
Gelieve dit formulier samen met eventuele bijlagen op eCorporate onder rubriek VI.02 (herstelplan) op te laden

Enkel de witte cellen dienen ingevuld te worden

1. IDENTITEITSGEGEVENS

1.1. IBP

FSMA Code van de IBP: Ondernemingsnummer:

Naam van de IBP: 

1.2.

Voorbeeld
Naam, Voornaam: Janssens, Jan

Telefoonnummer: +32 1 234 56 78

E-mail:

Naam, Voornaam:

Telefoonnummer:

E-mail:

BIJLAGE CIRCULAIRE FSMA_2014_01-10 dd. 20/01/2014
OPVOLGING HERSTEL- EN SANERINGSMAATREGELEN

Contactperso(o)n(en)

jan.janssens@ibp.be



2. OPVOLGING DEKKINGSGRAAD NA RESULTAATVERWERKING

Onderstaande tabel geeft de evolutie weer van de kerncijfers sinds 2009.

2009 2010 2011 2012

2013

Eigen vermogen 11

Sociaal fonds 111
112

Overgedragen verlies (-) 113

Technische voorzieningen 12

KTV Statistiek I
LTV Statistiek I

Tekort

KTV + marge
LTV + marge

Dekkingsgraad

KTV + marge
LTV + marge

3. OPVOLGING VAN DE STORTINGEN 2013 IN HET KADER VAN LOPENDE HERSTEL- EN SANERINGSPLANNEN

KTV (+ marge)

LTV (+ marge)

Code  
balans/statistiek (eventueel een 

schatting)

Solvabiliteitsmarge

Onderstaande tabel moet enkel worden ingevuld door IBP's met een lopend herstel- of saneringsplan. Onder punt 5 worden de maatregelen vermeld tot aanzuivering van bijkomende tekorten (ten aanzien van het 
lopend plan), die ontstaan zijn in de loop van 2013.

Bijdragen in uitvoering van een herstel- of saneringsplan
(Code resultatenrekening 7102)

Voorziene storting(en) 2013 
volgens herstel- of 

saneringsplan

Effectieve storting(en) 2013
(eventueel een schatting)



4. OPVOLGING VAN LOPENDE HERSTEL- EN SANERINGSPLANNEN

4.1. Herstelplan KTV

4.1.1. Werd het herstelplan gevolgd?

Indien niet, moet u vóór 28 februari 2014 aangepaste maatregelen ter goedkeuring voorleggen  (te beschrijven onder punt 5).

4.1.2. Was het nodig het goedgekeurde herstelplan 2012 aan te passen om rekening te houden met de definitieve cijfers uit de jaarrekening 2012?

Indien ja, geef de nodige toelichting en beschrijf de aangepaste maatregelen onder punt 5.

4.2. Herstelplan LTV

4.2.1. Werd het herstelplan gevolgd?

Indien niet, moet u vóór 28 februari 2014 aangepaste maatregelen ter goedkeuring voorleggen  (te beschrijven onder punt 5).

4.2.2. Was het nodig het goedgekeurde herstelplan 2012 aan te passen om rekening te houden met de definitieve cijfers uit de jaarrekening 2012?

Indien ja, geef de nodige toelichting en beschrijf de aangepaste maatregelen onder punt 5.



4.3. Saneringsplan

4.3.1. Werd het saneringsplan gevolgd?

Indien niet, moet u vóór 28 februari 2014 aangepaste maatregelen ter goedkeuring voorleggen  (te beschrijven onder punt 5).

4.3.2. Was het nodig het goedgekeurde saneringsplan 2012 aan te passen om rekening te houden met de definitieve cijfers uit de jaarrekening 2012?

Indien ja, geef de nodige toelichting en beschrijf de aangepaste maatregelen onder punt 5.

5. HERSTELMAATREGELEN IN GEVAL VAN NIEUWE OF BIJKOMENDE TEKORTEN

Onder dit punt worden de maatregelen vermeld tot aanzuivering van:

Gelieve u in dit formulier te beperken tot een beknopte beschrijving van de gevraagde gegevens. Eventuele bijkomende toelichting of documentatie voegt u in bijlage toe.

5.1. Herstelplan KTV

5.1.1. Beschrijving van de oorzaken van het nieuwe of bijkomende tekort 2013

5.1.2. Beschrijving en toelichting van de maatregelen tot aanzuivering van het nieuwe of bijkomende tekort 2013

- nieuwe tekorten die zijn ontstaan in 2013 bij IBP's die nog geen herstel- of saneringsplan hebben lopen
- bijkomende tekorten ten aanzien van het lopend herstel- of saneringsplan bij IBP's met een lopend plan



5.2. Herstelplan LTV

5.2.1. Beschrijving van de oorzaken van het nieuwe of bijkomende tekort 2013

5.2.2. Beschrijving en toelichting van de maatregelen tot aanzuivering van het nieuwe of bijkomende tekort 2013

6. OVERIGE MAATREGELEN OF BELEIDSWIJZIGINGEN

7. GOEDKEURING VAN DE VOORMELDE MAATREGELEN

Werden de maatregelen goedgekeurd door het bevoegde orgaan van de IBP?

Vermeld in voorkomend geval de andere maatregelen of wijzigingen die de IBP in haar beleid heeft doorgevoerd of zal doorvoeren en die een invloed kunnen hebben op haar dekkingsgraad (behalve de 
maatregelen die de IBP zich voorneemt te treffen tot aanzuivering van financieringstekorten, die in punt 5 moeten worden becommentarieerd).


	Reporting 2013

