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Instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar 
Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en AICB’s met een 
veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch en naar buitenlands recht waarvan de 
rechten van deelneming openbaar worden aangeboden in België. 
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Hoe u praktisch te werk moet gaan om ons de statistische informatie te bezorgen, leest u in de 
mededeling waarin we de procedure uiteenzetten om documenten elektronisch over te maken. U 
vindt deze mededeling op de website van de FSMA.  

In dit document beschrijven we de specifieke kenmerken van het XML-formaat (zie deel Error! 
Reference source not found.) en de te rapporteren velden (zie deel Error! Reference source not 
found.) voor survey CIS_SUP_1, CIS_SUP_2 en CIS_SUP_3. 
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Aan het eind van dit document, vindt u een fictief voorbeeld van elke survey in XML-formaat. 

 

De tabellen CIS_SUP_1, CIS_SUP_2 en CIS_SUP_3 kunnen worden gerapporteerd door 
gestandaardiseerde XML-bestanden te uploaden.  

2.1. CIS_SUP_1 en CIS_SUP_2 
De surveycode (code) en de verslagperiode (date) worden als volgt weergegeven: 

<Report code="CIS_SUP_1" date="2021-12"> 
... 

</Report > 

De verslagperiode wordt altijd aangegeven met de laatste maand van die periode, ongeacht 
of de rapportering maandelijks of driemaandelijks is.  

2.2. CIS_SUP_3 
De surveycode (code) en de verslagperiode (date) worden als volgt weergegeven: 

<Report code="CIS_SUP_3" date="2022-01-25"> 
... 

</Report > 

De verslagperiode wordt altijd aangegeven met de dag van die periode. 
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3.1.  CIS_SUP_1 
 

Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

Waarde van de zekerheden en andere kredietsteun die de ICB of het compartiment heeft ontvangen van alle tegenpartijen 

SUP1_01 
Waarde van de ontvangen 
zekerheden onder de vorm van 
geldmiddelen of geldequivalenten 

Optioneel VALNUM 
Positief 

Geen decimalen 
Minimum: 0 

0..1 

Waarde van de ontvangen zekerheden onder de vorm van 
geldmiddelen of geldequivalenten, uitgedrukt in de 

referentiemunt van het compartiment1 en zonder decimalen. 

SUP1_02 

Waarde van de ontvangen 
zekerheden onder de vorm van 
effecten (exclusief geldmiddelen en 
geldequivalenten) 

Optioneel VALNUM 
Positief 

Geen decimalen 
Minimum: 0 

0..1 
Waarde van de ontvangen zekerheden onder de vorm van 
effecten (exclusief geldmiddelen en geldequivalenten), uitgedrukt 
in de referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen. 

SUP1_03 
Waarde van de overige ontvangen 
zekerheden 

Optioneel VALNUM 
Positief 

Geen decimalen 
Minimum: 0 

0..1 
Waarde van de overige ontvangen zekerheden, uitgedrukt in de 
referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen. 

Effectenleningen 

SUP1_04 
Waarde van de uitgeleende 
financiële instrumenten: 
beursgenoteerde aandelen 

Optioneel VALNUM 
Positief 

Geen decimalen 
Minimum: 0 

0..1 
Waarde van de beursgenoteerde aandelen die het compartiment 
heeft uitgeleend aan alle tegenpartijen, uitgedrukt in de 
referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen. 

SUP1_05 
Waarde van de uitgeleende 
financiële instrumenten: obligaties 

Optioneel VALNUM 
Positief 

Geen decimalen 
Minimum: 0 

0..1 
Waarde van de obligaties en andere schuldinstrumenten die het 
compartiment heeft uitgeleend aan alle tegenpartijen, uitgedrukt 
in de referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen. 

SUP1_06 
Waarde van de uitgeleende 
financiële instrumenten: andere 

Optioneel VALNUM 
Positief 

Geen decimalen 
Minimum: 0 

0..1 
Waarde van de overige financiële instrumenten die het 
compartiment heeft uitgeleend aan alle tegenpartijen, uitgedrukt 
in de referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen. 

                                                             
1  Voor een ICB die niet is ingedeeld in compartimenten moet, voor de toepassing van dit deel van deze bijlage bij de circulaire, onder “compartiment”, de ICB zelf worden verstaan. 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

Totale risico 

SUP1_07 
Geselecteerde methode om het 
totale risico te meten 

Verplicht VALLIST 

Toegestane 
elementen: 
- COMMIT 
- VARABS 
- VARREL 

1 

Methode gebruikt voor het compartiment om het totale risico te 
meten 
Toegestane waarden zijn de volgende: 
- Commitment approach 
- Absolute VAR approach 
- Relative VAR approach 

SUP1_08 Totale risico Verplicht VALNUM 

Positief 
Decimalen: 4 
Minimum: 0 

Maximum: 100 

1 

Totale risico van het compartiment gemeten volgens de methode 
weergegeven in SUP1_07, uitgedrukt relatief ten opzichte van de 
totale netto-activa van het compartiment voor de commitment 
approach of de absolute VAR approach, en als het verschil tussen 
de VAR van de ICB of het compartiment en de VAR van de 
gekozen referentieportefeuille, ten opzichte van de VAR van de 
gekozen referentieportefeuille voor de relative VAR approach. 1 
betekent 100%. 

SUP1_09 Totale risico van de OTC-derivaten Verplicht VALNUM 
Positief 

Geen decimalen 
Minimum: 0 

1 

Totale risico van het compartiment met betrekking tot het 
gebruik van OTC derivaten. Het totale risico wordt gemeten 
volgens de methode weergegeven in SUP1_07. De waarde wordt 
uitgedrukt in de referentiemunt van het compartiment en zonder 
decimalen. 

Benchmark 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP1_10 Relevante benchmark 

Conditioneel: 
- Verboden als SUP1_16 

start met “STR” 
- Verplicht in andere 

gevallen 

VALSTRING   0..1 

Naam van de meest relevante benchmark voor het 
compartiment. De relevante benchmark is de meest recente en 
meest relevante benchmarkindex die intern gebruikt wordt door 
de beheervennootschap, de beleggingsvennootschap en/of de 
portefeuillebeheerder om de prestaties van het compartiment te 
benchmarken. De meest relevante benchmark kan een gewogen 
combinatie van meerdere benchmarks zijn. 

SUP1_11 Tracking error 

Conditioneel: 
- Verboden als SUP1_16 
start met “STR” of bij de 

eerste verslagperiode 
voor niet-monetaire 

compartimenten 
- Verplicht in andere 

gevallen2 

VALNUM 

Positief 
Decimalen: 4 
Minimum: 0 
Maximum: 1 

0..1 

De tracking error van het compartiment ten opzichte van de 
benchmark weergegeven in SUP1_10. De tracking error wordt 
berekend volgens de methode bepaald in deze circulaire.  
1 betekent 100%. 

SUP1_12 R kwadraat 

Conditioneel: 
- Verboden als SUP1_16 
start met “STR” of bij de 

eerste verslagperiode 
voor niet-monetaire 

compartimenten 
- Verplicht in andere 

gevallen3 

VALNUM 

Positief 
Decimalen: 4 
Minimum: 0 
Maximum: 1 

0..1 

De R kwadraat van het compartiment ten opzichte van de 
benchmark weergegeven in SUP1_10. De R kwadraat wordt 
berekend volgens de methode bepaald in deze circulaire.  
1 betekent 100%. 

Overige activa 

                                                             
2  De rapportering is niet verplicht in de overgangsperiode die wordt voorzien tot 1 januari 2018. 
3  Ibid. 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP1_13 

Beschrijving voor elk type actief dat 
in de velden 121 tot 124 van de 
statistische staten wordt 
gecategoriseerd onder de subsoort 
activa “andere derivaten” of 
“beleggingen in andere 
activaklassen”, en welke een 
materieel deel van de portefeuille 
uitmaken 

Optioneel VALSTRING   0..n 

Beschrijving van elk type actief dat in de velden 121 tot 124 van 
de statistische staten wordt gecategoriseerd onder de subsoort 
activa “andere derivaten” of “beleggingen in andere 
activaklassen”, en welke een materieel deel van de portefeuille 
uitmaken. Activa met gelijkaardige kenmerken dienen beschouwd 
te worden als respectievelijk derivaten of andere activa van 
hetzelfde type. 

SUP1_14 

Waarde van de aankooppositie voor 
elk type actief dat in de velden 121 
tot 124 van de statistische staten 
wordt gecategoriseerd onder de 
subsoort activa “andere derivaten” of 
“beleggingen in andere 
activaklassen”, en welke een 
materieel deel van de portefeuille 
uitmaken 

Conditioneel 
- Verplicht als veld 

SUP1_13 is ingevuld en 
veld SUP1_15 niet is 

ingevuld 
- Verboden in andere 

gevallen 

VALNUM 
Positief 

Geen decimalen 
Minimum: 0 

0..n 
Waarde van de aankooppositie van de activa, voor elk type actief 
beschreven in SUP1_13, uitgedrukt in de referentiemunt van het 
compartiment en zonder decimalen. 

SUP1_15 

Waarde van de verkooppositie voor 
elk type actief dat in de velden 121 
tot 124 van de statistische staten 
wordt gecategoriseerd onder de 
subsoort activa “andere derivaten” of 
“beleggingen in andere 
activaklassen”, en welke een 
materieel deel van de portefeuille 
uitmaken 

Conditioneel 
- Verplicht als veld 

SUP1_13 is ingevuld en 
veld SUP1_14 niet is 

ingevuld 
- Verboden in andere 

gevallen 

VALNUM 
Positief 

Geen decimalen 
Minimum: 0 

0..n 
Waarde van de verkooppositie van de activa, voor elk type actief 
beschreven in SUP1_13, uitgedrukt in de referentiemunt van het 
compartiment en zonder decimalen. 

Beleggingsbeleid 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP1_16 

Beleggingsbeleid: gelieve een 
gepaste beschrijving te geven van het 
type beleggingsbeleid dat door de 
ICB of het compartiment gevolgd 
wordt. 

Verplicht VALSTRING Lengte: 18 1 
Het gepaste beleggingsbeleid van het compartiment, gebaseerd 
op bijlage 3 van deze circulaire. 

 

3.2. CIS_SUP_2 
 

Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

Samenstelling van de netto-activa 

SUP2_01 Deposito’s op ten hoogste één jaar Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 
Waarde van alle deposito’s met een oorspronkelijke looptijd op 
ten hoogste 1 jaar. 

SUP2_02 
Deposito’s op ten hoogste één jaar: 
Deposito’s op zicht 

Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 
Waarde van alle deposito’s op zicht. De waarde kan niet groter zijn 
dan de waarde in SUP2_01. De negatieve saldi van de deposito’s 
op zicht worden gerapporteerd in veld SUP2_12. 

SUP2_03 Deposito’s op méér dan één jaar Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 
Waarde van alle deposito’s met een oorspronkelijke looptijd op 
méér dan 1 jaar. 

SUP2_04 
Obligaties en andere 
schuldinstrumenten 

Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 
Waarde van alle obligaties en andere schuldinstrumenten. 
Hiertoe worden niet de geldmarktinstrumenten gerekend. 

SUP2_05 Geldmarktinstrumenten Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 Waarde van alle geldmarktinstrumenten. 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP2_06 
Aandelen en andere met aandelen 
gelijk te stellen waardepapieren 

Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 
Waarde van alle aandelen en andere met aandelen gelijk te 
stellen waardepapieren. Hiertoe behoren ook de rechten van 
deelneming in ICB’s met een vast aantal rechten van deelneming. 

SUP2_07 Andere effecten Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 Waarde van de overige effecten. 

SUP2_08 
ICB’s met een veranderlijk aantal 
rechten van deelneming 

Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 
Waarde van alle rechten van deelneming in ICB’s met een 
veranderlijk aantal rechten van deelneming. 

SUP2_09 Afgeleide financiële instrumenten Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 Waarde van alle afgeleide financiële instrumenten. 

SUP2_10 Vorderingen op ten hoogste één jaar Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 Waarde van alle vorderingen op ten hoogste één jaar. 

SUP2_11 Vorderingen op méér dan één jaar Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 Waarde van alle vorderingen op méér dan één jaar. 

SUP2_12 Schulden op ten hoogste één jaar Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 Waarde van alle schulden op ten hoogste één jaar. 

SUP2_13 Schulden op méér dan één jaar Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 Waarde van alle schulden op méér dan één jaar. 

SUP2_14 Overige activa Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 
Waarde van de overige activa. Hiertoe behoren alle activa die niet 
kunnen worden ingedeeld in één van bovenstaande categorieën, 
SUP2_01 tot en met SUP2_11. 

SUP2_15 Overige passiva Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 

Waarde van de overige passiva. Hiertoe behoren alle passiva die 
niet kunnen worden ingedeeld in één van bovenstaande 
categorieën, SUP2_12 tot en met SUP2_13, maar hiertoe behoort 
niet het eigen vermogen. 

Totaal netto-activa 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP2_16 Totaal netto-activa Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 

Waarde van het totale netto-actief. De waarde is gelijk aan de 
waarde in SUP2_01 en de som van de waarden SUP2_03 tot en 
met SUP2_11 en SUP2_14 minus de som van de waarden in 
SUP2_12 tot en met SUP2_13 en SUP2_15. 

Inschrijvingen en inkopen 

SUP2_17 
Inschrijvingen in bedragen  
(netto-inventariswaarde) 

Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 

Waarde van de inschrijvingen aan netto-inventariswaarde  
(met inbegrip van het ten gunste van de ICB of het compartiment 
geïnde bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving van 
activa) sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van 
de rapporteringsperiode. 

SUP2_18 

Inschrijvingen in bedragen  
(netto-inventariswaarde): 
Inschrijvingsbedragen ingevolge 
fusies 

Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 

Waarde van de inschrijvingen ingevolge fusies aan  
netto-inventariswaarde sinds de start van het kalenderjaar tot de 
laatste dag van de rapporteringsperiode. De waarde kan niet 
groter zijn dan de waarde in SUP2_17. 

SUP2_19 
Inkopen in bedragen  
(netto-inventariswaarde) 

Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 

Waarde van de inkopen aan netto-inventariswaarde (na aftrek 
van het ten gunste van de ICB of het compartiment geïnde bedrag 
tot dekking van de kosten voor de realisatie van activa) sinds de 
start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de 
rapporteringsperiode. 

Resultaat 

SUP2_20 
Waardeverminderingen, minwaarden 
en meerwaarden 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en 
meerwaarden sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste 
dag van de rapporteringsperiode. Hiertoe behoren de 
waardeschommelingen, maar niet het inkomen van de 
beleggingen. De waarde is gelijk aan de som van waarden in 
SUP2_21 tot en met SUP2_28. 

SUP2_21 
Waardeverminderingen, minwaarden 
en meerwaarden: Obligaties en 
andere schuldinstrumenten 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en 
meerwaarden van obligaties en andere schuldinstrumenten sinds 
de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de 
rapporteringsperiode. 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP2_22 
Waardeverminderingen, minwaarden 
en meerwaarden: 
Geldmarktinstrumenten 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en 
meerwaarden van geldmarktinstrumenten sinds de start van het 
kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. 

SUP2_23 

Waardeverminderingen, minwaarden 
en meerwaarden: Aandelen en 
andere met aandelen gelijk te stellen 
waardepapieren 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en 
meerwaarden van aandelen en andere met aandelen gelijk te 
stellen waardepapieren sinds de start van het kalenderjaar tot de 
laatste dag van de rapporteringsperiode. 

SUP2_24 
Waardeverminderingen, minwaarden 
en meerwaarden: Andere effecten 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en 
meerwaarden van de andere effecten sinds de start van het 
kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. 

SUP2_25 

Waardeverminderingen, minwaarden 
en meerwaarden: ICB’s met een 
veranderlijk aantal rechten van 
deelneming 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en 
meerwaarden van de rechten van deelnemingen in ICB’s met een 
veranderlijk aantal rechten van deelneming sinds de start van het 
kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. 

SUP2_26 
Waardeverminderingen, minwaarden 
en meerwaarden: Afgeleide 
financiële instrumenten 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en 
meerwaarden van de afgeleide financiële instrumenten sinds de 
start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de 
rapporteringsperiode. 

SUP2_27 

Waardeverminderingen, minwaarden 
en meerwaarden: Vorderingen, 
deposito’s, liquide middelen en 
schulden 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en 
meerwaarden van de vorderingen, deposito’s, liquide middelen 
en schulden sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag 
van de rapporteringsperiode. 

SUP2_28 
Waardeverminderingen, minwaarden 
en meerwaarden: Wisselposities en –
verrichtingen 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en 
meerwaarden op posities en transacties in deviezen sinds de start 
van het kalenderjaar tot de laatste dag van de 
rapporteringsperiode. 

SUP2_29 
Totaal opbrengsten en kosten van de 
beleggingen 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Totale waarde van de opbrengsten en kosten van beleggingen 
sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de 
rapporteringsperiode. De waarde is gelijk aan de som van waarden 
in SUP2_30 tot en met SUP2_35. 

SUP2_30 
Opbrengsten en kosten van de 
beleggingen: Dividenden 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de ontvangen dividenden sinds de start van het 
kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP2_31 
Opbrengsten en kosten van de 
beleggingen: Interesten 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de interesten van de beleggingen sinds de start van 
het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. 
Hiertoe behoren de interesten van effecten en 
geldmarktinstrumenten, liquide middelen en deposito’s en 
collateral. 

SUP2_32 
Opbrengsten en kosten van de 
beleggingen: Interesten ingevolge 
ontleningen 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de interesten ingevolge ontleningen sinds de start 
van het kalenderjaar tot de laatste dag van de 
rapporteringsperiode. Negatieve waarden duiden op interesten 
betaald door het compartiment. 

SUP2_33 
Opbrengsten en kosten van de 
beleggingen: Opbrengsten en kosten 
van swaps 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de opbrengsten en kosten van swaps sinds de start 
van het kalenderjaar tot de laatste dag van de 
rapporteringsperiode. 

SUP2_34 
Opbrengsten en kosten van de 
beleggingen: Roerende voorheffing 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de betaalde roerende voorheffing sinds de start van 
het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. 
De waarde van de betaalde roerende voorheffing is negatief. 

SUP2_35 
Opbrengsten en kosten van de 
beleggingen: Andere opbrengsten 
van beleggingen 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de overige opbrengsten van beleggingen sinds de 
start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de 
rapporteringsperiode. 

SUP2_36 Andere opbrengsten Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de overige opbrengsten sinds de start van het 
kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. 

SUP2_37 
Andere opbrengsten: Vergoedingen 
bij toetreding of uittreding 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de vergoedingen bij toetreding of uittreding sinds de 
start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de 
rapporteringsperiode. 

SUP2_38 Exploitatiekosten Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de exploitatiekosten sinds de start van het 
kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. 

SUP2_39 
Exploitatiekosten: Vergoeding van de 
beheerder 

Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van de vergoeding van de beheerder sinds de start van 
het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. 

SUP2_40 Totaal resultaat Verplicht VALNUM 
Positief of negatief 

Decimalen: 2 
1 

Waarde van het totale resultaat sinds de start van het 
kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.  
De waarde is de som van de waarden in de velden SUP2_20, 
SUP2_29, SUP2_36 en SUP2_38. 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP2_41 Uitgekeerde gestelde resultaten Verplicht VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 
Waarde van de uitgekeerde gestelde resultaten sinds de start van 
het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. 

 

 

3.3. CIS_SUP_3 

Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

Datum van de rapportering 

SUP3_01 Datum van de rapportering Verplicht DATUM YYYY-MM-DD 1 Elke dag van de week van maandag tot en met vrijdag. 

SUP3_02 
Berekening van de 
inventariswaarde  

Verplicht VALBOOL 
Toegestane elementen: 

- 1 
- 0 

1 

Als de netto-inventariswaarde is berekend, vermeld 1 (YES). 
Tenzij ze is opgeschort, wordt de netto-inventariswaarde 
berekend op de data die zijn vastgelegd conform de bepalingen 
van het prospectus. 

Eerste rapportering 

SUP3_03 Eerste rapportering 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_02  
“NO” is 
- Verplicht in 
de andere 
gevallen 

VALBOOL 
Toegestane elementen: 

- 1 
- 0 

1 
Vermeld 1 (YES) op de datum van de eerste dag waarvoor een 
inventariswaarde is berekend van de eerste rapportering over 
een ICB of een compartiment. 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP3_04 
Oprichting in het kader van een 
fusie met een Belgische ICB 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_03  
“NO” is 
- Verplicht in 
de andere 
gevallen 

VALBOOL 
Toegestane elementen: 

- 1 
- 0 

1 
Als de ICB of het compartiment is gecreëerd in het kader van een 
fusie met een Belgische ICB of een Belgisch compartiment, 
vermeld 1 (YES).  

SUP3_05 Datum van de fusie 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_04  
“NO” is 
- Verplicht in 
de andere 
gevallen 

DATUM YYYY-MM-DD 1 
Als de ICB of het compartiment is gecreëerd in het kader van een 
fusie met een Belgische ICB of een Belgisch compartiment, 
vermeld de datum van de fusie. 

SUP3_06 
FSMA-code van de overgenomen 
ICB 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_04  
“NO” is 
- Verplicht in 
de andere 
gevallen 

VALSTRING 
XXXXX-XXXX 
0 <= X <= 9 

1 

Als de ICB of het compartiment is gecreëerd in het kader van een 
fusie met een Belgische ICB of een Belgisch compartiment, 
vermeld de unieke code die de FSMA heeft meegedeeld (de 
‘FSMA-code’, bv. 01234-5678) om de overgenomen instelling 
voor collectieve belegging of het overgenomen compartiment te 
identificeren.  

Laatste rapportering 

SUP3_07 Laatste rapportering 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_02  

“NO” is 
- Verplicht in 

de andere 
gevallen 

VALBOOL 
Toegestane elementen: 

- 1 
- 0 

1 
Vermeld 1 (YES) op de datum van de laatste dag van de laatste 
rapportering over een ICB of een compartiment.  
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP3_08 
Reden voor de laatste 
rapportering 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_07  

“NO” is 
- Verplicht in 

de andere 
gevallen 

VALLIST 

Toegestane elementen: 
- Removal 
- Merger 
- Exit 
- Maturity 
- Liquidation 

1 

De reden voor de laatste rapportering is een van de volgende: 
- een vraag tot uitschrijving van een buitenlandse ICB of een 

buitenlands compartiment; 
- een fusie;  
- de uittreding van de laatste houder van rechten van 

deelneming; 
- de vervaldatum van een ICB of een compartiment met een 

bepaalde looptijd; 
- de vereffening. 

SUP3_09 
Terugbetaling op de datum van 
de laatste rapportering 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_07  

“NO” is 
- Verplicht in 

de andere 
gevallen 

VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 

Het bedrag dat wordt terugbetaald aan de houders van rechten 
van deelneming in de ICB op de datum van de laatste 
rapportering, met uitzondering van de aanvragen tot inkoop als 
bedoeld in SUP3_13. Bij schrapping ingevolge een vraag tot 
uitschrijving, wordt in dit veld de laatste netto-inventariswaarde 
vermeld. Bij fusie wordt in dit veld het bedrag vermeld dat moet 
worden overgemaakt aan het overnemend compartiment. De 
waarde wordt uitgedrukt in de referentiemunt van het 
compartiment, met twee decimalen. 

Totaal netto-actief  

SUP3_10 Totaal netto-actief 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_02  

“NO” is 
- Verplicht in 

de andere 
gevallen 

VALNUM 

Positief 
Decimalen: 2 
Minimum: 0 

 

1 

Het totaal van het netto-actief van de ICB of het compartiment 
op de datum van de rapportering. De waarde wordt uitgedrukt 
in de referentiemunt van het compartiment, met twee 
decimalen. 

Inschrijvingen en inkopen 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP3_11 Inschrijvingen 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_02  

“NO” is 
- Verplicht in 

de andere 
gevallen 

VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 

Totaal van de inschrijvingen die zijn verricht tegen netto-
inventariswaarde, als berekend op de datum van de 
rapportering. De waarde wordt uitgedrukt in de referentiemunt 
van het compartiment, met twee decimalen.  

SUP3_12 
Inschrijvingen in het kader van 
een fusie met een Belgische ICB 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_02  

“NO” is 
- Verplicht in 

de andere 
gevallen 

VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 

Bedrag van de inschrijvingen ingevolge fusies waarbij enkel ICB’s 
naar Belgisch recht zijn betrokken op de datum van de 
rapportering. De waarde wordt uitgedrukt in de referentiemunt 
van het compartiment, met twee decimalen. 

SUP3_13 Inkopen 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_02  

“NO” is 
- Verplicht in 

de andere 
gevallen 

VALNUM 
Positief 

Decimalen: 2 
Minimum: 0 

1 

Totaal van de inkopen die zijn verricht tegen netto-
inventariswaarde, als berekend op de datum van de 
rapportering. De waarde wordt uitgedrukt in de referentiemunt 
van het compartiment, met twee decimalen. 

Gebeurtenissen 

SUP3_14 
Gebruik van een 
liquiditeitsinstrument 

Verplicht VALBOOL 
Toegestane elementen: 

- 1 
- 0 

1 Als er een liquiditeitsinstrument is gebruikt, vermeld 1 (YES). 
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP3_15 Gebruikt liquiditeitsinstrument 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_14  

“NO” is 
- Verplicht in 

de andere 
gevallen 

VALLIST 

Toegestane elementen: 

- swpr 

- adl 

- rgate 

- susp 

- swpr_rgate 

- adl_rgate 

1 

Vermeld het (de) gebruikte liquiditeitsinstrument(en): 

- swing pricing (artikel 21/1 van het koninklijk besluit van 

10 november 2006); 

- anti-dilution levy (artikel 117, § 4 van het koninklijk 

besluit van 12 november 2012 of artikel 82, § 4 van het 

koninklijk besluit van 25 februari 2017); 

- redemption gate (artikel 198/1 van het koninklijk 

besluit van 12 november 2012 of artikel 147/1 van het 

koninklijk besluit van 25 februari 2017); 

- opschorting van de berekening van de netto-

inventariswaarde van de rechten van deelneming of de 

uitvoering van de vragen tot uitgifte en inkoop van 

rechten van deelneming of compartimentswijziging 

(artikel 195 van het koninklijk besluit van 12 november 

2012 of artikel 144 van het koninklijk besluit van 25 

februari 2017). 

SUP3_16 

Gebruik van de Mark-to-model-
waardering voor een niet te 
verwaarlozen deel van de activa 
in portefeuille 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_02  

“NO” is 
- Verplicht in 

de andere 
gevallen 

VALBOOL 
Toegestane elementen: 

- 1 
- 0 

1 
Als er een Mark-to-model-waardering wordt gebruikt voor een 
niet te verwaarlozen deel van de activa in portefeuille, vermeld 
1 (YES). 

SUP3_17 
Overschrijding van de 
reglementaire limieten 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_02  

“NO” is 
- Verplicht in 

de andere 
gevallen 

VALBOOL 
Toegestane elementen: 

- 1 
- 0 

1 
Als is vastgesteld dat de reglementaire limieten zijn 
overschreden, vermeld 1 (YES). 

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/sitecore/media%20library/Files/fsmafiles/wetgeving/kb_ar/rd_10-11-2006.pdf
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Veldcode Naam 

Verplicht 
Optioneel 

Conditioneel 
Verboden 

Type Formaat Herhaling Beschrijving van de inhoud 

SUP3_18 
 
Overschreden de reglementaire 
limiet(en) 

Conditioneel: 
- Verboden 
als SUP3_17  

“NO” is 
- Verplicht in 

de andere 
gevallen 

VALLIST 

Toegestane elementen: 
- 20121112_58_or_20170225_41 
- 20121112_62_or_20170225_45 
- 20121112_63_or_20170225_46 
- 20121112_64_or_20170225_47 
- 20121112_65_or_20170225_48 
- 20121112_88_or_20170225_53 
- 20121112_89_or_20170225_54 
- 20121112_66_or_20170225_50 
- 20121112_139_or_20170225_93 
- 2017/1131_17 
- 2017/1131_18 
- 2017/1131_24 
- 2017/1131_25 
- 1992_CI_145/11 

1..n 

Vermeld welke reglementaire limiet of limieten zijn 

overschreden: 

- globaal risico (maximum exposure) (artikel 58 van het 

koninklijk besluit van 12 november 2012 of artikel 41 

van het koninklijk besluit van 25 februari 2017); 

- diversificatie (artikel 62, 63, 64, 65, 88 en 89 van het 

koninklijk besluit van 12 november 2012, artikel 45, 46, 

47, 48, 53 en 54 van het koninklijk besluit van 25 

februari 2017 of artikel 17 van Verordening 

2017/1131);  

- concentratie (artikel 66 van het koninklijk besluit van 12 

november 2012, artikel 50 van het koninklijk besluit van 

25 februari 2017 of artikel 18 van Verordening 

2017/1131); 

- lening (artikel 139 van het koninklijk besluit van 12 

november 2012, artikel 93 van het koninklijk besluit van 

25 februari 2017) ; 

- risicobeheer door de geldmarktfondsen (artikel 24 en 

25 van Verordening 2017/1131); 

- diversificatie van de pensioenspaarfondsen (artikel 

145/11 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992). 
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 Link naar het fictieve voorbeeld in XML-formaat van survey CIS_SUP_1 

 Link naar het fictieve voorbeeld in XML-formaat van survey CIS_SUP_2 

 Link naar het fictieve voorbeeld in XML-formaat van survey CIS_SUP_3 

 

https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-05/fsma_2022_16-01-01_CIS_SUP_1.xml
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-05/fsma_2022_16-01-01_CIS_SUP_1.xml
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-05/fsma_2022_16-01-02_CIS_SUP_2.xml
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-05/fsma_2022_16-01-02_CIS_SUP_2.xml
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-05/fsma_2022_16-01-03_CIS_SUP_3.xml
https://www.fsma.be/sites/default/files/media/files/2022-05/fsma_2022_16-01-03_CIS_SUP_3.xml

