande kwartaal

Voor de reserveperiode die volgt op de fusie,
wordt de reserveverplichting van de overne
mende instelling berekend op basis van een re
servebasis die de som is van de reservebasissen
van de fuserende instellingen. De bij elkaar te
voegen reservebases zijn de voor deze reserve
periode relevante reservebases indien de fusie
niet had plaatsgevonden. Er geldt dat slechts
eenmaal een vast bedrag op de reserveverplich
ting in mindering kan worden gebracht De over
nemende instelling vervult de rapportagever
plichtingen van de fuserende instellingen wat
betreft gegevens die betrekking hebben op de
maand die of het kwartaal dat aan de fusie voor
afgaat, afhankelijk van de instelling
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Gevalnum
mer

13

Type fusie

Een fusie waarbij een instelling
die bij de „cutting-off-the-tail”procedure betrokken is (overne
mende instelling), wordt gevormd
van één of meer instellingen die
bij de „cutting-off-the-tail”-pro
cedure betrokken zijn (fuserende
instellingen), wordt van kracht in
de periode tussen het einde van
een kwartaal en de door de betref
fende NCB vastgestelde eind
datum voor het rapporteren van
statistische informatie die betrek
king heeft op het voorafgaande
kwartaal

Te vervullen verplichtingen

Vanaf de op de fusie volgende reserveperiode en
tot de overnemende instelling voor de eerste
keer na de fusie kwartaalgegevens heeft gerap
porteerd, overeenkomstig de verminderde statis
tische rapportageverplichtingen die gelden voor
rapporteurs die bij de „cutting-off-the-tail”-pro
cedure betrokken zijn, zoals vastgelegd in
bijlage III, wordt de reserveverplichting van de
overnemende instelling berekend op basis van
een reservebasis die de som is van de reserve
basissen van de overnemende instelling en de
fuserende instellingen. De bij elkaar te voegen
reservebases zijn de voor deze reserveperiode
relevante reservebases indien de fusie niet had
plaatsgevonden. Er geldt dat slechts eenmaal een
vast bedrag op de reserveverplichting in minde
ring kan worden gebracht De overnemende in
stelling neemt de rapportageverplichtingen op
zich van de fuserende instellingen wat betreft
gegevens die betrekking hebben op het aan de
fusie voorafgaande kwartaal

(1) Deze tabel geeft de details van meer complexe procedures die van toepassing zijn op specifieke gevallen.
Voor gevallen die niet in de tabel voorkomen, gelden de normale regels voor het rapporteren van statistische
informatie en het berekenen van reserveverplichtingen, zoals uiteengezet in artikel 3 van Verordening (EG)
nr. 1745/2003 (ECB/2003/9).
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BIJLAGE IV
MINIMUM KWALITEITSNORMEN WAARAAN DE RAPPORTAGE
DOOR DE WERKELIJKE POPULATIE VAN INFORMATIEPLICHTI
GEN MOET VOLDOEN
Informatieplichtigen dienen de volgende minimumnormen in acht te nemen om
aan de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank (ECB) te
voldoen.
1. Minimumnormen voor transmissie:
a) de rapportage moet tijdig plaatsvinden en binnen de termijn die door de
desbetreffende NCB is vastgesteld;
b) vorm en formaat van de statistische rapporten moeten voldoen aan de
technische rapportagevereisten die hiervoor door de NCB’s zijn
vastgesteld;
c) de informatieplichtige dient de betrokken NCB details te verstrekken
inzake één of meerdere contactpersonen;
d) de datatransmissie aan de NCB’s moet gebeuren met inachtneming van de
daarvoor vastgestelde technische specificaties.
2. Minimumnormen voor nauwkeurigheid:
a) statistische informatie moet juist zijn: aan alle lineaire verbanden wordt
voldaan (bijv. activa en passiva dienen gelijk te zijn, en opgetelde sub
totalen dienen gelijk te zijn aan de totalen), en de gegevens van de
verschillende perioden moeten consistent zijn;
b) informatieplichtigen zijn in staat informatie te verschaffen over de ont
wikkelingen waarop de verstrekte gegevens duiden;
c) statistische gegevens moeten volledig zijn: er moet gewezen worden op
eventuele leemtes, waarvoor aan de NCB een verklaring moet worden
gegeven en die, waar van toepassing, zo snel mogelijk moeten worden
verholpen;
d) de informatieplichtigen houden zich aan de afmetingen, het afrondings
beleid en decimalen die door de NCB’s voor de technische transmissie
van de gegevens zijn vastgesteld.
3. Minimumnormen voor de conceptuele naleving:
a) statistische gegevens worden gepresenteerd met inachtneming van de de
finities en classificaties zoals vervat in deze verordening;
b) in geval van afwijkingen van deze definities en classificaties, moeten de
informatieplichtigen, waar van toepassing, op gezette tijden het verschil
controleren en kwantificeren tussen de gebruikte maatstaf en de maatstaf
in deze verordening;
c) informatieplichtigen moeten een verklaring kunnen geven voor een even
tuele breuk in de verstrekte gegevens ten opzichte van de cijfers van
voorgaande perioden.
4. Minimumnormen voor herzieningen:
De informatieplichtigen moeten het door de ECB en de betrokken NCB
vastgestelde herzieningenbeleid en -procedures volgen. Herzieningen die af
wijken van regelmatige herzieningen worden van een toelichting voorzien.
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BIJLAGE V
INGETROKKEN

VERORDENING
EN
WIJZIGINGEN ERVAN

Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32)
(PB L 15 van 20.1.2009, blz. 14).
Verordening (EU) nr. 883/2011
(PB L 228 van 3.9.2011, blz. 13).

OPEENVOLGENDE

2013R1071 — NL — 27.11.2013 — 000.001 — 73
▼B
BIJLAGE VI
CONCORDANTIETABEL
Verordening (EG) nr. 25/2009 (ECB/2008/32)
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