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(Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing)

EUROPESE CENTRALE BANK

RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK
van 17 november 2005
tot wijziging van Richtsnoer ECB/2002/7 betreffende de statistische rapportagevereisten van de
Europese Centrale Bank met betrekking tot financiële kwartaalrekeningen
(ECB/2005/13)
(2006/43/EG)
verzekering van de hoge kwaliteit van financiële rekeningen. Waar mogelijk, dienen afzonderlijke gegevens voor
de institutionele sectoren „Overige financiële intermediairs, met uitzondering van verzekeringsinstellingen en
pensioenfondsen” (S.123) en „Financiële hulpbedrijven”
(S.124) te worden ingediend. De gewijzigde rapportagevereisten nopen tot het samenstellen van volledige nationale financiële kwartaalrekeningen. Lidstaten die de euro
na de inwerkingtreding van dit richtsnoer aannemen, zullen aan minder uitgebreide vereisten inzake historische
gegevens onderworpen zijn dan de huidige deelnemende
lidstaten, aangezien laatstgenoemde reeds krachtens Richtsnoer 2002/967/EG (ECB/2002/7) zijn begonnen met de
ontwikkeling van financiële kwartaalrekeningen.

DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK,

Gelet op de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken
en van de Europese Centrale Bank, inzonderheid op artikel 5.1,
artikel 5.2, artikel 12.1 en artikel 14.3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Als gevolg van een herziening van Richtsnoer
2002/967/EG van de Europese Centrale Bank van
21 november 2002 betreffende de statistische rapportagevereisten van de Europese Centrale Bank met betrekking
tot financiële kwartaalrekeningen (ECB/2002/7) (1) zijn
bepaalde wijzigingen noodzakelijk gebleken.

Een volledige dekking van de categorieën financiële activa
en passiva voor financiële balansen en financiële transacties en een volledige dekking van alle institutionele sectoren van het eurogebied en de rest van de wereld zou de
ECB een consistente reeks geïntegreerde gegevens verschaffen voor monetaire en economische analyse. Een volledige dekking van de categorieën financiële activa en
passiva maakt een „verticale afstemming” mogelijk van
financiële transactierekeningen en niet-financiële rekeningen binnen institutionele sectoren van het eurogebied
en met betrekking tot de rest van de wereld, alsook de
samenstelling
van
bepaalde
saldi
zoals
vorderingenoverschot/vorderingentekort en saldo van
vorderingen en schulden. Een volledige dekking van alle
institutionele sectoren van het eurogebied en de rest van
de wereld maakt een „horizontale afstemming” mogelijk
van instrumenten tussen sectoren, hetgeen essentieel is ter

(1) PB L 334 van 11.12.2002, blz. 24.

(3)

Voor monetaire en economische analyse is informatie vereist inzake de tegenpartijsector (ook aangeduid als „vanwie-naar-wie”-informatie) betreffende financiële activa en
passiva, met name deposito’s en spaartegoeden, effecten en
leningen. De nationale centrale banken (NCB’s) hebben tot
april 2008 nodig om een volledige uitsplitsing naar tegenpartij te verschaffen van deposito’s en spaartegoeden aangehouden bij ingezeten debiteuren van het eurogebied
en van door ingezeten crediteuren van het eurogebied verstrekte leningen.

(4)

Het is noodzakelijk om de gegevensvereisten op grond van
Verordening (EG) nr. 501/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende financiële
kwartaalrekeningen van de overheid (2) op te nemen in de
vereisten op grond van Richtsnoer 2002/967/EG
(ECB/2002/7) om de tijdige en efficiënte indiening van
overheidsgegevens te verzekeren die consistent zijn met de
algehele financiële kwartaalrekeningen.

(2) PB L 81 van 19.3.2004, blz. 1.
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Gelet op de kortere indieningsperiode voor kwartaalgegevens in veel van de nieuwe nationale kaders voor het
indienen van gegevens, is het middellangetermijndoel, de
tijdige beschikbaarheid van financiële kwartaalrekeningen
op het niveau van het eurogebied verder te verbeteren en
een geïntegreerde reeks financiële en niet-financiële
kwartaalrekeningen van het eurogebied samen te stellen.

(5)

Om nauwkeurige gegevensanalyse mogelijk te maken,
moet informatie worden verschaft betreffende afzonderlijke belangrijke gebeurtenissen en herzieningen wanneer
deze belangrijke effecten kunnen hebben op een aggregaat
van het eurogebied.

(6)

Financiële rekeningen worden uit uiteenlopende statistieken afgeleid en de gegevens bestaan deels uit ramingen.
Beperkingen ten aanzien van verzamelsystemen voor deze
statistieken en ten aanzien van middelen kunnen nopen tot
het verlenen van tijdelijke vrijstellingen van dit richtsnoer,
behalve voor gegevens waarvoor reeds een basis bestaat
voor betrouwbare of beste ramingen.

(7)

Teneinde de kwaliteit van de bij de ECB ingediende gegevens te verbeteren, beste praktijken te delen en meer inzicht
te krijgen in het verband tussen de bij de ECB op grond van
verscheidene rechtshandelingen ingediende gegevens, zal
de ECB, in samenwerking met de NCB’s de methoden en
bronnen inventariseren die gebruikt worden om die gegevens samen te stellen, met name de gegevens voor financiële balansen en financiële transacties vereist ingevolge de
tabellen 1 en 2 van bijlage I bij Richtsnoer 2002/967/EG
(ECB/2002/7). Deze inventaris zal voor iedere lidstaat van
het eurogebied het volgende documenteren: de methoden
die gebruikt worden voor het corrigeren van brongegevens,
zodat die gegevens voldoen aan de in het ESR 95 vastgelegde regels; en de „horizontale afstemming” van financiële
activa en passiva tussen institutionele sectoren van het
eurogebied.

(8)

2.

„nieuwe deelnemende lidstaat”: een lidstaat die een deelnemende lidstaat wordt na de inwerkingtreding van dit
richtsnoer;

3.

„eurogebied”: het economische gebied van de deelnemende lidstaten, en de ECB.”.

2) Artikel 2 wordt als volgt vervangen:

„Artikel 2
Statistische rapportageverplichtingen van de NCB’s
1. Elk kwartaal rapporteren de NCB’s aan de ECB gegevens
betreffende financiële activa en passiva, zoals vastgelegd in
bijlage I. De gegevens voldoen aan de beginselen en definities van het ESR 95, tenzij bijlage I dit anders bepaalt. Zij
worden niet aangepast voor seizoens- en werkdageffecten.
Indien onvoldoende bronstatistieken beschikbaar zijn waaruit gegevens voor bepaalde financiële activa of passiva afgeleid dienen te worden, verschaffen de NCB’s beste ramingen
voor de samenstelling van aggregaten van het eurogebied. De
NCB’s dienen afzonderlijke gegevens in voor de institutionele
subsectoren S.123 en S.124 of, indien zij niet in staat zijn
afzonderlijke gegevens samen te stellen, gecombineerde gegevens voor de institutionele subsectoren S.123+S.124.
2.
De indiening van de gegevens in de tabellen 1 en 2 van
bijlage I begint in april 2006. De indiening van de gegevens
in de tabellen 3 tot en met 5 van bijlage I begint in april
2008.
3.
Voor de NCB’s van de deelnemende lidstaten gelden de
volgende gegevensvereisten:
a)

Overeenkomstig artikel 12.1 en artikel 14.3 van de statuten, vormen richtsnoeren van de ECB een integrerend
onderdeel van de communautaire wetgeving,

(9)

2.2.2006

HEEFT HET VOLGENDE RICHTSNOER VASTGESTELD:

Alle gegevens voor de institutionele sectoren en de voornaamste institutionele subsectoren (S.11, S.121+S.122,
S.123, S.124, S.125, S.13 en S.14+S.15) en de rest van
de wereld (S.2), zoals vastgelegd in de tabellen 1 en 2 van
bijlage I, met uitzondering van gegevens betreffende de
sector van de tegenpartij, bestrijken de volgende
perioden:
i)

Artikel 1

voor uitstaande bedragen, de periode vanaf het
vierde kwartaal van 1997 tot het kwartaal waarmee
de indiening verband houdt,

Richtsnoer ECB/2002/7 wordt als volgt gewijzigd:
en
1) Artikel 1 wordt als volgt vervangen:
ii)
„Artikel 1

voor transacties, de periode vanaf het eerste kwartaal van 1998 tot het kwartaal waarmee de indiening verband houdt.

Definities
b)
Voor de toepassing van dit richtsnoer wordt verstaan onder:
1.

„deelnemende lidstaat”: een lidstaat die de euro heeft
aangenomen;

De gegevens betreffende de sector van de tegenpartij
voor de institutionele sectoren en de voornaamste institutionele subsectoren (S.11, S.121+S.122, S.123, S.124,
S.125, S.13 en S.14+S.15) en de rest van de wereld (S.2),
zoals vastgelegd in de tabellen 1 tot en met 5 van bijlage I, bestrijken de volgende perioden:

2.2.2006
i)
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financiële activa en passiva van de tabellen 1 tot en met
5 van bijlage I de periode vanaf het eerste kwartaal van
het jaar waarin de lidstaat toetrad tot de Europese Unie,
tot het kwartaal waarmee de indiening verband houdt.

voor uitstaande bedragen, de periode vanaf het
vierde kwartaal van 1998 tot het kwartaal waarmee
de indiening verband houdt,
en
c)

ii)

c)

voor transacties, de periode vanaf het eerste kwartaal van 1999 tot het kwartaal waarmee de indiening verband houdt.

De gegevens voor de in de tabellen 1 en 2 van bijlage I
aangegeven subsectoren van de overheid (S.1311,
S.1312, S.1313 en S.1314) bestrijken de volgende
perioden:
i)

voor uitstaande bedragen, de periode vanaf het
vierde kwartaal van 1998 tot het kwartaal waarmee
de indiening verband houdt,
en

ii)

d)

voor transacties, de periode vanaf het eerste kwartaal van 1999 tot het kwartaal waarmee de indiening verband houdt.

De tegenpartijsector „Ingezetenen in overige deelnemende lidstaten” in de tabellen 3 tot en met 5 van bijlage I en de uitgevende sector voor de post „Door MFI’s
van het eurogebied uitgegeven aandelen in geldmarktfondsen” in regel 36 van tabel 1 van bijlage I omvatten
gegevens die de nieuwe deelnemende lidstaten bestrijken. De gegevens met betrekking tot elke nieuwe deelnemende lidstaat worden als volgt opgenomen, zulks
met ingang van het eerste kwartaal volgende op het
kwartaal waarin die lidstaat een deelnemende lidstaat
wordt:
i)

indien de nieuwe deelnemende lidstaat in 1999 een
EU-lidstaat was, gaan de gegevens ten minste terug
tot het eerste kwartaal van 1999,
en

ii)

indien de nieuwe deelnemende lidstaat in 1999
geen EU-lidstaat was, gaan de gegevens terug tot het
eerste kwartaal van het jaar waarin de lidstaat toetrad tot de Europese Unie.

4.
Voor de NCB’s van nieuwe deelnemende lidstaten gelden in afwijking van lid 3 de volgende gegevensvereisten:
a)

b)

Voor nieuwe deelnemende lidstaten die in 1999 een
EU-lidstaat waren, bestrijken alle gegevens betreffende
financiële activa en passiva van de tabellen 1 tot en met
5 van bijlage I de periode vanaf het eerste kwartaal van
1999 tot het kwartaal waarmee de indiening verband
houdt.
Voor nieuwe deelnemende lidstaten die in 1999 geen
EU-lidstaat waren, bestrijken alle gegevens betreffende

De tegenpartijsector „Ingezetenen in overige deelnemende lidstaten” in de tabellen 3 tot en met 5 van bijlage I en de uitgevende sector voor de post „Door MFI’s
van het eurogebied uitgegeven aandelen in geldmarktfondsen” in regel 36 van tabel 1 van bijlage I omvatten
gegevens die de nieuwe deelnemende lidstaten bestrijken. De gegevens met betrekking tot elke nieuwe deelnemende lidstaat worden met ingang van het eerste
kwartaal volgende op het kwartaal waarin die lidstaat
een deelnemende lidstaat wordt, opgenomen. De precieze gegevensvereisten worden overeenkomstig de
gegevensvereisten in lid 3, onder d), door het Comité statistieken van het ESCB vastgesteld.

5.
Alle gegevens die lid 3, onder d), en lid 4, onder c),
bestrijken, worden op basis van de best mogelijke raming
verstrekt.
6.
De gegevens gaan vergezeld van een toelichting van op
zich staande belangrijke gebeurtenissen in het meest recente
referentiekwartaal en van redenen voor herzieningen, indien
dergelijke op zich staande belangrijke gebeurtenissen en herzieningen een gegevensaanpassing veroorzaken van ten minste 0,2 % van het driemaandelijkse bruto nationaal product
van het eurogebied, of indien de ECB om dergelijke informatie verzoekt.”.
3) Artikel 4, lid 1, wordt als volgt vervangen:
„1.
De in artikel 2 genoemde gegevens en overige informatie worden aan de ECB gerapporteerd binnen 110 dagen
na het einde van het kwartaal waarop de gegevens betrekking
hebben.”.
4) De bijlagen I tot en met III worden vervangen door de bijlagen I tot en met III bij dit richtsnoer.
Artikel 2
Dit richtsnoer treedt op 1 april 2006 in werking.
Artikel 3
Dit richtsnoer is gericht tot de NCB’s van de deelnemende
lidstaten.

Gedaan te Frankfurt am Main, 17 november 2005.
Namens de Raad van bestuur van de ECB
De President van de ECB
Jean-Claude TRICHET

Chartaal geld (AF.21)

Deposito’s en spaartegoeden
(AF.22+AF.29)

Bij ingezetenen aangehouden (S.1)

Bij MFI’s aangehouden
(S.121+S.122)

Bij niet-MFI’s aangehouden

Bij niet-ingezetenen aangehouden (S.2)

Kortlopende schuldbewijzen
(AF.331)

3

4

5

6

7

8

9

Door NFV’s uitgegeven
(S.11)

Chartaal geld en deposito’s
(AF.2)

2

D

Overige
Nietfinanciële
finanMonetaire
intermeciële
financiële
diairs en
veninstellingen
financiële
noot(MFI’s)
hulpschappen (S.121+S.122)
bedrijven
(NFV’s)
(S.123+S.124)
(S.11)
( *)

C

Overige
financiële
intermediairs,
m.u.v.
VIPF’s
(OFI’s)
(S.123) (*)

E

Financiële
hulpbedrijven
(S.124) (*)

F

Verzekeringsinstellingen
en pensioenfondsen
(VIPF’s)
(S.125)

H

Overheid
(S.13)

Crediteurensector

G

Centrale
overheid
(S.1311)

I

Deelstaat
overheid
(S.1312)

J

Lagere
overheid
(S.1313)

K

Wettelijke
sociale
verzekeringsinstellingen
(S.1314)

L

Huishoudens
en
IZWBH’s
(3 )
(S.14+S.15)

M

Rest
van de
wereld
(S.2)

N
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Monetair goud en bijzondere
trekkingsrechten (SDR’s)
(AF.1)

1

Debiteurensector/-gebied

Totale
economie
(S.1)

B

NL

Financieel instrument

A

Uitstaande bedragen (AF) en transacties (F) (2)

Financiële activa — op niet-geconsolideerde basis m.u.v. de financiële activa van de subsectoren van de overheid (S.1311, S.1312, S.1313 en S.1314) die geconsolideerd zijn (1)

Tabel 1

VEREISTEN VOOR GEGEVENSRAPPORTAGE

„BIJLAGE I

BIJLAGE I

L 30/4
2.2.2006

Door financiële vennootschappen uitgegeven (S.12)

Aandelen en overige deelnemingen (AF.5)

28

30

Aan huishoudens
en IZWBH’s (3) verstrekt
(S.14+S.15)

27

Door NFV’s uitgegeven
(S.11)

Aan VIPF’s verstrekt (S.125)

26

29

Aan NFV’s verstrekt (S.11)

Langlopende leningen
(AF.42)

25

24

Aan huishoudens
en IZWBH’s (3) verstrekt
(S.14+S.15)

23

Kortlopende leningen
(AF.41)

20

Aan VIPF’s verstrekt (S.125)

Financiële derivaten (AF.34)

19

22

Door niet-ingezetenen uitgegeven (S.2)

18

Aan NFV’s verstrekt (S.11)

Door VIPF’s uitgegeven
(S.125)

17

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NL

21

Door financiële vennootschappen uitgegeven (S.12)

Langlopende schuldbewijzen
(AF.332)

14

16

Door niet-ingezetenen uitgegeven (S.2)

13

Door NFV’s uitgegeven
(S.11)

Door VIPF’s uitgegeven
(S.125)

12

15

Door financiële vennootschappen uitgegeven (S.12)

11

A

2.2.2006
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Beursgenoteerde aandelen
(AF.511)

Niet-beursgenoteerde
aandelen en overige
deelnemingen
(AF.512+AF.513)

Participaties in beleggingsinstellingen (AF.52)

Door MFI’s van het eurogebied uitgegeven aandelen
in geldmarktfondsen

Voorzieningen pensioen- en
levensverzekering (AF.61)

Voorzieningen levensverzekering (AF.611)

Voorzieningen pensioenverzekering (AF.612)

Vooruitbetaalde premies
en voorzieningen voor
openstaande aanspraken
(AF.62)

Handelskredieten en
transitorische
posten (AF.7)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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ESR 95-codes worden gebruikt voor de indeling van de institutionele sectoren (hoofdstuk 2 van ESR 95), financiële transacties (hoofdstuk 5 van ESR 95) en uitstaande bedragen (hoofdstuk 7 van ESR 95).
De gegevensvereisten voor uitstaande bedragen en transacties zijn gelijk, behalve voor monetair goud en bijzondere trekkingsrechten (SDR’s) (AF.1) als actiefpost van de rest van de wereld, welke alleen is vereist voor transacties.
IZWBH’s zijn instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (S.15).
Ingevolge artikel 2, lid 1, dienen de NCB’s afzonderlijke gegevens in voor de institutionele subsectoren S.123 en S.124 of, indien zij niet in staat zijn afzonderlijke gegevens samen te stellen, gecombineerde gegevens voor de institutionele
subsectoren S.123+S.124.

Door niet-ingezetenen
uitgegeven (S.2)

32

B

NL

(1 )
(2)
( 3)
(* )

Door VIPF’s uitgegeven
(S.125)

31

A

L 30/6
2.2.2006

Langlopende leningen
(AF.42)

Door niet-ingezetenen verstrekt (S.2)

12

D

Overige
Nietfinanciële
finanMonetaire
intermeciële
financiële
diairs en
veninstellingen
financiële
noot(MFI’s)
hulpschappen (S.121+S.122)
bedrijven
(NFV’s)
(S.123+S.124)
(S.11)
(*)

C

Overige
financiële
intermediairs,
m.u.v.
VIPF’s
(OFI’s)
(S.123) (*)

E

Financiële
hulpbedrijven
(S.124) (*)

F

Verzekeringsinstellingen
en pensioenfondsen
(VIPF’s)
(S.125)

H

Overheid
(S.13)

Debiteurensector

G

Centrale
overheid
(S.1311)

I

Deelstaat
overheid
(S.1312)

J

Lagere
overheid
(S.1313)

K

Wettelijke
sociale
verzekeringsinstellingen
(S.1314)

L

Huishoudens en
IZWBH’s
(3)
(S.14+S.15)

M

Rest
van de
wereld
(S.2)

N
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Door VIPF’s verstrekt (S.125)

11

Kortlopende leningen
(AF.41)

7

Door niet-MFI’s verstrekt

Financiële derivaten (AF.34)

6

10

Langlopende schuldbewijzen (AF.332)

5

Door MFI’s verstrekt
(S.121+S.122)

Kortlopende schuldbewijzen
(AF.331)

4

9

Deposito’s en spaartegoeden
(AF.22+AF.29)

3

Door ingezetenen verstrekt
(S.1)

Chartaal geld (AF.21)

2

8

Chartaal geld en deposito’s
(AF.2)

Totale
economie
(S.1)

B

NL

1

Crediteurensector/-gebied

Financieel instrument

A

Uitstaande bedragen (AF) en transacties (F) (2)

Passiva — op niet-geconsolideerde basis m.u.v. de passiva van de subsectoren van de overheid (S.1311, S.1312, S.1313 en S.1314) die geconsolideerd zijn (1)

Tabel 2

2.2.2006
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Door ingezetenen verstrekt
(S.1)

Door MFI’s verstrekt
(S.121+S.122)

Door niet-MFI’s verstrekt

Door VIPF’s verstrekt (S.125)

Door niet-ingezetenen verstrekt (S.2)

Aandelen en overige deelnemingen (AF.5)

Beursgenoteerde aandelen
(AF.511)

Niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen
(AF.512+AF.513)

Participaties in beleggingsinstellingen (AF.52)

Voorzieningen pensioen- en
levensverzekering (AF.61)

Voorzieningen levensverzekering (AF.611)

Voorzieningen pensioenverzekering (AF.612)

Vooruitbetaalde premies
en voorzieningen voor
openstaande aanspraken
(AF.62)

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
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S.121+S.122

S.123+S.124 (*)

3

4

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

S.13

8

Totaal

A

Totaal

B

S.11

C

E
Ingezetenen

F

G

S.121+ S.123+
S.122 S.124 (*) S.123 (*) S.124 (*)

D

S.125

H

S.13

I

S.14+
S.15

J

Totaal

K

Totaal

L

S.11

M

Uitstaande bedragen (AF.22+AF.29) en transacties (F.22+F.29) (1) (2)

Deposito’s en spaartegoeden (niet-geconsolideerd)

Tabel 3

O

Q
Niet-ingezetenen

P

R

S.121+
S.122

S.123+
S.124 (*)

S.123 (*) S.124 (*)

S.125

Ingezetenen in overige deelnemende lidstaten

N

S.13

S

S.14+
S.15

T

Ingezetenen buiten
het eurogebied

U
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(1) ESR 95-codes worden gebruikt voor de indeling van de institutionele sectoren (hoofdstuk 2 van ESR 95), financiële transacties (hoofdstuk 5 van ESR 95) en uitstaande bedragen (hoofdstuk 7 van ESR 95).
(2) De gegevensvereisten voor uitstaande bedragen en transacties zijn gelijk.
(*) Ingevolge artikel 2, lid 1, dienen de NCB’s afzonderlijke gegevens in voor de institutionele subsectoren S.123 en S.124 of, indien zij niet in staat zijn afzonderlijke gegevens samen te stellen, gecombineerde gegevens voor de institutionele
subsectoren S.123+S.124.

S.125

7

S.124 (*)

S.123 (*)

S.11

Ingezetenen

Totaal

Crediteur

2

Debiteur

1

6

C

NL

5

B

ESR 95-codes worden gebruikt voor de indeling van de institutionele sectoren (hoofdstuk 2 van ESR 95), financiële transacties (hoofdstuk 5 van ESR 95) en uitstaande bedragen (hoofdstuk 7 van ESR 95).
De gegevensvereisten voor uitstaande bedragen en transacties zijn gelijk.
IZWBH’s zijn instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (S.15).
Of vorderingenoverschot/vorderingentekort in het geval van transacties.
Ingevolge artikel 2, lid 1, dienen de NCB’s afzonderlijke gegevens in voor de institutionele subsectoren S.123 en S.124 of, indien zij niet in staat zijn afzonderlijke gegevens samen te stellen, gecombineerde gegevens voor de institutionele
subsectoren S.123+S.124.

Saldo van vorderingen en
schulden (4)

28

(1 )
(2)
(3 )
(4 )
(*)

Handelskredieten en
transitorische
posten (AF.7)

27

A

2.2.2006
L 30/9

Totaal

S.13
S.14+S.15

10

S.121+S.122

S.123+S.124 (*)

14

15

S.13
S.14+S.15

Ingezetenen buiten het eurogebied

19

20

21

S.11

S.121+S.122

C

S.123+S.124 (*)

D

E

S.123 (*)

Ingezetenen
S.124 (*)

F

S.125

G

S.13

H

S.14+S.15

I
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(1) ESR 95-codes worden gebruikt voor de indeling van de institutionele sectoren (hoofdstuk 2 van ESR 95), financiële transacties (hoofdstuk 5 van ESR 95) en uitstaande bedragen (hoofdstuk 7 van ESR 95).
(2) De gegevensvereisten voor uitstaande bedragen en transacties zijn gelijk.
(*) Ingevolge artikel 2, lid 1, dienen de NCB’s afzonderlijke gegevens in voor de institutionele subsectoren S.123 en S.124 of, indien zij niet in staat zijn afzonderlijke gegevens samen te stellen, gecombineerde gegevens voor de institutionele
subsectoren S.123+S.124.

S.125

S.124 (*)

18

17

S.123 (*)

S.11

13

16 Niet-ingezetenen

Totaal

12

11

S.125

9

S.124 (*)

8

7

Ingezetenen in
overige deelnemende lidtstaten

S.123+S.124 (*)

5
S.123 (*)

S.121+S.122

4

Ingezetenen

S.11

Totaal

B

NL

6

Totaal

2

Totaal

Crediteur

3

1

Debiteur

A

Uitstaande bedragen (AF.41) en transacties (F.41) (1) (2)

Kortlopende leningen, niet-geconsolideerd

Tabel 4

L 30/10
2.2.2006

Totaal

S.13
S.14+S.15

9

10

15

Ingezetenen buiten het eurogebied

20

21

S.11

S.121+S.122

C

*

S.123+S.124 ( )

D

S.123 (*)

Ingezetenen

E

S.124 (*)

F

S.125

G

S.13

H

S.14+S.15

I

(1) ESR 95-codes worden gebruikt voor de indeling van de institutionele sectoren (hoofdstuk 2 van ESR 95), financiële transacties (hoofdstuk 5 van ESR 95) en uitstaande bedragen (hoofdstuk 7 van ESR 95).
(2) De gegevensvereisten voor uitstaande bedragen en transacties zijn gelijk.
(*) Ingevolge artikel 2, lid 1, dienen de NCB’s afzonderlijke gegevens in voor de institutionele subsectoren S.123 en S.124 of, indien zij niet in staat zijn afzonderlijke gegevens samen te stellen, gecombineerde gegevens voor de institutionele
subsectoren S.123+S.124.”

S.13
S.14+S.15

19

S.125

S.124 (*)

18

17

S.123 (*)

S.123+S.124 (*)

14

16 Niet-ingezetenen

S.11

S.121+S.122

13

Totaal

12

11

S.125

S.124 (*)

8

7

Ingezetenen in
overige deelnemende lidstaten

S.123+S.124 (*)

5
S.123 (*)

S.121+S.122

4

Ingezetenen

S.11

3

Totaal

B

NL

6

Totaal

Totaal

Crediteur

2

1

Debiteur

A

Uitstaande bedragen (AF.42) en transacties (F.42) (1) (2)

Langlopende leningen, niet-geconsolideerd

Tabel 5

2.2.2006
Publicatieblad van de Europese Unie
L 30/11

L 30/12
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BIJLAGE II
„BIJLAGE II
INDIENINGS- EN CODERINGSNORMEN
Voor de elektronische indiening van de statistische gegevens volgens artikel 2, maken de NCB’s gebruik van de ESCB-faciliteit
op basis van het telecommunicatienetwerk „ESCB-Net”. Voor deze uitwisseling van statistische gegevens is het statistischeberichtenmodel „Gesmes/TS” ontwikkeld. De individuele tijdreeksen worden gecodeerd met behulp van de hiernavolgende
sleutelgroep (MUFA).

Sleutelgroep (MUFA)
Nummer

Naam

Beschrijving

Codelijst

1

Frequentie

Frequentie van de gerapporteerde reeks

CL_FREQ

2

Referentiegebied

Alfanumerieke tweecijferige ISO-landencode van de
lidstaat die de data verschaft

CL_AREA_EE

3

Aanpassingsindicator

De dimensie geeft aan of de tijdreeks op een of
andere manier is gecorrigeerd, bijvoorbeeld voor
seizoen en/of werkdag

CL_ADJUSTMENT

4

Post (financieel
instrument)

Instrumentcategorie van de tijdreeks

CL_MUFA_ITEM

5

Gegevenstype

Soort rekening (balans, financiële transacties en
andere stromen)

CL_DATA_TYPE_MUFA

6

Oorspronkelijke
looptijd

Oorspronkelijke looptijd van het financiële
instrument

CL_MATURITY_ORIG

7

Debiteurengebied

Gebied van ingezetenschap van de afdeling van de
instelling van de debiteur

CL_AREA_EE

8

Debiteurensector

Sector van de afdeling van de instelling van de
debiteur

CL_ESA95_SECTOR

9

Crediteurengebied

Gebied van ingezetenschap van de afdeling van de
instelling van de crediteur

CL_AREA_EE

10

Crediteurensector

Sector van de afdeling van de instelling van de
crediteur

CL_ESA95_SECTOR

11

Waardering

Toegepaste waarderingsmethode

CL_MUFA_VALUATION

12

Gegevensbron

Code voor specificatie van gegevensbron

CL_MUFA_SOURCE”

2.2.2006

NL
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BIJLAGE III

„BIJLAGE III
VRIJSTELLINGEN VOOR DE TIJDREEKSEN VERMELD IN BIJLAGE I, TABELLEN 1 TOT EN MET 5 (1)

1. Huidige gegevens (2)
Tabel/rij/kolom

Beschrijving van de tijdreeks

Eerste indiening (3)

BELGIË
3/3-6/L-U

Bij MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en FH’s aangehouden deposito’s en spaartegoeden van niet-ingezetenen, uitgesplitst naar sector en gebied van de tegenpartij

3/7/L, U

Bij VIPF’s aangehouden deposito’s en spaartegoeden van niet-ingezetenen,
uitgesplitst naar gebied van de tegenpartij

4/12, 13, 15-21/A-H

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en O
aan niet-ingezetenen verstrekte kortlopende leningen, uitgesplitst naar
sector en gebied van de tegenpartij

5/12-21/A-H

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en O
aan niet-ingezetenen verstrekte langlopende leningen, uitgesplitst naar
sector en gebied van de tegenpartij

Vierde kwartaal
2008

DUITSLAND
1/9, 14/B, H, M

Door NFV’s, O en HH’s aangehouden kort- en langlopende schuldbewijzen

1/33/B, H, M

Door NFV’s, O en HH’s aangehouden beursgenoteerde aandelen

1/33/N

Door RoW aangehouden beursgenoteerde aandelen

1/34/A, B, H, M, N

Door de totale economie, NFV’s, O, HH’s en RoW aangehouden nietbeursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

1/37/N

Door RoW aangehouden voorzieningen pensioen- en levensverzekering

1/38, 39/M

Door HH’s aangehouden voorzieningen levensverzekering en door HH’s
aangehouden voorzieningen pensioenverzekering

1/38, 39/N

Door RoW aangehouden voorzieningen levensverzekering en door RoW
aangehouden voorzieningen pensioenverzekering

2/20/N

Door RoW uitgegeven en door de totale economie aangehouden beursgenoteerde aandelen

Derde kwartaal
2006

Vierde kwartaal
2008

(1) Afkortingen: NFV’s = niet-financiële vennootschappen (S.11); MFI’s = monetaire financiële instellingen (S.121+S.122); OFIFH’s = overige
financiële intermediairs (m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen) en financiële hulpbedrijven (S.123+S.124); OFI’s = overige
financiële intermediairs m.u.v. verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.123); FH’s = financiële hulpbedrijven (S.124); VIPF’s =
verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen (S.125); O = overheid (S.13); CO = centrale overheid (S.1311); DO = deelstaatoverheid
(S.1312); LO = lagere overheid (S.1313); WSV’s = wettelijkesocialeverzekeringsinstellingen (S.1314); HH’s = huishoudens + instellingen
zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens (S.14+S.15); RoW = rest van de wereld (S.2); SDR’s = bijzondere trekkingsrechten.
(2) Vrijstellingen voor actuele gegevens omvatten automatische dienovereenkomstige vrijstellingen voor historische gegevens.
(3) De kwartalen in deze kolom geven de kwartalen aan waarin de eerste indiening plaatsvindt. Voor de eerste indiening geldt de in artikel 4,
lid 1, aangegeven indieningsperiode.
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Beschrijving van de tijdreeks

2/21/N

Door RoW uitgegeven en door de totale economie aangehouden nietbeursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

2/23-25/N

Voorzieningen pensioen- en levensverzekering als een passivum van RoW

2/26/N

Vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken
als een passivum van RoW

4/3-21/B

Door NFV’s en O aan ingezetenen en niet-ingezetenen verstrekte kortlopende leningen, uitgesplitst naar sector en gebied van de tegenpartij

4/12-21/G

Door VIPF’s aan niet-ingezetenen verstrekte kortlopende leningen, uitgesplitst naar sector en gebied van de tegenpartij

5/3-21/B, H

Door NFV’s en O aan ingezetenen en niet-ingezetenen verstrekte langlopende leningen, uitgesplitst naar sector en gebied van de tegenpartij

5/12-21/G

Door VIPF’s aan niet-ingezetenen verstrekte langlopende leningen, uitgesplitst naar sector en gebied van de tegenpartij

2.2.2006
Eerste indiening (3)

Vierde kwartaal
2008

SPANJE
1/19/A-E, G, N

2/6/A, C, D, F, N

Financiële derivaten als een activum van de totale economie, NFV’s, MFI’s,
OFIFH’s, OFI’s, VIPF’s en RoW
Financiële derivaten als een passivum van de totale economie, MFI’s,
OFIFH’s, FH’s en RoW

Tweede kwartaal
2007

FRANKRIJK
1/36/A-H, M, N

Door MFI’s van het eurogebied uitgegeven en door de totale economie,
NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O, HH’s en RoW aangehouden
aandelen in geldmarktfondsen

Vierde kwartaal
2008

2/8/A, B, D, F, G, M

Door ingezetenen aan de totale economie, NFV’s, OFIFH’s, FH’s, VIPF’s en
HH’s verstrekte kortlopende leningen

Vierde kwartaal
2008

2/9/F

Door MFI’s aan FH’s verstrekte kortlopende leningen

Vierde kwartaal
2008

2/10/A, B, D, F, G, M

Door niet-MFI’s aan de totale economie, NFV’s, OFIFH’s, FH’s, VIPF’s en
HH’s verstrekte kortlopende leningen

Vierde kwartaal
2008

2/12/A, D, F

Door niet-ingezetenen aan de totale economie, OFIFH’s en FH’s verstrekte
kortlopende leningen

Vierde kwartaal
2008

2/14/A, B, D, F, G, M

Door ingezetenen aan de totale economie, NFV’s, OFIFH’s, FH’s, VIPF’s en
HH’s verstrekte langlopende leningen

Vierde kwartaal
2008

2/15/F

Door MFIs aan FH’s verstrekte langlopende leningen

Vierde kwartaal
2008

2/16/A, B, D, F, G, M

Door niet-MFI’s aan de totale economie, NFV’s, OFIFH’s, FH’s, VIPF’s en
HH’s verstrekte langlopende leningen

Vierde kwartaal
2008

2/18/A, D, F

Door niet-ingezetenen aan de totale economie, OFIFH’s en FH’s verstrekte
langlopende leningen

Vierde kwartaal
2008

3/4/L-O, R-U

Bij OFIFH’s aangehouden deposito’s en spaartegoeden van ingezetenen in
andere deelnemende lidstaten, opgesplitst naar sector van de tegenpartij,
en van ingezetenen buiten het eurogebied

Vierde kwartaal
2008

3/7/L, U

Bij VIPF’s aangehouden deposito’s en spaartegoeden van ingezetenen in
andere deelnemende lidstaten (totaal) en van ingezetenen buiten het eurogebied

Vierde kwartaal
2008

4, 5/2-21/A-B, D-H

Door de totale economie, NFV’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en O aan
ingezetenen en niet-ingezetenen verstrekte kort- en langlopende leningen,
uitgesplitst naar sector en gebied van de tegenpartij

Vierde kwartaal
2008

2.2.2006
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Beschrijving van de tijdreeks

Eerste indiening (3)

1/4, 5, 7/A, B, M

Deposito’s en spaartegoeden, totaal van het instrument, bij ingezetenen
aangehouden deposito’s en spaartegoeden, en bij niet-MFI’s aangehouden
deposito’s en spaartegoeden van de totale economie, NFV’s en HH’s

Vierde kwartaal
2008

1/4/N

Door RoW aangehouden deposito’s en spaartegoeden

Vierde kwartaal
2006

1/9, 14/N

Door RoW aangehouden kort- en langlopende schuldbewijzen

Vierde kwartaal
2006

1/19/A, B, M

Financiële derivaten als een activum van de totale economie, NFV’s en
HH’s

Vierde kwartaal
2008

1/19/N

Financiële derivaten als een activum van RoW

Vierde kwartaal
2006

1/20, 24/A, B, M

Door de totale economie, NFV’s en HH’s verstrekte kort- en langlopende
leningen

Vierde kwartaal
2008

1/20, 24/N

Door RoW verstrekte kort- en langlopende leningen

Vierde kwartaal
2006

1/34/A, B, M

Door de totale economie, NFV’s en HH’s aangehouden nietbeursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

Vierde kwartaal
2008

1/33-35/N

Door RoW aangehouden beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde aandelen, overige deelnemingen en participaties in beleggingsinstellingen

Vierde kwartaal
2008

1/37-39/M

Door HH’s aangehouden voorzieningen pensioen- en levensverzekering

Vierde kwartaal
2006

1/40/A, B, M

Door de totale economie, NFV’s en HH’s aangehouden vooruitbetaalde
premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken

Vierde kwartaal
2006

1/41/A, B, M

Handelskredieten en transitorische posten als een activum van de totale
economie, NFV’s en HH’s

Vierde kwartaal
2008

1/41/N

Handelskredieten en transitorische posten als een activum van RoW

Vierde kwartaal
2006

2/3/N

Bij RoW aangehouden deposito’s en spaartegoeden

Vierde kwartaal
2006

2/4, 5/N

Door RoW uitgegeven kort- en langlopende schuldbewijzen

Vierde kwartaal
2006

2/6/A, B, M

Financiële derivaten als een passivum van de totale economie, NFV’s en
HH’s

Vierde kwartaal
2008

2/6/N

Financiële derivaten als een passivum van RoW

Vierde kwartaal
2006

2/7, 8, 10, 13, 14,
16/A, B, M

Aan de totale economie, NFV’s en HH’s verstrekte kort- en langlopende
leningen (totaal van het instrument, door ingezetenen verstrekte leningen en door niet-MFI’s verstrekte leningen)

Vierde kwartaal
2008

2/7, 13/N

Aan RoW verstrekte kort- en langlopende leningen

Vierde kwartaal
2006

2/20, 22/N

Door RoW uitgegeven beursgenoteerde aandelen en participaties in
beleggingsinstellingen

Vierde kwartaal
2008

2/21/A, B, N

Door de totale economie, NFV’s en RoW uitgegeven niet-beursgenoteerde
aandelen en overige deelnemingen

Vierde kwartaal
2008

2/23-26/N

Voorzieningen pensioen- en levensverzekering en vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken als een passivum
van RoW

Vierde kwartaal
2006

2/27/A, B, M

Handelskredieten en transitorische posten als een passivum van de totale
economie, NFV’s en HH’s

Vierde kwartaal
2008

2/27/N

Handelskredieten en transitorische posten als een passivum van RoW

Vierde kwartaal
2006

2/28/A, B, M

Saldo van vorderingen en schulden (voor uitstaande bedragen)
en vorderingenoverschot/vorderingentekort (voor transacties) van de
totale economie, NFV’s en HH’s

Vierde kwartaal
2008

IERLAND
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2.2.2006

Beschrijving van de tijdreeks

Eerste indiening (3)

2/28/N

Saldo van vorderingen en schulden (voor uitstaande bedragen)
en vorderingenoverschot/vorderingentekort (voor transacties) van RoW

Vierde kwartaal
2006

3/1, 4-8/L-U

Bij de totale economie, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en O aangehouden
deposito’s en spaartegoeden van niet-ingezetenen, uitgesplitst naar sector
en gebied van de tegenpartij

4,5/1-21/A, B, H, I

Door de totale economie, NFV’s, O en HH’s aan ingezetenen en nietingezetenen verstrekte kort- en langlopende leningen, uitgesplitst naar
sector en gebied van de tegenpartij

4, 5/12-21/D-G

Door OFIFH’s, OFI’s, FH’s en VIPF’s aan niet-ingezetenen verstrekte korten langlopende leningen, uitgesplitst naar sector en gebied van de tegenpartij

Vierde kwartaal
2008

ITALIË
3/3-6/M-T

Bij MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en FH’s aangehouden deposito’s en spaartegoeden van niet-ingezetenen, uitgesplitst naar sector van de tegenpartij

4/13, 15-20/A-H

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en O
aan niet-ingezetenen verstrekte kortlopende leningen, uitgesplitst naar
sector van de tegenpartij

5/13-20/A-H

Vierde kwartaal
2008

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en O
aan niet-ingezetenen verstrekte langlopende leningen, uitgesplitst naar
sector van de tegenpartij

NEDERLAND
1/19/A-G, M, N

Financiële derivaten als een activum van de totale economie, NFV’s, MFI’s,
OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, HH’s en RoW

1/33/A, C-F, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s en RoW aangehouden beursgenoteerde aandelen

1/34/A-H, M, N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, HH’s
en RoW aangehouden niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

1/35/A, C-F, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s en RoW aangehouden participaties in beleggingsinstellingen

1/36/A-H, M, N

Door MFI’s van het eurogebied uitgegeven en door de totale economie,
NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O, HH’s en RoW aangehouden
aandelen in geldmarktfondsen

2/6/A-G, M, N

Financiële derivaten als een passivum van de totale economie, NFV’s,
MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, HH’s en RoW

2/20/A, C-F, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s en RoW uitgegeven
beursgenoteerde aandelen

2/21/A-H, N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O en
RoW uitgegeven niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

2/22/A, C-E, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en RoW uitgegeven participaties in beleggingsinstellingen

3/3-6/L-U

Bij MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en FH’s aangehouden deposito’s en spaartegoeden van niet-ingezetenen, uitgesplitst naar sector en gebied van de tegenpartij

3/7/L, U

Bij VIPF’s aangehouden deposito’s en spaartegoeden van niet-ingezetenen,
uitgesplitst naar gebied van de tegenpartij

4/12, 13, 15-21/A-H

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en O
aan niet-ingezetenen verstrekte kortlopende leningen, uitgesplitst naar
sector en gebied van de tegenpartij

5/12-21/A-H

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en O
aan niet-ingezetenen verstrekte langlopende leningen, uitgesplitst naar
sector en gebied van de tegenpartij

Vierde kwartaal
2008
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Eerste indiening (3)

OOSTENRIJK
1/19/A, C, D, G, N

Financiële derivaten als een activum van de totale economie, MFI’s,
OFIFH’s, VIPF’s en RoW

1/33/A, C, D, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s en RoW aangehouden beursgenoteerde aandelen

1/34/A, C, D, G, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, VIPF’s en RoW aangehouden
niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

1/41/A, C, D, G, N

Handelskredieten en transitorische posten als een activum van de totale
economie, MFI’s, OFIFH’s, VIPF’s en RoW

2/6/A, C, D, G, N

Financiële derivaten als een passivum van de totale economie, MFI’s,
OFIFH’s, VIPF’s en RoW

2/20/A, C, D, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s en RoW uitgegeven beursgenoteerde aandelen

2/21/A, C, D, G, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, VIPF’s en RoW uitgegeven nietbeursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

2/27/A, C, D, G, N

Handelskredieten en transitorische posten als een passivum van de totale
economie, MFI’s, OFIFH’s, VIPF’s en RoW

2/28/A, C, D, G, N

Saldo van vorderingen en schulden (voor uitstaande bedragen)
en vorderingenoverschot/vorderingentekort (voor transacties) van de
totale economie, MFI’s, OFIFH’s, VIPF’s en RoW

Vierde kwartaal
2008

PORTUGAL
1/24/A, B

Door de totale economie en NFV’s verstrekte langlopende leningen

1/34/A-H, M, N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O,
HH’s en RoW aangehouden niet-beursgenoteerde aandelen en overige
deelnemingen

1/41/A-G, M, N

Handelskredieten en transitorische posten als een activum van de totale
economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, HH’s en RoW

2/16/A, B

Door niet-MFI’s aan de totale economie en NFV’s verstrekte langlopende
leningen

2/21/A-H, N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O en
RoW uitgegeven niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

2/27/A-G, M, N

Handelskredieten en transitorische posten als een passivum van de totale
economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, HH’s en RoW

2/28/A-H, M, N

Saldo van vorderingen en schulden (voor uitstaande bedragen)
en vorderingenoverschot/vorderingentekort (voor transacties) van de
totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O, HH’s en
RoW

Vierde kwartaal
2007

FINLAND
1/34/A-H, M, N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O,
HH’s en RoW aangehouden niet-beursgenoteerde aandelen en overige
deelnemingen

1/38, 39/M, N

Door HH’s en RoW aangehouden voorzieningen levensverzekering en
door HH’s en RoW aangehouden voorzieningen pensioenverzekering

1/41/A-G/M, N

Handelskredieten en transitorische posten als een activum van de totale
economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, HH’s en RoW

2/21/A-H, N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O en
RoW uitgegeven niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

Vierde kwartaal
2008
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2/24/A, G, N

Voorzieningen levensverzekering als een passivum van de totale economie, VIPF’s en RoW

2/25/A, C-H, M, N

Voorzieningen pensioenverzekering als een passivum van de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O, HH’s en RoW

2/27/A-G, M, N

Handelskredieten en transitorische posten als een passivum van de totale
economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, HH’s en RoW

2/28/A-H, M, N

Saldo van vorderingen en schulden (voor uitstaande bedragen)
en vorderingenoverschot/vorderingentekort (voor transacties) van de
totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O, HH’s en
RoW

4/13, 15-20/A-H

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en O
aan niet-ingezetenen verstrekte kortlopende leningen, uitgesplitst naar
sector van de tegenpartij

5/13-20/A-H

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en O
aan niet-ingezetenen verstrekte langlopende leningen, uitgesplitst naar
sector van de tegenpartij

Vierde kwartaal
2008

2. Historische gegevens (1)

Tabel/rij/kolom

Eerste indiening (2)

Beschrijving van de tijdreeks

Gegevensbereik

1/1/A, C, N

Door de totale economie en MFI’s aangehouden en
met RoW verhandeld monetair goud en SDR’s

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/3/C-G, N

Door MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en RoW aangehouden chartaal geld

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/4, 5, 7/C-G

Bij ingezetenen en bij niet-MFI’s door MFI’s, OFIFH’s,
OFI’s, FH’s en VIPF’s aangehouden deposito’s en spaartegoeden, totaal van het instrument

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/6/A-D

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s,
FH’s, VIPF’s, O en HH’s bij MFI’s aangehouden
deposito’s en spaartegoeden

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/4/N

Door RoW aangehouden deposito’s en spaartegoeden

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

1/9, 14/A, C-F

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en FH’s
aangehouden kort- en langlopende schuldbewijzen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/9, 14/N

Door RoW aangehouden kort- en langlopende
schuldbewijzen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

IERLAND

(1) Vrijstellingen gelden alleen voor historische gegevens, daar actuele gegevens beschikbaar zijn.
(2) De kwartalen in deze kolom geven de kwartalen aan waarin de eerste indiening plaatsvindt. Voor de indiening geldt de in artikel 4, lid 1,
aangegeven indieningsperiode.
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Gegevensbereik

1/19/C-G

Financiële derivaten als een activum van MFI’s,
OFIFH’s, OFI’s, FH’s en VIPF’s

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/19/N

Financiële derivaten als een activum van RoW

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

1/20, 24/C-F

Door MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en FH’s verstrekte kort- en
langlopende leningen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/20, 24/N

Door RoW verstrekte kort- en langlopende leningen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

1/33, 35/A, C-F

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en FH’s
aangehouden beursgenoteerde aandelen en participaties in beleggingsinstellingen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/36/A, C-G

Door MFI’s van het eurogebied uitgegeven en door de
totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s en VIPF’s
aangehouden aandelen in geldmarktfondsen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/37-39/M

Door HH’s aangehouden voorzieningen pensioen- en
levensverzekering

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

1/37-39/N

Door RoW aangehouden voorzieningen pensioen- en
levensverzekering

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/40/A, B, M

Door de totale economie, NFV’s en HH’s aangehouden vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor
openstaande aanspraken

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

1/40/N

Door RoW aangehouden vooruitbetaalde premies
en voorzieningen voor openstaande aanspraken

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/41/C-G

Handelskredieten en transitorische posten als een activum van MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s en VIPF’s

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

1/41/N

Handelskredieten en transitorische posten als een activum van RoW

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

2/2/A, C, N

Door de totale economie, MFI’s en RoW uitgegeven
chartaal geld

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/3/A, C-F

Bij de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en FH’s
aangehouden deposito’s en spaartegoeden

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/3/N

Bij RoW aangehouden deposito’s en spaartegoeden

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

2/4, 5/A, C-F

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en FH’s
uitgegeven kort- en langlopende schuldbewijzen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007
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2/4, 5/N

Door RoW uitgegeven kort- en langlopende schuldbewijzen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

2/6/C-G

Financiële derivaten als een passivum van MFI’s,
OFIFH’s, OFI’s, FH’s en VIPF’s

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/6/N

Financiële derivaten als een passivum van RoW

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

2/7, 8, 10, 13,
14, 16/C-F

Aan MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en FH’s verstrekte kort- en
langlopende leningen (totaal van het instrument, door
ingezetenen verstrekte leningen en door niet-MFI’s
verstrekte leningen)

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/9, 15/A-G, M

Door MFI’s aan de totale economie, NFV’s, MFI’s,
OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en HH’s verstrekte kort- en
langlopende leningen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/7, 13/N

Aan RoW verstrekte kort- en langlopende leningen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

2/20/A, C-F

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en FH’s
uitgegeven beursgenoteerde aandelen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/20, 22/N

Door RoW uitgegeven beursgenoteerde aandelen en
participaties in beleggingsinstellingen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Vierde kwartaal
2008

2/21/C-G

Door MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s en VIPF’s uitgegeven
niet-beursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/22/A, C-E

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s en OFI’s uitgegeven participaties in beleggingsinstellingen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/25/C-F

Voorzieningen pensioenverzekering als een passivum
van MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en FH’s

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/24, 25/A, G

Voorzieningen levensverzekering als een passivum
van de totale economie en VIPF’s en voorzieningen
pensioenverzekering als een passivum van de totale
economie en VIPF’s

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/23-26/N

Voorzieningen pensioen- en levensverzekering
en vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor
openstaande aanspraken als een passivum van RoW

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

2/27/C-G

Handelskredieten en transitorische posten als een passivum van MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s en VIPF’s

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/27/N

Handelskredieten en transitorische posten als een passivum van RoW

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008
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2/28/C-G

Saldo van vorderingen en schulden (voor uitstaande
bedragen)
en vorderingenoverschot/vorderingentekort (voor
transacties) van MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s en VIPF’s

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het derde
kwartaal van 2004

Vierde kwartaal
2007

2/28/N

Saldo van vorderingen en schulden (voor uitstaande
bedragen)
en vorderingenoverschot/vorderingentekort (voor
transacties) van RoW

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het eerste
kwartaal van 2006

Tweede kwartaal 2008

OOSTENRIJK
1/1/A, C, H, I, N

Door de totale economie, MFI’s, O, CO aangehouden
en met RoW verhandeld monetair goud en SDR’s

1/2/H-L

Door O, CO, DO, LO en WSV aangehouden chartaal
geld en deposito’s

1/3/A-D, G, H,
M, N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s,
VIPF’s, O, HH’s en RoW aangehouden chartaal geld

1/4/A-D, G, M, N

Deposito’s en spaartegoeden van de totale economie,
NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, VIPF’s, HH’s en RoW

1/5/A-D, G, M, N

Bij ingezetenen aangehouden deposito’s en spaartegoeden van de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s,
VIPF’s, HH’s en RoW

1/6, 7/A-D, G, H,
M, N

Bij MFI’s en niet-MFI’s aangehouden deposito’s en
spaartegoeden van de totale economie, NFV’s, MFI’s,
OFIFH’s, VIPF’s, HH’s en RoW

1/8/A, C, D, M

Bij niet-ingezetenen aangehouden deposito’s en
spaartegoeden van de totale economie, MFI’s, OFIFH’s,
HH’s en RoW

1/9, 14/A, C, D,
I-L, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, CO, DO,
LO, WSV en RoW aangehouden kort- en langlopende
schuldbewijzen

1/10-13, 15-18/I,
L

Door NFV’s, financiële vennootschappen, VIPF’s en
niet-ingezetenen uitgegeven en door CO en WSV aangehouden kort- en langlopende schuldbewijzen

1/19/B, H-M

Financiële derivaten als een activum van NFV’s, O,
CO, DO, LO, WSV en HH’s

1/20, 24/A-D,
I-N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, CO,
DO, LO, WSV, HH’s en RoW verstrekte kort- en langlopende leningen

1/21-23, 25-27/I,
L

Door CO en WSV aan NFV’s, VIPF’s en HH’s verstrekte
kort- en langlopende leningen

1/28/H-L

Door O, CO, DO, LO en WSV aangehouden aandelen en overige deelnemingen

1/29-32/I, L

Door NFV’s, financiële vennootschappen, VIPF’s en
niet-ingezetenen uitgegeven en door CO en WSV aangehouden aandelen en overige deelnemingen

1/33/I

Door CO aangehouden beursgenoteerde aandelen

1/34/B, H, M

Door NFV’s, O en HH’s aangehouden nietbeursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

1/35/A, C, D, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s en RoW aangehouden participaties in beleggingsinstellingen

1/36/A, C, D, N

Door MFI’s van het eurogebied uitgegeven en door de
totale economie, MFI’s, OFIFH’s en RoW aangehouden aandelen in geldmarktfondsen

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het vierde
kwartaal van 2000, met
uitzondering van het
vierde kwartaal van 1997
tot het vierde kwartaal
van 1998 voor door
Verordening (EG)
nr. 501/2004 bestreken
gegevens

Vierde kwartaal
2008
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1/37/M, N

Door HH’s en RoW aangehouden voorzieningen
pensioen- en levensverzekering

1/38, 39/M, N

Door HH’s en RoW aangehouden voorzieningen
levensverzekering en door HH’s en RoW aangehouden voorzieningen pensioenverzekering

1/40/A-D, H-N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, O,
CO, DO, LO, WSV, HH’s en RoW aangehouden vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken

1/41/B, H-M

Handelskredieten en transitorische posten als een activum van NFV’s, O, CO, DO, LO, WSV en HH’s

2/1/H-L

Door O, CO, DO, LO en WSV uitgegeven chartaal
geld en bij O, CO, DO, LO en WSV aangehouden
deposito’s en spaartegoeden

2/2/A, C, I, N

Door de totale economie, MFI’s, CO en RoW uitgegeven chartaal geld

2/3/A, C, D, N

Bij de totale economie, MFI’s, OFIFH’s en RoW aangehouden deposito’s en spaartegoeden

2/4, 5/A, C, D,
I-L, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, CO, DO,
LO, WSV en RoW uitgegeven kort- en langlopende
schuldbewijzen

2/6/B, H-M

Financiële derivaten als een passivum van NFV’s, O,
CO, DO, LO, WSV en HH’s

2/7/A, B, D, G,
I-N

Aan de totale economie, NFV’s, OFIFH’s, VIPF’s, CO,
DO, LO, WSV, HH’s en RoW verstrekte kortlopende
leningen

2/8/A, B, D, G, M

Door ingezetenen aan de totale economie, NFV’s,
OFIFH’s, VIPF’s en HH’s verstrekte kortlopende leningen

2/9, 10/A, B, D,
G, H, M

Door MFI’s en niet-MFI’s aan de totale economie,
NFV’s, OFIFH’s, VIPF’s, O en HH’s verstrekte kortlopende leningen

2/11, 17/I, L

Door VIPF’s aan CO en WSV verstrekte kort- en langlopende leningen

2/12/A, D,

Door niet-ingezetenen aan de totale economie en
OFIFH’s verstrekte kortlopende leningen

2/13/A-D, G, I-N

Aan de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, VIPF’s,
CO, DO, LO, WSV, HH’s en RoW verstrekte langlopende leningen

2/14/A-D, G, M

Door ingezetenen aan de totale economie, NFV’s,
MFI’s, OFIFH’s, VIPF’s en HH’s verstrekte langlopende
leningen

2/15, 16/A-D, G,
H, M

Door MFI’s en niet-MFI’s aan de totale economie,
NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, VIPF’s, O en HH’s verstrekte
langlopende leningen

2/18/A, C, D, M

Door niet-ingezetenen aan de totale economie, MFI’s,
OFIFH’s en FH’s verstrekte langlopende leningen

2/19/H-L

Door O, CO, DO, LO en WSV uitgegeven aandelen en
overige deelnemingen

2.2.2006

Gegevensbereik

Eerste indiening (2)

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het vierde
kwartaal van 2000, met
uitzondering van het
vierde kwartaal van 1997
tot het vierde kwartaal
van 1998 voor door
Verordening (EG)
nr. 501/2004 bestreken
gegevens

Vierde kwartaal
2008
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2/21/B, H

Door NFV’s en O uitgegeven niet-beursgenoteerde
aandelen en overige deelnemingen

2/22/A, C, D, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s en RoW uitgegeven participaties in beleggingsinstellingen

2/23/A, H-L, N

Voorzieningen pensioen- en levensverzekering als een
passivum van de totale economie, O, CO, DO, LO,
WSV en RoW

2/24/A, G, N

Voorzieningen levensverzekering als een passivum
van de totale economie, VIPF’s en RoW

2/25/A, C, D, G,
H, M, N

Voorzieningen pensioenverzekering als een passivum
van de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, VIPF’s, O,
HH’s en RoW

2/26/A, H-L, N

Vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor
openstaande aanspraken als een passivum van de
totale economie, O, CO, DO, LO, WSV en RoW

2/27/A-D, G-N

Handelskredieten en transitorische posten als een passivum van de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s,
VIPF’s, O, CO, DO, LO, WSV, HH’s en RoW

2/28/B, H, M

Saldo van vorderingen en schulden (voor uitstaande
bedragen)
en vorderingenoverschot/vorderingentekort (voor
transacties) van NFV’s, O en HH’s

L 30/23

Gegevensbereik

Eerste indiening (2)

Vanaf het vierde kwartaal
van 1997 tot het vierde
kwartaal van 2000, met
uitzondering van het
vierde kwartaal van 1997
tot het vierde kwartaal
van 1998 voor door
Verordening (EG)
nr. 501/2004 bestreken
gegevens

Vierde kwartaal
2008

Met ingang van het vierde
kwartaal van 1997 tot het
tweede kwartaal van
2005

Tweede kwartaal 2008

PORTUGAL
1/1/A, C, N

Door de totale economie en MFI’s aangehouden en
met RoW verhandeld monetair goud en SDR’s

1/3/A-H, M, N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s,
FH’s, VIPF’s, O, HH’s en RoW aangehouden chartaal
geld

1/4, 5/A-G, M, N

Deposito’s en spaartegoeden, totaal van het instrument en bij ingezetenen aangehouden deposito’s en
spaartegoeden van de totale economie, NFV’s, MFI’s,
OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, HH’s en RoW

1/6, 7/A-H, M

Bij MFI’s en niet-MFI’s aangehouden deposito’s en
spaartegoeden van de totale economie, NFV’s, MFI’s,
OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O en HH’s

1/8/A, C-F

Bij niet-ingezetenen aangehouden deposito’s en
spaartegoeden van de totale economie, MFI’s, OFIFH’s,
OFI’s en FH’s

1/9, 14/A, C-F, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s
en RoW aangehouden kort- en langlopende schuldbewijzen

1/19/A-G, M, N

Financiële derivaten als een activum van de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, HH’s
en RoW

1/20, 24/A-F, M,
N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s,
FH’s, HH’s en RoW verstrekte kort- en langlopende
leningen

1/33/A, C-F, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s
en RoW aangehouden beursgenoteerde aandelen
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1/34/A-H, M, N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s,
FH’s, VIPF’s, O, HH’s en RoW aangehouden nietbeursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

1/35/A, C-F, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s
en RoW aangehouden participaties in beleggingsinstellingen

1/36/A-H, M, N

Door MFI’s van het eurogebied uitgegeven en door de
totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s,
VIPF’s, O, HH’s en RoW aangehouden aandelen in
geldmarktfondsen

1/37/N

Door RoW aangehouden voorzieningen pensioen- en
levensverzekering

1/38, 39/M, N

Door HH’s en RoW aangehouden voorzieningen
levensverzekering en door HH’s en RoW aangehouden voorzieningen pensioenverzekering

1/40/A-F, M, N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s,
FH’s, HH’s en RoW aangehouden vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken

1/41/A-G, M, N

Handelskredieten en transitorische posten als een activum van de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s,
OFI’s, FH’s, VIPF’s, HH’s en RoW

2/2/A, C, N

Door de totale economie, MFI’s en RoW uitgegeven
chartaal geld

2/3/A, C-F, N

Bij de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s en
RoW aangehouden deposito’s en spaartegoeden

2/4, 5/A, C-F, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s
en RoW uitgegeven kort- en langlopende schuldbewijzen

2/6/A-G, M, N

Financiële derivaten als een passivum van de totale
economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s,
HH’s en RoW

2/7/A, B, D-G, M,
N

Aan de totale economie, NFV’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s,
VIPF’s, HH’s en RoW verstrekte kortlopende leningen

2/8/A, B, D-G, M

Door ingezetenen aan de totale economie, NFV’s,
OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en HH’s verstrekte kortlopende leningen

2/9, 10/A, B,
D-H, M

Door MFI’s en niet-MFI’s aan de totale economie,
NFV’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O en HH’s verstrekte kortlopende leningen

2/12/A, D-F

Door niet-ingezetenen aan de totale economie,
OFIFH’s, OFI’s en FH’s verstrekte kortlopende leningen

2/13/A, B, D-G,
M, N

Aan de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s,
FH’s, VIPF’s, HH’s en RoW verstrekte langlopende
leningen

2/14/A, B, D-G,
M

Door ingezetenen aan de totale economie, NFV’s,
MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s en HH’s verstrekte
langlopende leningen

2/15, 16/A-H, M

Door MFI’s en niet-MFI’s aan de totale economie,
NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O en HH’s
verstrekte langlopende leningen

2.2.2006

Gegevensbereik

Eerste indiening (2)

Met ingang van het vierde
kwartaal van 1997 tot het
tweede kwartaal van
2005

Tweede kwartaal 2008

Met ingang van het vierde
kwartaal van 1997 tot het
tweede kwartaal van
2005

Tweede kwartaal 2008
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2/18/A, C-F

Door niet-ingezetenen aan de totale economie, MFI’s,
OFIFH’s, OFI’s en FH’s verstrekte langlopende leningen

2/20/A, C-F, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s
en RoW uitgegeven beursgenoteerde aandelen

2/21/A-H, N

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s,
FH’s, VIPF’s, O en RoW uitgegeven nietbeursgenoteerde aandelen en overige deelnemingen

2/22/A, C-E, N

Door de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s en
RoW uitgegeven participaties in beleggingsinstellingen

2/23/A, N

Voorzieningen pensioen- en levensverzekering als een
passivum van de totale economie en RoW

2/24/A, G, N

Voorzieningen levensverzekering als een passivum
van de totale economie, VIPF’s en RoW

2/25/A, C-H, M,
N

Voorzieningen pensioenverzekering als een passivum
van de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s,
VIPF’s, O, HH’s en RoW

2/26/A

Vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor
openstaande aanspraken als een passivum van de
totale economie en RoW

2/27/A-G, M, N

Handelskredieten en transitorische posten als een passivum van de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s,
OFI’s, FH’s, VIPF’s, HH’s en RoW

2/28/A-H, M, N

Saldo van vorderingen en schulden (voor uitstaande
bedragen)
en vorderingenoverschot/vorderingentekort (voor
transacties) van de totale economie, NFV’s, MFI’s,
OFIFH’s, OFI’s, FH’s, VIPF’s, O, HH’s en RoW

3/1, 3-8/A-U

Bij de totale economie, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s, FH’s,
VIPF’s en O aangehouden deposito’s en spaartegoeden
van ingezetenen en niet-ingezetenen, uitgesplitst naar
sector en gebied van de tegenpartij

4/1-21/A-H

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s,
FH’s, VIPF’s en O aan ingezetenen en niet-ingezetenen
verstrekte kortlopende leningen, uitgesplitst naar sector en gebied van de tegenpartij

5/1-21/A-I

Door de totale economie, NFV’s, MFI’s, OFIFH’s, OFI’s,
FH’s, VIPF’s en O aan ingezetenen en niet-ingezetenen
verstrekte langlopende leningen, uitgesplitst naar sector en gebied van de tegenpartij

L 30/25

Gegevensbereik

Eerste indiening (2)

Met ingang van het vierde
kwartaal van 1997 tot het
tweede kwartaal van
2005

Tweede kwartaal 2008

Met ingang van het vierde
kwartaal van 1997 tot het
tweede kwartaal van
2005

Tweede kwartaal 2008

Met ingang van het vierde
kwartaal van 1997 tot het
tweede kwartaal van
2005

Vierde kwartaal
2008”

