
COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN 

Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen 

O/kenmerk 
D4/EB/237 

Correspondent Datum 
05.04.96 

Mevrouw, Mijnheer, 

Wij hebben het genoegen u als bijlage 1 een kopie over te maken van de 
tekst van het Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de 
beursvennootschappen evenals van de toelichting daarbij. Het reglement 
waarvan het Ministerieel Besluit tot goedkeuring de datum van 
31 december 1995 draagt, is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 
22 maart 1996 en is in verking getreden op 1 januari 1996. Het 
goedgekeurde reglement heeft ten opzichte van de versie die u op 21 
december 1995 werd meegedeeld, geen inhoudelijke wijzigingen ondergaan. 

Als bijlage 2 delen wij u ook een kopie mee van de Beslissing van 
23 november 1995 van de Raad van bestuur van het Interventiefonds van de 
beursvennootschappen over het reglement op de belegging van 
cliëntengelden, goedgekeurd door het Ministerieel Besluit van 31 
december 1995 dat is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 9 maart 
1996 alsook een kopie van de technische toelichting daarop. Dit besluit 
treedt in verking op 1 januari 1996 met uitzondering van de bepalingen 
met betrekking tot de segregatie van deze gelden op “cliënten”- 
rekeningen geopend bij erkende instellingen, die in werking treden op 
1 mei 1996, behoudens verlenging. Tot aan de inwerkingtreding ervan, 
dienen de beursvennootschappen de nodige maatregelen te nemen om zich 
ervan te vergevissen dat ze de cliëntengelden niet voor eigen rekening 
gebruiken. 

* * * 

./.. 

Louizalaan 99 1050 Brussel Tel. : (02)535.22.11 Fax : (02153524.23 
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De Commissie zal de beursvennootschappen zeer binnenkort op de hoogte 
brengen van de vorm, de inhoud en de frequentie van de rapportering die 
zij met betrekking tot de toereikendheid van hun eigen vermogen en de 
segregatie van de cliëntengelden aan haar moeten voorleggen, 
overeenkomstig artikel 91 van de wet van 6 april 1995 inzake de 
secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs. 

net de meeste hoogachting, 

B. Cardon de Lichtbuer, 
Directeur 
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MINISTERIE VAN FINANCIEN 
EN MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

De VirrEmte M&.ster 
en Minister van Finan&n m Buttetindse Handel. 

Ph MAYSTADT 

De Vim-F.errte Minister 
en Minister van Economie en Telemmmuricatie, 

E. DI RLFfJ 

MINISTERE DES FINANCES 
ET MINISTERE DES AFF.4IRE5 ECONOMIQUES 

P. 88 - 833 
31 DECEMBRE 1995. - Arrct4 minirt&icl partant a pmbation der 

Irr<t& de L Commission bamaire et knciëre du 
5 d&,,,bm 1995 n>nrrmrnt IC rt(lbmrnt relatif ayx fonds pmprer 
der (f&.U-enu de tidit, et concunrnt Ir t’+glement relatif IYX 
fonds propter des x>ct616s de boumr 

Le VicePremier Mititre et Ministm des Finances et du 
Commerce ext&ieur et le VimPrenter Mintrtm et Minirtre 
da ,‘Economic et des TUcommuntutto~, 

VU la lei du 22 mars ,993 relahve au stat-at et au co”h6le der 
Ctab,iseme,,Lr de cr&,it. nota-“t les articJes 43.19, 61.63, 64 et 80; 

VU la lei du 6 wril 1995 relative w.x marctis secondaires. au statuut 

dk=nT’ 
nses d’inmösument et à leur contrt)le. aux intermediaires 

et cmse,, ers en placementr, “otamment les uticles 90.91.95 et 176; 

VU b directtve 89/299/CEE du Conuil des Commu,,autér CYIO- 
pknnr du 17 avril 1989 concema~t les fondrgmprer des 6tabtisse 
mm de dit, modifik par les dmxtiver 91/ 33 CEE et 92/16/CE 
du Conwil des Cammunautk cumpkrmcs; 

VU la dimcttve .59/647/CEE du Conwil des Communaut&s eurg 
@en+ du IS d&em* 1989 retative i un ratio de 4vabilitP der 
Ctabbssemens de credt,. modifi4e pa’ les diwcttves 91/31/CEE, 
94/7/CE et 95/15/CE de la Comrmssion des Commun.wtrs cum. 
pemm; 

VU la dbxtive 92/121/CEE du Cokeil der CommunautCr cum- 
hnnn du 21 dtiembxe 1992 ~&!ive h la surveillance et au contik 
s grandr risques des 6tabltsements de dit; 

VU I’avts de L &nque Nationale de BeISiquc; 
VU L’avb de ta Gtsse d’bttervention des socitt&s de beurse: 

tide 1”. La arrëtàs de la Commission banuire et hnan&re du 
5 d6cembre 1995 cwcemad le r+glement mlatil au fonds 
Ctablisumenb de dit. et c.xtcemant le @leme”t relat, ,P 

mpres des 
aux fonds 

propres des sociC,h de bouse, amwxk 1” pr&“t anW, som 
appmuvti. 

A,,. 2. L’atitë n,t,,bté,id du 31 mai ,991 por&, appmbation de 
I’.nStë de In Commusion banuyC et h.-a”ci*re du 19 mars 1991 relatif 
wc fonds pro 
rppm”v6 UI s 

res ds Ctabbssemcnts de dit, tel qu’il a 6té mcdifié et 
rteurement, est abmge. 

M. 3. Le prknrt a*té mke en vigueur le Ier @vier 1996. 

Bruxelks, le 31 d&embm 1995. 

Le Vice-Premier Minbtm 
et Ministre da Ftnanca et du Commerre at6new 

Ph MAYSTADT 

Le Vice-Remier Mlniae 
et Mìriishe de I’Economie et da Té,kommunicatiow., 

E. Dl RUPO 
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Bijlage I 

Beslui, yan dr Commirric YOOI het Bank- cn Financiewezen 
over het reglement op het eigen vcmogcn van de beunvrnnoobchappcn 
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10’ -a[gemen risico’, het Nico van een ptigverandering van een financieel i~bumenl als gevolg yan een 
wijrigng in de rentestand (bij een obligatie of een ander sch”ldir&mment dan wel bil een afg,eleid instrument OF een 
obligaöe of op een ander sch”ldim,n”nent), of als gevolg van een algemene koersonwikkebng op de mark* yn d’ 
a.ndelen of andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld die geen verband houd* me* e~erfel 
rpecfheke .I 

r= 
n van de betrokken waardepapieren (bij een aandeel of een ander effect dat me, een aandeel kan 

worden gelij gesteld, dan wel bij een afgeleid ir&ament op een aandeel of op een ander &c* dal me, een aandeel 
kan worden gelijkgesteld); 

11” ‘rp&üek Nico’, het risico van een p+verandcring van een hmnbd inrbumenl AS p.e~olg van faC*Orm die 
ve,s,ad houden met de emiaen, ervan of. in het geval Van een afgeleid inrbutnent. de emittent van het ondcdiggende 
irWnunen*; 

Afdeling 111. - Deflnilie “m de bandelsportefeuille 

Onderafdeling 1. - B.egfip ‘handelsportefeuille’ 
Art. 5. De handelsfmttefcuille besbul uil : . 
1’ d de eigen posities in firunci~le insrmmenlen die door de inrtrlling voor wedcwerkaop worden aangehoudm 

.en/of worden mpm>men met de bedoeling op korte termijn een vocudeel te beluIen uit kstrande en/of verwachte 
verdillen tussen de aankoop en verkoopprij@a of uit adm Iiars- of mnteuhommelingen: 

6, de posities in financiële inrbumenten uit hoofde van va>r eigen &ening verrichte compnmde dan- en 
verkopen h,.,ched printipal bmking’); 

c) de posities die worden ingenomen om andere elementen van de handelsportefeuille af le dekken: 
2” de risimpoiitia in verband me,‘: 
4 de tic,-afgewikkelde ,nnratios, bedoeld in artikel 19; 
bJ de leveringen zonder ,egenpres,a,i~, bedoeld in ardke, 22; 
cJ de afgeleide inrbumenten, bedald in arbkel24; 

el omgekeerde mlmcusicoverrakan, ten en opgenotnm cfklenlcningen, die rij geslo,en in ket kader van de 
handelspartefeuille UI voldan aan de in tikel 4 vermelde vmwaardcn, bedoeld in arbkel23; 

3’ de risicoposities U, de vozm van provtiie, rwruge, mn,e. dividend m marges met beb&ldng tot op een beun 
verhandelde afgeleide tibumen<n dik mcbtrbeeh vetband hauden met tot de bande,sponefe”ille behotade 
elementen kdocld ti arbkel25. 

Art. 4. De b, mtikel 3.2’. CL kdoelde overeetimrten en ,ra~1c,ic5 moeten voldoen aan : 

7 - hetzij de ti de punten 1’. 2”. 3” en 5” van het tweede lid opgwmde vcawaarden; 
- hetzij de in de punten 4O en 5” van het weede lid opgnomde vmwurden. 
De in het ee~te lid bedoelde vmwaardm zijn de volgende : 
1” de risicoporibes worden dagelijks tegen markwaarde gewaardeerd; 
2’ de zekerbeid wordt aangepast om reketing te houden met verandetingen van betekenis in de waarde van de 

effecten waarop de behnkken overeenkomst of hamactie bebekking heeft;overeenkamrög een voor de Cammirrw 
YW, het Bank- en Firuxiewezen aaanvaardbwe qe,; 

3’ in de ovemnkomsl of transacöe is bepaald dat de vorderingen van de instelling automatisch en onmnddellijk 
worden gemmpdmd met de vorderingen van de wederpartij ingeval deze Iaabte in gebreke blijft; 

4” de bebnkken ovemnkomrt of tiawciie wordt aangegaan ossen professionele partijen; 
5’ een dergelijke overeenkomst of transactie wordt uitsluitend aangegaan in de gebruikelijke en passende 

omlmdigheden; kumhmöge tr.msaclier, vooral die welke geen korl~lennijn~ansacöes zijn, zijn uitgesloten. 
Art. 5. Het al dan niet opnemen van welbepaalde el.emenlen in de handelrpartefeuilfe gescbiedt volgenz ab~tieve 

pnxedures, waaronder in voorkomend geval de boekhoudkundige normen waaraan de betrokken inslelling is 
onderworpen. 

De boekhoudkundige procedures en nonnen die de samewtelling van de handelrp.v,efe”ille bepalen, moeten 
stel5ehn.ög worden tcegepast. 

AR. 6. Ongeacht het bepaalde bii artikel 5, kan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. indwn zij dat 
vanuit prudentieel oogpunt passend acht, eisen dat welbepaalde elementen of categotieen van elementen in de 
bandelspofle,e”il,e worden opgenomen. of zich ertegen venenen dat deze elementen in de handelrparlefeuille 
worden opgenomen. 
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hoofdstuk X. 
in M lid kdoelde varrmuden zijn de volgade : 

dan 5 % van hun totale kdrijf; 

sip?4 w 
z-ljwm55j8ar 3.25 
.5jaarm510j%ar 525 
>10*r 125 

kt eigmvemwgenweteiste met bebckking lol kt apdliclu Nico kdnagt 4 % van de ran van de absolute 
waarden vm de netto karte en de tio lange posities; 

kt riger+vennogcnwerebte met ktrckking bl kt algemene rbico kdraagt 8 % van elk nettopositie. 

Or&rafdefing 4. - Waardering van de posities 
Art. 12. w- de in artikl 7 kdalde Rgeling niet van toepassing is op de instelling, waardeert zij haar 

kndebpoliefcuinc dagelijks tegen nurtkwuld=. 

haar 
Afl. 13. Wmmer de marktwaarde niet dkct kschfkkar l n wfdande t’epreuntatief is. waardeen de inrleffing 
kdcbpomfeufUe dagelijks volgens voor&htige methodes die zij zelf vaststelt en stelselmatig tupast. 

C. 
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Ai. 14. 5 1. .& bertmddelen van het eigen vermogen worden in aanmerk% genomen : 
,O kt =igen vemogen ~NU srncto, bestaande uit de onder 0) vermelde bestanddelen en na aftrek van de 

onder bl vermelde porten : 
0) op te nemen bestanddelen : 
i) kt gestort kapitaal en de uitgiftepreties; 
ii) de resewes en de overgedragen winst; 
fii) het fonds vwr algemene batisico’s; 
b) af te trekken posten : 
i) kt verlies van het boek+ en het overgedragen verlies: 
ii) de oprichtingskaxten; 
iii) de immateriële vaste achw; 
iv) de eigen aandelen van de inrtellb% 

c) de gestorte fondan aangetrokken via schuldtitels met onbepaalde loopt@ en andere finmcieringsinrtrumenten 
en die voldoen aan de vwwaardcn van 5 2; 

d) de achtergnteldeuhulden,~ alsook de cuniulaticf prefetente aandelen met vaste looptijd, die beantwoorden aan 
de vwwarrden als bepaald bij $ 3, evenwel beperkt tot een bedrag van boogrtetw 50 % van het in 1’ hiervmr 
omschreven eigen vermogen sensu rtricto; 

het bedrag waarvoor de bier bedelde bestanddelen in aanmerking worden genomen. wordt geleidelijk 
afgebouwd gedurende de laatste vijf jaar die de datum van terugbetaling voorafgaan, zodat dit bedrag op het einde 
van het vijfde, vierde, derde, tweede en Iaabtc @r vtii de terugbetalingsdatum niet hoger is dan res~öevclijk 80 S, 
60 %, 40 %, 20 % en 0 4. van kt bedrag van de lening. 

De in deze paragraaf sub 1’ en 2”. 0) en b), bedoelde bestanddelen van eigen vermogen worden bovendien slechts 
in aanmerking genomen ti afbek van de klastmgfaenhes, in de mate dat deze het bedrag verlagen ten bekq 
waarvan de bestanddelen kumwn worden aangewend voor het dekken van Nico’s of verliezen. 

6 2. De in 5 1, eerste lid. 2’. c), vermelde schuldtitels en finaticrtngsimtnunenten dienen te beantwoarden aan de 
hiernavolgende voornaarden. wazren de naleving vooraf wordt gecontroleerd dmr de Comm&sie voor het Bank- en 
Financiewezen : 

d geen terugbetaling fs mogelijk op inidaöef van de schuldeiser en ronder voorafgaande toestemming van de 
ComMsrie voor kt Bank- en Finatieweretu 

b, de foandxn worden vcntmkt op achte%estelde basis; dit betekent dat ti rihmtia van samerdmp van alle 
srhuldebers op het gehele vetmogen van de debiteur of emittent, met name bij diens faiffiaement, aanvraag tot 
gemchtelijkakkomd of vrijwilligeof gedwongcnverrU~de=chtrrgatcfdc~huldeiuronhcrmcpelijk.fr~nd doet 
van zijn recht op een gelijke bebmdeling ten opzichte van de andere niet-bevoomchte schuldetxts; de achtergestelde 
schuldeiser aanvaardt. met andere woorden dat de debiteur of emittent, in diezelfde sihuties van s?menlwp, slechts 
verplicht ir hem b betalen nadat waaI alle adem schuldeisen zijn ktaaM of de nodige scmmen hieru>e in 
mmiphe zijn gegeven; 

c, de achtentelling is eveneens van toeprrsing op de rerschuldfdc prtodieke vqoeding; 
dl de debiteur of de emittent heeft het mcht de betaling van de vetschufdigde periodieke vergoeding uit te stellen; 
r, de fondsen en de nog vcrrhuldigde periodieke vcrg0eding.kum-m worden amgewmd tot aanruivting van 

verliezen, dit terwijl de debiteur of emittent zijn werkzaamkden km voortzetten. 
5 3. De in 5 1, eerste lid, 2”. d), vemwlde l chtergcsnlde schuldm en cumukief preferente aandelen dienen te 

kantwoorden aan de hiernavolgende voorwaarden, waawan de ~Ieving varmf wordt gecantmleerd door de 
Comtnissie voor kt Bank- en FiMnciewezen : 

4 vewmgde terugbetaling is enkel mogelijk op initiatief van de debiteur en met de voorafgaande tcestemming 
van de Commissie voor het Bank- en FWnciewcren; 

LW hun oorrpmnMi$e fwptijd bedraagt minstew vijf jaar; & de looptijd onbepaald. dan kdraagt de opzeg 
gingstetijn ten minite vijf iaar; 

c) de fondsen zijn verstrekt op achtergestelde basis, als gedefinieerd in 5 2, b). supra; 
dl de overeenkomst mag geen kplingm bevatten knchtenr dmelke de ,schuld in bepaalde omstandigheden, 

buiten de vereffening van de kwelling. vóór de overeengekomen datum moet worden terugbetaald. 
5 4. Onverminderd de overemkomrtig wettelijke bepalingen toe te passen aftrekken, wordt het eigen vermogen 

berekend M aftrek van de volgende posten : 
1” de deelnemingen in verbonden ondernemingen en ondememfngm waamwe een deelnemingsverhoudtng 

bestaat, wmnccr die ondernemingen knzdietimtellingen, kleggingsondenwmingen of andere financiële inrteffingen 
zijn waarvan kt gewone bedrijf bestaat uit het verlenen van kredieten of uit het afsluiten van andere verrichtingen die 
in aanmerking worden genomen voor de berekening van de vereisten die vaortvloeien uit dit reglement; 

2” de deelnemingen in verbanden ondernemingen en ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding 
beslaat, wanneer kt gaat om veneketingsondememinpen met een ander bedrijf dan bedoeld in 10 supra; 

3”de inrtrumentenenvardenngenbedoeld in§l, e&telid,Z”,c~end),die bchekking hebbmapdein l”biewom 
vermelde andememinzen: 

4” de instrumenten en vorderingen bedoeld in artikel IS, 5 1, derde lid. 3”. die beheting hemen op de in 1” 
hiervoor vemelde ondernemingen; 
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1. Z9. CJ en 
door zulke instellingen, 

m d.t gtotcr is dm 10 Sb 
ment geldt; 

2* de mtowbw van de kndelsportefcuillr van de imteffi~ n aftxek van alle voorzienbate knstcn of dividcndm 
m v&d met de verliezen op kar andere werkzaamhede& voor zwet dit bedrag Net medr is opgenomen in de 
in 1” qxa bedoelde bestmddclnr: 

3O de in 5 2 bedocldc l chtcrgatelde scbuldm en de in 5 4 bedoelde clementen. onder voorbehoud van de in de 
~2tot4opgeamdevcownIden 

g 2. DF in 5 1, derde lid, 3*, vermelde achtetg&cldc whulden dienen te bemhvocadm aan de~bicmavolgende 
~~rvactdcn, wwan de tukving vmnf wordt gecmttmkttd dwt de Commissie voet het Bank- en Finmcir 
wa.en : 

dJ de fondsen zf@ VmmLt op achtqestelde basis, als gede8rkad bvutikl115 2 bJ. 
MorktBmk-mFfnar&wezen in knrds ven cllc tcrugbcklingm op die 

dm~odnM~wrwgmv~dcLn(cllingmindn~gt&nlM%v~ndcin~~~82 

rrdkelcn 82,s 1.49 en 84 bedoeldc cigewvmnoge~vcrrOm. 
5 4. De inrtcllin 

7 
km dC in de 5 1, derde lid. 3’. bedoefdc xhtcrgntelde schulden vmangen door l letnenten van 

dezelfde aard bedu d in rrttkl14,~ 1, P lid, 2’. OJ tot dJ, en die elders niet in aanmerking worden gcrwmen voor de 
krckening van kt eigen vermagen, bfnwm de grenrcn bcpufd bij 5 3. 

HWFDSNK Ifl. - Kml*hirim 
Art. 16. rkhnitie “al kt begdp ‘gewogen risico”c4umc’. 
5 1. Onder vmrkkud van de bepafiim van de himuvolgende # 2 tot 6. omvat kt gewogen risimvofume. 

2’ hmderd pmnt ven de inrtrumcnten en votdetingm van kt type bedoeld in mtikf 14.5 1, eerste lid, 20, <J 
en dl. en in aaiklIS. 5 1. detde lid. 3’; 

3’ honderd pemnt ven de overlopnde rekrdngen van kt actief; 
4’ hondend pemnt van de owtige tiw, nwt inkgrip van de door de instelling bij derden gemobiliseerde xbva 

met verbaal op ge irutelf~ng en van de overige toekomstige activa b~gevolge mntmtvetrf&fngen in uttvoering cn 
ingevolge vaste Wrantetwsen wegens termijwmichting~. buiten de in 6”. p en 8J, bedoelde geschreven opties en 
tertnijnvenichting~ 
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6) de vcrpkhtingcn met krcdiewewangend krakter, waardoor de instelling de verb;“renis v=” ee” derde moet 
nakomen of cen vervangecde geldrom betalen indien deze derde zij” verplichtingen Nel nakomt; 

c) de =cöv= bezwaard met rakelijke zekerbede” vwr rekening Y=” derde”. ingeval de zekerheidstelling W” 
. ksdiewerv=nge”d karakter heeft; 

6” wjhig pce”t V,” : 
0) de vorderingen weg- leningm die volledig rij” gewaarborgd door hypothekeren op vastgoed bestemd voor 

kwoting, dat wordt &a>nd of verhuurd door de o”Urner; vwr leningen die terugbeualbaar zij” door reconrhtuhe 
bij de mpport=tv”de im@li”g wordt ha b&=g y=” de vord=““g berekend N aftrek Y=“, ~=r gelang v=” h+y geval, 
kt rcranstip~&fm& of de w+k.wdigc reserve dre vmrtvloeil uit ee” ==” de lening gekoppeld Ievensvenekenngr- of 
kapit=liw.ti=m”k=ct; 

dj de =dv= b=&,d ,it ukelijke zekerkde” vwr rekc”i”g Y=” derden indien de zekerheidstelling gec” 
k,edie~ew,ngend barakter heeft; 

fl de verpkbtirtge” ingevolge gaducvc” pubopties op. effmm m mdn w==rdep=pin; 
gl de vewangingrkort bij in gebrrke blijve” v=” de wederparö& v=” de =@leide inrmunCnte% 
d= ~~=ngi”gskat wordt krrkmd volgeni de methode geb=~erd op de w=ardedng tege” m=rkm==&; 
tot “ader bericht kuunnen de bwellb,g& de vew=“gi”g&vt VS,” de nrmijnvenichtinge” “P R”te. v=lut= =” goud 

krekenen volgens de methode gebueerd op het wnprmkelijke Nico; 
beide methodes zij” bexhrew” in =rdkel 17; 
de tamijnverdchtinge” op v=luti met cen mn~nkelijke looptij v=” hoog~terrr 14 lulenderdagen en de 

afgeleid= initrummte” die worde” vedxwdeld op erkende beurzen en w==wwr dagelijkw rmrgevereistrn gelden, 
nwcten evenwel niet worden opnemen in dc krrlrmuypbui=; 

79 twintig percent van de verplirhtingm weg- docummoire kmdieic” met kndietiico voor de instelling, voor 
zover de inrtellmg een t 
kt krediet een 

rnwnplijk pndmchl of =ndcr gelijkw==rdig mchl keh op de ondcdiggende gadere” en 
uitdov el3 karakter keh. 

9-2. In afwiping van de kprlingm v=” 9 1.39 worde” de ovedope”de rekeningen die de instelling Net km 
idmtificwen ~=r wederp=rtii, voor vijhig petral in kt gewcgen ririvolumc opgcn>mm 

5 3. In aiwij* van de bqA@m v=” 5 1, wodm de bstmddelm bedoeld in 5 l,l”, 39 5” m 6’ =) eng), ~001 
twintig pemm in kt gcwogc” rk3iwvolume opgemmn : 

1’ wasem de wederpartij behoort tot de hier”= vermelde omheda ol imlcllingen of w=- de batmddele” 
onhemepelijk en uitdrukkelijk zijn gewurbargd door rc” v=” deze “vetkde” of inrtellingm ! 

d de regio~le m lokale ovcrhedm v=” de kween v=n.de geognfix-k zmx A, met uiaondcting Y=” de Cewerte” 
en Gmccmcluppen in België; 

bl dc Eumpu I”vgteri”g=b=nk; 
d de muCil=ter=lc o”hvikklbtg=k”keq . 
d, dc kredietmrtellingcn met zetel i” ce” ,md v=” de gcogn,ixk zow A; 
e, de belcggingsmdememingen md zetel in rrn l=nd v=” de geogr=fiwk LOM A; 
2” met een mrrpnmkelijke Imptijj Y=” tm hoogrte 66” p=r cn met =Ir wederpartij een kmdiebnrtelling met *elel 

in een Lnd M” de gcograhrdn zaw B af o”hewxpelijk en uitdrukkelijk gew==rborgd door em dergelijke 
kmdieömteuing: 

3* die zij gmurbxgd door R” tegc”werpelip pandrecht op effocte” uitgegeven door hetzij de Eumpere 
Invec.teringsknk, hetzij ec” multil=ter=le ontwikkelingrbn)r; 

4- die warrdm ter inuuo vertegmwmxdigcn 
5 4. In afwijking van de kp=liien v=” 5 1, worde” de verplichtingen =Is kdald in 5 1,6’, bh c), dl en ~9, veer 

tien percent in kt gewogr” risicovolume opgemmen 
l” met als kmdietbegunrhgde cc” Y=” de overheden of instellingen =1= bedoeld in 0 3, 1’. 01 mhermepelijk e” 

uitdrukkelijk gewaarborgd door een v=” de== overheden of iwtellinge”; 
Z9 met ee” mnpmnlrclijke looptijd v=” Lm -te&” @ar. aa”geg==” voor rekening v=” kxedietinrtellinge” met 

zetel in re” Land v=” de gcografixk zmw B of die onherroepelijk en uitdrukkelijk zij” gewarborgd dwr zulke 
kredie6n5tellingen; 

3” die zij” gew==rborgd door een tegcnweqxlijk p=ndrecht op effecten uitgegeven door hetzij de Europese 
Investcringrkr& kbij een muhilster*le ontwikkelingsbank. 

De verplichtingen =ls bedoeld in 5 1, 6”. D, die bebekking hebben op bestanddelen die met toepassing YB” 5 3 
voor twin,hg percent worden gewogen, worden eveneens vwr tien percent in kt gewogen tiricovolume opgenomen. 

5 5. In afwijking van de bepalingen van 5 1 worde” de verplichtingen =$ bedwld in 5 1.7”. voor vier prcent in 
hel gewogen riricwalume opgenomen : 

1” met als kredietbegunrtigde ee” van de overheden of instellingen vermeld in 5 3. 1”. of onherroepelijk en 
uitdmkkelijk gewaarborgd door een van die overhcde” of bwtellinge”; 

2’ met een oorrpnmkelijke Iwptijd v=” te” bcugste tin bar. aangegaan voor rekening van ,+edietinstelli”ge” tnel 
zetel in een land van de geografische zone B of onbermepelijk en uitdrukkelijk gewaarborgd dmr zulke krediet- 
mslelli”g=“: 

. 
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3. die ,ii,, gew,,hrgd door en tegmwcrp+jk pandrecht op effecten uitgegeven door hetzij de Europese 
hvnadngrknk, hetzij een nudtil*ter*le O*twukelWSbanl<. 

5 6 J,, ,h#+ “,,, de b+inp YUI de voogamdc paragrafen worden “iet in kt gewogen Lisicovohme 
0pge”ome”: 

10 de &a,,ddelm die met -ing van artikel 14.5 4, of ovemnkomrtig wcRelï@ kpahgen zijn afgetrokken 
V,” M op “=rmogm; 

20 de kam4ddelm m getijj~ige palm; 
3’ de b&mdd&n bedoeld in 5 1.1’. 3’ m 69 al. wanneer de wederpaij een centrale overheid of een cenaate 

kmkisvanee”Muttde~ zone B en deze bovmdien zij” uitgedrukt en gefi”mckd u\ de ratiotule 
dub VU, de on<l- &oo wmeer de hm kdoelde katanddelen onkmepe~ijk m o+ukkelijk ztj” gewaar- 

k~d”“rmdnpeu 
jkc antnle ov+id of centnle knk m zij” titgedn*t m gefuu~erd in de gemeem+p 

@p miode V, ub van de gumheve~~tmUa m de ontlmc 
44 de keanddehn bedoeld in 5 1.19 34 5’. 6’ al, bJ, d, dJ, d, gJ m 70, waarvan de wederpa& kiwort tot de 

hierna wtmdde overkde” Of Latellingen of die mknoepeltjk m uitdt’okklijk zij gouaubogd door een van deze 
owrkden of iostelli”ga met l”kgrip VU, de bmmddelen die ztjn gewaarborgd door ee” tegrnwerpelijk pandrecht 
Op cUeen oitggrwn door die ovcdwdcn of Mtellingcn : 

’ 
J de Europese -PP=% 
bJ de anmk owrhcda m de cmtie knkn vm de lmdm va” de geognfiuk zme A; 
cJdcgew&mengememckppain&Ig@; 
5* de kstaniddm kd0cld.h 5 1.1: Jo, Sn, 6’ aJ, bJ, cJ. dJ, J, gJ rn 7. die tij gewutirgd door een tegemeerpe 

lijk patdm?tt op door de imte@m ontvygm deposito’s of op dom kAr uitgegw m bij kar geddepormde 
depaitom’b6ate” QI uxk mmtgefi# p@ez 

De in 5 1, 6’. 0, bedoelde verpkh 
3” 

die ktrekk&g hebbm op babnddekn die met toepassing va” deze 
paragmafvmditutuJ”ietdimntcw mopgmomm in het gCWOgaI kisicovokme. worden evenmin opgcnomcn 
in kt gcwogc” li¶kwolume. 

> 1 jam en 05 % 5% 8% 7% 12 % 
65jaaI 

>sjau 15% 75 % 10 % 8% - 15 % 

(1) Voor vemchtingcn die zo rij g~trwhmad dat op gespec+hmerde bedb~&U de rUimpositie wordt 
afgereI?“d. QI waawm de voow~rddm Zndanig wo&” knie” dat de muktwu c van de verrtchdng op dae 
gapm+rde data nihil is, ir de r+r$r looptijd gelijk U” de periode tot de volgade herzte”t”gs&t,m. br 
vemchbngen op mte die aan deze Fterta voldoe” m die tm resterende looptij va” meer dan een jaar kh mg 
kt perlxnbgr evc”wel “iel hgn rn,” dan 05 z. 

6585 

(3) DC termijvemchtingen op mdm,goederm dan edele metalen. ahook de temtjjvenichtingm die “iet ds 
mt CC” van in de tak1 vermelde =‘%on* khmm m die vm gelijk ti zij@. metm hier worden opgemmm. 
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(Methcde gebaseerd op het oorspmnkelijk risico) 
& vewa”gingskort wordt verkxege” dwr de theoretische hoofdsom of de onderliggende waarde van elk va” de 

ui~taande verrichtingen te vemwnigwfdigc” met hu” rerp+~tfef perre”tige; 
kt pem~.~c wordt 4s volgt bepaald op basis van de looptijd : 

VaTichti”ge” op rente Verrichtingen op valuta 
en goud 

5 1 *ar 05 Sb 2% 

>lj.are”~Zj?ar 1% 5% 

per bijkommde periode van maximum 1 jaar + 1% +3% 

0) de Lutelltng keft met haar wederpartij cm scbuldvemieuwng- of schuldw eLtjkwemmkomrt 
T 

edotm. 
waaruit Mn enkele juridische verplichting o”Waat die alle ader die ovmcnkomrt va Imde vctichtinge” %&jkt, 
zodat, ingeval de wederpartij niet aan haar verplichtingm voldoet ingevolge in gebmlu blijvm faillissement. liquidatie 
of andere soortgelijk omstandigheden de inrtetbt slechb ee” vordering tot ontvangst of ee” verplichti”g tot beta- 
ling keft ten klop van kt nettobedrag van de tegm marktwaarde gewaardeerde positieve m “q+ieve waarde” 
van de vnxhiU~e onder de ovemmkomst vallende vmicbtbxgen; 

tiO de inrtelli keft de Commissie voor kt Bmk’m Firutiewezm schriftelijke m met redmn omklede 
juridische adviezen ter beschturinp gesteld, waandt blïjt dat, in geval va” rm geschil, de bevoegde rechterlijke en 
batuurlijke autortteiten tot de bevbdii zoudm kome” dat, in de in (1) kuhrwe” gevalle”. de vorderirsge” l ” 
verplichtingen va” de bwelling beperkt zfj” tot het nt(Dbedrag afs bedoeld in (ij. knchtem : 

. kt recht van kt rechtsgebied waarL” de wedq&ij aatutair is o 
bijkantoor van em ondememtng betmh tevws kt mht va” kt mchbgebf 

pracht, m b+itn kt ey” buitydmds 
wurm kt btjjl;m”toor IS gwerttgd; 

. het recht dat de afzonderiïj onder de OW 1 v.llde verrichü”ge” khctlst, en 
_ het recht dat elk ovcrewdcm~t khcmt die 

verg.e!ijking; 
-,fjk b ter uihroaing v.n de sch,ddvendewfng of scbufd- 

bedoelde juridtsche advieze” moge”, n gocdkmtring door de Commbsi 
type v.n schuldvemieuwt”g of scbtzldvet@jj worde” opgesteld; 

l voor het Bank- en Ft”mcimczm, per 

T 
(iü) de WteUmp beschikt over pase”de prc-xdum om de &bgeldiikid va” de door haar gesloten 

ovemnkomrtm wondurend te taben u” evmtuele wijzigi”ge” in de toepaweliike wetgevw 
W de ovemnlromrte” bevattm gcm beding op gmtwd waawa” cm niet in gebr& zfjt?dc partfj slechts beprke 

betdingm of geen betalingm aan de boedel va” de in gebrek ztpdc wederputij moet wrrtcbrm fmgeruamde 
‘walkw.y--cLu5ule). 

De Commiuie voor kt Bank- en Finrmieweze” zal kt risimvermindemnd lunktcr slechts l rlunrwn op 
-aatde dat ieder van de betmkkm Commiwf c “cer het Bak- en Fi”mcimmm overtuigd ir “a” de rcchbgddig 
kid van de schuldvemteuwing- of uhuldvergelijjvetrmkomstm kmchtmc de toepasselijke rechtsstelsels. 

b) De in 4 bedoelde “ettobedragc” worden ais volgt berekmd : 
Schuldvemfcu~vmenlronutcn 
Bij tcepasi”g va” de emb metkdr wotdm kt reste m kt tweede element kmkmd dcor de 

schuldvemieuwi,,groveree”kmut in a-kfq te “enx”. 
Bij toepassing vm de tweede metbode wordt de theomtixk hoofdsom of de onduliggcndc waarde bemkend 

mkrning houdend met de schuldveMeuwi”tyveme”konl<omst; de in de ktmkk” tak1 vermelde pmntager rij” van 
*=Pk”F.. 

Schuldve@fjkf”gsovmrnlorm*n 
Bij toepassing VUI de eetste methode kin voor de berekerdng va” kt eerste clement, de verw” 

7 
‘ngskost voor 

verrichtinpm die onder een schuldvergeiijkingrovmenkamst vaUen worde” betekend door de actw e tbmtrtuche 
“et+vervmgtngkcst die uit de ovcmtikomst mufteat, i” ammerking te nmm; watvwer de schuldvergelijking tot 
em Nttoverpbchöng leidt voor de bemkmmde instelfii wordt de vewa”gingol<ort bschouwd als gelijk aan zero. 

Vmr de kmkming van het tweede clement, mogm de “ett&+dragm alechche i” aanmerl<ing worde” genomen bij 
terkjnvetichtingm op vahtta waarvm~t de theorettxhe hoofdsom gelijk ti aan de kaartmmm indien de te varderrn 
of te betale” bedrage” op dezelfde valutadatu” vewa,,m en t” dezelfde v,,ub luide”, 



. . 
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Bij toepassing van de tweede methode wade” ’ 
_ vmr tc,,,qnvek&d,,ge” op valuta waarvan de themettsche hmfdsom gelijk is aan de kautmmen. indien de te 

“Orden” of te beuk” bedrage” v dezelfde valutadatum vervalle” en t” dezelfde valuta luide”, wonim de 
urn&& bfdu>-e” be&ad rekening houdend met de schuldvegelij~gx>vcmnkomsl; 

de h de tikken tabel vermelde Percentages zijn van toepasring; 
_ yoor de ovcrtge in de UW bedoelde vertichöngen, ti@ de htcmav$gende pmntagn van twparring op de 

~retfsck hoofdsom die werd berekend zonder rekening te houden met de rchuldve~elijlungu>verrenl<omst : 

5-15 , 

8% 
16 - 30 Som 
31 -45 75% 
16ofmecf 100% 1. 

s- 15 05 % 

16-30 4fl% 

..31-45 9a % 
46oflnxr zie tweede lid 

‘. Vmaf de 46e werkdag IV de vastgestelde afwfkklingsdatum U kt l igmvermogcnrveniste gelijk aan kt hoogste 
van de volgmde bedrage” : 

.9 ‘b v.n de owmngckomen l fwikklingrpt+)r; 
_ ha pri+wrsclU ti bedoeld in artikel 19, tweede lid, WUNON de irutelling een risico loopt, ovemnl<omsttg de 

L.aMe lip v.,, de bbel t” Mikel 19. 
De imtebg die keft geopteerd voor de in dit artikel gedebirieerde kmkmf-eth& past djc metI,& 

rtebeb”atig toe. 
Art. 21. De retrmaricavmc~mten en de omgekeerde mtmcaie-wemtimsten alsook de verstrekte en de 

OPgm-“m l ff&e”,mt”ge” v.k” “iet onder de tapuoi”g “.n de artikelerr 19 e” 20. 
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positief is 

Alle nettoposities moeten v66r zij waden satnmgwoegd, tegen de gelderul= cont=nte wirsclkmr waden 
omee- in BeIeische k.ti 



&tmddel=n Gekw-e testmddelm 
van de cmuale @J=%= 

O”erheld Yam 0 tot 6 m.*rdm meer dan meer dm bestanddelen 
6 tot 24 m?abn 24 mundm 

o<b 025% 1% 16% 88 

Door de inridlii gchoudm l igm oblipti=s of ander= schuldimtrummten worden ni=t in unmaUng gmomm 
WW de b+&ming van het sp=c%cke risim. 

De batanddclcn van de wttrale overheid worden gedcfiniurd ovexwnknmstig ardkel 3S. de gekwalifimrde 
posten ovemnknmstig atik4 37. 
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An. 37. Gekwalihceerde bestanddelen. 
Onder .gekwa,ihceerde bestanddelen’ worden lange en korte fxxities ve,staa” : 

1” in bestanddelen bedoeld in artikel 16,$3 van dit reglement; 
2’ in obligatia en andere schuldinrhunenten 

cen b&anddwlul waden herbouwd als een bestanddeel met een kredietriricograad die vergeliikbaar is met of 
lager ir dan die van de in 1’ hierboven bedoelde batanddelen. W~MRT een rating werd toegekend die o~ereenrtemt 
met een ‘investmmt gmde.; 

3O in obligat+es en andere xhuldir&tmmentm die voldoende liquide zijn en waarvan de graad van het aan deze 
itutmmmten vebndm kredietrtsico, gelet op de solvabUiteit van de emittent, vergelijkbaar is met of lager is dan die 
van de in 1” hierboven bedoelde bestanddelen; 

kt aan deze ttwnmentcn verbonden fadictiim moet op een zodanig niveau gewaardeerd zijn geworden 
. door ten r&ste twee door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen erkende credit-ratinginstetlingcn. 

dan wel 
-door 44x1 degelijke credit-rattngi~telfing, mits aan deze instrumenten dwr een andere door de Commissie voor 

het Bank- en Financteweren erkende cwdit-mti”@nrtelung gee” Lagere waanlertng is toegekend; 
rlD tn obligaties en andere schuldinstntmmten die rïp uitgegeven door vemw@xhappn waarvan.de effecten 

deel uitmaken van de BEL 2Oindu. mfb un deze frstmmentm door een door de Commissie voor het Bar&- en 
Ffnaxiewezm erkende credit-rattngimtelfing geen lagere dm de in 3” hierboven bedoelde waardering is toegekend. 

Indien rij dat vanuit prudentieel oogpunt pluend acht, kan de Co mmisrie voor het Bank- en Financiewezen de 
t”steUiq ve,pkhten op cen bestanddeel het hoogste vereiste toe te passe,, met betrekki”g tot het rpciheke risico. 

AR. 38. Bestanddelen van de cenhale ovedwid. 
Onder %e&nddelen van de rrnaale overheid’ in de zin van artikel 34 worden lange en kon= priha verstaan 

i” de kstanddeleribedqld in artikel 16.5 6, eerste lid, 3” en volgende van dit reglemmt. 

onderafdeling 2. - Algemeen risico 

A. Keure van de methode. 
Art. 39. Voor de berekent% van bel algemene Nico kan de instelling : 
- hetij een op de fwptijd gebaseerde methode toepassen air gedefftdeerd in de artfkefen 40 tot 45, 
- hetzij een op de duration gebaseerde methode als gedeffniewd in de artikelen 44 tot 31. 
De imtefling moet de gekozen me&+= stetselmatig tapuun en km slechts voor een andere methode opteren 

indien de Commtss IC voor het Bank- en Fmatiewuen daarmee vooraf heeft ingestemd. 
8. Berckming van het algemene Nico gebwee,d op de looptijj. 
M. 40. Dc berekening vin het cigcwvemogenwereiste voor de dekking van fwt afgemenc Nico bestaat uit twee 

fasen als gedefirdeerd in de art&elm 41 tot 45 : 
- cent wodm alle nttopmiöes gewogen naar looptijd op de in artikel 41 bedoelde wijze; 
- vervolgens kunnen die gewogen posities worden verlaagd : 
- wanneer em gewogen positie mast een tegengestelde gewogen positie tn dezelfde loopö@l<larre wordt 

ingenomen. en 
- wanneer de tegengestelde gewogen posities tich in verrchillcnde looptfjjklaucn bevinden. waarbij de omvang 

van de vermindertng afhangt van “1 al dan niet in dezelfde zone voorkomen van de twee posities en van de zone 
@epen van looptijd,ktasen) waant, zij zich bevmdm 

M. 41. De instelling wijst baar nettoposities toe aan de passerde fooptijjktarwn in de tweede of derde kolom van 
de tabel in artikel 43. 

Zij doet dit op gmrd van de tierende koptijden in ha geval van inrtnmenten met vaste rente, en op gmnd van 
de prtode tot de volgende rentraanpusing in het geval van inshumenten waarvan de rente vd6r de l indvevaldatum 
wordt ungepast. 

De fnsteffing maakt tevens onderscheid tussen de obligaties of andere xhuldimtmmenten met een coupon van 
3 9b of meer en obligaties of schuldinrtnnnenten met een coupon van minder dan 3 %, en deelt deze overemkomshg 
in in de tweede dan wel de derde kolom van de tabel. 

Zij vermenigvuldigt dan elk van deze nettopcsibes met de wegingrfs-tor die vwr de desbemffende loopt+ 
kkse is vermeld in de vierde kolom van de tabel. 

kt. 42. Vervolgem maakt de tite”i”g de som van de gewogen fange posities et, de som van de gewogen korte 
paritier in elke Impttjdklarse. 

Het bedrag dat overeemtemt met de gewogen lange posities die worden gecompenucrd door gewogen korte 
p~iöa in een lmpiijjidase, vormt de gecompemrde gewogen paitie in die Iwptijdkhu. 

De restemde Lange of korte pitic vormt de niet-gmcmpenscerde gewogen positie in diezelfde lwpti$daue. 
De titeU@ kreken, kt tota.1 van de gemm-rde gewogm posities in alle Impöidkta~n. 
An. 43. De inacUing b&cnt het totaal van de rdet-geaxnpensecrde gewogen lange posities voor de Iwptijd- 

kkssen in elk van de zones in de takt heronder, om de miet.gecompw.?erde gewogen lange positie vwr elke zone 
te bepalen. 

Op dezelfde wij wordt de som van de niet-gecompaeerde gewogen korte posities ww elke lwpti@&&e in 
CC” bepaalde zone opgeteld om te komen tot de niet-gecomprwerde gewogen korte positie vwr deze zone. 
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“et del van de niet-gecompenseerde gewogen lange ?csitte van een bepaalde zone dat celijk is aa!~ de Net- 
gwmF-,de gewogen korte paritic voor dezelide zone, IS de gecompenseerde gewogen ponhe vwr dte zone. 

Het deel van de niet-gecompenseerde gewogen lange of korte positie voor een Zone die Net ap deze wijze kan 
worden gecompenxerd, vormt de niet-gecompmeerde gewogen positie voor die zone. 

Lmptiqu~” 

Coupon van Veronderstelde 
Wegingrfactor renteverandertng 

Zone 3Rofmeer minder dan 3 % wc) WC) 

(1) UJ (3) (4) (5) 

Een os 1wnd os 1wnd 0 - 

z.15 3wndm >lS 3mundm 03 1 

>3s ómundm >35 6maa”dm 0.4 1 

>6512wndm >6512Wnde” 0*7 1 

Twee >1<2jaal z.1 rtsjaar 125 0.9 
>2S3jur > 1.9~2.ajur 1.75 0.8 

>3s4jur >2#s3,bw 225 03 

Bfe > 4* 3jur 2. 3bá Ujaar 2.75 0.75 

> 5s ijaar > 43 a 5.7 jur 325 0.7 
> 7<10jaar > $75 73jaar 3.7s OEl 

> 10 i 15 jaar z. 73s 9,3*r 45 0.6 
>1552OjUr > 9,3a1o.&ju 525 0.6 

.>2ojur >10,6612 jaar 6 0.6 
>~1252O @ar 8 0,6 

.20 jaar 125 Ob 

Art. 44.5 1. Ik irateUii hcrekmt het hcdmg ten belop w”man de nfet-gemmpnmde gewogen lange CkorteJ 
Fitic in mn ” gemmpemeerd wordt door het bedrag van de tit-gemmpmsemie gewogen koe ítangeJ positie 
m zme twee. Ebt bedrag wordt in dikel 45 aangeduid afs de gemmpenunde gewogen positie tussen de rones 44” 
en twee. 

S 2. Deze~d~ bembznfq wordt vervofgem ga..kt voor hrt mstermde deel van de ntet-gecompmeerde 
gewagen pasme m zone twee en de niet-gemmpemeerde gewogen positie tn zone drie, om de gecompenseerde 
gewogen positie tussen de zones twee en drie h bewbm 

Bij inrbummtm met variabele Rntc berekent de ondememf ng, uitgunde van de marktwaarde van elk 
irWrmnmt, het mxiemmt op basis van de hypotlxse dat het kapitaal vemchuldigd is op het tijdstip van de 
centvolgende renteaanpassing. 
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Gewipigde duratio” = 
Dumdon CD) 

I, * r, 



. 
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M, 55. op& op aa”defe” l ” op mdete effecten die met amdelen kumen worden gelijkgesteld of op aandeferr 
b,dexm wo”+en VMr de tqrssi”g van dit hoofdstuk, behandeld alsof het posibs rij” die i” waarde gelijk rij” aan 
hl ?t bedrag vat, kt o”derbggende insbument wump de optie betrekking heeh, vemteniedigd, met de delta. 

Dealdur vel - posittes mogen worden gemmpemeerd met tegengestelde positie3 rn tdmbeke onderbggende 
effectc,, of .f@fde iratn”“e”te”. 

k gebru*a delta fs de delta die wordt bet’ekettd door de u>steUing op een door de CommuSie va>r het Bank- en 
F~,,&~~ pedgetie wij of, bij ontstmtenis biewur, de door de markt meegedeelde delta m het geval van 
ea op de be,m vedwdelde optie. 

De Cm,mdssie voor het Bank- m Fi”a”.ziewezen lun, wm”eer z.fj dat vanutt pr,,de”tfee, oogpunt passe”d vmdt, 
de in.tdh~ ertoe vnplichtm een welbcpulde delta te gcbndken of de delta te k&enm volgenr ee” aangegeven 

wmIe,, gëf$+eld. 
Daepsftta 

T 
-e undelm of awJm 

c&ctmdiez”etu”de 
worden behmdeld els cdaliggende positim in de d 

k- worden @l&zdd, en wga. 111 vc8damd gevel worden pakmpemeerd met 

Er+ 
telde paities in de onderliggende aandele” of andere e&ca tdiez”etundele”ktm”e” wordtigelijkgesteld 
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An. 63. Wm,,er de ins,c,,ing een waarborg van goede =flmp “erken, voor een verrirhhng in s,chu,d,ns,rumen,en 
of eigendomsbewijzen. voegt zij, voor de berekening van de vereislen dnz vgom.loeien ui, de hooidrhtkkrn \: en VL 
de volgende ratio’r van de ne,,ov~,bin,=~~ “=” waarborg “=n goede afloop toe aan haar posities : 

- de vijfde wmkd=g vwr=fg==nd ==n Werkdag 0 : 2~5 %. 
de viade wtrkda~ vmr=fg==nd ==n werkdag 0 : 50 % 
de &-dc e,, de tweede werkdag voorafgaand ==” Wnkd=g 0 : t’5 %, 
de werkd=g vmr=fg==nd ==” werkdag 0 : 90 51, 

de “=s,e o”e,nemi,,g öjdenr de periode ,,,se,, de d=g w=ar~p de a>“p~kelijke “erbi”,& word, ==“gegun. 
m de eersle werkd=g, en 

-de w==,bmg v=n goede =,kop tijd- de penode ossen de dag w==mp de im,eILng een wurbwg v=n gade 
afloop verken,. m de vijfde werkdq vmr=fgund un werkd=g 0, 
rekening houdend me, de op de be,mkken markten gelo,wn Nico’s- 

Art. 65. Dit boofdrluk is v=n loeprring op de wt<~porities die vm,&4oeien ui, het gelwel v=n de =cdvi,ci,en v=n 
de irrrtelling en die bemkking lwbben op : 

- “ll”o; 
- goud; 



b 
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Art. 79 &mio-a”.lyumethode. 
5 1. Indien de Commissie%wr het Bank. en Finmcicwezen daarmee vwraf heeft 

die daamp ktmkki”g hebbe”, 
=fw$a”g van de bepalingen in 
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tEaten en waankpapimn bestaat een fiqufde markt als geddiniemd in artikel 35tm. 
1992 op de jsy&mfng van de luod 

batrnddcel van hef ctgen vermogen “.n kmi 

b) de emf‘tmt v.” de in pand @ge”m efbm m w..rdepapfem ir ,,o& de “bc”f,,g re,f, no.& hau ,,,.,&F 
.,ndememing of een “.n haar dachtcmridemmdngm, noch de wederparffj “ar, M gewaubmgde bestanddeel of ce,, 
btsacm die samen met dae wedapartfj eenzelfde wederputfj vormt; 
_ c)dewa.,devanhefpudmet:. 

of mndelc nkt-“asmntende &ctm 
üf) mfmtens 2% % bedn en “.n ht ~ew.arborgde bestanddeel w-r het pmbechf is gevestigd op aandelen 

voor de t+fng “an de wurdc “m hetpand wordt uitgegaan “.n de laagste “.n de hiem”olgendc ,.ma,den : 
de boekwaarde of de muktwade. 



6598 BELGISCH STAATSBLAD - 22.03.1996 - MONITELJR BELGE 

2* m& steeds voldan aan de algemene lolvabibtei‘sc,&iciënt be,&nd op bas& van de vreemde middelen me, 
toemastn~ van de voleerde schaal : 1 ” . 

. 
eerste schijf : tot en met 1 miljani 6 %, 
tweede schijf : > 1 mq.ard s 5 miljard 4 %, 
derde schijf : > 5 mil@,d ( 10 mtl+l3 <k. 
vierde xbijl : > 10 mil+ad 5 M miljard 2.5 ?v, 
vijfde schijf : meer dan M mil@rd 2 9b ; 
3’ moet steeds groter zijn dan of gelijk zijn aan de som van de vereisten die voortvloeien uit : 
- hoofdstuk 111, 
. de boofstukken 1” tot VIII en artikel 84: 
4’ mat steeds groter zij dan of gelijk zijn aan een vierde v2.n de algemene kosten van het vmrafgamde jaar. 
Wanneer de instelling baar werkzaambeden tier dan tin jaar beeft uitgeoefend. met inbegrip van de dag 

waarop zij die werkzaamheden “ft aangevat, bedraagt het eigen-vermogenrvereiate een vierde vin het bedrag van 
de algemene kosten in het bedrt)fspmgramma. 

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan eisen dat dit pqramma wordt aangepast. 
Voor de toepassing van dit Lid omvatten de algenme korten die in aanmerking worden genomen, 
1’ de diensten en divem goederen; 
2’ de bezoldigtngen, sociale lasten en pensioenen: 
3O de afschrijvingen. waardeverminderingen en vmnimingen voor risico’s en kosten; 
4’ de andere bedrijfskosten. 

met uitzondering van de bedragen waarvan de instelling kan aantonen dat zij rechbttwks verband houden met het 
bedrtjfs”olume. 

De CammLssie voor het Bank- en Financiewezen kan die berekerdngsgmndrlag aanpassen bij een relevante 
wijziging in de werkzaamheden van de instelling ten aanzien van het voorafgaande iaar. 

5 2. De vereisten die voortvloeien uit 5 1.1’ en 2”. en hwfdrtik VIII worden berekend op het gehele bedrijf van 
de inrtelline: 

de ve&en die voortvloeien uit hmfdstuk lV worden berekend op het gehele bedrijf van de instelling, onder 
voorbehoud van het bepaalde bij de artikelen 23 tot 23; 

de vereisten ~die wonvloeien uit hoofdstuk UI worden ktvkend op het gehele bedrijf van de instelling. met 
uirrandetine van de hmdefrmrfefeuflle: 

de vereisten die voortvloeien uit de hoofdstukken V, Vl en Vl1 en ardkel Bp worden berekend op de handels- 
portefeuille van de titelling. 
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,uid!q rf. - ,?km~n ter bcgrenïnng van de ris~co;o”c~“tatie 

~~1. 83~ 5 1. je instellingen die zij” opgeticht als vennmwhap “aar Belgisch mht,moete” 
10 kt geheel van de risico’s op eemelfde wederpartij beprken tot -. 7% C, v*n hun etgcn vermogen: 
2’ het ta~aalb&~g aan grote risico’s beperke” tot 8w % va” hun eigen vermoge”. 
$ 2. De Cwmni~rie voor het Bank- en Fimnciewrzcn kan instellingen met een eigen vermogen dat kleiner is dan 

nf Aiik is aan 2 miliard BEF toesta” de in 6 1. 1’. bepaalde grens onder de btemavolgende voorwaarde” te 

]’ de wederpartij is een kxedwtinstclling of een beleggingsondcrneminp: met zetel in de geografische zone A: 
2’ het geheel van de risico’s op die wederpartij mag “iet groter zij” dan 50 P, K an hu” eiee” ~ermorze”: _ - 
3” het geheel va” de risico’s op die wederpartij met een oarspronkeliike looptlid va” meer dan S” *ar mag “iet 

gmnr li@ dm 25 $& van dit eigen vermogen, waarbij in ahvijking va” artikel 80.5 4. de bestanddelen te” belope \ a” 
100 % in de berekening moete” worden opgenomen. 

g 3. ~v~wd ardkel.34, indien zich ingevolge uitzonderlijke omslandighrde” ovt~y~ijdinge” YP” de in de 
voorgaade pamgn,fe” bepaalde greruc” voordom, dient de betrokken instelling deze uiterlqk,b~rme” een ti$,sspanne 
van zes maanden na hun ontstaan “3, te werken. Zij neem de nodige maatregelen om de nstmco”ce”trahe op de 
w.&rpaq in kw&e m de to&ot”st mne” de vmrgachme” grerue” te boude”. 

5 4. DF i~nllingendie, met toepassing va” artikel 77 va” de wet va? 6 april 1993 iwke de,swmd?ire markten. 
het statuut va” c” het toezicht op de beleggtngu>ndemmingen. de bemlddeban en de beleggmgwdwseurs of met 
mCpssi”g van een soortgelijke buitenlandse bepalir@ de door hun cliënteel toevertrouwde middelen .moete” 
berbelenne” OD swcifteke wi!ze, mc+~e” de in % 1.1”. en 2. bedoelde grenswaarden overschnide” onder de volgende 
vmrw*äiden I . 

_ 

1’ de overrchrtjding va” de ~rwwurde” vloeit enkel voort uit de middelen waarop de vervangingsverplichting 
Mn toemssine is. eewoeen ovemenkoms6n 6 2.3”: 

2” de w~e&tj is-een kxediettrutelli~g~~~ee~ bekggt”gswdcmeming met retel,i” de geografischc zone A. dw 
beantwoordt un de voorwaarden bepaald bfj 5 2; 

3” het geheel van de risico’s op die wederparttj mag niet mrer bedrage” dan 625 milpe”. 
Art. 85. Et” imtelling mag de in artikel 83 vastgestelde grenzen overscbrttde”, miti tegclijkerttfl aan de votgende 

veanvurden wordt voldaan : 
1” bel Nim buiten de bandelsportefeuillc op rrnrelfdc wederpartij overschn~t “iet de in artikel 83 gateldr 

grenzen. berekend in vedwuding tot het eigen vermogen als omrchrwe” in arttkel 14, zodat de oversctuijdi”g zich 
inlegrad voordoet bbme” de handelsportefeuille: 

2” de imtelling voldoet aan- aaanvullcnd eigen-vcrmogensvereirle ter dekking van de oversctvi~ing va” de in 
artikel 83. 5 l.l”. F” # 2 en 4. gestelde gnnr; 

dit vereiste wordt berekend door uit hl totale risico op ecruelfde wederpartij bbmen de bandelqwtefeuille. de 
bestanddele” te s&ctetw waarvoor de 

9 ,’ 
stc -ge”-vcrmogenrvereirtcn gelden ter dekking va” bel specifieke risico 

bedoeld in de hoofdstukken V cn V1 m/of c ngmvemwgensvcmiste” bedald in hoofdstuk fV, en waarvan de y>m 
gelijk ir aan M bedrag va” de t” 1” bedalde OvemcbrtjSng; 

wmneer de ovemcbrtjding “iet fanger duurt dm tim dagm. bedraagt het aanvullend eigm-vermogcruvereirte 
200 96 van de in het vorig lid bedoelde vcmtsten voor deze bestanddelm: 

varuf de tierde dag ry M onwam van de ovmcbrtjjing worden de bestidele” van de overubri@ng die 
volgens de bovmxtunde critcrta tij” gesekcteerd, omiqebracht op de passu& lijn wn de tabel biemndcr. in 
sttjjende volgorde va” eigen-vermogetwerGste ter deklung va” het spectfieke Nico als bedoeld in de boofdstukke” 
V l ” Vl e”/of het vereiste als bedoeld in hmfdrtuk Iv; 

de imtelltng &t dan voldoe” Y” SWI unwllod erge”-vemwgenrvemiste dat geltik is am de som va” de 
vereisen ter deWï”g va” de specifieke Nivo’s bedoeld in de hmfdrtukke” V en Vl m/of de verniste” bedoeld in 
hoofdstuk IV vmr deze kstanddclm. vcrmatgwddigd met de overeenkomstige factor uit kolom 2 va” de biema. 
volgende tabel : 

Factoren 

(1) 

gedeelte tot 40 % 

gedeelte tusse” 40 l ” 60 I 

gedeelte tussen 60 C” 80 c* 
gedrelte 80 cn 100 % 
gedeelte bissen 100 e” 250 *x 
gedeelte boven 2% R 

3’ ~mneer mrt,~cm dan den dagen zij” verstreken udert het ontstaan van de overschri@i”g. al het risico op 
yzelfde wedcwrt~l binnen de handelspwtefcuille viel meer bedrage” dan Mo R va” het eigen vermogen van de 
tmtelh”g; 

4’ alle oW%dWi*6=* binnen de ~ndel?iportcfeuille die langer dan tien dagen dure”, bedrage” samen “iet meer 
dan 600 F vim het enge” vermogen va” die instelling. 
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Het bepaalde bij atik=! 7 L, van overeenkomstige tcepoepassing op de positie op geconsolideerde basis. 
Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk wordt onder gecomolidwrde positie verstaan. de 

gcconxr,id,en,e pitte ds gedefinieerd in ,r,ike, 95 van de wet van 6 april 1993 inzake de symdaire markten het 
statuut van en het toezicht op de belggingu>ndcmemingen de kmiddelaarr en de beleg~ngradv&eurs. en haar 
uitvoeringrberluiten, onvaninderd het bepaalde bij artikel 86. 

Art. 86.6 1.1’ Om kt ciget+vemog&verrirte o 
hoofdstukken V tot WI, worden de vnuSt=n opgetel 8- 

gumnolidende basis te bc&enen vmr de toepassing van de 
die op vemoo@c~ppelijke bais zijn ber&end voor elk van de 

in de mmfidatie opgmom ondemmingen 

mm-& m de paaides van de in de -lid=he 0pgmomWn 0nd elnemingen nielamin toegat..” overem- 
-dg &, bepulde bij de boofd.t”kkm V tot ““l=” X, “0~ 2o”=T 

_ kt kkr en de opvolging van de paitis volledig op ge’ïnt=gm=rde wijze op gmepmiveau gebeuren, en 
_ er ge=,, b&mme,in~n zijn vmi de ovadracht van middelm tuuen demdememingen wa=wan de posities 

waden gecompmeeni. 
Art. 87. Specifieke bestandddm van het gemnsolid=wde l igm vamogm. 
5 1. Voor dc bmkening van hel eigen vennog=” op geronu>fidende basi.v worden de negatieve consolidatie- 

vemhillen de negatieve v=rsehitlm N wrmogenrmutatie m de negtiwe om&eningrverschillen opgenomen als 
kstmddeel van het eigen vrrmogen M)SY stncto; bedoelde v=mchi”en worden daannt=g=n algetikken vwr de 
bszdenhg van kt eigen vermogen *Y 5tticto. air *ij psiöcf rij 

5 2. Voor de bemluning van het eigen vrnnogm op gecmsolidcerde basis worden de belangeb van derden in het 
eigen vemwgen van gemmli&erde dahhmndemcmingen integraal toegevoegd aan het gemnsolidewde eigen 
vermogen - *tnc,o. 

Art. 88. In de mnwtidaiie opgenmw” venekmingsmdernemingen. 
Voor het nazicht vm de in artikel 82,s 1,19 voogcrchrrven lolvabfliteiiL&t worden de vaste activa van 

in de geconrolideerde positie opgmomen veneluringsondememingm, die een wednbelegging van wiskundige 
resewes zijn, niet meqerekend. 

Voor kt ticht van de in &182,* 1.2”. vmrgeschrrvm u>lvabiliteitccoëfficiënt worden voor de krrkening 
van de -de middelm van kt gemnrolidrrrde gekel, de wiskundige ICYW~S van ti de gwnw>lideerd= @ti= 
opgenomen venekringsondemnningcn niet meegmked. 

Art. 89. Modaliteiten vm kt dubbel toezicht. 
De imtellingen die de eigmvamogemverplichtingm moeten nakvm op geconrolideade basis : 
1’ -en de in artikel 82 bedoelde solvabiliteiWo&ziSntm, op v~txbappelijke basis, slechts ten b&pe ym 

7s pmnt ruieven; 

Art. 90: Voor de toepassing van de in arökelg2.s 1.2’ Woelde algemm ullvabiliteitscoëfficiënt op de in Wgië 
gevestigde bijkantoren ven kleg&ngsmdememingen die resmeren onder Staten die geen lid zijn van de Eumpse 
Gmeemchap, wordt geen rekening gehouden met de memde middelm in deviezen ten aanzien van kt buitenland. 

Voor dc toepassing van de in uölrel.32, S 1.3’. bcdoeldc solvabiliteitxoëfficiënt op die bijkantoren. wonlen voor 
de ber&ening van dc “misten voortvloeiend uit hoofdstuk 111 de Nim’s in deviezen op het buitenlsnd Net in 
aanmerking genomen bij het bepalen van kt gewogen rUimvolume. 

De Commirsie voor het Bank- en Financiew=zm.~g de bijluntomn van beleggingsondemcmingen met zetel in 
een ander land van de geografixbe zone A dm de Lid-Statm van de Eumpex Gm=mxhap wiptellen van de 
naleving van dit reglement, op vwwaarde dat aan de volgende vca~aarden is voldaan : 

1” de beleggingsmdememing ir in haar land van krkomst onderworpen aan solvabiliteitrvereisten die 
gelijkwaardig zijn met de ter rake geldende bepalingen van het mcht van de Eumpse Gmeenrchap: 

2’ de wetgeving van het land van herkomst van de belggingrondcmeming erkent bij liquidatie het beginwl van 
de gelijk= behandeling van de xhuldeirers van het Belgische bijkantoor en van de andere schuldeisers, inzonderheid 
die van dc zetel; 

3” de leiding van de kleggingsondememing verbindt zich ertoe om, op kt eerste vet-zoek van de Commisrie 
voor het Bank- en Fimnciewezen, hemij de rrchten en verplichtingen van het &Igirche biikmtwr te laten overnemen 
door de hmfdzetel, hetzij de nodige middelen ter b=&ikking te stellen van het bijkantoor zodat zij haar verplichtingen 
km tukomen; de wetgwing en de t-=glemerUering van het land van berkomrt verretten zich niet tegen de uitvoering 
van die verbintmis; 

4’ en op de bijkantoren van de beleggingrondememfngen’~ar Belgirch recht di= bedrijvig zijn in het kvtrokken 
land, is een gelijkwaardige solvabiliteitrregeling van toeparsing. 
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kt. 91. Drgmide- 
a iMkoingen -ten beschikken we, pmmdt systemen om de MIeving van de bepalingen van dit reglement 

op elk moment te kumen opvok3en. 
Ar-,. 92: llepponmngsvaplichdng. 
je inrtelftt bezorgen de CommuS ie voor kt Bank- en Fimncieweren. op d’ ti+tippn en in de vorm die zij 

bepaalt, de gegevens die ncdig zijn voor de toetsing van de naleving van de kpalrngen vm dit wfement. 
De imteflingen dte de rolvabflitei&c&&i~ntcn niet raleven of die kgrr=ingsmrmm Ovmehrijcn die 

vmmloekn uit dit reglement. btmgen de Commfaie voor kt Llank- en Finannewaen d=atvn onverwijld op de 
hDogN. 

DetrstellingmbrengendcCommiroie voor kt Bank- en Finatiewum onvenvijld op de hoogte YUI l Llc gewffen 
WU* hun ~~~rtqj hun ~erplichringcn niet tuleyen met behAking tot mimcessi~ en omgekerde re- 
skwrdchtulga m vetwekte en opgenomen emerungm 

h hkllingor die g- rmlpn van kt kpafde bij artik 7, bmngen de Commfssie voor kt &nl<. en 
F~~aer, ,,w”v,$d ,,p de hoo@ md,, kt kpuldc bij utik op kn “111 Me~=Urp ts. 

Art. 93. Di, mgkment !sedt in waki% op 1 i.“ti 1996. 
Bnwel, 5 demnber 1995. 

De Voorzitter, 
1:L. Duplat. 

puien om te worden gevoegd bij het mtntsterieel baluit v.n 31 d-ber 1995. 
lk ViiEmte Minister en Miniskr van Ffnanm “’ en Bufkntandx Handel, 

Ph MAYSTAUT . 
De VKcEaste Mfter en Mfntster van Exommte en TeleWmmurù~tie, 

E. DI RIJP0 

Bijfageff 

iksluit YM de Cmttmiuie voor het Bank- en Financiewezen 
over kt reglement op het dgm venno(lm YUI de kr4ictfnrtellingm 

De corNnied ic voor het bnk- CP Finamiewu.m, 

Gefet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en kt tcafcht OP de fsedietfrstellingen, innxdcrkfd op 
de artikfcn 43.49,61,63.64 en 80; 

Gkf op de rfchtlijn 89/299/EEC van de Raad van de Eumpese Gemeewkppn van 17 april 1989 betreffende 
kt efgen vennagennn krediuimtelfingm, afs gewijzigd tij de richtlijnen 91/633/EEG en 92/36/EEG van de Raad 
van de Eumpue UPW 

Gelet op de richttij 89/647/EEG van de Raad van de Europese Cemeenxkppn van IS decemkr 1989 betref- 
fende een dvabilikiMtk wor kdktirmMligm. ais gewijzigd bij de ricbtttjnen 91/31/EEG, 94/7/EG m 
95/15/EG van de Commisstc van de Emopae Gmeemckppn; 

Gekt op de tichtfijn 92/121/EEG van de Rud van de EumPne Gemeewckppn vm 21 december 1992 bcmf- 
f&de kt tmicbt op m de bekets@ van gmte ruim’* vm fwdietinstellingen; 

Gelet op de rfcbtlijn 93/6/EEG van de Raad nn de Europese Geqensckppen va 15 maart 1993 inuke de 
bpitaaltoerefkndktd van bekg&sordememtngm en kmdiethstellingen; 

Gelet op kt advies van dc~Natioralc Bank van Belg%: 
Gelet op de raadpleging van de Belgkk Vemnfgtng nn Banken. 

Berlui, : 

Art. 1. De kptingm van dit wglemmt rij van toqassing op de krediettrsteilingm aLr bedoeld in titel ff en 
titel N van de wet van 22 maart 1993 op kt statuut van en kt toezfcht op de kredietinstellingen 

De kxdietfmtellingcn en de wet als bedoeld in kt eerste lid worden hierna respeckvclijk ‘de imtefiiUingcn* en 
‘de wer grmmd. 

Afdeling ff. - Diverse definities 
Art. 2. Voor de toepusing van dit regfemmt wotdt ventaan onder : 
1” ‘multilaterale ontwikkl 

Ontwikkelfng fdc Wereldbink) 
de volgende inrtellingm : de Intenuttolulc Bank voor Herstel en 
Firuxieringsmaaackppij, de Inter-Amerikaanse Ontwfkkebf- 

bink. de Azfatixk Ontwikkelffknk, de Afrikauw Ontwtkklingsknk. kt Vaiigtngsfondr van de Raad van 
Eum~a de Nonlic fnvestmmt Bank, de Camibfwk Ontwikklingsknk, kt Europa ~Investcringrfonds en de 
Eutopue Bak “OOI wedempbouw en chlmkk~ 

2- %wmde middelen*, het opvrughu pu*rf, vermeerderd met de verplicbtfngen uit gemobflkerde activa: 
onder de vreemde mtddelm worden evenwel de vwnienfngm voor rfsico’s en kasten de acbtugateldc uhulden 

m de teccmstitutiebnd- dsmk in vmrl<ommd geval de wiskundige reserves met betxkking tot 
IcvenNcrrckerfngr- en lupitaffstiemnticten gevoegd bij hypatkafm leningen niet opgenomen 

3’ ‘delta’, de verandering in de waarde van een optie ingevolge een gertnge vermdning ti de waarde van kt 
onderliggende fnsbllmcnt; 
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ssie voer het Ban,- en Fma”c,ewezen ges~cWaceW.W 
;ekend .,P die welke word, ,oegekend wanneer de 

*e A is; 
van een 

mwnen, op een 
de mark, van de 

n verband houd, me, etigerlei 
effect da, met een aandeel kan 

,p een ander eliec, dat met en aandeel 

12” -gedekte warrant”, een titnt~~~t dat is uitgegeven dwr een andere persoan dan de eminent yan hel 
onderliggende inthumen, en dat de houder het recht geef, : 

-Aam. tegen een vartgeeeldc p,ip. en aantal aandelen of andere cffeclen die me, aandelen kunnen worden 
gelijkgesteld. of een aanldl obligaties of andere schuldinstrumenten te kopn. of 

- om een verlies te vemi@cn ten gevolge van schommelingen in een index me, be,wkking tot @n of m?er 
hnanci~le i~,,,,,,,~nten. 10, het einde van de ,wpö$ van de warnn,; 

13” ‘geografische zone A- en +ograBsche zone 8: de volgende zones : 
de ‘geograhwhe zone A* omw, de Lid-Staten van de Eumprc Gemeenschap. alswk alle andere landen die 

volwaardtg lid zijn van de Orgatirahe voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en de landen die bipondere 
leningsoveremkomten met het Lntemtionaa1 Monetair Fonds OMFI hebben geslo,cn in hel kader van de Algemene 
Letingovereenkomr,en (de zogeraamde -Genera1 Agmments to Bormw’) van he, IMF; metlrmin word, elk land dat 
zijn buitenlandse overheidsschuld hemchik,, gedurende een periode van vijf iaar ui, de geograhsche zone A gesloten, 

de ‘geograhwhe zone 8’ o,,,va, alle +x,cn die tiet behoren 10, de geq,ahrche zone A. 

Afdrling IK - Definitie van de handelrportefeuille 

Ar,. 3, De bandelspo”efeui,,e bestia, ui, : 
1’ d de eigen posities in financiële inr~menten die door de inrlelling voor wederverkoop worden aangehouden 

en,01 worden in~enomenmet de kdoeling op korte termi,” een voordeel te b&&” ui, bestaande cn/of vewachle 
verschillen hlssen de aankoop en verkoopptipcn of ui, andere koers- of remeschommelingen; 

b) de posities in hnanciëlc instrumenten uit hoofde van voor eigen mketing verrichte compenserendP aan- en 
verkopen (*na,ched principal bmking’); 

c) de posities die worden urpmomen om andere elememen van de handelspor,efeuille af te dekken; 
2” de risicoposities in verband me, : 
d de nie,-afgewi*kelde trawcbes, bedoeld in artikel 19; 
bl de levetingen zonder tegenprestaties, bedoeld in arbkel22: 
d de afgeleide insmmentem bedoeld in stil 24; 
d) rem>resieovemmkomten en vers,nk,e l Uectenleningen, die khekking hebben op ovem&omsbg pon, 1’ 

hirrbcven 10, de handelrponefeuifle behorende effmcn. bedoeld in artikel 2,; 
d omgekeerde remocesriwvemenkom3en en opgenomen efiec,enleningcn. die zijn geslosn in hel kader van de 

handelsportefeuille en voldoen aan de in artikel 4 vermelde voorwaarden, bedoeld in atikel 23; 
34 de risicoposities in de vorm van pmvisie, courtage. reme. dividend en marges me, betrekking tot op een beurs 

verhandelde afgeleide instrumenten, die rechWreelrr verband houden me, lol de handelrponefeuille behorende 
elementen bedoeld in artikel 25. 

An. 4. De in artikel 3.2’. d, bedoelde ovcmnkom,rn en hanractia moeten voldoen aan : 
- heQij de in de punten 1’. 2”. 3’ en 5” van het tweede lid opgesomde voorwaarden; 

henij de in de pomen 4’ en 5’ van her weede lid opgeso,,,de voorwaarden. 
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M. 7. De imlellingcn di+ voldoen un de volgendti voorwaardm kunnen de eigen-vemmgenivereirtrn voor hun 
bandclspo&eoi,lc-ac6c6viteihn bemkmm overeenkomrög hoofdstuk 111, in plaeU ven o~mnkomsög de bep!ingen 
van de hoofdshtkken Iv m, ‘411. Deze bqaling L van ovemenkomeligc toepassing op de normen die voor~loe~~ ui, 
hoofds,uk X. 

3” de knddrporWeuilie bedrug, n~i, meer den 6 % van hun Walc bedtijf en hel toBal van hun hxvdelr- 
portefeui,lcposi,ies bedraag, oooi, meer dan de tegenwaarde van 20 odljj ECU in Belgische frank 

AR. 8. f 1. Om het umdel van de bandekpoafeufffeacdvitnrrn Lm opzich<e van hun toWe bedtijf ab bedoeld 
in ardkcl7 (c berekenen, beseren de inrtrllingen zich op het gecombineerde bedrag van de ponen in en boi,en balans- 
Lelling, me, uitrondrdng van de bui,mt&nsvenichtingegcn die geen krediel- of marktnriro impliceren. 

5 2. Bij de knkming ven de omvang van de l ciiviteitm in en buirm balamtelling : 
- worden de obligaties en adm xholdinsbumenten gewaardeerd wgen merktwaarde of ,egen nomitv.,e waarde; 
. woden de undckn eo endere emcn die me, ae.ndclm kunnen worden gelijkgsbld, gewaardeerd ,egen 

mrklwadc: 
. worden de afgele,dc frW,umn,e,, gewaadeen, ,egen de nomb,ele W~.WZ,C of de ma,k,wurdc van de ondnbg- 

gende ilu- 

Art. 10. Lk instellingen die, boewel zij de gmwwaardcn van erdkel 7 overschdjdrn, een bandelsporafroille 
bezitten die, volgens de Commisnc voor hel &mk- en Financiewezen, els een handclspor,eleuiUc van gtinge omvang 
kan worden beschouwd, kunnen 115 overgenprmaatmgel en M de voorafgaande ,oes,rmming IC hebben omvangen 
van de CommisJie voor het Bank- en FinauMcwezen, de in artikel 11 bedoelde vereenvoudigde krekeningsmrlhodr 
gebruiken, ,cr vervanging ven de vereisren die voor,vIoeieo ui, de hoofdrlukken V en Vl. 

Arl. 11. Vereenvoudigde melhodc voor de berrkeoing van de vcmir,en me, betrekking ,o, hmdefr~ur,rkuil,rs 
van geringe omvang bedoeld in atikel 10. 

Dr vereisten die voortvloeien ui, de hoofdstukken V en VL worden vervangen door de volgende vcreis,en : 
1” de r&opositie word, afzondcrliik bemkend voor elk firwncieel inr,rumen,; 
2’ voor geknchtc opties tam, he, vereis,e overeen me, dal von hun onderliggend ins,mmen,: &rnwrl kdr,ug, 

het vereiste Nel mecr dan de mark,wssrde ven de optie: 
3’ voor verkochb opties s,cm, hc, vereisle overeen me, dr, ven hun onderliggend inrhumrn,; 
4” de aamic,cnindexen worden Ne, opgespliu, en bijgevolg bebandrld als individuele p>ri,irj; 
5’ het wreidc dal voonvfoei, ui, ne,,opai,~~ in ob,iga,ies en andere rchu,dins,mmrn,rn is de som van dr 

vcreistcn met bc<mkk.tng tot het specifieke en kt algemerw Nico, berekend als velg, : 
het vereiste owt betrekking tot het rpeciíirkr risico word1 berekend voor elke nrttnporitie M ,~p.~~in~ v.lll dlr 

riricowegingsfacloren; 

6603 - 
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voor elkc netto~itie word, een bijkomend vereiste met betrekking tot. het algemene daico berekend, overeen- 
I<omsbg de tabel Meronder, voor mitrumenten ow, vasty tyte in funche van de resterende looptijd, en yoor 
incmmenten waarvoor de rente wordt aangepast v6& de untemdelijke vervaldag op bars van de resterende penode 
tot op het moment YU de volgende rente-aanparsing : 

Resterende looptijd Vereirtc 
On Sr) 

< Ijad, 0.7 
> 1jarenh5jaar 325 
> 5jaarc”~1o~‘r 5.25 I 
> 10 laar 125 

6’ het vereiste dat voorvloeit ui, posities in aandelen en andere efJec,en die met aandelen kunnen worden 
gelijkgeaeld, ti de som van de vereisten met betrekldng tot het spec&ke en he, algemene Nico, berekend ais 
volgt : 

het eigen-vanogenwmirte met betrekking tot het rpdfteke risico bedraagt 4 Sb van de som van de abralutF 
waarden van de nmo korte en de Nno lange positiw 

het eigen-vemogcnrvereistr met bedking tot kt algemene Nico bedraagt 8 % van elke nettopositie. 

Onderafdeling 4. - Waarderbtg van de posities 
Art. 12. Wanneer de in artikel 7 bedoelde regeling niet van ,oepasing rS op de instelling. waardeen zij haar 

hadebportefeuille dagel+ tegen rmrtl<waarde. 
AR. 13. Wanmr de marktwaarde niet die beschikbaar en voldoende representatief is, waardeert de instelling 

haar bandelrponefeuille dag&+ volgeas voorzichtige methodes die zij zelf vasbtel, en stelrelrmög toepast. 

HOOFDSTUK ll. - Eigen wmtogrn 
Ar, 14. S 1. Als ks,andde,en van het eigen vermoge” wordeo in aanmerking genomen : 
1’ het eigen vermogen sensu srnno, bedamde uit de onder 0) vermelde bestanddelen en M ahrek van de onder 

bl vermelde porten : 
0) op Le nemen bestanddelen : 
i) het gatort kapitaal en de uitgihepremfes; 
ii) de reserves en de overgedragen winct; 
iii) het fonds voor dgemme banknrico’r; 
b, af te tikken porten : 
0 het verlies van het boekjaar en het overgedragen verlies; 
ii) de optichtingrkoiten; 
iii) de immateriële vale acdva; 
iv) de eigen aandelen van de instelling; 
vl de mogelijke en vmnienbam verliezen en kosten waarvoor. naar het oordeel van de Commissie voor het Bank 

en Fimnciewezen, Net de nodige waardevennindctingen werden geboekt of voorzieningen werden gevormd; 
2” de aanvuller& beskvxddelen van eigen vermogen, ten belope van hoogstens 103 96 vq het in 1” hiervoor 

omschreven eigen vrrmogcn smeu rfricfo : 
a, de herwaarde~ngrm-aardcn; 
b) het intern rekrrheidrfonds; 
cl de gestorte fondsen aangchokken via schuldtitels met onkpaalde foop,i$f en andere financiedngsinrtrumenten 

en die voldoen aan de voonvaarden van 5 2; 
dJ de achteqysMde schulden alsook de cumdadef prefemnte aandelen met vaste Ivoptijd. die beantwoorden aan 

de voorwaarden bepaald bij 5 3, evenwel beperkt tol ee?.bedrag van hoogstem 50 9r van het in 1” hiervoor omschreven 
engen “emlogm YNY Ilmlo; 

het bedrag waa~yoor de hier bedoelde bestanddelen in aamnerking worden genomen, wordt geleideliik 
afgebouwd gedurende de laatste vijf jaar die de datum van terugbetaling voorafgaan. zodat di, bedrag op hel einde 
van hel vijfde, vierde, derde, hveede en laaste jaar vá9r de temgbetalingrdahon niet hoger is dan mspectievclijk 80 %. 
60 %, 40 Tc, 20 S en 0 % van he, bedrag van de lening. 

De in deze paragraaf sub 1” en 2’. 0) en b), bedoelde bestanddelen van eigen vermogen worden bovendien slechts 
in aanmerking genomen nb aftrek van de b&s,ingla,enties, in de mate dat deze he, bedrag verfagen ten klope 
waarvan de besanddelen kumwn rorden aangewend vooi het dekken van dsim’r of vediezen. 

$2. De in 6 1, eerste lid, 29 c). vermelde uhuldötelr en frMncierrngrinstrumC,=” dienen te beanhuwrden aan de 
hiernavolgende vyxwaaden. waa~yan dc mleving vwraf wordt geconho,e+rd dom de Commissie voor het Bank en 
Finanriewuen : 

aI geen brugberaling is mogelijk op initiatief van de schuldeiser en ronder vooragaande toestemming van de 
Commtie voor het Bank- en Financiewezen; 

bl de fondsen worden vmmkt op achtergeSelde basis; dit betekent dat in rltuaties van samenloop van alle 
schuldeisers op het gehele vermogen van de debiteur of emittent, me, name bij diers faillirremen,, aanvraag Lot 
gerechtelijk akkoord of vtijwillige of gedwongen vereiiening, de achtergestelde schuldeiser onherroepelijk afstand doe, 
van zijn recht op een gelijke behandeling ten oprichte van de andere Nel-bevoorrechte schuldeisers; de achtergeslelde 
schuldeiser aanvaardt, me, andere woorden, dat de debiteur of eminent in diezelfde situaties van samenloop. slechts 
verplich, is hem te bazalen nadat vooraf alle andere schuldeisers zijn betaald of de nodige sommen hiertoe in 
consignatie zijn gegeven; 
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c) noch het hoofdb.&ag van. n& de verschuldigde intere?en op die achtergestelde schulden mogen worden 
temgbetaa]d indien het =igen vcrmogen vq de betrokken instellmg door die terugbetaling minder dan 100 Cn van de 
in artikel 82 gedehnkerde vereisten bedra*@ 

d) de fondsen zij,, vers@kt op achtergestelde basis, als gedefinieerd in artikel 14, 5 2, bl. 
lk inrte]]ing Lte], de &,mnGssie voor het Bank- en Financiewezen in kennis van alle terugbetaliygen op die 

achtergestelde Khu]den mjra het eigen vermogen van de imtelling minder bedraagt dan 120 F van de m atikel 82 
gedehnieerde vereisten. 

5 3. De in 5 1. derde lid. S, bedoelde schulden worden in aamnerting genomen ten be]ope van boogstenr 200 Sr 
van het resterende eigen vermogen sensu, Wicto, voor het beantwoorden aan de in de hwfdrtukken IV tot V]ll en in 
artikel 84 bedoelde eigen-vennoge~vrrelsten. 

5 4. De instellin kan de in de 5 1, derde lid, 3’. bedoelde achtergestelde schulden vervangen door elementen van 
dezelfde aard fd, bedw m arakel 14, g 1, 1’ lid, 2’. #) tot dj, en die elden Net in aanmerking worden genomen voor de 
berekening van het eigen vermogen, binnen de grrnren kpaald bij 5 3. 

~rt. 16. twbiöe “an het begrip ‘gewogen Nicovolume’. 
5 1. mer vw,b&md van de bepalingen van de hiernavol mdc @ 2 tot 6, omvat het gewogen risicovolume. .& 

voor de toepassing van de in artikel 18 +ald= solvabiut~ ment, de volgende balans- en bmten-balmspnten 
,” de aanged,,jde verhoudir,gcn met rutsluiting, voor de iruteliingen die geen gebruik maken van de in artikel 7 
bedoelde mogefijl&eid, wm de in hoofdstuk 1, afdeling 111, onderafdelingen 1 en 3 bedoelde posten : 

1” hm,detd pemnt yan de vxderingcn, met uiOluitin 
worden eventeN de door de i~,eUing b]j derden gemobi k 

van deze vermeld in 2’ cn 6’. 0). van do paragraaf; hit1 
iseerde vorderingen met verha] op de trutelling bedoeld. 

almk de toekomrdge vorderingen ingevolge contantverrichtingen in uitvoering en ingevolge uite verbmtenisen 
wepx termijnvenichdngcn, buiten de in 6’. p en 81, bedoelde geschmvm opties en termijnverrichtingen; 

2” honderd pemnt van de inrtmmenten en vorderingen van het type lxdoeld in artikel 14.5 1, eerste lid, 29 c) 
end), en in artikel IS, 5 1. denie lid. 3’; 

3” honderd percent van de ovedopnde rekeningen van hl actief; 
4’ honderd percent van de overige activa, met inagrip van de door de instelling bij derden gemobiliseerde activa 

met verbaal op de instelling en van de overige toekomrtige activa ingevolge contmtvenichtingen in uitvoering en 
mge\alge vaste verbintenissen wegenr tcrmijnvemichtingen, buiten de in 6”. f, en gl, bedoelde geschreven ophes en 
termijnverrichtingen; 

5” honderd percent van : 
d de verplichtingen op grond van accepten: 

bl de verplichtingen met kredietvctvm end karakter, waarda>r de ir~elhg de verbinte& vm,een derde moet 
nakomen Of een vervangende geldsam kta en, mdlen deze derde zijn verplichtingen niet nakomt; P ” 

c) de activa bezwaard met Zakelijke zekerheden voor tekening van de&n, ingeval de zekerheidstelling een 
bniietvetvangend karakter heeft; 

6’ vijftig &mt van : 
rr) de vorderingen wegens leningen die volledig tip gcwaarbo~d door hypotheken op vastgoed bestemd YMI 

bewomin~. dat wordt bewwnd of verhuurd door de ondenr; voor Ietinnen die terunbetaalbaar riin door recanrhtutie 
bq de ra~ponerende instelling wordt bef bedrag van de votdesing bet&&d na *hrëk vm, naar gY.mg vm het gev*l, 
kt mcorstitWiefcmds of de wisktmdige reserve di& vootWoeit uit een aan de lening gekoppeld Icvnavenekerings- of 
kapitalisatiecontract; 

b) de verplichtingen wegen documentaire kredieten met kxdiebirico voor de instelling en die Net beantwoorden 
aan de omschrijving onder 7’ van deze paragraaf; . 

7 c) de vnplichtingen zonder kxedietvervmgmd karakter, waardcor de instelling de verbintenis van een derde moet 
nakamen of @en vervangende geldsom betalen indien dut derde zijn verplichtingen niet nakomt; 

d) de activa bezwaard met ukelijke zekerheden VLOI rekening van derden+ indien de zekerheidsWing geen 
kredietvewmgcnd karakter beeft; 

~1 het onbenut gedeelte van de verplichtíngm wegens betekende krediet@n met een a>rspmnke]ijke Imptifl 
van mm dan eén paren van ha onknut gedeelte yan de verplichtingen wegens betekende Miedijnen waardmr 
de instelling een emittent van verbandelbaar kortlopend papier toezegt de vervangende of aanvulinde financiering te 
vcrschatlen. wanneer deze tittent de gewenste finrtiering niet heeft verkregen door uitgifte van dergelijk papier op 
de markt; . 

I, de verplichtingen tngevolge geschreven put-opöa op effen en ander waardepapier; 
8) de vervmgingskost bij in gebreke blijven van de wederpartij. van de afgeleide inammmten; 
de vervangngskost wordt berekmd volgens de metbode gebaurrd op de waardering tegen marktwaarde; 
tot nader beticht kunnen de irWellingen de vervangfngskost van de termijnverrichtingen op rente, valuta en goud 

berekenen volgens de methcde gebaseerd op het oonpmnkelijke Nim; 
be*e methdes *ij* beschreven in artikel 17; 
de termijnvetichtingea op valuta met em omspmnkelijke Imptt$ van hoogste% 14 kAcnderdagen en de 

afgeleide inrtrmnenten die wmdm verhandeld op erkende beunm en waarvor dagelijks margevereisten gelden, 
motten evenwel Net worden opgenomen in de berekeningsbaris; 

7’ hmtig percent van de verplichtingen wegenr documentaire kredieteta met krediebisico voor de instelling. voor 
zover de istelling een tegenwerpelijk pandmcbt of ander gelijkwaardig mcht heeft op de onderliggende goedeten en 
het krediet een uitdovend karakter heeft, 

5 2. In ahjbing van de bepalingen van 5 1. 3”. worden de overlopende rekeningen die de instelling niet km 
rdennhcemn naar wederpart& voor vijftig percent in het gewogen Nicovolume opgenomen. 
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moet de tbawet&che hmfdwm of kt mdediggende kdrag worde” ,,pgcp,st. om rekening te houde” met de impact 
van de multipkatc.r op de risimrbuctuur v,” de betmkken vetichhng. Voor vetichhnge” wyrbii d,= hoofdsom 
meerdere ,,,,,m wordt “itgwisseld, ,dwte” de biema vermelde perre”tag=s worden vermemgvuld,gd met het 
resterende amtd betalingen dat volgen de ovemnl<otmt nog moet wmd=” wmcht. 

Eente L”ethode. 
(Methode geM op de w,,,daing tgen marktwad=). 
ut vew,,,gi,,grl<o~, word, gedefi,,ieed ,,r de bom va” de volgende elementen : 
teme eh,e,,, : de ,&,ele vewmgt”g,k”rt op basis “,n de marktwaarde (‘marlong to mariet-) Y,” de 

“ent*ti”ge” met et” positie”e waarde; 
twe,de el-“t : kt @e”tieel toekomstig kredietiico. i.e. het produkt verkregen door verme”@uldigi”g Y,” 

de them~öuhe hoofdsom af de onderliggende W,,rde v,” elk v,” de uibtaande vemchönge” met hu” respectte! 
P-===“W=; 

kt -ntage wordt als volgt bepaald op basis v,” de resterend= looptijd : 

“emchtt”ge” 
op *“den 

edele met.len 

7% 

7% 

8% 

/ 
VtdChti”gt” 

+P (Y,“” 
Vt”iChtt”gt* 

op valuta 
en goud 

“t”i*tt”gt” 
op aandelen 

Sl@.r 0% 1% 6% 

> 1 p.r en 05 % S% 8% 
ssj.ar 
>5j..I 15 90 75 98 10 Ik 

(1) Voor vemichtingen die zo rij” ge,bucbue=ni d,t op gnp=cfficemie ktrdingrdat, de Nicopwitie wordt 
afge&end, en waarvan de voormatdm rod,nig worde” henie” d,t de marktwaarde v,n’ de ~e~chting op deze 
ge,p=ctftmrde dat, Nhif is, ts de naterende loopti@ gelijk ,,” de periode tot de volgende henatysdatum. Vb~r 
ve”icb+i”gm op rente di= ,,” deze criteri, voldoe” c” die een rnterrnde looptijd van meer dm re” yar hbben mag 
kt fwx”t,ge evenwel niet Lger rïj dm 05 %. 

(2) Vmr ‘thttng/florting-rtnttswap%~ die betmkking hebben op 46” v,luta, wordt g@m p&tteel takomsttg 
bedietiim kreknd. 

0) De te”“ijjvetichtt”gm op mdere goederen d,” edele mctalm alrook de bnnijnvtrrichtinge” die Nrt reeds 
tot een van in de tAwf vemtddc otqodti kfxnm en dt= v,” gefijke aard zij”, matm >uer worde” opgemme” 

Tweede metbaie. 
(MAmde gebaand op kt wrrpnmkelijk Nico) 
Dr vervmgingtkcst wmdt ver!wge” door de tkmwtisk boofdsm of de onderliggmdr worde v,” elk v,” de 

uitstamde verrtchiinge” te vem>enigwldige” met hu” tqec+ief pmntagc; 
kt pmntage wordt ,k volgt bepuld op bast, v,” de looptijd : 

Looptijd 
(11 Verrichtinge” op m”te I 

Ve”ichtt”gm op v,lut, 
en ,oud .~. c1 

61j.m 05 % 2% 
>1)arrm52j,,r 1% 5% 
per bijkomende pertode v,” mairnum 1 jmr + 1% *3% 

(1) Vmr ventchönge” op valut, en goud, de oarrpmnkeliike loopti$; vmr vetichönge” op rente, de restermde 
Iwpti~. 

5 2. Ovemn)romrten van rchuldvemieuwing m ,chuldvergelijktng op bilrtemle basis. 
,) Wauwer een instelling met ee” wedapxdj an bil,tenle ,chuldvemieuwtngs- of ,chuldvergelijki”gr- 

overeetimrt heeft gedoten mogen, voor de knkming Y,” de in 5 1 bedoelde vew,“gingsko,t en M vca,fgamde 
toestemming v.” de Com”us ie voor het Rank- en FinaMewezen, de uit deze ovem”km~e” rewkrende nette- 
bdmgen als krekend op de in rub b) beplilde wip= worde” gewogen in plua Y,” dr betrefimde brutobcdmge”. 

OwJer Watemle ~huldveMeuwingroverrcn)<omiten’ “wet=” overeenl<omsten worde” verst,,” tuss+” een 
imt4ft”g l ” kar wed=rpwtij, op grond wuw,” wederkertge vorderingen en verplichtingen van de partijen 
,utormtis& worde” vemketi, waarbij de schuldverrdcuwing telkens wanneer rij van toeparring is, leidt tot de 
vaststeUii vza Wn enkel mttrxkdrag en 64” jurtdixb bindmde nieuwe verbi”te”ir doet o”t,taa” di= dc vroegere 
v=*i”t=“ise” vervangt. 

Opdat de Co mntssie voor kt Banl<- en Fi”axiewne” het Nicovetinderend karakter v,” biiater,le 
uhuldvemieuwingr- m Ichuldvegelijlangrovcmnkamsten zou kunnm erkennen. moete” de,= ovemnkomste” 
voldoe” ,,” de volgende vmw,,rde” : 

ti) de in<teUt”g keft met taar wederpatij &” ~huldvernteuwingr- of schuldvergelïj”gu>vemmko”wt galote”. 
waaruit 44” mkele juridische verplichting o”trt,,t die ,lfe onder die “vemnkomst vallende verrtchttnge” bestrijkt. 
zodat, btgev,l de wedqmdj tic< ,,an hur verplichtingen voldoet ingevolge in gebmke blijven billwment, liquidatie 
of ande- wortgelijke o!mtandigkden de iwtelling dechti ce” vorderbtg tot o”tv,“grt of een verplichting tot kla- 
ling heeft ten klopt van kt nette-bedrag van de tegm marktwaarde gew,at+=rde positieve en negatieve w,,rde” 
van de ver,chiflend= onder de ov=men*omst vallende verrichtingen; 
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(uj de titemng kfi de &&ie vwr kt Sank- en i+mciewezen uhrtftelfjke en met redenen oml<lede 
iYTidLYk ,dvinen t,r b,,&jkking gesttld, w,=ndt blïjt &L ” gcvtl van een gnchd. de bevoegde rrchtcrlvk en 
k,,,ur+ ,uto,.iteim tot 6. kdding muden lanen bt, m de m W b+m’en g=v=Um de vordenngcn en 
verp,ich,,grm “,,, de ,,s,e,,mg kprkt zij” tot kt “etWbed1.g .k bedoeld 111 (I), k=Cb*=N : 

_ kt &t “,,, kt t,chtrgebted wuM de wederptij st,tutw ts opgericht, en. ind!en het “n buitejands 
bijkantoor v,n een 0ndCmerm ‘ng kmh. tevem kt recht v,n kt rechixgebtied w,,rm kt bqkntwr IS geverngd: 

_ kt =ht dat de ,frondedijke onder de ovemnkom,t v=knde verrichtingen beker=*. en 
_ kt =ht d,t l ll<e owxtmkmw beheerst di, nocdz&eliik ir ter uitvoering van de xhuldvrtieuwing of schuld- 

vegelij!&gz 
kdddc judsche ,dtieren mogen. N goed- door d, CO mmirrie YWI kt Bank- en Ftnmctcwc,en pr 

typ van s.&ddvmueuwing of schuldveqelijking worddm opgsteld; 
(Si) de hteging bes&kt over paw& pmcedurrr om de rechtsgeldigkid van dC dmr k,r gnlOttn 

-mm MottdumxI te toetsen ,,n wentwIe wijgtngm in de tapruclijk wetg-; 
(iv) de odttwen &aten geen kding op pnd waarvan een niet in gebrek rijnde p+ij slshk beperkte 

b&hgen Of gth b&dhgen aan de boedel v,n de in gebmk Upute wcderputij moet vemchten (zogennmdc 
‘w*lkmay’iLusule). 

je Commirsie mor M Sank- en Finr- zal kt Nicovetminduod kamkter slecbtr erkennen op 
yoow,&e d,t t,da an de ktmkkn tichtboudende ,utoriteiten overtuigbis vm de rechbgeldigheid v,n de 
schuldwmieu~ of xhuldvngelii mcnkomrtm krachtcru de toeparulijk mchtrrtebelr. 

b) De in n) bedoelde ncttob,dr,gen worden ,Lr Mfgt bmti : 
Sc.buldvemieuwfys.wr,e~tm 
Bij twpsing van de eente m&kde wadm kt rrate en kt twedc element berekend door de 

uh”kìvemie”~- i”..“l”&“gtt- 
van de hvctde metkd, wordt ‘de tkowkck hmfdsom of de onderli cndc w,,rdc krekerd 
met de schufdvemteu~~~ de in de betwkka t=kl v, lm3 de pemnt=ges zijn v,n 

Scbnldve@fjkingscwmmllwutm l 

Bij bxpusing VU\ de cmte methode kan. voor de kmkntng v,n kt cmte dement. de vew, ‘+knst voor 
venichttngm die ader ea schuldvetgelijkjng,over,ndair;ineovmmkomrt vdlen worden krelrmd door de ,ctue c thwtvtixhe ” 
ntttovtt’b’m@ttpht die uit de ovemenlromit twukert, in ,uumr kbg te nemen: wanneer de schtddvergelïj tot 
een nettowrpkhhng leidt voor de berelurrnde fnstefftr+ wordt de vew,ngtngrkost bachouwd ,b gelijk ,,n rem. 

.Vmr de bmlrming v,n kt tweede cIemet& mqlm de n,ttob,dr,gm slechts UI unmerking wo&n genomen bij 
tcrmifivmi&a~ o v,lut, voor dcwefke de Uroti hmfdu>m gelijk ir ,,n de kasstromen, indien de te 
vcadae” of te bet,kl Ldr ,ga op derclfde v,lut=d,tum vrrv,llen en in dezelfde v,lut, luiden. 

Bij toepusing v=n dr hinde methode wndrn : 

-voor t&~ve”tchti Op VdUb WU- de tkoretisch, kofdrom gefijk V un de kasstmmen, indien dc te 
vorder of te balen br” “gen op daelfde v,lut=d,tum vew,Um m in d&ffde vAtu luiden, wordm dr 
tkorekck kofdso- bemkend rek”b’q bwden‘t met de scl,,,ldvcg,uj,,,~ 

de in de bee&ken t,kl vermefdc pmxnt,ga +jn v,n tapuam8; 
_ vmr die ovti~t h de hkl bedoelde vcrrichtiryn =ijj de Nemwolg&e -hga y,n mep,=,@ op de 

tkomtisck hoohmmm zonder rtk.tning te houden mc< de uhuldvergebjkingrovemer&omst : 

Vertichttnge” op mnte 

05 k 2% 
1% 5% 

+ 1% +3% 

(1) Voor vezrichtingen op ufut, en goud. de oonpmnklijke looptij; voor verrtcbttngen op rente, de mterende 
looptijj. 

Art. 18. Het eigen-vermogensvcteYb v,n een inrtelling voor de dekkiq YUI kt kndictri,ico bedraagt 8 % v,n 
kt gewogen Nimvolume. 

HOOFDSNK N. - AfwfkWings- m usdrrportijr*ico 

Afdeling 1. - .4fw+kkltt/lcveringsti5im 

Art. 19.De instelling kreknt kt pri@wschil wutvwr rij een ririm loopt, voor elke verrichting in oblig,her of 
,ndm schuldinanmwntcn d,n wel ti =adelen of udcm effecten di, met ,,ndclcn kunnen worden gelijkgesteld. die 
na de overeengekomen Icv,rtngsd,Nm nog niet ir ,fgewikkeld. 

Het pripverscldl d,t de iratelltrg loopt. is kt vetschil twsen de ovemngekomen ,fwikelingsprtjp voor de 
cblig,tk of ,ndere schuldinsmrmenten d,n wel voor de ,,ndelcn of andere cffectm di, met ,aulelen kunnen worden 
gettjkgnteld. en hun wktwurde. indien dit verxhil YMI de innelling een v,rlia zou Lu- opleveren. 
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16 - M 50% 

31 -45 73% 

% Of #neer 100% 

Aantal werkd*gm N v.¶4tgeste!de Eigew 
afwikkeling5d?.hlm vermogcrsvereirte 

5. 15 05 Ik 

16 - 30 4.0 % 

31-45 9.0 Sb 
, %ofmeer zie tweede lid 

Vanaf de 46e werkdag M de vastgestelde afwfkkelingsdatum k het eigmvmnogenrveniste gelijk aan het hoogrfe 
v.” de volgende bedragen : 

.9 % v.n de ovemngekm,en &ikkefingsprip; 

. het prf~vemchfl als bedoeld in e.rdkef 19, tweede lid, waawoor de fastelling een Nico loopt, ovemnkomttig de 
laatste lijn van de tabel in artikel 19. 

Dc inrleUing die heeft geopteerd voor de in dit artikel gedefinieerde bemkenfngsmethode. past die methode 
a1ekehn.tig toe. 

ti. 21. De sHmcesicovmml<omtcn m de omgekede rehcamico vemenkomm alsook de ventsekte en de 
opgenomen l ffcctenlehgen vallen niet onder de toepassing van de adkelen 19 en ZO. 

5 1. In het geval “.n tctracssicove,‘eenkomtm en “crshrkte e#ectcdlmingen met ktnkhg tot eIk-tcn die tot 
de handelsponefeuiUe behoren, berekent de iratelfii ha vascbil hUaen de marktwaarde van de etfecten en bel bedrag 
Y.” de dmr de inrtellung o~gmomet, lening of de markhvurde van de rekerhejd, mdim dit vers&f, pOrrti=f ir. 

In bel gew, van omgekeerde nmnuirovemenkomstm en opgenomen effectenleningen bie tot de bandelc 
portefeuilk behore”, krekent de inrte”ing het vetschil hum kt bedng wn de door de inste,bng “aWrekte ,e,,fng 
of de marktwaarde van de zekA,eid en de marktwaarde van de effecten die zij heeft onwange~ indien dit verschil 
positief ti. 

Het bedrag van de ovenvaarde un zekerheid mag worden uitgesloten uit de in de vorige leden bedoelde 
bereketigen, tiien de terugktaling ervan zodanig fs gegarandeerd dat de overdngende panij er aftf$ van ti 
verzekerd dat rij de overwaarde aan zekAteid temgkdjgt uulien baar wederpartij in gebrek= blijft. 

Gelopen rente wordt in aanmerking genomen bij de berekening van de marktwaarde van de geleende enonlfeende 
bedragen m van de zekerheid. 

De imtelhng die effecten of rechkn met kb&king tot de eigendom van etiecten overdraagt via een retmcessic 
ovemmkomt, alsook de inrtellmp die effecten leent in bel kader van em wrrmkte efftienlening, neemt die efiecten 
op in krek=% van hun eigmvem>ogenrvereirten overeenkomstig de iwofdsiukken V en VL 

5 2. Het eigen-vennogenwereiste bedraagt 6 % van het overeenl<om66g 5 1 vastgestelde bedrag, vermenigvuldigd 
met de toe~fijke risicowegingsfactor. 

Art. 24. Afgeleide buitewbeurslumunenten. 
Het eigen-vermogensvereiste met betrekking tot de afgeleide buiten-teursinstmmmten in de handefsportekuille, 

WC& berekend overcmkomiig artikel 16.5 1,69 gl, rekening houdend met de tiicowegingsfacioren. 
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__ 
Afdcfing fff. - Dverfge Nim’s 

Art. 2.5 Op ririco’s in de vorm van courtage, pmvieie, rente, dividend en marges met eekking tot op een beurs ; tot op een beurs 
verhandelde fubue en optiecontracten, dte niet onder de boofdrtukkm V, Vf en UI1 Of de arbkelen 19,tot23 vallen en en VIL ti* de *rmeLelen 19 tot 23 vdlen en 
die mhtsueekr verband houdeo met bestanddelen van de handelrportefeuille~ ” een ‘yereenkomsbg hoofdstik 111 xtefeuille, is een overeenkomstig hoofdstik 111 
bepaalde eigen-vcmqenwemiste van toepassing, rekening houdend met de nxowegmgsfactoren. met de Nicowegtngsfactoren. 

An. 26. Dit hoofdstuk heeft betrekking op de mitier als gedefimieeni in artikel 30, die tot de handelspotiefeuille 
behoren m die betx&king lwbben op schuldinrrmmmten en adem soortgelijke instwnenten. 

Het bezit van alsook de rechten en verpfichtingen die betxekking hebben op recbtm van deelnming in instel- 
Linnen voor c&cbevc b.denaina. r,iin cmktw- aan de eigen-vemmgenwereisten bedoeld in hoofdstuk 111. in 
plaitr van aan de veteisten b;dÖrld .h dit bfdituk. 

,, 
tc@?nover haar kmk (o lange posthe m tdmtwke beetidelm bedoeld ti artikel 26, de nettoposItie in dlc bestmd- 

AN.27.Voordetoysiy van dit hoofdstuk vormt het ovexhot van de fmge (of korte) positie. van dF inrteUing 

dëlm. 
tilc mDOlidr m yoor ai ~,x-den sameqevoegd, tegen de geldende contante wisselkoers wordm 

&, y~, & m m kvtc pai6rs in de in de wtfk.elm 29 tot 32 bedoelde ,Wmmmten worden, op de in die 
.rhkclen bpalde wqzt, behandeld & posities in het fdc) ondediggende of notlonele effec+fen). 

er ~~n~tt-d~~gen op vduta worden behndeld als twee poeities in zem-couponobfigatics die de te betalen 
en de te orwmgen vafuu VmcgCnwoOrdiga 

M. 29. fntetest-futurr-verrtchtingen, mrdecontmctm o termfjn @RA%) en verbintenissen tot termijnaankoop of 
-verkom van obfiwties en anderr schuldinrtmmmtm wo laf en behandeld als combinaties van langc,en korte poaitier. 

E& fange &itie in interest-futuwvemkbtirtgen wordt behandeld ab een combinatie van een xhuld die ven!aIt 
op de Itvcnngsdatum van het futumcontra-t m een vordering waalvan de vervaldatum gelijk Is aan die van het 
ins!mment of de tmtiorele positie die aan het fu~recon~act ten grondslag ligt. 

Een verkocht rentecontract op temdjn wordt behnddd als een lange pbsftfe die vewalt op de afwikkelingsdatum 
verlengd met de coninctduur, m een korte positie die vervelt op de eJwikkelingrdatum. 

Om het vemish te berekenm met bckekking tot het rpecificke Nico, worden zowel de schuld als de vordering 
opgenomen in de kolom ‘krtmddelen van de centnle overheid- van de tabel in artikel 36 en het uhuldinrtmment in 
de passende kolom van diezelfde tabel. 

Art. 30. Voor de toepassing van de xtikefm 27 m 26 wordt : 
- onder ‘1. 

Yec 8” 
c posme’ cm itie verstaan waarin een inrtelling de op een bepuld öjstfp in de toekomst te 

o”tv*ngcn rente ft vastgelg , en 
-kier %ork positie’een poside wamin cm it&effìng de op een bepaald tijdstip in de toekomst te ktafm rente 

heeft vastgelegd. 
Art. 31. Opties op rente, op obligatin m adm schukiin&mnrtcn op financiële fututes, op swaps en op valuta 

wmdm. voor de toeowsitw van dit hmfdstulr. behandeld alsof het r>raities riin die in waarde neiiik riin aan hl bedrag 
van het onderligger;de imtrument waarop di optie betrekking hcdt, -&vuldigd met dc dellal 

De aldus verkxgen positier mogen worden gecompeteerd met tegengestelde posities in dezelfde onderliggende 
c#ecml af afgeleide tmbwnemen 

De gebruikte deha fs $e delta die wondt bmkmd door de imtellii op een dmr de Commissie vwr bel Bank. en 
Finmciewezen goedgekeurde wipt of, bij mistenter& hieran de door de merkt meegedeelde delta in het geval van 
een op de beurs verhandelde optie. 

De Commiuie voor het Bank- en FinaMewezm km, wanneer rij dat vanuit prudentieel oogpunt passend vindt. 
de inrtefling ertoe verplichtm een welbepaalde delta te gebruiken of de delta te berekenen volgen een aangegeven 
methode 

Wmreer de ittstefling haar opties omzet in de mderliggmde iratnnnenten aan de hand van de delta. is rij 
onderworpm aan cm bijkomend vereiste om het gammarisico en het vegartsico te de+. 

Wameer de imttlling baar opties niet omzet in de onierliggemic tmstrumenten aan de hand van de delta en zij 
geen gebruik maakt van de in artikel 79 bedoelde scenari~malysemetbode. is de ncttopositie vwr elke optie 
or.dcnvorpn aan een vmkte dat gelijk is aan dat voor het ondediggmde ir&ument wump die optie betrekking 
beeft. Voor een bekomen optie is dit vereiste beperkt tot de marktwaarde van die optie. 

De in dit artikel bedoelde behandeling is ev- van tocpmsing op warrmb en gedekte warrants die betrek- 
king hebben op dezeffde ondcrliggmdc inrtrumentm als de vmmoemdc opties. 

An. 32. Swap wotdm, met be~kking tot het algemene tmtet’isico, op dezelfde basis behandeld als balans- 
mrhumenten. 

Aldus wordt een tenteswap waarbij een instelling een variabele tente ontvangt en een vaste tante betaalt, 
‘behmdeld als : 

- een hge pkdie in een ir&nment met vade.belc zente met een loopti@ die gelijk is aan de prfode tot de 
volgende mdrunpassing. en 

- een korte positie in een inrtrummt met vaste rente en met dezelfde fooptifl als de swap zelf. 
An. 33. Voor de berekening van de vereisten met bemkkfng tot het algemene Nico, mag een instelling die het 

mteririco op de in de artikelen 29 tot 32 bedoelde fmtnmwnten tegen marktwaarde waardeert en beheert aan de 
band van de geactualiseerde finmcf~le stromen, gebruik maken van gevoeligheidrmodcllen voor de berekming van 
de betmkken posities, en dient zij daarvan gebruik te maken voor alle obligaties of mdem schuldinstntmenten ‘die 
over de vesterende looptijd worden afgelost m waarvan de hmfdsom niet in 66” keer wordt terugbetaald. 

Zowel de be&entngsmetbode als het gebruik ervan door de irateliing moeten voldarn aan de in artikel 77 
bepaalde wonvaarden en vooraf worden goedgekeurd door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. 
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kt. 34. Een inrteffing die geen gebruik maakt van de in artikel 33 bedoelde bereketingrmethades. mag de posities 
m de fn de artikelen 29 tot 32 bedoelde i~~mente~ ten aanzien van hel algemene rkico. behandelen 4s volledig 
compnrerrnde posities. mits ze aan de volgende vwwaarden voldoen : 

-de posities hebben dezelfde waarde en zijn uitgedmkt in dezelfde munt; 
- de referentievoeten (voor ~x>sities met variabele ,ente, of de coupons ,voor posities me, vaste reme, sluiten MUW 

- minder dan een mamd : dezelfde dag; 
. N,Y,I een maand en een jaar : binnen ze- dagen, 
- meer dan een @ar : binnen der@ dagm 

@ding ff. - Specifiek risico en algemeen risico 
Art. 35. De instefliq deelt haar netlopaities in naar de munten waarin zij zijn uitgedrukt en berekent het eigen- 

vmmgnuvcniste voor het algemene risico in elke munt afzonderlijk. 
Het spe&eke Nico wordt akonderlijk betekend voor elk van de in artikel 27 bedoelde fdentieke bestanddelen. 

ondmfdeling 1. - Spedek Nico 

Zij maakt de som van haar gewogen posities (ongeacht of deze lang of kort zijn) om haar eigen-vermogenrvereiste 
met betrding tot het spciheke Nim te bernkenen 

Beetamidekn Gekwalificeerde bestanddelen 
“an overige 

de centrale overheid “*” 0 tot 6 maandm meer dan meer dm bestanddelen 
6 tot 24 maanden 24 maanden 

0% 025% 1% 1.6 46 8% 

Door de instelling gehouden eigen obligaties of andere schuldinshltmmten worden Net in aanmerkjng genomen 
VMX de ber&ming van het specifieke tiim. 

De bestanddelen van de centrale overbeid worden gedefinieerd ovmenkmmtig artikel 38, de gekwalif&e& 
posten ovemnkomrhg ardkel37. 

Art. 377. Gkwalihcede besta,x,delm 
Onder ‘gckwalificmde bntanddelm’ worden lange en korte posities ventam : 
1” in bwanddelen beduid in uökel 16.5 3 van dit reglement; 
2’ in obligaties en udere ruhuldinrtmmenten 
. die zijn genoteen op ten minste CCn gmglmrmteerde markt van een Lid-Staat van de Eumpse Unie, en 
- die als voldoende liquide worden beschouwd en waarvan de graad van het aan deze imw.mwntcn verbonden 

Mitiico, gelet op de solvabiliteit van de emitten!, vergelijkkaar is met of lager is dan die van de in 1* hierboven 
bedoelde bestanddelen; 

3” in obligaties m andere schuldinstrumenten die voldoende liquide zijn en waarvan de graad van het aan deze 
iwxumenten verbonden kredietrisico, gelet op de solvabiliteit van de emittent. vergelijkbaar is met of lager is dan die 
van de in 1” bierbov~ bedoelde bestanddelen; 

het aan deze inrtnamenten verbonden kmdiekisico moet op ezn zodanig nivuu gewaardeerd zijn geworden : 
- door ten mimte twee door de Commissie voor het Bank- en Finatiewezm erkende credit-ratinginrteflingen, 

dan wel, 
- door &n dm; de Commissie voor het Bank- en Financiewezen erkende credit-ratfngbutelling, mits aan deze 

fnetnmenten dcmr een andere door de l rkmde credit-WingbwelUng geen lagere waardezing is toegekend; 
een bestanddeel zal worden bewhouwd als een bestanddeel met een kndietrisicogvaad die vergelijkbaar is met of 

lager is dan die van de in 1” bierboven bedoelde bestanddelen wanwzer een rating werd twgrkend die overeenstemt 
met een Yn~estment grade’; 

4” in obligaties en andere schufdir&umenlen die zijn uitgegeven door vennootrchappen waarvan de effecten 
deel uitmaken van de BEL Zt-index. mits aan deze inrtmmenten door een door de Commissie voor het Bink- en 
Fbutiewezen erkende credit-nönginstelling geen lagere dm de in 3’ hierboven bedoelde waardering is toegekend. 

Indien zij dat vanuit prudentieel oogpunt passend acht, kan de Commissie vmr het Bank- en Financiewezen dc 
instelfing verplichten op een bestanddeel bel ha>gste vereiste toe te passen met betrekking tot het specifieke risico. 

AR. 34. Bestanddelen van de centrale overheid. 
Onder ‘bestanddelen van de centrale overbeid- in de zin van artikel 36 worden lange en korte psities verstaan 

in de bestanddefen bedoeld in artikel 16, 5 6, eerste lid, 3” en volgende van di! reglement. 
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A. Keure van de methode. 

Ondemfdding 2. - Algemeen risico 

M. 39. Voor de bt&ming van het algemene Nico kan de instelling : 
_ hmij en op de loopt@ gebaseerde methode toeparwn als &dcfitdeed in de artikelen 40 tot 45, 

beij en op de du&ion gebaseerde methode als gedefinieerd.in de artikelen 46 101 51. 

indi~ndetom~eva>rR, 
& iratelhg moet de ckozen methode rteklmatig toepsstn en kan slechts voor een andere methode opteren 

Bank en Fmannewezen daarmee vooraf heeft mgwtcmd. - 
B. Bereting van kt algemene Nico gebaseerd op de Imptijd 
~rt. 10. De bedenhg ven ha eigen-vermogenrvertiste YWT de dekking van het algemene risico bestaat uit wee 

ken ds gedeftnieerd in de artikelen 41 tot 45 : 
-cent worden alle nettopositin gewogen naar Iwptijd op de in artikel 41 bedoelde wipt; 
- vmolgenr lumen die gewogen posities worden verlaagd : 
- wanneer een gewogen positie mest een tegengestelde gewogen positie in dezelfde IoopiiWasrc wordt 

ingemmen en 

De instelling maakt hvetu ondersclwid tussen de obligaties of aradm uhuldir&ummten met een coupon van 
3 % of meer a ObligNes ai sdnddinsfntmenten met cen coupon van minder dan 3 R, en de& deze ~vemenl<omstig 
in in de tweede dan wel de dale kolom v.r, de tabel. 

Idigt dan elk van deze nettoposities met de wegfngrfatior die voor de dakt&ende looptijd. 
klasse Ls vermel de wade kolom van dc’tabel. 

Art. 42. Vervolgena maakt de instelling de som van de gewogen lange posities en de som van de gewogen korte 
mritm in elke loootiidklase. . ~~~~ ~, , 

Het bedrag dat ov-temt met de gewogen lange paiticr die worden gemmpraeerd door gewogen korte 
psiöes in een Iwpöjklasse, vormt de gecompnrmde gewogen positie in die loopti$dase. 

De mhrnde lange of korte positie vormt de niet-gecompnrccrde gewogen positie in diezelfde loopti&dkfarx. 
De instelling berekent hel totaal van de gecompeteerde gewogen posities in alle looptfjjklassen. 
Art. 43. De instelling bernkent het totaal van de Net-gecompenseerde gewogen lange posities voor de looptijd- 

Wasen in elk van de tam in de tabel biemndcr, om de nict~gecompmeerdc gewogen lange positie voor elke zone 
te bepalen 

.Op dezelfde wijze wordt de som van de niet-gecompenwerde g&vogen kont posities voor elke loopt+fklsr in 
een bepaalde zone opgeleid om te kamen tot de Nel-gecompenseerde gewogen korte positie voor deze zone. 

Het deel van de niet-gecompeme&ic gewogen lange positie van een bepaalde zone dat gelijk is aan de niet- 
gemmpnurrde gewogen korte positie voot daelfde urn, ir de gccompnurrde gewogen paitie voor die zone. 

Het deel van de niet-gccomp 
wonfm gemmpmeed, vormt 

e gewogen hge of korte @bie yoor een zone die niet op deze wipt kan 
e net-gecompemeede gewogen positie vmr die ION, 

Lmpti@lUX” 

Coupon v*n Vemndcntelde 

Zone 3%0fmeel 
Wegingsf*ctor mueveredertng 

minder dan 3 % vd (90) 

(1) (21 (3) (4) (5) 

Een os Imaand 05 ,mund 0 - 

>1< 3maanden >15 3ma*nden 0.2 1 
>31 6mamden > 36 6maanden OA 1 
w6S12maden z 6 S 12 manden 0.7 1 

Twee > 1 * 2 ia*, > 1 5 1.9 j-a*r 125 0.9 
> 2 5 3 ja*, > 1.9 5 2.8 jaar 1.75 0.8 
.3c‘lp*r > 2.8 5 3.6 bar 225 0.75 

Drie > 4s 5 j?.*r > 3.65 43 jaar 2.75 0.75 
> 5s 7jm.r > 4.3 2 5.7 jaar 3.25 0.7 
> 7510)a.r > 5.7 5 7.3 jam 3.75 0.65 
> 10 s 15 jaar > 73 5 9.3 jam 4.5 0.6 
> 15 s 20 jaar > 93 5 10.6 jm 5‘25 0.6 

3 20 pa z 10.6 < 12 jaar 6 0.6 
> 11 c 20 jaar 8 0.6 

>20 )a” 12.5 * 0.6 
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zone Gewijzigde durabon “emndersalde 
renwvcranderin. (91) 

Een >011 1 
Twee z 1 5 3.6 0.85 
Drie > 3.6 0.7 

Art. 49. De inrtelling bereken, de naar durahon gewogen posilie van elke inst~nw”, dwr de mnrk,waa,dr ervan 
te “erytigvuldigden met de gewi,zigde duratmn en met de “eronderrteldc rentrveranduing “oor een msmxnen, 
me, dte speci‘ieke gewijzigde duytion (zie kolom 3 “en de label in artikel 48) 



Wywn”RI! ‘p!*l*sp ,” ualqa 
ap”a%%!,“pYo n(iP”lP! “! aq!sod =p[=ls=S”=S=4 ,=l” pIupuid”,aua u=plon ruS”“l s=Rsd “=S=w== mP,e =a 

399, 33139 xfl311NOW - 966m’ZZ - (1VXISlVVlS H3513138 
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- 

s 2, He, eigen.ve,,,,oge~ve,&te voor het specifieke risico k=n tot 2 % worden teruggebracht “oor gedi”errifleerde 
p,,cfeui,,es die huan “it sa,,de,en en andere effecten die met aandelen kunnen worden geli~lyes,eld~ die zeer 
,iquide zijn en die voldoen aan de volgende “mW==rd=o : 

_ be, Mg oje, g==n om eminenten die obligaties en =ndere rchuldinirmmenten hebben ui,gege”eo w**n’oOr. 
ov-oms,jg artikel 36 van di, reglement, een vereiste van 8 % geld,; 

_ gen j&vidu& positie mag meer d=n 8 % bedragen v=n de w==rde Y=” de t<lt*k p~rtefhlk ==odeleo en 
*,,dem effmen die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld. “=o de instelling; 

de @ba mogen evenwel individueel 10 R “eflegenwoordigeo v=o de Waarde \‘=n de tOtalP pOrtLfeuik 
aa,,&len en =,,dere effecten die me, ==nde,en kunmn worden gelijkgesteld. “=” de instelling. op wonv=ard< dat het 
tobal van die pwiticr niet meer dm 50 % v=n de ponefeuille bednag,. 

5 3, iet eigcpve~ogenrvereiste voor de dekking v=” het =wfieke ti~ic~ met keekking Tot eofi ==ndeleniodcX- 
f,,m “f het M~r de delta gewogen equivrlmt van een optie in een aandelerdndexfuhm. wordt teruggebrach, tot 

_ 0 x Wamr de aandelcpjrdcx ter beurs verhandeld wordt en sterk gediversiheerd is; 
-2 5 v,~,Y,,~, de aa,~,e,e,d,,dex te, beurs “ertnndeld wordt m weioig gedivesifieerd IS. 

Afdeling 111. - Algemeen risico 
on. 60. Het eigen-vc~ogenrvcreiste met betrekkIng tot de dekking vm het algcmeoe rrsico, is gelijk ==o de som 

van de absolute w==rden “sn de ,o~ie nen~positis per mark, van de instelling “ermer+uldigd me, 8 %. 

HOOFDSTUK VU - vete -cming en YIMr~,.: Dlln go.+ Jpdr 

Afddin~ 1. - Vaste o~~e~nerni~ 

An. 61. Bij vaste ovememing van scholdinrhumenten of ~gcndomsbewijzen. mag de in artikel 62 gedefinieerde 
procedure worden gebruik, om het eigen-“ermogcnrverefste voor die “errichting te bepalen. 

An. 62. g 1. Eerst wordt de nmopositie berekend door de op grom.4 v=n een formele ovemenkomst bij derden 
gepl==hte of door derden ove~eoomen positie, af te tiUrn. 

5 2. “ervofgens worden op de ,,e,,o-posities dr votgende verl=gingsf=cto?en ,ogepart : 
- werkdag I. 103 %. 
- werkd*g 1 : 90 %. 
- werkdagen 2 en 3 : 75 R, 

werkd*g 4 : 50 w, 
- werkdag 5 : 25 %. 
-nawerkdag5:0%. 
Voor de toep=rsing van dit =rtikel is Nwkdag 0. de werkdag w==mp de instelling een onherroepelijke verbinteti 

her,ft ==“8=8==” 101 ==““==ding “=” een vast aantal effecten tegen een overeengekomen prijs. 
5 3. D==m w”rcIt de “nl=agde nenopositie op8enomen in de berekenfng “=n het eigm-vermogeoe.verei~,e 

““WMk”“L5h~ de hoofds,uklen V l ,, VL 

Afde& IJ. - Waarborg van goede afloop 
*rt 63. W*n+er de int,=ffing een w==rbarg “=n goede =floop verleent “oor een verrichting in rchuldinr,rwnenten 

*f eige~*~~wipen. “Oegt zij. voor de berekening v=n de vereisten die voortvloeien uit de hoofds,aken v en VI. 
de ““lgede ratio’r van de natoverbintenir vrn w==rborg v=o goede =“oop ti ==,, b==r +,,e : 

-de vijfde werkd=g voor=f8=md a=n werkdag o : 25 9~. 
- de vierde werkd=g voor=fgund =m werkdag o : M %, 

de derde en de @wede werkd=g “oor=$==od ==n werkddag o : 75 46, 
de werkdag voorafgamd w.n werkdag 0 : 90 %. 
werkdag 0 : ,w %. 

%or de toepassing van dit =tikel wordt onder ‘werkd=g (r de we&d=g vemu=n w==mp de im,el,ing bar 
“erplichbngen moe, rukomm die voorwlaien uit de verleende w==rbog v=n goede =noop. 

W”* de ~C*i”de die =flwp, op de zede werkdag “oor=fg==nd l =o wnkd=g 0 en die ==,,v=,,~, op de dag wlamp 
de irSt=lling en W***brg Van guderfloop verleent, geldt voor de inrtdling een wmirte v=n 8 w, dat word, berekend 
Op 10 % V*n het bedrag van de ne,,overbintenis, M ,oep=soing vm de tiricowegingrfactoren. 

Ad. 61. Ik irsbllingen moeten passende ryrtemcn invann voor tuzicht op en conhole “=o de ririco’s die 
“““rwl”eie” uit : 

-de v=ste overneming tijdens de periode tyssen de dag w==rop de oorspronkelijke vecbintti word, ==ngeg==n, 
en de eerste werkdae. en 

de waarborg van goede =,lmp tijenr de periode btssen de dag waarop de inslelling een waarborg v=o gwde 
aflmp vedeen,, en de “ijfde werkdag voorafgaand ==n werkdag 0, rekening houdend met de op dc betrokken mark,=,, 
@Op” kiSiC”‘S. 

AR. 65. Dit hoofdrmk ir van ,oep=rsing op de nettoposities die ~t~~Wlo~ien uit hrt geheel v=n de activiteiten v=n 
de instelling en die betrekking hebkn op : 

“*J”ta; 
goud; 
andere edele metalen. 

Art. 66 Nettopositie. 
De inrtehg berekent haar mnoporihe abonderhjk m elke munt. met inbegrip van de Belgirche fr=&. i” goud en 

in elk van de =ndere edele metalen 
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h nenop&fe is de som van de volgettde~kstanddelen,, positief of negatief : 
_ de mm c~ntmte positie, dat wil qgen alle activa !mn alle passiva. met inbegrip van de gelopen. nog Net 
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_ o~-+ijke gerantter en soortgelijke inrtmmenten die zeker kullen gorden opgevryagd; 
. ~0 m&on@ige inkmmteen en uitgeven die nog niet zijn vervallen mrar reeds volledrg werden gedekt; 
. het op de dek= gehmrde equivalent van de totale portekuillr “=” optia op v=luta. op goud en op =ndene 

inrtelling. - 
Art. 7% Het eigen-vmnogmvenkte voor de dekJdng v=n het WisselkoersnSico op pwities in v=luta bedraagt 

g 9b vm [ba deel van1 de toble rwttopositie in vmetnde munt vrn dc inrtclling Id=t 2 % vm het tohle rigen vermogm 
ovmtiietl. II 

Ad. 71. Gd en andere edele metelm. 
Dc nettopolities in goud en .in l lk vm ds mdm edele mealen bedoeld in wtilul 65 worden =konderlijk 

behandeld. 

Het l igcnvetrmgetwe~kte voor de dekking van het wtsselkoetsrisim op goud bedrugt 6 % van de ntto lange 
of korte poriöe van de titelling in goud. 

Het eigen-vermogenwereiste voor dc dekkiq vm het wisselkocxtsim op andere edele metalen bedrugt 15 56 
van de netto lmgc of korte positie van de instelling y1 elk vm de betmkkcn edele metalen. 

Art. R. Wenneu de instelling bar opíies niet omzet in & ondnliggende inrtntmmten =an de bmd v=n de delta 
et, geen gcbndk ma=kt v=n de in =rtLke, 79 bedalde urru,i~=mdyumethode. moga de l igen”ermoge,w=,eisten 
tnet betrekking tot di= opties =lzonderlijk worden berekmd. Die vereisten worden vewolgrnr opgeteld bij de andere 
vmktm die owreenkomstig dit hoofdstuk werden ber&md, w=t matkeert in het totale vereiste dat voortvloeit uit 
het wksellkomririm. 

7 

Het vernUt= met betmkking tot elke optie is dan gelijk ==n 8 % vm het hoogste vm de op b&r van de contmt- 
koen bedende tezqnwaen,e in &Igi&e trmk v=n de volgrnde bedngm : 

- het te ontwngen bedrag bij uitoefening vm de optie; 
- het te bet=len bedmg bij uitoefening vm de optie; 
w=meer cm optie bemkking h4t op een ander edel metaal, is het percentage dat moet worden tcegepart, 15 % 

in plaats vm g <RP. 
Het vereiste met betmkking tot etn gekochte optie rmg evenwel niet meer bedmgen dan de rrurktwarde van die 

opae. 
Art 73. Nauw gcmmkenic munten. 
De instellingen die passende methodes hanterm voor de opvolging en de berekening van de mnelaties tussen 

m”ntpe.te”. mogen het eigen-v-gensvemkte met betdhg tot posities in ,muyw gecorreleerde numen, berekenen 
volgens de indit attikel gedefinieerde methode, indien de Commirrie voor het Bank- en Firmciewezen daarmee vooraf 
heeft ingestemd. 

Een muntp~r ttug alleen dan ais MUW geccarrelnrd worden aangemerkt indien. berekend op basis van de 
dagelijks= gegevens inzake wiuetkoersm vartgesteld tijdem de voorafgaande dri= of Vijf @ar. met een waarschijnlijk- 
kid vm te” mimte : 

- 99 96 bij een observatieperiode van drie j,aar, of 
- 95 9% bij een obaervalieperiode van vijf jat, 

veststaat dat het verlies op gelijke en tegengestelde posities in die munten gedurende d= volgende tien werkdagen niet 
8 meer dan 4 R bedraagt van de waarde van dc gecompenseerde positie in kwestie luitgedrukt in Belgische kar&). 
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~rt. 76. ~annecr de indling haar opties omzet in de onderUggende inshumenlen aan de hand YB” de della, is 
zij andeworpn aan een bijkomend VIRIS,C om het gammarisico en be, yegatisico te dekken. 

HCQFDSTIJK D(. - Sp@ek lmekmi~~~metlder 
,trf. 77. je in ardke, 33 bedoelde kmkenfngsme,hode mat, paibes opleveren me, dezelfde gevoeligheid voor 

mn,eubmme,i,,gen ds de onderliggende ti,ranen. 
Bij de beoordeling van deze gevoeligheid mut worden uitgegaan van onafkmkelijke schommelingen in over de 

gehele rendemen&cuwe bemonrtrrde ~nbvoelen waarbij ten minsa &n gevoehgheidrpun, in elk van de in de tabel 
in *r,fke, 43 opgermlen 1mptijdkl.ssen WOnJl gemmen 

Att. 78. De in artfkel75 bedoelde berekeningsmetbada moe,en een eigen-vermogenwereis,e opleveren dat : 
1” meer bedraagt dm de evmruele verliezen die zich : 

in teen minste 95 $ van de vomtschdidende periodes van tien wa&dpgen in de voorgaande vijf +, of anders 
in ten Mrdc 99 % van de voorSchrijdende priodes vm tien werkdagen in de voorgaande drie jaar, 

zouden hebben rmgedaan indien de inrtclling elke dergrlifle periode me, haar huidige posities was ingegaan; of 
2” uitgaande van ren aialyse van de wisselkarsfluc,ua,ies gedurende alle vmr&chrijdende periodcr van tien 

werkdagen in de voorgaande vijf jaar : 
in 95 96 of meer van de 

periode wn tien werkdagen, 0 7 
wallen meer bedraagt dan de waarschijnlïje vediuen gedurende de eerswolgende 

in 99 % of meer van de gevallen meer bedraag, dan die waarschijnlijke verliezen, indien de arulyse van de 
wis~lkursflu~atier alleen op de voorgaande drie jaar be,mkking heeft; 

3” ongeach, hel bedrag van de in de vod e pun,en bedoelde eigen-vcmurge”svereis,en. meer bedraag, dm 2 % 
van de m,Wopn positie 11s bemkmd in M fa I 69. 

Ar, 79. Sccn.no*mlyremcthode. 
5 1. Indien de Commiwie voor hel Bank- en Finmcieweren daanwe vooraf heeft i 

voor hm optie 
hwfdrbak gede r 

r,efeuille en de dekkings 
werdc uenatic-analyseme g. dies die daarop beb&king hebben, 

e, m ah$mg van de bepalingm in 
5 2. Dc pmiën in opties en de dekkingposities die daarop be,r&kfng hebben. maken het vcowerp ui, van een 

afzonderlijke behandeling 
De vereisten met betrekking tot het 3 

-42 
‘fieke risico als bedoeld in de hoofdstukken V en V, blijven evenwel van 

toepassing op de ovemenkomstig di, utl 1 verwerk& pc&ies. 
f4 3. De instelling 

“s de schommelingen van 
aal1 een vast gmm Wpi ‘ngen van de nisicofacloren van dc optieportefeuillr en bereken, 
e waarde van die po*fetu le m de divm smdia van de aldu gevormde ma,rix pi’ 

Om het eigen-verrmgemvereiste te bepalen, herwaardeert de inrnlling de pohfcuille in functie van de 

!ocrs. OD de hren-a &aaalde wiize. 
eli$tijdige wijzigin en in de onderlggcnde mmeva, of koera vande optie en in de v&Ai,ei, van die rm,ewe, of 

Dit vemndentclt de ops,eYng van em mks wcedime~ionele mahica voor de herwaardering van de prik die. 
wat de eers,e di,memie bevcf,. overeerwem~ me, de schommeli~ in de onderliggende retaevoe, of koers CP wat de 
tweede dimrnsw bemf,, me, de schommelmam YI de volatilitet, van die mmevoe, of koers. 

Een hemurderingsmatnr word, opgesteld voor elke opöepc&efeuille die bc&&dng beef, op eeruelfdde 
inshument. m.ls hienu gedcftnied : 

Er yotdt een afzonderli~ maaU opgesteld voor : 
1” de schuldinrhumemen of mn,evn,en pr mur>l. YOOI elke ImpöjSdase dr gedefitieerd in aflikel 43. of, 

indien de inrtelling gebruik maak, van de op de duration gebaseerde methode. voor elke zone als gedefinieerd in 
artikel 48: 

2” de aandelen en indexen. voor elke mark,; 
3” de mumen en he, goud. voor elk muntpaar of -r goud: 
4” de andere edele metalen. vcor elk edel meUal afzonderlijk. 
5 4. Voor elke mamx, worden de opties en de dekkingsposities die daarop kmkkrng hebben gewaardeerd voor 

een welbepaafde vork boven en onder de huidige waarde van hel onderliggende insmimen,. 
Die vork word, vwgefegd voor de rfsi-,e@e die beh-ekkfng heeft op de bcmkkm onderliggende reme-, 

af koers frennvoe,, koen van he, eigendomrbew*. wisselkoerr). 
De vmrges,e,de vorken zullen : 
- ymr de ren,evoe,cn. werugbaar zijn me, de ws,e van de hypatheus me, behekking 10, de schommeli YB” 

het rendement als bedoeld in de tabel in anikel13 (of m artikel 4g voor de instellingen die gebruik maken van 3 e op 
de dundon gebaseerde methode,, dus 1 B voor dc posities van zotte I.O.9 % voor de posities van zone 2 en 0.75 46 
voor de posities van zone 3 (of 1 B voor de posities van zone 1. OS % voor de paida van zone 2 en 0.7 S VMI de 
posities van zone 3 voor de inr~llingen die gebruik maken van de op de durahon gebaseerde methode,: 

voor de aandelen in het geval van een index, tusrm min 8 96 en plus g 9i bedragen; 
voor hel goud en de valuWs, hlssen min 8 9b en plus 8 % bedragen 
voor de andere edele metalen, ,ussen min 15 % en plus 15 5b bedragen. 



BELGISCH STAATSBLAD - 22.03.1996 - MONlTEUR BELGE 

5’ de bestmddekn bedoeld fn l iikel 16,s 1, wanneer de wederpartij cm van de hiemavolgmde ondememingm 
is die zijn onderworpen aan een toezicht op gewruolideerde basis ais bedoeld in artikel 49 van de wet of artikel 95 van 
de wet van 6 april 1995 inzake dr securdaim nurkten. het staNut van m het toezicht op de kkggingsondemmdngm, 
de kmiddcfaars m de beleggingsadvueUn. of mn em evenwaardig toezicht : 

., een dochtemndcmeming van de MteUing; 
b) de moedenmdermming van de ittste .“s of een andere dochtemndemtming van de moeder dm lïedoefd onder 

d,,Aw”rbii die ondernemingen kndwtmatc lingm of bele&qsmdenyingm zijn met zetel in de gm@ische 

6’ de in l rtfkl 16,s 1,69 g), bedoelde temdjnvmichdngm op valuta. in kt kader van de normale afwikkeling 
van de verrichting, gedutmdc de perfodc van l chhnvcertfg uti te reken vanaf kt ogenblfk wump de instelling 
haar vcrbidenfs heelt uitgevoerd; 

70 de in rrtfkel 16.5 1, Xo, bedoelde vorderingen ingeval 
het kader van de ramule afwikkeling van de vetichdng. g et 

l aan- m verkopm van effecten en waardepapieren in 
urende de periode van vijf werkdagen te rekenen vanaf 

het ogenblfk wump de instellfn~ haar vcrbi”te”is heeft ait~evard; 
8’ de bestanddelen kdald in artfkel16.5 1, die onhmaplijk en uitdrukkelij zijn gewaarborgd op een van de 

hiemavolgcnde wijzen : 
d gewaarborgd door een van de overkdm of instellingen als kpald bij artikel 16,s 6, eerste Lid, 4O. met inbegrip 

van waarborgen onder de vorm van een tegenwerpfijk pandrecht op effecten uitgegeven door die overheden of 
imtehgen; 

b, gewaarborgd door een tegmwerpelijk padrecht op depcsito’s onhrmgm door de irdtelling af een van haar 
dochtemndememingm die een kmdietiteUir,g of em b&g@gsmdemem@ is met ztel in de geografische zone A 
en is opgenomen in het toezicht op gewnsolidcerde basis bedoeld in artikel 49 van de wet, dan wel op dmr een van 
de voormelde fnstellingen uitgegeven en bij een van hm gedeponeerde dcpositocafifiotm en ander soortgelijk papner. 

De in artikel 16.5 1.69 p. bedoelde vcrplichtingm worden niet in het geheel van de risico’s opgenomen, wanneer 
zij betmkking hebben op bestanddelen die met toepassing van het eerste lid niet in het geheel van de risico’s dienen 
te worden opgenomen 

. 
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5 6, ,” afwijking van de vwrgaande paragrafen kunnen de irwelfingen eveneens ui, het geheel van de nsico’s 
wegfa,en, de bestanddelen bedoeld in artikel 16. $ 1, die onherroepelijk en uitdrukkelijk zijn gewaarborgd op een van 
de hie”,a”ol~ende WijS’” : 

1” gewaarbeborgd dwr een vat, de overheden of inrtellin~en als bepaald in artikel 16. 6 3, ,O; 
2” gewaarbogd door een tegenwerplijk pandrecht op eftecten en waardepapieren. andere dan bedoeld in 5 5.8;. 

dat aan de volgende voorwaarden voldoe, : 
d voor de in pand gegeven effecten en waardepapieren bestaat een liquide mark, .IE gedehmeerd in artikel 35,“. 

5 2 van het kcmfnklijk besluit van 23 september 1992 Op de Wreketdng van de kxedietirtellingen, en de effecten en 
wurdepapieren fn kwestie zijn geen bestanddeel van het eigen vermogen van kredietinstelfingm of befe&ngs- 
ondemcmingc”; 

6) de emittent van de in pand gegeven e8ectm en waardeppietm is noch de instelling zelf, noch baar moeder- 
emdcmming of een yan haar dochtem”deme”Gn~en, noch de wderpar$ van het gewaarimorgde bestanddeel of een 
pmn die s~mrn met deze wedevrtii eert Zelfde ~ederplt’tfj VO!%~,; 

c, de waarde van bel pand ma, : 
i) &tcm 130 % bedragen van het gewaarborgde krtaddeef wanneer hc, 

mtet-d~ e&ctm of waniepapincn uitgegeven door een van de overbeden of instel P 
andrech, is gevestigd op vast- 
mgm bepaald bij artikel 16, § 3, 

10; 
ti) rnimtens zO0 % bedragen van het gcwurborgde batmddeel wa-het pmdrech, is gewtigd op vast- 

tenrende l fktcn af waardepapieren uitgegeven door adem emittentm dan deze bedoeld onder ~1 supra; 
fff, mhtmr ZO % bedra 

Of andm niet-“as,Ten,ende e B 
en van het gewaarbargde bestanddeel w-r het ~yndmcbt L gevestigd op uandelen 
eeten; 

voor de bepalin 
bockwude of f 

van de waarde van ha partd wordt ui@egam vm de laagte van de hiemavolgmde waarden : de 
e mrkwaarde. 

Wanneer een titeffing ebmik maak, van het bepaalde bij het eerste lid, word, de vetbintenfs van de borgsteller 
tegenover de instelling en !e 
wudep 

t N,CO dat de fnstelfing loop, op de emfttm, van de in 

let @QQ r 
‘cm opgemmrn in het 
van de nsico’s op de w 

ehcel van de Nim’s op deze bogrtelfer, te~pectievebf 
Q% 

fmd scgeyn effecten C” 

erpartij van het gewaarborgde krtanddeel. 
etmtten,, m plaats van m 

§ 7. Onder %emelfde wederpartfj” wordt verstaan, harij een natuurlijke persoon of een rechtspersoon hetzij een 

auwd. -.-- 
van pc~-n die, ongeacht hun statuut of techavorm, ui, risicwogpun, als een gebeef maten worden 

I)mrn uil Nicwagpunt els cen geheel te wo,den beschauwd : 
d cen p-n en de me, deze persoon verbonden ondernemingen tot bewijs van het tegendeel; 

6, wee of meer adm ncn 
CCn van hen finmciële pmb emen heeft, vewacb, km worden dat een of meerdere van de anderen ook finmciëk T 

dm bedald onder a) supm die onderling zodanig afhankelijk zijn dat wanneer 

tMQuijkhQde* zal hJk+mderJidQr. 

de netQ.,sitie”in elk ~ndmcbeidcn in&&, word, bmlund vo,gens de in de hoo‘dstukkm ” en “1 
omxhrQven mQdlnds; 

2’ in het geval ven veste ovtmcming YQ” dfcctcn of in bel geval van waarborg van gade atloop me, betrekking 
tot cen cKc-Xcnvcmichting, is hel risico voor de initefhng baar ncttorfsico (i.e. bij vaste overneming bereker$~oor 
aftrek van de op grond van een formele ovemnlromr t b,j detdm 
gdumrd met tupassing ven de vnlagingfactoten bedoeld in Efd , 

lubIs yf”r derden overgenomen pc&a,, 

3” onverminderd het bepaalde bij artikel 80, 5 5.70, de risim’s in verband met de in bmfdstuk IV bedoelde 
lranwcba, OvQteQnkomten en mntnctm .afgQQroten met de belmkkm diënt; derc rlsicu’5 worden bemkcnd als 
va>qerch,cvm in voorymd hoofdstuk. zmxta tocpuring van de Nicowegingrfactonn. 

5 2. HeUotaal van de risico’s op een gmep van ptsonn die eenzelfde wederpartfj vmmen en die ixhonn tot de 
hmtdehprtef~~iUe, wolf bckomnr dm, optelling van de rfsim’s op elk van de verscbiflende prsconn die tot de 
*p behoren, i,B betvkmld overeenkomrhg 5 1. 

HOOFDSTLfK Xl - Cc+im,m m bgrmringsnmmm 

A,,W;“~ ,.- Sc4vabib,eituaf60i,m 

Art. 82 5 1. He, eigen vermogen van een insteffing 
1’ moet steeds groter zij dan of geliik zij aan het totaal van de vaste ac+tva, met uitsluiting van de ac+iva die me, 

tocpas~ing VQ” artikel 14, # 1.1’. b), en 4. voor de betvkerdng van het eigen vermogm moeten wotden afgetmkken; 
2’ mat steeds voldan un de afgemen solvabiU,ef&më%-iën, berekend op bs& van de vwemde middelen me, 

mcpassit,g VQ” de vol@e -1: 
eelx,escbijf:m,enmet1mU+rd6% 
twrrdeuhijf:>lmilprdcSmilprd4% 
derdeuhijf:>SmU~rd<lOmil~rd3% 
vide schijf : > 10 mifjard < M miljard 25 <a 
VijfdCrchijí:-dQ”SOdjUtd2%; 
3’ moet steeds gebr zijn dm of @dijk rQn aan de som van de vereisten die vmrtvfoeicn ui, : 
- hoofdstuk 111, 
-de boobtukken ,V tot “UI en arttke, 8~. 
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4’ mop de bijkmtore” van de kndieWstef@m raar Belgisch recht die bedrijvig zijn in het bewokkm land. is 
een geltjlnwrdiib sc3ol”abiliteikregeling “a” toepasing. 

Dc irrrtiingm moeten bedikkm over passen& spWmen mm de naleving van de beplngen vm dit regletnmt 
op elk moment te kutute” opvolgen 
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De Voonitta, 
,..L. Duplat. 

Geztcn om te worden gevoegd bij het ttti~texieel besluit van 31 d-her 1995. 
De ViMc Minieter en Minister vm Fbtanciüxen Btdtentandrc Handel, 

Th MAYSTADT I 
De ViceEerste Minister en Minkte~ v*n Economie en Tekcommunintie, 

E. DI RUFU 

L. Cclmmiuion kunc.& et SNndbre, 

VU la ki du 6 l wfl 1995 relatie au mud& sewtxiairrr. l i statut des enbqMes d’bwatissement et I leur 
conbdle. l tm intetm4di~Un et mndkn en placetrats. tmtammmt ks wticfr 90.91 et 95; 

VU k dbec+ive W2WCEE du Con4 des Communautts eutopdenw du 17 wdl1989 mtuem.nt Ier fond5 
pmpms des Cublyionnu de credit, telle que modi dar Is dbwttva 91/633/CEE et 92/16/CEE du Conuil des 
commuNut4a ewpk¶mB; 

VU la dirrctive~S/WICEE du Comeil des Commun~utá europ(enrrr du lg d&mbre 1989 rr*tive 6 un rati 
de sofv~bifitc des dtablisummts de addit, teLte que mwMi& pu b dimctivlr 91/3I/CEE, 94/7/CE et 95/15/CE de 
b commiram do cmnmuNut& eur@MM; 

h la dimtive 92/12l/CEE du correil des Ccmmuruut& &mp&tmes du 21 ddcembn 1992 RI&YC 1 fa suwcil- 
bm et au Conwk des gram% rfsques des &abfismnenw de addit; 

VU la dbecdw 93/6/CEEdu Gweil do Canmuruutb cumpemnr du 15 znats 1993 sur I’adéquaian des fonds 
pmpw des enmpUa d’itwes<iummr et des 6tablisemenk de credit; 

“u ,‘.“l.s de fa Gfse d’lntewention d& ,oci&s de baune; 
VuhmnstdULiondebCanmiuion de b Bowu de vakun rrwbffihn d’Anvers; 
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*tite : 

Article 1”. La dispositions du @ent rglement s’appliquent : 
1” aux enmprius d$we&semat de dmit belgc qui ent obtenu aupr+s de la Commission bancaire et financike 

I’ag+ment en quafit de sc&t& de boutw visces au liwe U, tim II de k lei du 6 avril 19% relahve au marchá 
secondaires. au statut des entreprises d’tnvcstissemat et a leur conhók, aux imermtiiaires et mrweillers en place. 
menIs; 

2’ In sunursaks en Belgfque d’mtreprkes d’invatissem&t relevant du droit d’Etab qui ne rent pas membres de 
k Communuté cm-, vides au Uwe U, tibe N de la loi du 6 wtil 1995 rektive aux rmrrhh umndaims, au 
stltut ds m 

“8’ 
nxs dïnves~nt et i Inu mntile, ux inter&dkiru et wnseillers en pkcemmts, et qui ent 

obtenu aupr+s e k Commission bancairr et finatike L’agrCmrnt en quafit de ti6té de beurse. 

Seclima 11. - Défùútions diversu 
Art. 2. Aux fbu du pt6sent +m\cnt, on entend pu : 
1” %anque muftikténle de d6veloppawnr. un des 6tablksemenk stdvantr : k Baque Intermtionalc 

fkcomrmdon et le Dcveloppemmtt fk Banquc Mondtak), fa Sxktt Intematiorulc de Financmnent, k i.Y” 
lnteram4ri~ine de D+veloppement. k Banque Asktique de LXwloppement. k Banque Afrtcabw de Wvefops 
le Fonds de R&ablksement du Con+ de I’Eumpe, fa Nordic fnvesiment Bank. k Barufuc de Developpement des 
Gaaikes. le Fonds Ewp6en d’bwesbssemen~ et k Baquc Eump4enw pour k Remnstmction et le DCveloppment; 

2’ ‘fonds de de&, k passif exfgible augment6 des l ngagemmh du chef d’xtffs imm&fUs&; 
les fonds de 6crs ne compremt& toutcfois pas les pmvisiom pou ~~nc~uges,lade~rubordo~,In 

fonds de mmnrtitwion ti, le cas &bknt. ks &wea mathemitiqua R hves atx rontmb d’assumttwm ou de 
<opitalisaöon annex& h da r>Ss hwowcaires; 

4” ‘ymnu’, k semibtbt+ de k vakw d’w Opbcm pr rapport au tau de varktion du delta; 
5’ ‘vega’, la seruibilit6 de k wleur d’un option pa rapport I UM varktion de vokdlttt; 
6’ ‘Yutmmmts dtriv&‘, les 6kmentr ruivatr, qui ne compwtmt pas tm engagement ferme d’aqukition, OY de 

cusianbteme~un*cdf: 
1’ la bpentioms L teme sur tam d’int&&, 
2” k ophtio~ b teme IUI tau de change, 
30 16 op6ratimn & terme *UI In, 
49 Is optnthnr b terme eur .cliorrr, 

11’ ?isquc +cifiquc’, k tisque d’un vatiabOn de k vakw de matrbt d’un bw.hwnent finatxier sous I’Uguetta 
de kcteus fik ) sen 6mettew ou, darw le os d’un tnsbvment dCnv6,1 I’cmthur de l’butmment inujacen~ 

120 ‘W.rr.d co”“ew, lul Mtnttn-ent émis p.r “ne entitt .“rn que I’tmetkur 
dotw 4 sen d6tcnteur le dmit : 

de l’imhummt smtsjacmt, qui 

. de aousmire I tm cerkfn mmbm d’ations OY IYLICS valw assfmfkblcs i des atitions. ou d’obbgatfom ou 
autres titres de mknce, 6 un prix d&rmir&, ou 

- d’tviter “ne perte p.r “ppm *ux RucN.tf.am d’utl hik rekif t tul w pludeius fn5hummb ffMncien, 
jusqu’b la datc d’expintion du warrant; 

13* ‘ion géographiquc 14’ et *zon g&graphiquc B’, la znnes sufvantes : 
b zone gcOgnpbique A mmptend ks Ekts membtvs de k Cmnrmmaut6 cUmp@etme, aimi que Mus les autres 

pap qui sant membms 1 art entfke de I’Orgmiution de Coop&ation et de Develo 
quiontconcfudn.cco~ qtaaux de pr6t avec le Fonds Mon&ire I~tetnational f 5% 

ment Eronomique et les pys 
1 dam le cadre des Accmds 

généraux d’empmm (%mral Agmments to Botmw’) du FMI; cependant, teut payr qui r66chelotme u. dette 
publique ext&iewe est exdu de k zone geognpbique A pendant utw periode de &q am; 

k zone g6ographique B mmprend tous les pys qti n’apptietmcnt pas 6 k wne g6ograpldque A; 
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5 1 d” Q7 
>Irnet~SdN 3yc> 
>5ar.%nslOdN 525 
.,O.N 125 

Art. 12. Lomqu’U n relAve pas du rgime phu pax l’drrid( 7, un Chbhement Cvalue quotidiermement sen 
porlefmdUc de t+ciation A sa v.,rur de mati. 

An. 13. En I’dbsem de vdlew de march4 atsAmen, diapmdbie et su%anmerd mprkmtrttve, I’ttablisem+m 
Cv~luc quotidietmemm 1 
rruniAn conrtdnte. 

sen portefeuille de n6gcciatin seton des m6thodea pmdcntes qu’il d&ermtnc et appfique de 

Art. 14.5 1”. Sm1 pris m mniidtmtion mmme @me& do fonds pmprm : 
1’ la fonds pm,wes MISY tito, IC mmposmt des CICmaa meniionncS 60,s EJ cl .prk dtiuction des postes 

metltimmé5 sous A, : 
01 ékmmts A bxhre : 
i) le upiti libAr6 et la prima d’hmiaaion; 
iula-et*béné~Tepola; 
UO IC fonds pow dsqur, bmmks gén4aud; 

bJpostesAd&ìutm: 
0 la prle de t’cxenzirr et la pne mportk; 
ti) les k.b d’Ctabitssemmt; 
iii) Les immcbilk.ahotn icorpomllo; 

-- 2 1 
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d, la de,@, *“bcmdoNlte3 ainri que les actionr pr6f6mntieUes cumulatives à CCbémce hxe qui remp,issen, ICI 
mn&&,ns prévues .” 3 3, hr mmtmt étmt toutefoir limité 6 50 9 PU plus des fonds pmpres smw I~WIO défirus du 

6627 

En otme, lm 616mmts des fonds pmpm vis& du 1’ et 2’ 0) e! AJ du ptisen! paragraphe ne, som prtr en IBraphe “e so”t prtr en 
mnsid&adon qu’dp& d&dwtion des latences fisoks, dans Ja,mesure Ou Cekk tiutsent le mantant a concurrence oU cel,e~cI rtdutsmt le mantant à concurrence 
duquel les 6,emenb peuvent Atre .#ect6s à la co~verture de nsques 0” de Pee. ques OY de pertes. 

5 2. f.es b,ms et ir&vmmb de financement mentiot&s JU 6 Ier, Ier dlti, 2’. cJ, doivent mmplir les conditions N 
suivmks dom b rqet bit f’&jet d’tm mntile pr6alablc pdr IJ CommkSion bmcaire et firt.mcSm : bdncdkc et fim”ctelr : 

n) ils ne peyvent @m ~mbou&s A I’inülatlve du c&Mer et sam I’dcc~rd pddabk de la Commission bancake d p&labk de la Commission bmcaim 

dJ Je d6bihu ,,uy6mett- J le dmit de dt&ex le patemnt de la r6mtm6mtion pértodiquemmt due: 
rJ les fonds Ct Ja t3hwkatiOn pcriodique PYDR due pewent Atm a&ct& A I’apmvmcnt de petia. tooyt en 

pm,&,,, .u d6biteur ou A t’6mette”r de po”“td”= ss xti”ttk 
5 3. k drna sufst- et la actionr pFCNrmtteUs cumulrtives menttonnées JY SSer, Ier dlb-dd. 2”. dJ. 

dotvat mmplb les mndittom suiv~ntes don1 le mspect hit I’objet d’un contr6le prCalabk par La Commission bmcdim 
Cl ftndndm : 

0) l UCS ,-,e petwent Ahr mmbours6es mticipativemmt qu’A I’tiö~tive du debiteur et dvec Ipccord pRnlable de la 
Cmnnùssion bdncdke et findmitn; 

b) leur dur& trdti~le s’ClAve A au moinr city JN; si la dur& es1 indCtermir&, le d6!ai de prCdvis s’tPvc A JY 
trcdns cinq l ns; 

cJ fes fonds sant .ccotdh su mw base submdonnk, telle que d6finte JY 5 2, bJ supra 
d, IC mntr., nc’peut pas com mr de clauses prCvoy.nt que, d.m des MO~tmces dctermtnkes .utms quc la 

liquidadon de f’6tablJssement; la 8” ctte devm Cm t’emboursAe want I’6ch6mm mnvmue. 
5 1. Sans prA;udice des deductions A op6mr en ~ppliotion de dispositions 16@s, les fonds pmpres som olculk 

dprk d6duction des posta suivmts : 
1’ lo p~nicip~ttanr dam des entmpds~ li6es et des entreprises wec lesqueUes il existe un lim de~participatton 

lotsque ES entmpdses sant des 6tabUssemmts de cr6dit dB mtmptism d’iwesbsument, ou d’autms Ctablissemmts 
finsnóers don1 l’activilc cwrmte cmwiste en l’octmi de &dib ou dans fa mndusion d’~utns opér~tioru qui som 
p” l ” mnrid6mtion pnu le ulc”l des n<i@ttCH r6s”ltmt du pt’6se”t rA+me”~ 

2” les prticipöotu dam des l ntmprtses U6es et der mtrcprks wec kiqueller il UisIc un lien de prticipation. 
lotsqu’il s’agit d’mmprim d’asunncw exerpnt w l c+ivitC l utre que nUe vt&e JY 1’ Odessus; 

Jo Is Mkumcnb ctcmtanm vists JU 5 Ier, Irr Ilint~,2~,c, etdJ,ctprtant sw la entxepti mmtionnirs JY 
1” cidessus; 

4’ les kMmmmb cl crémms vists A I’~rödc 15.5 le 5e ~ünh, 3’. et portan sur bs mtmpriws memtmmks JY 
I” cidessus; 

5” Is dctions et pats d’&ablissem+nts de &dit, d’mhrprises d’bwestissemcnt et d?utres 6tablssements 
fimtiicrs tds que vis& JY 1” cidessus, mais qui IY sant rU des mtmprises tik, N des cntxpdses wet lesqueUes il 
existe un lien de p~rdciption. A f’cxchtsion des dcttonr et puts qui font pat’& du portefeuille de n+ciation, aimi que 
les crhxes elks insnmwnk visés JU 5 In In JU~AJ,~‘,C) et dl, et A hröcle 15.5 1, 3e din&., 3’,Cmis pdr rn 
Ltablurements, pour ta partte du total des daionr et erts, cr6ams et Uutmmmts vis& ici qui dlpasrc 10 9b des fonds 
pmpres, 14s que déti JY S Ier. de Iytabliuement soumis JUX dispaitkms du pkent rA+ment; 

6’ les CICmenrr des fonds pmpm de IYtabltssem~t qui sant détenus pr des mmprtses daru lesqueUes t’&ablk- 
ument d mw pdrtici 

f= 
lim, ou pa ds filtales de cellmi, A moinr que ces CICmmb M soMt des Cknents 

mmpknentaires des onds pmpms tels que vuCr JY 5 Ier, l IinAa let. 2’. et A I’mrttcle 15,s 1, Ze JMJ, 3”. et qúils ne 
conshNen1 IC mmploi de moyms quc la entreprises vis& om r6colt6s spkifiquement A cette hn comme v6hkuks de 
fimncement duprk de ben et A pmpn desquels ces tius on1 6tt apmssknent tnfmm6s; 

7” ks ctédnces cl les *utres dctifs, y compris Is crA*xm et dutms dctifs futws. *utres que ceux vi* dux points 
1’ A 5’ ct-dessus, 6~1 des entreprks Gas et des l nmpnres dvcc lesqueUes U l xtste un lim de pat%ictption. dimi que 
la engagements pour le compte ou m faveur de ces mtmpriws, A moins que ces c&mxs, ces utres dcöfs et ces 
rng~gemerats re soimt, quant A leur rature et A leus mndittons, jwtifi6es comme op6mtions banoires courmtes. 

La Cmmdssion bdncdke cl findtxibm peut dis- I’6tabUssemmt de I’obUgdtion de deduim Ir ~ctions et pdrts, 
tnshymntc cl atmces vkts JYX 1’ A S” du 
opérdöon d’assainissemmt OY de sauvetage 1 

&em paragmpk, lorsquc leur dCten6on se situe dans Ir udre d’une 
es mbrprkes viks. 

Art. 15. 5 Ier. Sans prtjudice de I’drttcle 14, un Ctablksement qui es1 tenu de respekter les l xigewes en fonds 
pmpms rAsultan da cbapitms IV A VU1 et des ~rtides 82.5 Ier, 4O et 64. peut utiliser uny dutre d6finition des fonds 
,,mp,YS pO”, CO”“& EeS CS&-. 

La disporiöms de ce pdrdgnphe s’appliqumt mutdis mutmdir JYX normes de limitattm fix6es à l’anicle 83 pour 
m qui cvrvenw la Ckments appdrtcnant JU portefeuille de n@gociation. 
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bJ Ja Bm.,” i”+W d’lmstiuumrnt 
c~ I- brnqua muhfbttraka de d4vdoppattmb 

.dJ In U.blksemm ti dc cr4dit .y.ttt Leur ri&e dans tm py de k zon 
<J les ene d’hwv l ymt keur sige dans un ~.ys de k zone g&gnphiqur A; 
p do,,! b durk b,ttk,e at d’un .” .Y pbts, .t don, k ~mtreP=tie at un tt.blii 

d.rrr yn pys de k foly g(ogr.phiqur B “Y q” .“nt g.r.rdis i&vooblewt R exp 
t de &dit .y.d y>n si%e 

testment p.r “n tel Ct.bLr 

3” qui rent yrmhr par un dmit de pge oppouble .ur da wleun mobilikes, @mises ~>it pa k Bmque 
eumpktme d’fnmtirrmat, tit p.r “tw banq”e multikt4r.k de développemm~ 

5 4. Pat d&g.ti”n .ux dkpmib9ns du 5 Ier, .oont compris &N Ir whtme pondcrC dn tisques b cwtcamM 
de 10 %, ks mg.g.ment. vi.4. .u 5 la, 6’ bJ, cJ, dJ et rJ. 

10 dod le b&-&&im est un des porti public. ou org.times mmtionn4s .Y $3,1” w qui un>t g.r.nti% 
izr+wc.bkmmt et .xpmss&.mt pu un de m pnrv”ùs public. o” Ct.biissemenb: 

2O don, k durCe itdtkfe at d’tm at .Y plu .t qui ent 6t$ mnmCar pwt le compte d’4t.biksemm~ de credit 
rymt kur ,ibp~t,s,,,~pys de k z”n. g4ogr.pi-dque B “u q<u .tmt gmtttis ir&oc.bknwnt et l xpm&tnent p.’ ces 
&.bliuemm<r 

3* qui watt gmmds pr un’dmit de g.g. oppoubk .YT da v.leurr mobifihcr cmius urit p.r k B.nq”e 
cumpknrr d’hwes~t, soit pat tme banquc mubibtie de dtveloppemmt. 

5m1t t@mmt .mttpds d.m k w,,ttme pond&4 da rkqu.. I cwrummdelOk.k.eng.gem.nt.vk&.u 
5 Ier, 6”. p re mpprtant t des tltmmb qui ymnt pondhcs 1 COMIIIOYC de 20 % m .ppliotitm du 5 3. 

5 5. Pm d6mg.tkm .ux dispwitfom du 5 Ier, y>nt wmprk dm6 le volume portdhe da rkquo 1 ponctt- de 
4%ksmg.gemmt.vuk.u5laP, 

P don, le MnKickit. est ut des pmtwfm pubffa oy orgnimm 
sant gamub it&vc.bkment et exptus4m.n t 

mmhaut&.u~~,I’duprd..tttuhCleouqui 
pu un de ECI p.,uvobs pubfii O<I Cublwemmw; 

2” dont k dut& initkle cst d’un .n .” plur n qtd ent 6t4 conmct& pcurk compte d’@t.blkaement. de cr6dit 
.ymt leur rigr d.m “n pys de k ult~. g4”gmphique B ou qui y>nt yrmtis tn+wabkmmt et e.prruCmmt pat ces 
Lt.bl&etnents de &dit; 

3” qui mmt ynntis pm un dmit de g.g. oppoubfe IYT de. vileurr mobflike., 4mises .oit pr k Bwque 
Nopknn d’lnvsdssemmt, mit par me bmque mulllkttrak de d&&ppemmt. 

5 6. P.r dhog.tion .uxdkporitùw prCnrn dun la pm.gnphw p&tdmk, tw xmt ps mmpnr d.hi le volume 
pmdtrt da ti.q”es : 

1’ la tkmmtz q”f ent Ctc d&iuiO des fond. pmptes m .pplfc.ticm de l’.rtick 14.5 4, at de dkpaitimwl4g.la; 
29I’mc.k.e.tkspa.t..a.sitnw 
3’ ks tJtnmW vink mt $ Ier, 1: 3’ et 6’, ,J, lonque Ia coMrqmr<ic est un pwwir pubtic cmtmf mt un bmytc 

mh.le d’un ,t.ys de k zone @ogr.phiq”c B et q” en plur .mtt libelIk et filvt,c& dm. l. devke n.tion.k de 
Vcmpnmtcur, .insi qu. lonque In CICmenk vi&s ici ~)nt g.r.ntis in&“c.bkm+nt n expre&mmt p.r tm tel paw& 
public cm”1.1 oy ut,. t.“c bmque cmtmle .t .ont fiklltr et fb,.n& d.m k dwi.e ,,.öon.k mtnmu,,e .” g,,mt .t 
t Vempnmtar; 

4’ les tkmmtk vis& au 5 Ier, l*, 3’, 5*, 69 .J, bJ, cJ, dJ, cJ, 8, et P dont k n>ntrepmtk .pprtimt .YX pouvoirs 
publia “u CUblksemenb,mmt ti-.+, ou qtii ~)nt gu.ntis irr&voubkmettt ct exprnaémcnt pr I’un de ca 
pmwob’s p+tW 0” 4t.bbwmenD. y canpt’k les CI4mmt. gamtk pu un dmit dc g.g. opp”..ble IIV des v.k”rs 
mobilitrn tmbm pu es pouvoirs publics DY 6t.bbwem.n~ : 

.) 10 comm”Nutts e”mptennes: 
b) la pouwirs p”bltcs centr.ux .t ks bmques certmks des pys de k 2one &gr.phique A; 
c) la RtgioN et Ier C”mm”n.“M bclges; 
Y ler HCmet~Ls vk6s 1” 5 le 1’. 39 5’. 6’. .J, bl. cJ, dJ, rJ, gJ et 70 q”f y>nt g.ra~tk p.r un dmit de g.ge appwbk 

IUI des dtp6& rrgu~ p.r I’6t.ablirccmmt OU sur ds certificah de dQ6t DY .um P.pim rimiktre &nis par lui et dCpak 
up& de lui. 

Ne sonl pas d.vant.ge mmptir dam le volume pondC* des rkques. les mgage~cnb vis& .u 5 Ier. 6”. fJ qui se 
r.pporte”t t des Cltments qui M s”“t p.s compris dam le w,“me po,td6t+ des risqws en applicatim du p*nt 
p.r.gr.phe de eet mticle. 

6629 
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5 1.” 0% 1% 6% 7% 10 % 
>,*net 05 % 5% 8% 7% 12 % 
~5anr 
>S.N 15 % 7.5 70 10 % 8% 15 90 
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NombrP de jm,rs ouvmbles .prk Eugenre en 
la date de reglement ptévue fonds propres 

5-15 8% 

16-30 M% 

-31 .45 7sw 

46oupi”s lW% 

ti. 20. L’(,&,~e”, Ft mnpbnr I’cdgence en fonds propres vis& A I’artick 19 pa’ “ne exigence en fonds 
pmp,y. o,m& =,, m,,,,jp,i.n, IC prix de rtgkmrnt mnvm” pou’ chaque ophatfon non dénou& sut obligatinr 0” 
auw ti- de -, o” s”, .cti”nr ou ,uhFS vak”zs .ssmùkbks il des .cti”,.s, pat Le fxteur .ppmpri6 de b 
seconde mlonm du tableau ti-aprk : 

Nombm de puts o”vr.bks .p>ir 
k d.a de &gkmmt prCwe 

5- 15 
16.30 
x-45 
46 0” plus 

E%igence l ” 

fonds pmpres 

05 % 
4.0 % 
9.0 % 

“Oir 2e *bné* 

A pwtir du quanntcrki&me jwr ouvrable ap+,s k dale de règlemmt p+we. f’exfgence en fonds pmpms est 
é@k 1” mo”Unt le pfw élevé de : 

- 9 % du pti de r&gkment mnvmu; 
_ la diU6mw de prix vis& 1 f’artfcle 19, abtia 2, i kquelle mt ex@ f’4ubliucmmt. mnform6mem A la demi& 

ligm d” ubka” ffg”rmt A l’artide 19. 
L’4kblfwment ayant opte pau le mode de calc”, pr& pat le’pr4smt ardck appfiquc R systk,,e de mmkn 

mr”l..nte. 
Art. 21. Les opéntiom de mssi”n/eborrrrion et de p~lcmpmna de titres ne sant pas vis& pat fes articks 19 

et 20. 

5 Ier. Deau IC US des opérationr de mise m pemion et des pr@!s de 6hn pwtmt s”r ds titres mmpns dans le 
portefeuilk dc tigc&tton, f’étabf&ement ulaak fa diffb- enhe k valeur de manche des titres et le montant qu’if 
. empruntl “Y Ir vak”, de marchf de k garantie, ,onq”e cette dtiC- at p”sitive. 

Dam le cas des op6rationr de prise en pNi”n et des empnmtr de titres appartenant au pmtefcuifk de n(gtiad”~ 
f’établissement olade k dfffémwe mm le montmt qu’fl a pr4t4 ou k vakur de nu& de fa garantie et k vafeur de 
mmhé ds tiba qu’U a reçu, lotsque cette diff&mce nt positive. 

Le monlad d” rup~ment de garantie peut n’&-e pu prir m mmpte dans ks c.lc”fs d&,i& aUX &,,& 
pmedcnts si sa rembounemmt + garmtf de telle manike quc f’établirsement qui efkcme le kanrfen at toup~ 
asstu+ que k s”ppMment de garmbe lui wra mtitué en 01 de dCf.f”atvx de sa mntrep&. 

” in,&& cmuu. sant campti danr IC calc”I de la vakur de ma& des mon,mts p,$,& “,, empnrnt& et de la 
garame. 

LWablirument q”, trms,&e des titres, ou des dmib rrladfs 4 k pmpr& des ti‘,es, d.nr “m op&adan de ,,,tre 
en pension, et f’(tabfissement qui ptite des titns dans le cadm d’un pr4t de tiha, incluent ces ti& dam le -fNl de 
leus exigrrces en fonds pmpres au titre des chapims V et Vl. 

5 2. L!eXigem en fonds P”>PRI nt +k a 8 % d” montant détetiné c”nf”rmément au 5 ler, m”ldpli6 Fr la 
pmdérahon du rfsque. 

Art. 24. huhuments d&iv& hors banw. 
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Un poaition hgue datu do mntratr iirutim & terme IYI tau d’tit&St st conriderk comme la combinaison 
dbn l mpmnt vmmt A écNam A b date de liwaison du mntrat fiycicr a terme et d’ttn actif dont I’khimce cst ti 
mtme que dc de l’titrument ou de la position t,&mmeUe sous-,acent au mnht finatie, a terme en quntion 

Un mnmt A term de taux d’intCt+t ver& est traite cumme un position longw dom ~Cchhnce ert la mCme que 
la date de rhglemmt plu la pttiode de cuntrat et YW pmition cwrte dom IVclGam at la mhne que Ia dak de 
rtglemmt. 

Ah de ohln l’exigm en matSre de rirque spkifique. I’empnmt et f’actil sant inch dam la colomw 
*&menb de f’admihstxation cmhfe du tableau figurant & I’article 36. et le titm de crianrr datx Ia colonne appmprk 
du mëme tableau. 

. d’un positian courte datu un inrtntment I taux fixe aymt la mhe khemce que f’klungc lui-meme. 
Art.33.Aux6nrduc~lculdncxige~enmati~dc~ucg~~ral.I’~tabli~mentqui~valucaup~xduma~hé 

et gtre le risquc de taw: d’inthrSt des instmments vis& aux articles 29 I 32 wr la base des flux financiers actuali& 
put u6li.w des méthoda de ralcut barRr sur la senribilité pour calculer les positionr co~v~mks et est tenu de fes 
utiliser pour toute obligation ou aum htm de tiance qui est amorti sur M duréc Ssiduelle et dont le principal niest 
pas remtauru en une reuk fair. 

La m&hode de calcul et sen utiliration par f’établisrenient doivent +mdre aux conditions fixées par I’article 77 
et Pm pr4alablcment appmuvk par la Commirsion bancake et hnancike. 

Les posihonr sant prises en mmpte salon les dirpositionr des articles 39 a 51. 
Les piöons en opöars restent mumises aux cxigences complémentairer poar couvrir les rkques gamma et vega. 



_ 
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Ekmmb 6iigfbles 
AU& 

‘!Oà6rnOis plus de plus de élémenb 
6à24rmù 24 moi5 

l 025% I Ik I L6% 8% 

Lomque l’6tabliscment dCticn1 en porteftille vo propres obligatiom oy l “mS titres de Crcance. ceuxci ne som 
pas pris en cmnptc po”, IC olal d” risque s@ifiq”e. 

La éltmentr de f’admftitraöon centrale sant definis mnformCmen1 A I’article 38; les &ments tligibk rent 
d#infs mnform6ment a I’attfclc 37. 

Art. 37. El6menb Cligfbles. 
On cntrnd pdr tlémwnrr tligfbks les pxitio~ iong”es et courtes : 
1’ m tltmenb “b& à I’artidc 16.5 3, d” prhen, rSg,cment; 
2’ en obligationr et a”mo tiba de &awe : 

Pen obligatianr et autres titres de cr&mce 6mis par des uxiCt& dom Is Wes font patie de l’indice BEL 20, peur 
autant qu’un organisme d’6vd”ation recmm” par la Commision bancaitv et financi&e ne leur ai1 pas attAb”+ “n rang 
infél-icur 1 celti “isé *LI 3” Ci-*“*“t. 

Lorsqu’dlc I’rstimc appmpri6 d’un point de vyc prudentiel, la Commision bancaire et financike peut imposer B 
“n Ctablksement d’appliquer A “n &mcnt I’cxigencc fa plus 6levke en matSre de risque spkiftque. 

Art. 38. “tmcntz de f’adminiskatiion centrale. 
On entend par elemenu de I’adminirtration centrale au sens de l’artfcle 34. les @Oow langues et m”rtes en 

élémenb vis& à l’article 16, 5 6, Ier din&, 3” et suivmc. 

A. Choix de la mCthcde 
5o”seclfo” 2. - Rbque gent,*1 

Art. 39. Peur le cal~t d” ris+e gknéral. l’ttablirsement pouna “tiliwr : 
- soit me mtthode en fonction de f’6chéance telle que dkite a”x xticles 40 & 45. 
- soit “ne m&ode en foxdon de b duntion telle que dkrite ayx articla 46 i SI.. 
fXtab,isemet,t appfiquera 1. m&tie cf,oirie de mati& mraante et ne pourra modifier ce chaix que moyen. 

mnt l’amrd pr+alable de la Cotnmirrion batraite et financi& 
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Fcwcbetia d’kh(rnces 

Coupon de 
Potldh*tion . 

Variarion prkumk du 
taw dïntCr41 

zone 3%aumoinr moinsde3% (%) W 

(1) (2) (3) (4) (5) 

UIT os 1mofs OS lmob 0 
.IS 3mois >15 Jmois 02 1 
>3* 6moU >3% 6mob _ 0.4 1 
>6Sl2mois > 6 5 12 mok 0.7 1 

Deux >1*2mr >1 Sl.9.N 125 0.9 
>2S3anr 5 19 s 2.8 *N 1.75 08 
>3s-4& a 28 5 3.6 atn 2.25 0.75 

Trois z 45 5*tn a 3bL 431N 2.73 0.75 
> 5s 7*r.% > 435 5.7mt-s 325 0.7 
> 7SlO.N 2. 5.75 7,3*., 3.75 Ofi 
~1os15*ns > 73s 93.ln 45 0.6 
> 15 Ii 20 *re > 93 6 10.6 m,s 525 0.6 

>20.N > 10.6 5 12 atw 6 0.6 
> 12 i20 *Rs 8 0.6 

>20 *tv. 125 0.6 

Art. 44 5 ter. L’etrblissement ulcule IC montant de La position longw koute) pond&ke non compensk de la 
xme un qui st rompen+ pr la position courte (Ion& paxdér6e non rompe& de k zone deux. II obtient aimi ce 
qui cl, appelt 1 f’artide 45 fa position pmdtrte mmpenrk entre les zones un et deux. 

5 2. Le m6me calcul es1 alon effectu peur la pame de La positfon pmdtrée résiduelle non comp& de la zone 
deur etla position paxdérie non comp& de la zone trok, ahn de calculer la posìhon pond&& compnrée entre les 
zones deux et tmis. 



x.- 

lil 
(1 + 1) 

D= , 
C 

m t 
z- 

1.1 
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Le deha “tilti I, c=l”i olcult pa IYtablirremen, elon “n mode appmuve pr la Commirsion bancaim c, 
tbcmcibrr oy, b dCf=“,, celui mmm”tiq”+ p=r le mach& lcwsqu’il r’=gi, d’unc opöon négoci& en bourre. 

L Comtirion banai, c( hnmcihc pa,, lorsq”‘=lle l’atime =ppropdP d’un poin, dr VU= prudentiel. imporcr 
b ,‘~~blblwmm, d’utilim un del,= dC<nmu* OY “n mode par,iculier de uk”1 d” delta. 

Lomquc I’éubliucmcn, n>nvati, rer opöonr m inihumentr sous-ja=ntr s”r brx du della, il CS, soumis A “n= 
=ug=nce supplCmen,zluc po”’ cowrb le rkque g=mM et le lisquc “Cg=. 

Lorsque l’4tablWmm, M converti, pas M optionr m inrmtm=ntr sous-pcmlr s”r bau d” deha et n’a pas 
reccmrs 6 la médwde par scénekio prCvu= A I’eiclc 79,h posibon nel,= po”’ chaque option a, so”mi~ I “n= exigmce 
(gak b c&e de sen inrtrurmn, sow-+c=n,. Ccne cxigenn er, limi,ée, en c= q”i concaw YW oplion ach=,& 6 la 
valeur de m=rcM de c=m option 

Le m=i,=m=n, priw d=m ca uticlc cl, ig=km=n, =ppbc=bl= =YX w=rr=nb C, w=rran,r co”vcRII r&tik =YI m&ws 
sous-~cwus q”c ce”x ds op,,om =“sv,&s. 

Art. 56. Les tibs convatiblcr cn .cdonr o” =“bcI V=,CUT. =ssimil=bks i der =c,ions puven, ti ,r=i,ir comme 
sïl r’agiwi, de poritionr rn l mOnr o” l “ms v=I=urs usimil=bla de v=k”r (gle =” mop,=“, de l’inrrmmen, dans 
kqucl les hhvs puvrnt étm mnvntu, mtdtiplié pr IC dclra. 

Les psihonr aimi obtmun petmat étm mmpensées evec dn poriiiom dc signe op@ d=nr der titms o” 
irshuments dCrivk sous-@ntr idmdqua. Toutefok, 10 Sb d=s positions com- par des positions t+s”lun, d= la 
ronvcnion dr timr mnvcrtibles mswon, soumis =“x tigcnces d” pr&n, ch=pitm. 

Art. 57. Les mntmts hetiers b tenne w idices buniers et Is 4q”iv=lmb dclll d’optionr por~n, s”r des 
iontrets hnancien b tem 6ur indices bounien petwent étre dkomposk =n pai<ions d=nr chacunr da =c,io~ o” 
auhcr velours =ssiMl=bk qui Ir mr.sti~m,. 

* 

r 

An. 58. L’&bliucmm, l ffeRue. pa rmrche. I= somme de ,o”,=s ys positiom longucs ne,ws c, la somme de 
toutes 9.5 pitions cowtes rener. 

SMLion II. - Risquc spéciBq”c 
Art. 59. 5 kr. C&=blisemcn, mdtiplir Y position brY,= globale pir 4 ‘k =fin de ulrukr sen &gmc= rn fonds 

propces po”r la ~o”v=Ttllr= d” si%,“= spkihque. 
5 2. Ccxigmce en foonds pmpms pour la co”v=r,“~ d” risq”= rpkifique es, ramcnée a 2 5% peur ks por,el=“i,,es 

divenihir d’actionr c, =“M v=le”rs =ssimil=bles i da actio~, ti liquide, CL qui remplirs=n, les condhions 
s”w*nb : , 

4, ne pm, r’=gir d’hnmcurr qui on, *mis der obligationr el =“mS öi-ms de cr+=nre =ppelm, “n= cxigmce de 
8 % ulo” I’*rtlck 36. . 

=“NW position net= individuelk ne doi, wpr+s=n,=r plus de 5 % de la vaI=“r de l’enscmble d” por,=f=uille 
d’arhow et *““es v=I=“rs =srin,i,=b,es a drs =c,io~ dc ,‘&b,isumen,: 

,o”,efoir. Ier positionr pourron, =,,rindre individ”ellemcn, 10 % de Ia’valeur de I’enremble du porbfeuille 
d’actiow et =“~es v=l=“rs arsimilabks a,der =c,ions de l’titablirïement. a conditmn que le ,otdl de c=s poritionr n= 
dépaw pas 50 % d” portebuille. 

. 
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5 3. ~exigence en fonds ,,,op,e, cou,~,a,,, le ,isque sP&ihq”e ,el.lii ä Y” Fo”hat h”a”cie, & t~“,r s”, 
indjce bourr;er oy r&quiva]enf de,!= d'une option portan, 5~ U" COntrdi hMnCier i M"le SUT indice bou,%e, CSI 
rame”& à : 

. 0 s lorrque ~‘i,,di~~ bou,,icr consideR & négocié en bou,se el @v’men~ di”e,sifié: 
_ 2 R lorsque rindice bu,ste, concemé est négocié en beurse et peu di”e,sih~. 

scction 11,. - Risque gené,*, 
*,,, 60, ~~~~~~~~~ en fmdr p,opm, po”, la cou”e,hl,e du ,kque g&&.l. fit @gak a 1. rommr des v.&,,. 

abolues des posiho~ nette3 globale+ pa, marché de I’établisscment. multiplke pa, 6 5. 

CHAPTTRE VJI. - PI;,, ,,rme ct gnmnlw dr bome fin 

Section 1. - Prise *erme 

A,,. 6,. E,, cds de piise krme de tiher de tiance ou de tiDes de p,op,i&i. Ia pmcédure décrite a I’article 62 peut 
é,,e utilisée ah,, de d~tennine, l’erigmce en fonds Propres cwespondant a I’o@,.tion concemée. 

.trt. 62. rj ler. En premie, Ik”. la position nette est calcuke en déduisant 1. position de pnse ferme souscnte ou 
,ep,lst pa des tien s”, 18 base d’u” .cco,d fwme,. 

5 2. En deuxikne beu, Ia posiöon nette est réduite en appliquant les kcteurr de &duciion sui”anls : 
- pur o”“r*ble *ero : lol 5. 
- pmtie, jou, ouvrabk : 90 %. 
- deuxkmr et tmisihre jours owmbks : 75 5%. 
- quahième po, ou”,abk : 50 52. 

cinquilmr po, ou”,abk : 25 %, 
audelà du cinquieme ja,, ouvrabk : ? %. 

Pour I’applicabon do p&enl artick, on mtend,.~, -jou, auvnbk z&o: k jou, ouvr?ble où est p,is ~engagemenl 
itivmabk d’acrrpte, une quanht* comue de tihes. à on pdx convenu. 

5 3. En troir&x lieu. la position nette réduite est incarporie eu calculi de I’exigence en fonds propres cotio& 
Inent I”X chapitres ” c, Vl. 

Srction I,. -Garantie de banne Sn 
.+t 63. Dans le cas où l’érablissemcnt conkre UM garantie de bonne fin pou, ,me c@,anon portan, su, des titres 

de c&re ou des ti,,es de pmpriété. il incorpare à ses pasitions, pau, k détennination des exigmces rhultant des 
chap0,es V et Vl. les p,opo,fionr suivmtes de I’engagement net de garantie de b.,,me hn : 

le cmqukme pu, ouvnbk p,@cticnt le po, ouvmbk rCm : 25 51. 
le quat,kme icu oovrable pmédent le Pu, ouvmbk zé,,, : M %, 
les deuxième el t,oisi&e jours ouvrabks ptiédcnt le jau, ou”,abk rito : 75 R. 
le @I, ou”,abk précédcnt le jou, ouvrabk zé,o : 90 %. 

- le jour ou”,.bk z+rn : 100 5%. 
Pou, l’application du prkent MicIe. on entend pa, *po, ou”,abk réro’. k jou, ou”,abk ot I’établissement dait 

ex&ute, 10 obligations qui lui incombent du kit de la ga,mtie de bomt tin conNm. 
Pou, k pédodp se terminant k rixkme jou, ouvmbk pticnt le jou, ouvrabk rCm et débutant k po, ot 

I’6tablksement confèw une grnnöc de botme hn. l’&e,bliswMnt est soumis i unr nigrm qui s’Ck”e & 8 %, calrulée 
wr 10 ‘L du montant de I’eng.gement net, rp,ès applicaiion des ponde,.tionr du Nque. 

Scclion 111. - Organisstion 
AR. 64. Les &ablissements doivent owthp en pkn des systlmes ad&quats pou, surveilk, et mntik, les 

“S4”eS: 
de p,iu ferme pendant k p&iode comp,& cntm le jou, de l’engagement inilial et le portie, jou, ouvrabk. ou 
de gamntie de bonnr tin pendant la p&iode wmprisc cnbc k @ar oti 1Ytablissement a conféré une garantie de 

bmme ‘in et le cinq”i&e Pu, o”“,.bk p+&dent k jou, ouvrabk z&o. 
compk tenu des ,kqua eaxourus su, ks m.xcMs en qustion. 

CHAPITRE “,,I. - Ris+ de chmgr 
An. 65. bnt visées pa, le p&ent chapitm les poritionr net& r(suluot de I’ense,oble de rx,i”ite de j’&,bbs. 

semenl et qui Ion, ,ekh”es 
à des nwmaks; 
à de l’o,: 

-*Yx *utRs rnétaux ptiieur. 
An. 66 Position oene. 
~~~~~~~~ent c*hI= sa position nette sipar~ment dam chacune des monnaks, y comp,k k franc belge, en o, 

et dam chacun des autws m+taux ptiieux. 
La position nette at 1. somme ds 4lCmenk sui”mts, po~itifs ou négatifs : 
- la Psition nette au complant. c’est-i-dim tous~ks éléments d’actif moinr tous ks Ckments de passif. y c&npns 

les inlérèb coums non tihos; 
la position nette à *enne. test-àdim tous In montants à mcevoi, moins tous les montmts à paye, en “e,tu 

d’ope***ions à term sw +vis-ss, sur or et sur auto méteux pmkux, y comp,is ks op+,a,ion5 qui comptrtent on 
e*E*Ee~e** ktme d’acqwsition, OU de cession. à tem>e d’un actif; 

- ks wanties itivocabks, et instnmxents similaires, don! il e31 cwtain qu’elles won, app&es; 
‘es ~=cwC* et d+mes fu”xes nettes qui ne sant par enco,e échws mais qui ant dC+ .Sté cou”e,tes; 



! 
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hsqu’un &abl&emeot feit eppliution de la disposition de I’alinCa fer, f’engagement du gerant envers f’&ablir- 
xment et le rirque emx_~y pa l’&.blissemcnt sur f’émetteur des valeure mobikes et titres n6goriabk donnh en I” 

gage sonl compris dam l’enremble des risques pris respectivement sur cc garant et sur cel knetteur. et non dam 
I’ensemblr des rkoua sur la contreoarhc de l’ilknent waanö. 

3 7. Per *une’m6mc c&epa~c’, if faut erkend; soit une personne physique ou morele. soit un grove de 
petsom~~ qui, indipendemment de leur stahlf ou de leur formc jucidique. doivent 6tre consid&+es Comme tin 
ensemble du pant de we du risque. 

Doivent Ptre comid&er comme un ensemble du point de we du Cisque : 
d me personne et les entreprises qui lUi som Mes. jusq prruue du conttairr; 
b) drux ou plusieurs personnes autres que celles viréer au P) ci-dessur. qui sant à cc point dipendantes mutuel- 

letrent que lompe I’YM d’elles a de problemer hnenders. f’on peut r’attendtx a Ce que I’auhe ou plurieurs autres 
connaitronf également des di&ult6r firunci&s. 

5 8. Pat ‘grand rkquc’, il feut entendre l’ewemble des risquer sur utw m&ne mnmpertie lel que dihni IIYX 
$5 Ier à 7 et à I’ardcle 81, dool le montanf total atteint ou d6p.w 10 % des fonds propres de f’6tablissement. 

An. 81. 5 Ier. Par dbrogation a l’artide 80. 5 Ier. Is tisques & I’6gard d’une pemonne physique ou morele qui 
dtioulent du portefeuille de n6gocirtion. sod inclur de- I’enumble des risqua per eddition des 6lémcnts suivents. 
enappliquanl mulelis mutandis fes disposihons de f’anicle [K). s 2 et suivenls : 

1’ le reliquat lorsqu’il est po5itif der positionr net& longues de l’&eblirsement per rapport I ses posiöonr 
renc cou*es concemant *ow les irtrumcnk fimncierr Cmir pat le dient en questfon: 

la position nene dans chacun des diffkenk instnunents al ukuk selon les m&bodes dkcrites aux chapitres V 
et VL; 

2” dans le ces de prise ferme de titres ou de garantie de bann fin reletive & une opention eur titres, le r%ue de 
l’itablirsement es1 ren risque nel West-a.dire. dam le ces d’une prise ferme. qui FSI ulculé per deduction des pasitions 
de pose ferme soutiles ou reprises per des hers LW base d’un accord farmel) reduit per applicetion des facteurs de 
réd”cti0” 6yrant l” chepim VII: 

. premitre tratxjv : jue+A 1 milliard : 6 R 
deuxïeme tranche : za 1 milliard 5 5 milliards : 4 Ir 
tmisihe tr*nche : > 5 milliards 5 10 millirsdr : 3 ck 
quatikne tranche : > 10 milhardr 5 M milliards : 2.5 R 
cquiéme trawlw : plus de M milhardr : 2 ‘h 



la ex@+ ttsuhant d” chapibc lV smt olculCa s”r l’ememble de I~acövft4 de l’4tablissement, ~0~5 &ewe 
des dirposttions par,ic,di&,u @“es .UX ar‘ider 23 4 2% 

Les cxi~cwm hdtant d” chapitre 111 sant olml4es s”r l’enwmble de l’activite de I’Ctablissement, 1 l’exception 

c 

Scctkn Jl. - Nonna de limitation de la mtwxntratton ds risq”es 

M. 8). 5 1% La Ctablissemenb ~0~tthlCI sous k fonne d’une so&tC de dmit belge dofvent : 

1’ hiter I’cnccmblc des risqua IYI “IY mhe contmfwtie i 25 46 de ,e”ro fonds pmprrr; 
2’ limtter le monunt total des grmds risqua I8w % de h fonds pmpm. 
5 2. La Comrdssion bancaitr et finmci4re 

m~“t.t,t bxftrkut ou tg.1 t 2 u,ilMs de B Er” , i 
t .“hhc&s Ctabhemenb dont les fonds propres ,ep&e,tte,,t un 
dtpun L limit= Prhrue au 5 kr, 19 aux mnditionr suivanti : 

1’ I* co”mputie es1 tut Ctabhemetat de cr4dit ou yn mtreprke d’inves~t l yurt ren si@e dam k u>n 
g4ographiquc .4; 

3’ l’ememble des rtsques s”r cette conttvpwtk dont fa d”t4e initiale at s”pkiortv i “n an, ne peut d4pasur 
~5&ìc ces fot& proptes, le alc”, annp-t, par dhc+i.an 1 l’udclc 60.5 4. Ier tlhents I cotu”mtux de 

5 3. Sam pt+dice de l’mticle 64. sim nkon de ettmmhnca exccptinuulles, un Ctablkwment d4passe Ier Iimiles 
prtvucs aux paragmphes prtctdm0, il doit ~4~0th ce dtpwemen 
‘luvm.ncc. 0 pmdr. les mestttu tl&aMim 

t .U plus tard d.m les six mok I mmpter de sa 

des rkq”cc slu k conhcpulk en q”csdlln 
pmumùntcnir,~rrvmù,~ICIlitniaprrraitokm-tion 

5 4. Ln 4tabhetnmts q”, par l pplication de I’uticle 77 de la lei du 6 awfl199S relative ayx tnatvMs secondaire% 
.U s,.,,,, da mt,ep,+s d’i,,ve,themmt et I k”r mn&6,e, .“x interm4diaire, et mnxillers l ” pkcements DY d’une 
dirposition &mg&e 4q”ivalmte, sant temzs 4 un tent li rp&ifique des fonds mnfi4s pr leur Clicnt4lc puvent 
d4pawr les limtts prCv”n atx # Ier. 1’ et 2, l u EO IJ. 1b0ns suivantes : 

1’ le d+assemmt des limiter pmvient uniquemmt des fonds vk4s pak l’obligaöon de replacemmt, pond4r4s 
ccdodmmt .” 5 2.3”: 

2’ la conlrcpaie nt un Ctablksemmt de credit OY tme rnmprise d’tnvestiwement aymt sen sihge dans la zone 
g4ographique A et 14pauJant ayx mnditiotn poah l ” 5 2; 

3’ I’mwmk des risqua SYI Me contreparde ne pmt exc4dcr 625 millions. 
Art. 84. Un 4tablissemcnt put d4pas.w les limites pttvues par l’miiclc 83.10”s r4sewe que ks cwditionr 

suivmtes soknt remplks simultm4ment : 
1’ le rkque hors pmtckuille de n4gocktion & l’4gard d’un mhne contrepatie n d4paue pas ,er limites fixks 

pix l’.rticle 83, ch”kes pa’ rapport l “x fonds pmpres .” sens de l’article 14, de telfe sorte que le dépassemmt r&“lte 
entit~ment du ~rtefeuille de nt@ation; 

2’ I’Ltabltssement r4pm-d I we extgetw s”pplknentaLe pcw IC dépuummt par rapport 1 la limtte ft& par 
l’artidcK3,Sls1°,et~2a4; 

on olcule celk- en s4lectionnant. dans le risque global. dkoulant du pxtekuille de n4gtiation. 1 l’egard de la 
m?me mntrcpmtie com&. les Clhents qui mtnimnt les exigences de rkq”c spkifique la plus 4lev4es vis& aux 
;bfrn~;mw~ W et/o” la exig- vì&s a” chapim N. et dont la wmme galc le montant d” d4pammmt vis4 a” 
* , 

lorrque le d4pasument n’a pas dur4 plus de din pus, l’exigcnce en fonds pmpres s”pp,kttmtaite s’4lhve I 200 56 
des exigeras vis& 4 I’alhéa pr4c4dent. s”r ces Cl4mmts; 

dk le dixi&ne jour .&mt I’ap 
indiq”4s ódessur, sant imp”teS 4 la 

rition d” d4passement. les 6Kmcnb de celui-a, ~4l&tonnes -elan IS CI&W 

.p&ifiquc vis4es a”x chapims V et 
ute d” tableau qui luit. datu l’ordre cmtssmt des cxigcncer de rkque 
es eugenw “Wes a” dupihe ,“; t’&ab,i.sement s&isfe,tt &,rr a “,,e 

. 
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__I__.-_- ~~ . 
2’ k ]+d&don d” pys d’odgine de l’mb’epcpruC d’investissemmt Rconnait en cas de liquidabon le principe de 

~@UIC de mitcmmt des cr4mciers de k surmnale klgC et da auhes a’4mckn. en pt’ttcuber ceyx du rige central; 
30 les dinpna de l’mmpdse d’investissmwnt s’mgagmt 4 W q”e, A k,prrtt+ daande de k Comtpission 

bnulc n ft~t+c, mit ks droib e< cngagements de k =ucc”rsak b=lg= -lm*, - pr le si%e cenhal. soit ks 
m wimt mis t la dkposition de k succursale pnu qu’efk PuLue faire face 4 rer “bltgatiom; k 

z& et b r~glmcntaöon du pys d’orfgin= de f’4t=btkwnettt n= s’oppamt p= i I’exkudon de cm engagrmmt; 
40 et k= me &cnmpriur d’invatiuemmt de dmit befge =Ehves daru k p+ cmmnt, y bcneftcknt d’un 

régtm tquiwlmt en mtltrc de solvabilité. 

Art. 91. org*tition 

CHA~ITRE XN. - Di+xitfons diwses d 1mnsitoilcI 

~=s Cubl&wmmb doivent di=poxr de syrWrws adhy& pwmettant de v4rffier 4 teut moment le rnpect des 
dispaitknr du pr6sent regloncnt. 

M. 92. Obligation de rapport. 
Les Ctabliwmenix w”“““tq”=“t 4 k CO”““@ ion hnuire et ftnmcike, =ux dates et ww k fomn que celleci 

di<e,,,,i,,c, ,n d”t,r&s -ti 4 k v+ification du re=F& ds dkposittonr du prhmt t+@ement. 
la Ctablirammb qui ne twpcart pas la mefficknb de sotvabiiit4 ou d4passmt ks norm+= de bmfutton 

&sultmt d” pr&mt r&Jemmt, m iti”-1 sans dCki k Commkskn banoire et ftnm&re. 
Ln 4t=bluYmmB sigrulmt imm4dktement 1 k Commisston bancake et finmci~ tous In UI d=m ksquelr 

kun conmpartics dam des op4ratiom de cession/r&mc=%sion, ou datu da hrma& de pret ou d’cmpnrnt de 
titres, ne s’xquittent pas de leun obligatiwis. 

Les 4tabliwmwn& qui b(r*iiómt du haikmmt pr(w i f’ardck 7 bdwment tmm4dktement k ComMsrion 
bancabc et fina- lorsqu’ils tmnbent Y)YI Ier dispositiom de I’articfe 9. 

Art. 93. Lc prhcnt ~lemmt cnbc en vigueur le ler janvier 1996. 
Bmxellrs, k 5 dtcembre 1595. 

L Rbident 
,.-L. D”pbt. 

VU poy’ ttic mncxt i l’arrttt tinUW du 31 d4wmbre 1993. 

Le Vicdmnkr Mtitrc et Minisme des Fbnnar et du Commerc= c%ttritrieur, 
Ph MAWAM 

Le Vlcc-F’mtdcr Ministm ct@istrc de I’Emnomk et des T4l4cc”nmu~tiom, 
E. DI RLKt 

_- 

VU la lei du 22 mus 1993 mktive au stabtt et au conk6le des Ctabl’ -la de ncdit. mtatnment *r atticks 43, 
499.61,63,64 et 80; 

VU k dbutive 8W299KEE du Corweil des CommuruuNs ~mp4emws du 17 wril 1989 cmKcm.ntksfmlds 
pmpres da (Ilbfkxments de credit. teUe que modifik pa, ks directives 91/633/CEE cl 92/16/CEE du Cmwil des 
Commun”lés cut”-; 

t 

VU la directiw 89/647/CEZ du Gwsefl des CommutuuaS l ump&rmes du 18 d&embre 1989 t&ttw & w1 ratio 
de solvabibtc do thblkwments de CrMiL t.zUe que modifik par ks directiver 91/31/CEE, 94/7/CE et 93/1S/CE de 
k Commksion des Communautá ~mp6enncs; 

Vukdurctiw92,,21,~EduConuildnCommu~ulá~ du 21 déccmbm 1992 mkttvr 4 k s”mic 
km et au mntiie des grmdr tisques de= ttabliwmm~ de c+diF 

VU k dimcttvc 93/6/CEE du Corruil des Communaut4s eump&me= du 15 mars 1993 our l’ad&q”aion da foonds 
pmpm des mtmprises d’bwestiwement et des &ablt%wnents de ct4dit; 
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.,,, ,,.vis de ,. ~.nque N.tto”.le de Bel@que; 
vu I. c.,,wlt.aon de l’Asw6.tion belge des Banqua. 

Arme: 

Sccllbn I. - Chnp dápplicatiml 

ti; 1”. k d&.posidonr du prhent &glmwnt r’.ppliq”ent .ux Ctablissements de cr6dit vis& .“x titres II et IV de 
I. 101 d” 22 WII ,993 relaöve .” st.hrt et .” contr8le des ktablissemmb de cklit. 

h &.bl&remcn& de dril et k lei vis& P l’.ltnk. Ier smt d&xomm4s ci-.prk rerp&ivemrnt ‘les &blir- 
XlnF”W et ‘la lor. 

Scctim fl. - Déftniöom diverus 

3” ‘d.lt.‘, l. v.,+.&,n de l. v.l.“r d’w @on suite il we frible v.r*tion de la v.Ie”r $ie l’imtnmwnt Y>UL- 
jacent .uqu* kp!i”” .e F(f.?r.; 

‘70 %stmmmO dCdvCs hors boum’, da inrhummt. d&ivh qui n’ont pas et6 negociá sur un MICM crganid 
où 0s sant rubordonntr h des exig- m rmtike de muga ~“rmli&es; 

8” WSmmmt hnanctef, un des inrtrumm~ vi4s I l’article Ier, s Ier ct 2, de la lai d” 6 awill995 relative 1”. 
march& WCO~~.~ICS. .” statut da mhepruer d’tnvatirummt et i leur mntile, .“x intermkìti et conreillers en 
placemenb; 

9’ ‘p@ération~ du tisque’, les d.gr& de dsqur .ppliublrr .YX contrep.rtir conridérks, mnformknmt .” 
chapitm 111; 

toutefois, les risquer 10”s formc de dmits de co”rt.ge, mmmisaionr, int&St% dividmdes ët dCpbb de marges, 
ainri q”e la .utres dsqua rkultmt de f’exkution de trmwtiom, uattt& vts-&-W de chmbms de mmpnuöon et 
de bowses spkifiks px la Commiuion buutre et finmcihr SC voknt .mibwr la mCme pandkr.t&m que celle 
.tWib”te lomque la conhcpmtie at tut &blissmtmt de &dit de L unr g&gr.phiq”e A; 

10’ ?isq”c @ér.,‘, le rtsq”e d’un “.ri.ti,. de l. v.,eur de m.xhf d’un imhument fi”.“cia ,,mvoq”k p.r 
“ne Ouctuaöon d” nive.” des t.yx d’int&St (durr IC 01 d’w obltgation o” .“be tibe de crkxe o” d’un Uv.bument 
dCdv& s”r obligaöan o” .“hc titre de &.m,, OY p.r un mo”v.mznt génha, d” m.& de. .cdonr OY .“tm. v.k”r. 
.ssimil.bles I da .cbom non imput.ble & ceruitws CmcthiSiquer rpkifiquer ds valews mmmki (dam le US . 
d’um action ou autm vdeur .&miLble a “ry rction ou d’un titmmmt dériv6 s”r .ction OY .“tre uleur urimilble 
i “M .ction,; 

11’ 5-ique #diqur*, IC risq”. d’unc v,d.tim dc f. v.lcu, dr m.r& d’un irWnam.“t finmcim ~0”s ,ï”tl”ence 

de facteurr lik A yin 4mettc”r OY, w le UI d’un bWmmmt d&id, i l’6mette”r de I’itWnmwnt sas-*cent; 
12” %“.t,.nt m”verF, un instrument hb pu ““e mtité ,um quc l’hn.tt.“r de l’instmment rour-)ac.nt, q”i 

dome a sen d&mteur le dmit 
-deso”saim é un cmtain nombm d’rctiom ou auti vahn .uimilabk i der .ctiom, o” d’obligationr ou 

.ubcI tihes de &.nce, a “n prix d&wrmi& o” 
- d’évlter une perte pat mpport .yx fl”ciudions d’un indice rel.tif 1 yn o” plusimtrs bntrummts ftmtim, 

ju.qu’A b d.te d’exptmtion d” w.rr.nt; 
13” %atw gkognphtque A’ et ‘.otw gCogmphiq”e 8’. Ir zones r”iv.nrrr : 
la zotw g(ogrilpbiq”e A mmprmd la Et.rr membrw de 1. CommwuuN c”mpccnm. ainri q”e toys Ier .“mS 

,a.ys qui sant membnr a p.rt et,ti+re de l’~tion de Cwpk.tion et de Dtvclap~ment Economique et le. p.ys 
qui ent co,,c,” des .cm,dr spkimx de pr2t .v.c le Fonds Mo,,k~re ,ntem.öo~, @Ml) dm. le odre da Accordr 
g+nk.ux d’empmnt Kemr.l Agmmenb to Bormw’~ d” FMI; cepmdant, Mut py. qui rCechelanne s. dette 
publiquc cxtkieum at ex,” de l. .“ne g*.pbiq”e A pendant une pkicdc de cinq ans; 

la LOM gkgnpbique B comprrnd tou les pys qui n’.ppatienmnt p.. I la zone g40graphique A. 



BELGISCH STAATSBLAD - 22.03.1996 - t.fOXITEilR BELGE 6M7 

Q~,~,,,, 111, - ~.3inttion du poneieuille de n@xi.óan 

AR. 1. L=. ~pcntions l t tmwxtior~ .vis6=s 6 l’.rticl= 3, 2’. d. doivmt wisf.ixe : 
wit ayx mrditionr hum~dcs attx poinb 1”. 2’. 3’ et 5” du remtxl .lin(.; 

. soit aux coditiors Cnumérécs *YX points 4’ e< 5” fiyrant *u secord *li*.. 
Lu mndittons vides *u prrmkr *lin6* ulnt les suiv*ntes : 
1” les rkques Lont &.lu$ quotidi~mt .u pti.x du ~rd16; 
2’ k g.r.ntte =st .d.ptk de rmrdk’e 6 teti com e des v.ri.öons signiftc.tivcr de k v.leur de. tibes sur ksquels 

porte l’opératton DY b trawctlon en qurtion. r IC on “ry +gie jug6e .crrpt.ble p.r k Cammirsion banuire et 
firacGxc; 

Y l’op6r.iion OY k tr.r~.ctton privoit que la crC.nccr de I’6Ubliunnent sant .“tom.dquement et immcdia- 
tement compdes avec la cr4anccs de .. contmpMi= m UI de dCf.ilknw de cette derni6m; 

4’ il s’*git d’une op4mtion ou d’um tremsaction int=rprofe5iionrAle; 
5’ CeS OP(r*liON et tmwctionr sant rkerv6.S 6 leur W.ge .crrptC l t *ppropri6, Ics tr*nucdons *rtificielks, et 

plus sp6cklrmmt c=lles qui ne sant pis 6 cou* tmne, c<mt cxclua. 
AR. 5. L&durion dWCtm?ntr particulicrr dam le portrfcuille de nigocktion, ou leur cxdwion, s’elfeclue selon 

da proced~m ob@tivc~ ‘~tttpt~nnt, k os cCb6.W. la rw~s mmpbbles .uxqudles !‘6Ubbss=mcnt nt 10umis. 
Les prXéd”M et normes compkbks d4temdrunt k mmposition du portefeuille dr t+ci.tion doivent km 

.ppliqu&s de nunihc cwsknte. 
Art. 6. Nombsunt les dispositiom de l’utidc 5. k Commttion b.nc.t,. ct ftn.nct.$m pe,,t, si el,= l’e5time 

.ppmpd6 d’un point de VU= pntdmtid. impaer I’inchtsion d’6limmts ou.c.t&xtes d’6Mmcntr dam le portefeuille 
de r@ct.tion, 0” s’oppowr 6 leur incbtsion d.m le pomlcuille de nfgocktton. 

sows=&m2.-tkminimk 
Art. 7. Lm Ct.bli.xnuntr qui r6potxknt & mnditiom r”iv.ntcr puvmt ol~kr la cxigmr en fonds pmpres 

rebtives i Icur por(d+uille de n@cWion mnfotm6mmM .” chpim 111, pIut& que sdon ks disporitions drs 
chcdres IV i VIL Crtte diswsition s’adiwe mutatis mubndis aux nonnes hultant du cbwiim X. . . 

Les mnditicm visées au pr=mkr .,im?. .ont Ier S”i”.“k. : 
1” le portefeui,,c de n+cktion n’cx6de p.s mrm.l=ment 5 % de I’erarmble de Icurs op6mtionr; 
2” le tot.1 der postdons du portef=tdlk de n+ci.tion n d+.sw p.s nmnukment k cuntwv.leur m fr.m 

belges de 15 miltion. d’kus: 
3’ le portefeuille de nigocktion n’ack* 6 .u~un moment 6 ‘% de I’rnrcmble de leun op&.tions n le tot.1 des 

positionr du portefwille de n6gxi.tton n’a&de 6 .“LM moment k conhCv.I~r m fmm belgs de 20 millionr 
d’k”S. 

Art. 8. 5 Ier. Pour olctder, .yx firrr de l’.rdck 7, k prt que mpr6s=nte le portekuilk de Mgockhon d.nc 
I’enwmble de leun opCr.tiotw Ier 6t&liss=mentr IC rCf&wont .Y tol du bikn et du bots bikn. I l’erceptton des 
opntionr bon bikn qui n’impliquent p+r de rkque de &dit ou de rmrch6. 

s 2. Pour I’6vd”ation d” volume da op6mttonr de bikn et hors bikn : 
- Ics obligatiotn et autres titres de cAnc= sant prkes en mmpte sur ba= de leur v.leur de march6 ou de leur 

“*leur Mmin.le; 
- les atiom et autm valeun .ssimikbles xmt prises en compte sur b.s= dr leur wleur de marché. et 
- les instmments d&ivés sant prir l n compt= selon la wleur nardraal= cu k uleur de match6 de. instrumentr 

SO”S-pCVMS 
Les paitions tongws ct cw”=. sant .dditior&es quel que soit Icur .igne. 
Art. 9. Au nr où un 6t.bli swmmd d6pa.xmit. .“dell d’une courte 

fix6es 6 l’.rtide 7;2= AnC., lD l t 2”. o” dep-.it Vun de. limit=. ou 
3’. l’etablisument en question doit zc mnfrmer .“x exigmces définies 6 l’arttcle 82. 4 2. en ce qui co~~erne sen 
portefeuille de négociation. 
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lm exigences dkoulant des chapims Y et Vl sant remplackr par celles d&rltes ci-aprk : 
l” la pition nette es* caln~lk s6parément pow chque instnrment financier; 
2’ les opöonr aclwtks l ntraincnt “tw exlgcnce 6gale 1 celle de leur inrtrumcnt u>u3jacent l’etigence ne pourra 

toulefois excéder la valeur de marrhe de l’opiio~ 
3” la optians vendues enhahent “ne exigence egale a celk de leur insrmment sous-jacent; 
4” les indir s”r actionr ne sant pas dkompasks et rent en rnnshquet~e traith comme des poriiionr individudIes; 
5’ l’exigence dkaulmt des positlorw netta en obligationr et a”lres tibes de cthnn at la somme des exlgencn 

re,ad”es aux rlsqucs spkillq”e et gèti, ulc”lks comme suir : 
l’exlgewe rrlaöve a” risque spklhq”e ebt olmk pou chque position nette apr& applicaöon dn pmdhiions 

d” ,isq”e; 

DIJ* ttsiduelle Exigmce 
Cm 5) 

a 1 an 0.7 

>1anets5am 3.25 

>5aNe1sloaN 525 

>lOanr 125 

6” l’exigcnce dkoulant des poritioni en actionr et autres valeurr assimilabla h da actionr est la somme des 
cugences relatlves aUX ri$qus @clfique et ghkal, calc”lea mmme wit : 

I’cxigence m foonds pmpms relative a” risque spkifiq”e s’&ve & 4 % de la somme des valeurs abrolues des 
pcsibom netle~ courks et der paitiorrr ties langua; 

l’exigerce en fonds pmpres mlahve a” dsque gCnCral r’Cl~ve I 8 Sb de clwque pcktion nette. 

Sous-sectim 4. - Evaluation des positiora 
Art. 12. I.or%yïl ne rel& pas du Regime ptivu dar I’article i’, “n 6tablissemml Cvalue quotidierwment u>n 

portefeuille de n+clatlon & sa wleur de mm&. 
Art. 13. En l’absence de wleur de durche aishmt dlsF&ble et s”&wm,, at repr#smbti”e, I’&abliuemrnt 

h!alyw q”otidiennemml y>n portefeuille de nepociaion xlon da mhhodes pmdmai qu’ll d&rmin et !ppliq”e de 
rnmlèm cuNta”te. 

CHAPm LI. - Fm& pmpnr 
Art. 14.5 Ier. bnt prir en ccrkd4möon comme 4lhmtr des fonds propres : 
1’ la fonds proptes YNU rtito, Y mmpwnt des CICmmb mention,-& so”s al et aprh dM”c+ion des postes 

mentiom 50”s è, : 
al &mmLr P inclwe : 
0 le capita1 liber4 et les primes d’hiasio~: 
ii) la rherver et le b6nHice report.& 
iii) IC fonds pour rlqun bamires gèncr.“x; 
bl portes i deduim : 
0 Ia pte de I’exercice et Ja prte wportee; 

il) In hak d’&ablissemmt; 
iii) la immobilhtion5 itxurporelln; 
iv) la acdonr pmpms de I’&abllw,,,ent; 
vl la perles et chaga possibles et p&isibles pour I “elks, de 1%~ de la Commission banok et finanóhe, 

Ics réd”tio~ de valar nkesaaires n*“nt pa Cte acthes ou “1 es pmvisions nkusaires mnrtihkes; 
2” la 6Kmmts c”mpl+menhires des fonds prop-, 1 conaxrerye de 100 % a” plus des fonds pmpnr sen% slrfc10 

defitis a” I” ci-de~“s : 
0, les pl”wal”cs de ~valuaöon; 
bl IC fonds interne dc YNritC; 
cl IR fonds ver& recueilik a” moyen de tihes .4 dur& ind&rmi& et d’autws inrrmmenls de financement et 

mnplirsant les mnditionr phues au 5 2; 



1’ ci-der=“=; 
le mom=,,, p”r Jequel J- (lemma uish ici u>n, prir en considération. es, pmg+vement tiui, =” tours de= 

chq dcdàm am-,& p+c&&nt ia datc de ranbo”Js=memT ahn,que ce montan, ne 501, p== rupkieur, i Ja fin de J= 
cjnquiem, quatneme. ~jrièmme, deuxi&mme e, dcrmert =mwe precedan, la d=,e de mmbourwmen,. 6 re=p=cdvemm, I 

80 cx. 60 %. 40 R, 20 % e, o ?i du mom=“, du p*,. 

c~ J. su&&bwion =‘=pp,+ &kment & L ihnuncRdon phiodiquemat due; 
d) le d&irmr ou I’4mmeur = IC dmi, de diU4ru le p=imwn, de l= t+mUk=tion pkriodiquement due; 
r) ks fond= l , L &n”&=tion pcrimdiquc encum dur puvcn, Me =ff=c@ i l’ap”x’emen, de prres. mu, m 

pennaun, =U débiteur ou a l’&ne,,ew de pounuivm =m =c+iti,cS. 
4 3. La dates subd& et les diotu prCf4mntiellcr cumulrtives mmtionnk 1” 5 Ier, Ier =lin&, Zo, d), 

doivent remplir la mnditiom =uiv=ntes don, le re=p=c, bit I’obj=, d’un contik p&l=blc p=r L Commiuion bancake 
et humclére : 

=, elk n pwvcn, @m rrmbounks =ntitipaöv=m=n, qu’h l’in,ti=tive du ddbiaur e, =vec I’accon, prG=,=ble de la 
Commiuion banoire et hmtièm; 

b) leur dur& inid=le =‘tlCve & =u moinr tinq 1~; si la d&e n, tiilerminte, le d+l=i de pti=vi= r’U&e & =Y 
*Ouw cinq *ns; 

r, les fond= lom =ccordk =u, UTY bl=.= =ubcwdom4e, telle que d#in,e =Y 5 2. b,, supra: 
d) le conm, ne peu, p= compo~cr de d=u==s pr&‘oy=n, que. dam dn cimons~nces d&ermira& =utrn que la 

liq”id=hon de l’CUbkrcm=nt, la drne dew= tm rembou&e =v=n, I’kh(=ce convmue. 
5 1. Lnr pr(ludic= des dtiutiom I opcnr en application de di=poritiom kg=les, In fond= pmpre= xm, ulc”IcS 

=pr& deduction de= polw =uiv=“o : 
1’ les participatiions dam da cnhvpriba li&s l , da enbvprius =vec l~elles il exis<c “n lim de ~röcipation, 

lorsque ces cnmpri=s ion, des 6trblkzmmtr de crkii,, der enmprisw d’invnbuemen,, “u d’aums &blisumena 
fimnrien don, l’=ctivi,i cour=n,e cm&,= l n l’octmi de &dih ou drm l= concl~ion &=ums opkaöonr qui lont 
pnscs cn comid&=tion po”, IC aIc” des exigences rhultmn, du prtsm, &gkme,,t; 

2’ In p=rdcip=tionr danr ds mmpriws liks et de= enmpriur =vec Inqueller il l xU,e un lien de paröcip=,ion, 
lor=q”‘il r’agi, d’rnhvprim d’=wwmxs ererpn, “nc =c+iviN =um qu= ECU= ti =” 1’ cidnrus; 

3” Ics irsbllmm~ l , cr&=nca vi=& =Y 5 Ier, Ier =lin@=, 2O. 4 l , d), n por,=n, IUT les abeprius mentionnks =u 1’ 
tidnrus; 

4’ In inrtrumenú ct cré*ms vúés à I’=rticle 15.5 Ier, 3e l l,,u?=. Y, L, po*n, IUI la l ,un.pri=== mcnhmrdes =u 
1” cideuur; 

5’ les =c,ions c, p=r& d’tiblisemcnb dc di,, d’m~eprixs d’inveröunnen, l , d’=umr 6~blisemmb 
financiers Cl= que vk& =Y 1” cidarur, rmii qui ne sxt, ti da entnprircs likes, ti des l nhepri.ws =vec Inquell~ il 
existe “n ben de p=tinp=hon, I l’excl”=ion des =timu et prtr qui fan, p=rb= du portefeuille de n+ci=ti”n, =insi que 
les dances et les instmmcnts vis& au 5 Ier, Ier ahéa, 2”. c) et dl, ct à l’=röcle 15, 6 Ier, k =lii=, 3’. ~rn,s p=r rrr 
&bllsumems peur l= prhe du ,OUI de= =cöonr et pr+r. cr+=m c< inrhumentr vis?= ic, qui d- 10 4b de= fmujs 
pmpm. tel= que déhnir l u 5 Ier, de l’CUblisem=n, xwmk l “= dúposidons du pr&en, reglement; 

6’ le= WmenLr da fond= pmprm de I’C~blisemm, 
ument il UW pti0 don, ;t 

ui 10n, d4,enw p”r der erdmpriur d=ns laquella l’etlblis. 

P 
DY pr da fili=la dc m PKI. 1 moUa q”e ces &mmt,= n= =oien, des CICmma 

complémm,=irrr de= onds pmpnr tcls que wá =Y 5 le,. alin+= Ier, 2’. e, I l’atide 15.5 le,, k =linc=, ?.“, et qu% 
me m-shtuent le mmploi de moyerrr que kr mbcpnur vukr on, rkol,k rp&cifiqiquemm t à celte hl comme véhfc”,cs 
de haancemen, auprk de ti=- l , I propos des@= ces ticrs on, CLé cxpre=&nen, informh; 

79 ks crhvxs CL Is =ums =aifs, y complis In neum et .YmS =cdh f”NB. =uti que c.ax wh .“% p”in~ 1” 
à 5” ciderrur. IUI der cnmprim lik l , da ampriur =v~ loquell== il l xi«e mn lim ik p=rdcip,io~ =imi quc la 
e,,g.gemmú peur le mmpte ou en faveur dc cs en@ Jrpes, f “ll.3 que nr Cr&-, Cu .“~!?t= =c,ih et CTS 
engagement5 ne soied. q”=n, h leur IUNR l , i Iwrs co 1bon5, pnhfikr mmme opCn,wnr barr=w= cmu=n,e=; 

8’ les dmin d’assacii= ditenus d=tw de= enhcpriur, don, le man,=n, p=r pmte ou le montan, to~1l des pos@= 
dCp==w Is limila priwer a l’ardcle 32, 5 5, =Un6= Ier, de l= lei, oy cek piSvim= g l’=rdcle 146 de la lei en ce qui 
conceme les CLablWemmts vircS dans n, =rdcl=. I wsvxnenc~ du montan, de R deprrremen,. 

La Commision b=nc=in c, fininci&e pm, dispenser l’i~blisemen, de l’obligation de dtiuire les =ctiom et p=r%. 
imnumena et créanccs vis& <IUX 1’ B 5” du p&n, p=r=gmphe, lo~ue leur détention == =ime dam le adre d’une 
o~ratian d’asainisement OY de wuveUge des m,mprUes vk4s. 
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3’ In CI~“a vSs =Y 5 Ier, ID. 3’ e, 6O. =J, lonque I= co”mp=rde es, u” pouvoir public omb=l ou YN banque 
centrale d’un payr de Ia zone ghgmphique B l , qui en plus so”, Welk l , firu”c+s dans la devisr rutiorale de 
I’emprunteur, =illsi que lorsque In Umentr visfs ici LO”, gr=“,is itivoobkmen, e, expmss6ment p=r Y” lel pouvair 
public c~“tr=l ou YW Me hnquc centrale et y)“, libellk et ka”& d=s la deviw ry,ioTuC commu”e =Y garant el 
b remPlunle”r; 

4” la Clémenu vis& au 5 Ier, 1*, 7, 5’. 6O. EJ. bJ. cJ. dJ. 0, gJ et 7”. don, la conWepartie appafien, =YX pauvoirs 
publi? OY Ctablissemmls mc”,iornr& ci-aprh, ou qui so”, g=r=“,is itivocablemcn, et exprers6menl p=r I’u” de ces 
puvom pubhz ou iublissemmts, y compris les 6Mmena garanös par Y” dmit de gage opposable sur des valews 
mobilières hises par ces pouvoirs publin ou 6tabltimenls : 

0) la Communa”tés eumpéennes: 
bJ les pouvoh pubks ce”,r=ux e, IR banquer cenhales des p=ys de 1. zzone g6ographique A: 
cJ les Régionr et les Commum.u,6s belges: 



6652 BELGISCH STAATSBLAD - 2X03.1996 - MONITEUR BELGE 

aupri? de lui. 
& ,,,,.t pas davanbge rompti~ danr le volume pondéré des risques. 1” engagements visés au S Ier, 6”. fJ. qui re 

rapp,.,en, e de, &,,ens qu; ,,e smt pas compris dans Je wJume po”der~ des risques en appficabon du ptSsent 

(2) Pour les swaps de taux d’intMt ‘variable/vaMble* dam une in6me devise. il “‘at pas olNl6 de dsque de 
aédit potenttel haw. 
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$atton 1. - Rkque de r&kmmt/livrakm 

Art. 19. L’6kblirseme nt ukuk la dtihrce de pti A IaqueUe il est expa4 pau chaque ophraöon s”r obligatians 
OY auhEI tit,vs de Crcuue oy s”r ,ctionr OY .uber Vak”n asstmtkbla A des acdom, qui n’est pas dénouk aph la 
dak de ,A@,,mt p,A,,,e. 

IA di&mx de Prk A bquelk est npcs4 I’Atabhent alt rrprcrmtce par k dt&ww enbe le pM de rAgkment 
cmvm” pour Is obl@dom o” a”ts titi de &am 0” peur la ac+tom ou auhcs valew assimtkbks A des xdom, 
et leur vaku de mat&& losq”e atte diffmnce put enln~her we perte pour I’Atablksement. 

“el est expoé l’Ctabtk,emmt nt obtm” en multipltant 
6 de la seconde colm,ne d” tabka” ct.ap,As : 

I 
Nombm de jmua mwrabks aprk I I Exigaxm 

la dak de rAgkmmt prlvue fmds Proprrr 

-. 

5-15 

16-50 

31 - 45 

46 0” plus 

A ryrtir du q”armtesì.iAme jmr ouvmbk aprk k dak de ,A@mt phw, l’extgcm m fonds p’oprer est 
Agalc ,Y montant IC plur CkvA de : 

Un Atablkaemmt q” l pa,‘4 ds t&es .v.nt de b wat” rrpu, ou qui, ,tti de, We, ,v,nt d’e,, woir w k 
P.knte”t, a”pp‘uk ure Co- m fonds pqres @k A 8 % de k nl?” dm ttbcr o” d” m0nt.m dt A l’t,ablit 
aanent, multtpliA puk pondhdon du rkque &tabk A k wntmpum omcemk.’ 

Duu le CU d’ophtiarr tnnsfmtaliArs, l’exi@mx en huls pmpms n’est l pplhbk q”e si un pUr l ” moim s’est 
bul6 dep& q”e I’Ctablisemmt . e#amA k Pakment ou k ttvmtwn des tibrr. 

M23.ceaelmw ; p,Ak,mp,,,nk de Uha. 

a rmpnmté ou k valw de ma&+ de h garantie, lomque cette dtfkmxe at paitive. 
Dam kordaopCnti~deprucmpniionctdsempnrnbdc tiha.ppllrrrunta”portefeuilledcnegocution 

I’Ctabltwmmt uk& k di%&mcx entx le montmt q”‘U a PIW w k v.k”r de marcN de k garantie et k vak”. de 
mud-& ds tibes qu’il a vl lmsque cette di&mce at pwttive. 

Le monknt d” s,,pplhmt de garantie put n’At,e pu pds en mmpk dans les ulnh dkrits a”x altias 
p+dmb si 80” mnbnuaçmm t at garanti de telle manWe q”e 1’Ctablkaemat qui efkcac IC mmkrt est toup”, 
usur4 que le ru~kment de gmntk ki sera ,estih,A en cas de déktlkm de II ~ont=ePartk. 

Les int4rAk mu,,,s sant mmpds dar k cahl dek valw de maxM der montants prAths 0” empruntk et de k 
-tic. 

L’Atabhement qui tramtAre ds titi, oy der dmits &.ttk A k propriAt4 des titres, daw “ne ophtion de mtse 
en persion. et I’Atablksment q” pti des dtrer datu te odn d’un pzAt de titres, incluent ces titres danr le calcul de 
kurs exigences m fonds pmpres a” tim des ctupiher ” et “,. 
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Art. 32. La 4cbngw tînmcim sonl Mt4% au regard du rkque g4n6r.l de uyx d’int6r4t .ur k mkn. bare que 
ksil?sùummkíig”nnt~“bikn 

Pu comiqumt un 6cbaw de t.“. d’tnt4t4t dl= kquel un &abttsement wit yn t.ayx wrkbk et p.k un uyx 
fbe et mik LVCiWIEkmmbinicon: 

- d’un pcdttm bngue dw un tmtnwnt 6 ~.WI v.rkble d’w 4ch6.m 4quiwknt 6 k p6rkde qui s’koule 
jus@ k rrft..tton du t.yx d’int6dt et 

- d’un paition cw* dw un tnshummt 6 Uux fixe aymt la mCme 4chéance que I’échange lui-m4me. 
Art. 33. Aux fh du chxl da extgewx. cn ~ttk’e de zkquc gh6r.l. l’eUbluUment qui 4value .u pdx du mach4 

n @re IC rtque dc ti”. d’tnt6r6t des tn.tnunzn~ vt.4. .“x rrtick. 29 4 32 .ur k b.u des tlux ftrunckrs act”&.& 
peut utilker de. m4thdes de ulcul tw4e. IUI k umibilit4 peur uhh la positiorrp mmmks et Fst ten” de les 
uttlker pwr touw oblig.tion ou .utm titre de a4.m~ 9” Cbt amorti IUI M durée r0riduelk et dont le prtncipal n’ert 
pas mbxm4 m “ne .e”le fok. 
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. 
b ,,,6~e de dd et Y>” “iitiwjon pa t’6tablissement doivmt r4pondre .ux conditiow tix& ~.r l’atick X 

et ebe p~lablement qq~~~~ts par b Commirsion bwùe et fwdtre. 
k bieb mt PW en mmpte relon Ier dkpositims de. AcI~s 39 A 51. 
L.. postdons en oPtjons *tent mumiies .ux extgenm mmpkmmtaires peur counir les risques g.mma et “eg.. 

Art. 24. Un Ct.blksement q”i “‘. P.. x..m”~. .wx mtthds de cal~l pr6vuc 6 l’article 33 peut tnitcr .u regard 
d,, eque ab”eml, mmme .möhement mmpmte toute paition en inshurnenb vis& aux articler 29 A 32. q”i ratfsfait 
.“X conditianr I”iYl”k5 : 

_ ,- pai6,,m .,nt 1. mtme v.k”r ct rent libeU4.s datu la nieme mon”.i.; 
_ les hux de &ftnnce (potu la paitionr 6 hu varkble) DY tes coupons tpour les pasihoru i tux fke) xmt 

choitement &n6.; 
_ k d,,te de &xz,tton du uyx d’inMt ou, ~mn les positiom 6 ~coupon fixe, l’khcmce rhiduelle rapxte Ir 

limit.. .“i”.“te. : 
.mtid’w,mis:m@mejxu, 
-d’“nmo~.un.n:d.rk.up<~“r.. 
-pk.d?mm:dwk.trent.jm=.. 

5cctim 11. - Rlsque @cit3que et rbque gtntral 
M. 33. L!&.btk.ement duae .e. po.ttbn. netW ulon la monrai~ d.m laquelk. elks wnt libellécr et czJ@.de 

yw l ,, fh p,c,~ pou k rkque @n&.t .+tment d.m cbaquc mmm.te. 
L m”. .@ftque f.it l’objet d’u ak”l poiw cham der Cl&nents tdmttques vk6s 6 l’.ticle 27. 

bwection 1. - Rkque rptcifque 

M. 36, L%t.bli,,awnt imp”t. ys &dom n.tta .“. c.t@rk. .ppropdCB d” t.bk.u ci-. rk *UI k b... de. 
tchtanm tiduefk., <e.tJdir. iwqu’.“. khcuwts a5rulcs. et k. multiplie m.“it. p.r In po IJ 4mbor6 tndiiuCa. 

IJ .dditimm. ... positiom ~adCIce, fqu’clk. mimt longua 0” mUmr) .ftn de alada ~)n l xigmc m fond. 
pmpm.pourbcwwmurdurkq”espkioque. 

El4menb de Elt,,,cnb 4ftgibla 
I’8dUdnirtI*ttO” Autres 

cenlrale deObim& pk. de plu de 4l6llWlItS 
6624maf. 24 mob 

0% 025% 1% 1.6 Ik 8% 

Lorsque l’ctlbtiwemmt d4dent m portefe”ille ws prop- obligadon, ou .“tre. titms de cr4.m. --0’ ne wnt 
pu prk m mmpte peur le uIc”, du ,t.q”e .pkiF,q”e. 

Ls 4kment. de t’.dmtnkt~.tio” .x”t=.k umt deti conformhnmt 1 l’articfe 3; la Cl&,,e,,t. 6bgibk. ..,nt 
d6ftnk cunform4mmt I I’article 37. 

M 37. Elhenk Cligibla. 
Onentend~6l6men~Cligtbk.*rpaitimnbnguar<murta: 
1’ en Utmmk vih I l’uitck 16.5 3, du p&ent ,6$mer,~ 
Pen oblig&ons et .utm tinw de rrture : 
-~~6km<e~.umoinrunmurhe~~d’unE~tmembrrdeI’Vnioneumpknrr,ct 
-comtd& cntttm. chnt m&unmmt uquida ct pr4%mtmt, en mkm de k .olv.biJitC de l’&nettcur. un rirque 

de d4ktlt.wx d’un Nve.u .xmp.r.e w inf6deu 6 celui de. CI&ne,,b vk& .Y ,Q ct..v.nl; 
3’ en obligaiom et .“ha titz. de a6.w~ m&.mmmt liquida et pr4wnM. en “kon de k solv.bilit6 de 

hwtk”r, Y” rkque de d6f.dt.m d’un ni”mu comp.r.bl. ou bd&kw Ir .A,f de. 6l&,e,,b vk6. .” 10 &.v,,,t; 
k~uedcdCfiilluwtlie6~ömrdoit.~H4~~”66Ecniver”: 
-pu.umoirrrdnuorgmkms. d’tval”atiml RoDMw pk commbslon bBnuuc et fitutihe, 0” 
_ pdr lul snd organbm d%valudan lEwnnu puk Commi..bm b.x.be et fuutik. pour .“tmt qu’un .“tn 

olganbme lecomu ne kur alt pas .ttdb”t lul rang fnftrinu; 
um 6kment ..m onwtd4r4 mmme p&knt un ai.que de d6f.tlkm comp.r.bk m, tnf&ieur 6 celui d.. Ckt,,en~ 

vuk au 1’ CkWant, lonqu’un mUöm wmspond.nt 6 un nivtlu d’invertirpement (“inverbnmt gr.de’) lui .UT. et4 
.tùibute; 

4’ en obtigtknr d .utms ttmr de m6.m Cmt. ~.r des wct4t(r dont la ttmS bnt prrtk de l’indice BEL 20. pou 
auta,,t qu’“,, .,g.ni.me d’&A,.tion reco,,nu pa k Commtsbn bwc.tre et 6n.tike ne Lrur .it pa. .tibuC un r.“g 
lnftlieur a celui vi.4 1” 3” ci-.v.nt. 

Lonqu’elle l’esim .ppmpd6 d’un point de vy. prudentiel. k Commision banuke et 6nancthp peut impow i 
Y,, 4t.blk.eme,,t d’.ppbque, 6 yn A6mea-d l’extgrnrr k pk. 6lev4e en m.tike de Nque sp6ctfiquc. 

Art. 3.5. Uhenk de l’.dmini.kation cenmk. 
on mkd par tlemmk de l’.dmtnktmtion cmtrale 1” .em de I’uticle 36. Ier paitionr longues et counes en 

tltments vbts i I’ardde 16.5 6, Ier ditia, 3’ el SUiVanD. 

5cmseeicln 2. - Rbque g6nc1.l 
A. ChoU de la methode. 
Art. 39. Po”, le c.lc”I du Nque @6,.l, l’&.blksenwnt ~mum útilker : 
- soit “ne mCthode en foncöon de l’6cM.m teUe que d6crite .~lx uticks 40 A 45. 
. wit “ne m&hode m fonction de k duration telle que dkrite .ux articles 46 A 51. 
fXt.bli&.mt rpptiquera la m&hodc chokie de mmftre mnrtmte et ne pourn modifier ce rhoix que moyen- 

Mnt l’.~rd p&l.ble de k Commission banuire et ftnar&re. 



la psde de k positim longw pond&& wn mmpm&e d’um zow qui at compens4e pr k position cotie non 
cornpmsie de k m6me zon mr#itue k @tion pmd6r6e mmpa6e he celte zone. 
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Deu% 

Tmis 
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3%.“,, 

(2) 

os Imob 
>lS 3mou 
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>6512mok 
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a 4s sans 
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> 7SlOam 
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moinsde35. 

(3) 
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08 
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a 93r10,6ms 5.25 
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07 
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zone thmdo” modifik v.ri.tio” pr4.vumk 
du tayx d’inbhet ($1 

(1) I UI (3) 

U" >OSl 1 
Deux z.lS3.b 0.85 
Tmb >36 os7 

Art. 49. L’Ctablkseme”t cahk b position pond4h sur b base de k duntion de chaque hstrumcnt m multiplianl 
s. VIJFUI de ma& par sa duntion modifik et pa b variaho” prhum& du taux d’inNr4, lorsqu’if s’agit d’u” 
inshummt qui est afkct4 de cette duntion modifik pariiculike Wcdr colonne 3 du tabkau figurant i l’artick 488). 

M 50. L’4fablisement ulcule ses pcsitions lonyes et courtes, pmdCr4es sur b base de la duntion, dans chaque 
2c.M. 
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Srction ll. - Rique sphcifique 
An. 59. g Ier. L’4tablhement multiplie sa position brute globale par 4 RP afin de calculer so” exigewe en fonds 

momes p>ur la cu~vcrture du risctue m&cifi~ue. 

. il ne peut r’agir d’émetcurs qui ent emir des abligatioonr et autres tibes de cr4am appebnt mw exigem de 8 % 
uelan r.rtt*c 34; . . 

au~nx position nette indivfduclle M doit rrphenter plus de 5 Ik de la vakw de l’ersemble du portefeuille 
d’actions et auti valeurs asGmilablcr i des actionr de t’4tablissemmt; 

toutefob les positionr poutmnt atteindn individuellement 10 % de fa valew de l’enumble du portefeuille 
d’actions et autres valeurs ashihbla A der actionr de I’6tabltssemmt. 6 mndibon que le total de ces pcsitiors ne 
dCpase pas 50 W du portefeuille. 
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M. 70. Lerigence en fonds pmpres pour la couverture du risque de clunge IUI ks positioru en moraks r’6llve 
è g % de b mrtie de k posihon nette dobale en dcvises de I’&ablissemenl qui l xc&de 2 96 du total de ses fonds 
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,,,fi. ,j. ,k d&,ga,‘on aux articks pr8réde”ts du ,&ent <hapin= le* ~tabliisemonts peuve”, utilker une au,r< 
“&ho& répo”da”, d”X c0*di*i0”s hxéer par I’article 7 g 

Ai. 76. ~o~u’un ét*b,issemen, conver,,, *es optiam *UT base du delta. il es, soum,s j uw exigp”c= 
supplémemaire pour couvrir le tisque gamma et le risque vega. 

alt. 78. k mtth~es de cdl~I mcntiomées à I’artick 75 doivent résulter en une exigence e” fonds pmprer suf5 
sarde : 

1’ pur dép=sser is pnes éventuelles quïl y durdit eu dart. : 
pu moins 95 % da pefidcs gli~rantes de dti purs ouvmbles du ccws des cinq atis pr+céde”ter. ou 
au moim 99 % de #fi&es gliswntes de dix jours ouvrables au cows des hois annkes précédcntes. 

,i réetabbsspmmt dMit mmmencé chdque pénale dvec ses pcdiom actuelles; ou 
2’ sur la ba= ,yune amlyse ds m~~~etnents des Uux de change portant *UI mutes la périades gliss.antes de dix 

jam ouvrables au tours des cinq *““Ges prkC6d=“*e= : 
- pour depasser les prtes pmbables penddnt ld péticde *uiv*nte de d&cnti”n de di* @urs ouvrables. danr 95 9. 

OY plus des si,u*tio~. ou 
peur dCpa*ser les per,=* pmbables dans 99 % OY plus des sihlatimu larsque I’analyse des mouveme”ts des taux 

de change ne pone quc sur ICJ wis demiem *ti; 
3- quel que soit le mantant des exi ences =n fonds pmpres vis& *UI. poina pk6dcnS. pour dépasser I’équiwJent 

de 2 % de la position rrtte cm~erte ca cuk conformément à l’aticle 69. 7 
Art. 79. Andyse pa’ scé~rio. 
5 Ier. Moyennant l’accord pr&.lable de la Comtissian b*ncaire et financière. un établissement pourn utilirer, 

paur *on portefeuille d’aptionr et les pasitionr de couvermrr qui s’y ramchent. la methode d’dnalysc par srinario 
dCcrite dans le pkent *tic,=, p*r démgation *ux dispositionr pr6vues *YX chapihes V, Vl et VIII. 

§ 2. Les pasitionr en optionr et les positiow de couvertwe qui s’y ranachent femnt l’obpt d’un traitement distinct. 
Toutefois. les exigcnces en nmtiëre de risquc spkifi ue tella 

à s’appliquer dux pr>sitions ,rait&s cu”fomGment du dsent *rAc. 
ue pGévue* pa les chapiters V et Vl continueront 

p 
5 3. L’élablissement d6tenmine we gamme fix& de modificabonr des facteurs de risque du ponefeuillc d’optiom 

et dcule ks varidtiom de la valew den ponefeuille A divers rudes de fa mhice ains, fom6e 
Pour diterminer f’exigence en fonds pmpm. f’6tablissement rCevalu= le portefeuille en foncbon de mcdifications 

simultdnées du tiux ou coun sous-pcent de l’option et de Ia volaölité de cc ,=YX ou cows. comme dtfini cikprk 
cc pmessus uier* 

comspondant, pour “I 
~établissement d’unc skic de mabices de rttvrluation de prix 4 deux dimenrionr 

* premik dimcnrian. BYX vdtiations des taux et des cows sous-ycentr et, pour la seconde 
dimenrion, à la wriaöon de la volaöbté der ,r,ux et tours pkcit4s. 

Unc mtrice d’évduabon est Cublic pour chaque ponefeuifle d’options pomnt sur un mkne insrmment. tel quc 
dihti ci-ap&s : 

_ 

unc matrice dlsh”ctc at établie, en c= qui coryeme : 
1’ les Omes de tiances ou UUI d’int&St, pr monruie, pour chaquc foourchenc d’&hiance défitie i I’ardcle 43 ou, 

si I’établissement ~blise la méthode ba* *UT fa duration. p*r zone defi”ie à I’=rdclc 48: 
2” les dctians et indices, pour cbaquc rmrche; 
3” les moties et I’or, peur chaque paire de mornies ou I’or; 
4” la *utres métdux pticieux, pour chaque m&l p*icux s6pdrérnent. 
54. Pourchaqucmahice.laoptionrct positionrdecouvertu~quis’ynt~chcntsont~valuéespourunefourchenr 

prkisk au-dessus c, au-dessous de la valeu, courant du MW-jxent. 

Cette fourcbette est dCrermin& par rappor, a Ir c*t&gork de Nque recouvmnt IP +.aux ou tour* sou*-pce”t vis@ 
ftdur d’mtéRt, cours du dm dr pmpriit6, COUS de change). 

Le fourhettes propos&* semnt : 
peur Is taux d’intCtit, compatibles *wx la plus élevk des hypothkes de variation de rendement 

P 
révue dans 

le tableau figurant i I’ardcle 43 (DY i l’artirle 48 pour les itabbssement qui utiknt l* méthodc bas& *UI = duratio”), 
soit 1 % pour les pesiöonr de la zone I.O.9 % 
3 Cau I % pur les pitionr de la zone 1,085 r 

UT les positiann de la zone 2. et 0.75 %, pour les positionr de 1. zone 
pou, les positioni de fa zone 2. et 0.7 5 pour le* posidons de fa zone 

3 pow les Clablissemems qui utilisent la methode baGe sur la duration); 
peur ks artionr, dam k cas d’un indice. enme moins 8 4r et plus 8 %; 
pour IIor et les devises, mm moinr 8 5b et plus g %; 
pour les dubes métdua p.+&ux, enme moinr 15 $6 et plus 15 IC. 

Pour toutes ks catégorks de risques, la faurchette doit 6he divisk au moins en dix intervalles égaux par rapport 
à l’observadon courante. 

5 5. La deux&nc dimemion de la mhice comparte une variation de la volatilité du UYX ou tours sous-jacent. 
Le portefeuille sera en Irrincim r6&alut wur une variahon de la valatibt~ de moim 25 R et ~1~s 25 %. 
l.&quc les cimnrt&s le’justifknt, 1; Comrnission bmcaire et fimncière put prescrire ‘I.utilisation d’une 

vdnation différente de la volatilit+ et/ou le calcul de @na intermediaires IY, Ia gnlle. 
5 6. L’exi 

ponefeuille EQ cukes dans chacune des matrices d’évaluation. f 
encc en fonds pmpms est repr&ntée par la samme ds pertes les plus élevks de 1. valew du 
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5 5. par d&,ga,ion au1 pr=gr=phes pr&&de”,s, “e lont pas compris danr l’enumbk der tisques : 
,” IS ,?,hmn,s vist, à ,‘ar,,dc 16, $$2 et 6, alinta Ier, 1” et 2’; 
2” IS tkmmts vis& à I’artick 1b.S Ier, do”, k co”,rep=tir at VU”= de celks viseeS a I’aröck 16.5 6, alinta Ier, 

3’. et qui SC,,,, Yk,ks c, hnands dam k devise ,u,ioruk de ceU= conWpartie; 
3’ ks tkmcntr vtsés à I’artick 16.5 jer, don, k co”mp=r,k CS, l’unc de celks vis& h l’ardcle 16.5 6. alinea Ier, 

40; 
4” les éknwnts vtsts i Iprtick 16. 5 ler, 1’ et 3’. lomquc k ro”h’ep=r,k es, u” Ckblissate”, de credit =uque, 

IYtablisseme”, u>umi= =ux dispaitiom du p&“, r*gkme”, es, =uaié d=w le odre d’u” r&se=u r+gi pr der 
dkpositions kgaks ou skw=ires en veltu duquel l’~tnblissemen, cik en pretier lku al charge d’opirer la rompen- 
ratio” (.ck=ri”g’) des liquidités des &blirremm,= p=rdrip=“, =Y W=u; 

5” Ier éltments vis& à I’artick 16.5 Ier, lorsque Ia mnhvprhe es1 hm des m,repriws menho& ci-=pr& qui 
font I’abjet d’un cone6le IUI b=se conwlidCF tel que ptivu pr l’srdck 49 de Is ki ou l’arbck 95 de la lei du 
6 awil 19% rekövc aw marchts wcondhim. =Y aha des rnmprires d’investissement e, a leur wnu& =YX 
inbrddiaim et cawilkrs en pkcmwnts, ou lont =cunises i u” co”k6k4quiv=k”, : 

~1, unc 6ilUk de ,‘4~b,issm,e”,; 
bl I’enmpriu mke de l’&=bli?.wmen, ou UM fili=k de Venweprke m&re =uw que celk vis& =u poin, =J, ces 

enmprkes iu”, des 6ubl’ tssmms de &di, ou l nbeprkes d’investisreme”, =y=“, leur siige d=ns I= zone géogra- 
phique A; 

6” ks optr.60~ à temw sur devies v,s.&es i ,‘=r,ick 16, 5 le,. 6”. g,, dam k cadre du tigkme”, “om,=, de 
I’apratia” pndan, Ia p&ode de qu=r=ntrhui, heures i comp,=, du momm, 06 I’Ctablissemcn, a exkuti .w” 
e”gagcment; 

7’ les créances viste, à I’artick 16. 5 le,, 1’. résulunt d’achts OY de vc”,es de v=kurs mobilkres et tibes 
“Cgociabks. dam le cadre du +gkmcn, ~rm=l de I’op@ration pendant l= p+riode de cinq pun ouvrabks h compter 
du “wme”, .,i I’établissmw”, = ex(cu,t sen e”g=geme”,; 

P 16 ikmenb vists i I’arhclc 16.5 k, qui Y>“, g=n”bs itivocabkme”, ct expmrCmr”, de I’u”P der f=(onr 
sYI”*“tes : 

d garantis p=r I’u” des pouvoirs publics DY C,=bl&ments vuk i I?tide 16. 5 6, Ier =li”&, 4’, y compris sous 
la lorme d’un dmi, de g=gc oppoabk =ur da valeurr mobiliires Cmises p=r cer pouwbs publics OY Cubbsrema”(s; 

b, garantis par Y” dmi, de grge oppos=ble s”, des dep&= - pi, I’6hbli=seme”, ou ,‘u”e de ses ‘iliaks lorsque 
ceIk.ci at un ~,=blkseme”, de crUi, OY YN l nmpriw d’inveshrume”, =y=“, y>” skge d=w I= =one g.&gr=pti- 
que A et qu’elk er, incluu d=ru k wntik s.” ba- m”solid6e p+vu p=r I’=r,ick 49 de 1. 1% ou garantis pa, u” drai, 
de gage oppos=bk =ur des certihcatr de dC@, ou tou, =une papier simil=ire +mk pr 1’~” des C,=b,wseme”,s pr&i,á 
et dCp&s =uprh de I’“” de rrurii. 

Les engagement8 vis& à I’ah~k 16. 5 Ier, 6”. fl. ne SOM ps comprir danr. I’enrcmbk des tisques ,or+qu’ils 
. con~wnsd da ékmenls qui, en appbcahon de I’=li”6= Ier, “e doivm, ps tm compris d=nr I’r”s=mb,= des fisqws 

5 6. Par demgaóon au p=ragr=phcs ptirnb. les ttablisremcnts peuvent tgalcment ne pas inchre dans 
I’enscmbk des Nques ks &kments vkés i I’aröck 16, 5 Ier. qui so”, g=r=“bs i&voc=bkme”, e, e=pw&~e”, de 
I’une des facor% sui”=“,es : 

1’ garantis pa hm des pouvoirs publics ou 6tablissemc”ts vis& a I’arbck 16, 5 3. 1”. 
2” garanh5 pr un dmi, de g=g= oppor%bk =ur des v=kurs mabilkm =, bh ,@goci=bks =“,~s que ceyx “is& 

au 5 58”. lonque ce dmi, r&poa4 l YX conditio- =uiv=“,es : 
d peur k5 ~akurs mobikes et titres “+gtxi=blrs do”“& en gage, il exk,e y” m=rché liquide ,el qw défini a 

I’aröcle 35,~. 5 2. de l’=ti,i myal du 23 =eptembm 1992 relatif =ux mmptes =nnu.& ds tlab,issem=n,s de &di,, e, 
IFS vakurs mobilitrrr l , tibvs +i=blcs en questio” ne fo”, p=s parbe des fonds pmpres d’(,=bbsume”,s de di, 
ou d’cnmptius d’inwsshrseme”,; 

b) Vémcncur des vakurs mobilières et tib’es négaiabks dorn& en gage “‘es, “i I’&.blis5eme”, kim$me, ti so” 
enmprise mère ou IIu”e de ses filiaks. “i la conhepame de l’ékme”, g=r=“ö ou u”e personne cOnTbb,=“, =W cme ~-d~ ~~~ ~~. conmpame UnP meme mnmpame; 
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akw d” gage do11 : 
,, -....ndre 150 B au mok de I’ékment garanti lorsque le droit de gage grke des valeurs mobilieres ou titres 

@bles a ,evenu BXP émis par ,‘un des pouvoirs publirs ou 4tablisseme”ts vises a I’article 16, 0 3. 1’; 
ii) atteindre 2W % au moins de I’élément garanti lorsque le dmit de gage g+ des valeurs mobilieres ou titres 

ndeociabks a revenu hxe émis pa, der émetteurs aumes que CCYX visés a” 11) c 
” ml atteindre 250 5 au ,,i, de ,‘~4&,,~“, garanti lonque IC droit de gage gr+ve des acbo~ et part, ou aunes 

vakurs mobilibres a revenu variable; 

Lorsqu’un Ctabliasement fai, application de la disposition de I’alinéa Ier, l’e!v+agement du garant envers !‘&ablir- 
semnt et k risque encouru pr I’&b,issement sur,l’émetteur des vaieurs mobrberes et ti-5 negociabler donnés en 
gagc sc.,,, compris dans ,‘e”se”,b,e des risqucs pns resp+‘eme”t 5”~ re garant et s”r eet kne,,eur, et non dam 
,‘enxmble des risqws ,ur k conbepartie de I’4kre”t garanh. 

$ 7. par eyne “,grne conhepartie’, il faut cntendre soit une prsonne physique ou morale. soit un gmupe de 
prsonnes qyi, ,,.&pendammen, de leur sta,,,, ou de.leur ferme juridique, dowent Lire considérk comme “n 
mwemble du point de we du rfsque. 

2’ dms le cas de pr,se ferme de titres ou de garantie de bonne fin relative a ““e opCra6o” s”r titres. IC risquc de 
IYtablissrment est sen risque net West-a-dim. das le ca, d’une prise fctme, qui at calculi par déduction des posihons 
de prise ferme sousniks ou mptises par des tien sur base d’un accord farmel) tiuit par application des facteurs de 
rtd”cho” figurant *Y rhapitre Vl,; 

3” satu préjudice des dispositianr de I’ardclc 80. 5 5. 7’. les rkques dus aux hanractions. opkations et contrats 
“is& au chapitre 1”. condus IYCC le clie”, en qu$söo”, ces ,isques Cta”, CI,N,& selon les modalités é.,.,+es dans 
Mi, chapi,re, sam applicadon des ~ndérabonr du risque. 

5 2. Puis, les Nqws à I’+rd d’un gmupe de prsormes fomun, UM mémc co”,m~,,ic, qui dkoulrn, du 
portefeuille de négoaation, sant calculés par addition des risqucs a I’égard des dikentes personnes appanenant au 
groupe. rekn le mode de calcul cx@ au $ le,. 

premi&e tranche : jusq”‘& 1 milliard : 6 %. 
deuxième ,mnche : > 1 MIërd < 5 milliwds : 4 X. 
tmisitme hanche : a 5 milliards S 10 Mlliards : 3 %, 
quahième rnnche : > 10 mi,,iads 5 50 mil,uds : 25 pr. 
cinqukme tranche : plus de 50 milliards : 2 4. ; 
3” doivent en pcnnanencr t,re au moim gaux I k somme des exigences tisu,,a”, : 

du chapihe 111. 
des chapimr IV a “I,, et de l’article 81. 

$ 2. Les CxigCMcS ~sult~nt du 5 le& 1’ l , 2”. et du chapitm VIII so”t ~lc~l&es sur I’enrunble de ,‘ac,ivi,é de 
I’C,ablissement; 

les cxigences rts~Itant du chapitre IV sant calculées wr I’ensemble de l’activité de l’&ablissement. sous r6serve 
des disporihonr parbculièm privues aux arbrIes 23 a 25; 

les exigences résulmnt du chapitre 111 sant calcul&s sur I’enremble de l’activité de l’~tablissement, d I’exception 
du portefeuille de négociadon 

les rxigences rtsultant des chapitm V, Vl et VL,, et de I’aniclo &f sant ulcuks SYI le portefeuille de négociation 
de I’&.b,aseme”t. 

Sccrwn ll. - Nonms de iititaöon de la concentraöon des risques 
Art. 83.5 Ier. Les &.bliswmenb WtWfWs sous la ferme d’une sociCté de dmit klge doivent : 
1” limiter knwmblr des tiques sur une mCme conmpanie A 25 % de Ieurr fonds pmpres; 
2” limiter le montant total des grands rkques I 800 CZ de leun fond, p’opm, 
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200% 

300% 

403% 

soos 

600% 

9m% 

3” Imque dix jmus oy xwim .e mnt hu,& d+is I’appuition du d&wemmt, k ,kq,,e dCcwk,,t d” 
de n+cktion I l’(gud dek n@me mntmP,rfk en questim ne dCpurc pu Mo <k des fonds pm~,es de 

4- teut d+ssement d4cah-d du ~hek,dUe de ntgocktion. q” l durC plus de dh jou, n’exhk ~.s, a” ~1, 
600 Z des lotu% pmpms de l’4tabli,,emmt 
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Bt,,xdk, k 5 d#xmbm 1995. 

v,, peur ttm m.,td 1 hdtt minist&fel du 31 d4canbre 1995. 
I.e ViiPmttie, blink- et tdinfstte des Financu et du Commem atkieur, 

Pk MAYSTAOT 
LC “imprrmier b,it,L,br c, Mini,- de I’Emmmie et der T4lkommuttioöo”s, 

EDIRUPO 

Gelet op de wet “.n 20 juli 1991 houd&= begmtingkpllingcn in 
het biircmda de Titel ff, Hoofdstuk l, -16; 

-even b Bnusd, 22 jmurf ,596. 

ALBERT 

Le Pradent, 
,.-L. DItplat. 

MINISTERE DE L’EMPLOI ET DIJ IRAVAIL 

F. 08 - BM 

2Jml9%.- Adtt royd k~pe.unt t POf&x tuliwul de 
I’emplof, IC ronbounrmmt d’une parlfe des 
wcmd(r pu IC Fonds d’fndemnfsation da hl” ai 

r4b sans intWt 
feuun licatd(r en 

ALBERT LI, Rei da Belges, 
A bus, pr&ettts et I vak, Salut 

VU la lei-pmgmtmw du 30 d&mbte 1988, nohmmrttt l’utide 110; 

VU la foi du 20 juilfet 1991 
r 

tlattt des diapmitioni bitdg4taks. 
mtmtmmt le Tibe U Ckpitrt ei utkk 6; 

VU ,‘wis du cc.rt,i(t de gaion du Fonds d%&mniution des 
yv.icgit, en cas de fermentre d’cnmptius du 

VU k d4cision dtt Comeil dm Mtiba du 24 WT 1995 signifunt 
cue f’Ctk+ nalionaf de f’emploi doit rem- au Fonds d’irdemni- 
utiot, dn t,av.i,fews fkn.i& en cas de fetmebtm d’cttmpn?u. 
ioo m,iUiom de fr.-, don, 250 z,,illio~ de fatu du pr4t sans inthet 
II”,en 1989 et 250 mLlliom de francs du prCt sam intMt ekctu4 

VU Pavis du comit4 de gc&nt du Fonds d’indmuYution des 
nvdlkun licmdts en CU de fetmetwe d’entt+sea du In juitt 1995; 

Sw k pmpwitfon de Nobc Minishc de Wmploi et du Travail, 

Nou avotw .dtt et wrtt.,,,, : 

kt, 2. Le pkent atW pmduit 6s cU& le 2 juin 1995. 
Ah 3. Nom Mitdstae de I’F.mploi et du Travail cst cha@ de 

I’executi.,n du ptit urctc. 

Dot& t Btatxelk le 22 janvin 1996. .,,, ,: 

ALBERT 

Pat le Rei : 
ha tdinisttr de I’Emploi et du Ttwail, 

Mme M. shm 



Toelichting bij het besluit van de 
Commissie voor het Bank- en Financiewezen 

van 5 december 1995 over het reglement op het 
eigen vermogen van de beursvennootschappen 

1. Inleiding 

1. De solvabiliteit van de beursvennootschappen is een complex geheel 
van diverse factoren die elkaar in meerdere of mindere mate beïnvloeden. 

gen van de belangrijkste van die factoren is het eigen vermogen. Als 
stabiele buffer die toelaat eventuele verliezen op te vangen, is het eigen 
vermogen de hoeksteen van de soliditeit van de beursvennootschappen en dus van 
het vertrouwen dat zowel het publiek als de andere beroepsbeoefenaars in hen 
hebben. 

Het toezicht op het eigen vermogen is dan ook een belangrijk aspect 
van het toezicht op de beursvennootschappen. Op een eerste, micro-economisch 
niveau heeft het toezicht rechtstreeks de bescherming van het publiek tot 
doel ; op het tweede niveau draagt de toereikende solvabiliteit van elke 
beursvennootschap bij tot de continuïteit van de werking van het financieel 
stelsel aangezien de weerslag van het in gebreke blijven van één enkele 
instelling op het geheel hierdoor binnen de perken kan worden gehouden. 

2. Het reglement op het eigen vermogen van de beursvennootschappen 
definieert de eigen-vermogensverplichtingen van de beursvennootschappen vanuit 
een tweeledige bekommernis. 

Enerzijds moet het vereiste bedrag aan eigen vermogen in verhouding 
staan tot de omvang van de instelling, alsook tot de aard en de omvang van de 
risico’s die zij loopt. Daartoe worden in artikel 82 de solvabiliteits- 
verplichtingen gedefinieerd aan de hand van ratio’s, die de verhouding 
weergeven van het eigen vermogen tot het gewogen (krediet)risicovolume, tot de 
marktrisico’s, tot de vreemde middelen en tot de vaste activa. 

Anderzijds dient de solvabiliteit te worden gevrijwaard door limieten 
op te leggen aan de risicoconcentratie, om aldus de weerslag te beperken die 
het in gebreke blijven van belangrijke wederpartijen zou hebben op de 
solvabiliteit van de beursvennootschap. Daartoe legt artikel 83 limieten op 
voor het risico op een zelfde wederpartij en voor het totaalbedrag aan grote 
risico’s. 

3. In de richtlijn 93/6/EEG van 15 maart 1993 inzake de kapitaal- 
toereikendheid van beleggingsondernemingen en kredietinstellingen (hierna de 
CAD-richtlijn genoemd) en de richtlijn 93/22/EEG van 10 mei 1993 betreffende 
het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten (hierna 



2. 1; 

de IBD-richtlijn genoemd) zijn de krachtlijnen vastgesteld voor een “Europees 
paspoort” voor de instellingen - met andere voorden de kredietinstellingen (1) 
en de beleggingsondernemingen (2) - uit de Europese Unie. 

Daarnaast blijft de richtlijn 89/647/EEG van 18 december 1989 
betreffende een solvabiliteitsratio voor kredietinstellingen (hierna de 
ggD-richtlijn genoemd) van toepassing op de kredietinstellingen en vordt zij 
uitgebreid tot de beleggingsondernemingen. 

Richtlijn 92/121/EEG van 21 december 1992 betreffende het toezicht op 
en de beheersing van grote risico’s van kredietinstellingen wordt door de 
CAD-richtlijn eveneens van toepassing verklaard op de instellingen. 

De vet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van 
en het toezicht op de beleggingsondernemingen, bemiddelaars en 
beleggingsadviseurs (hierna “de vet” genoemd) zet het merendeel van de 
bepalingen van die richtlijnen om in het Belgische recht. 

Artikel 90 van de vet machtigt de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen om bij reglement, genomen na advies van het Interventiefonds van 
de beursvennootschappen, na raadpleging van de effectenbeursvennootschappen en 
na goedkeuring door de Uinister van Financiën en door de Uinister van 
Economische Zaken, reglementaire coëfficiënten vast te stellen die alle 
beleggingsondernemingen zullen moeten naleven. 

4. Het de omzetting van de richtlijn 93/6/EEG worden de beurs- 
vennootschappen en de kredietinstellingen voortaan aan een berekeningsvijze 
voor hun eigen-vermogensvereisten ondervorpen, uitgaande van een identieke 
definitie van de risico’s, die voor beide types instellingen in beginsel 
dezelfde is. 

De normen inzake eigen vermogen waaraan de kredietinstellingen (3), 
enerzijds, en de beursvennootschappen, anderzijds, moeten voldoen, verden zo 
veel mogelijk op elkaar afgestemd, om te voorkomen dat het evenvicht in de 
concurrentiepositie van beide types instellingen zou vorden verstoord door het 
hanteren van verschillende prudentiële regels. 

Door deze benadering is een gelijke behandeling gewaarborgd en kunnen 
de begrippen die zowel voorkomen in de reglementering voor de 
beursvennootschappen als voor de kredietinstellingen op dezelfde vijze worden 
geïnterpreteerd. 

(1) Vat de kredietinstellingen betreft, moet worden verwezen naar de tweede 
richtlijn van de Raad (89/646/EEG) van 15 december 1989 tot coördinatie 
van de vettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang 
tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen, 
alsmede tot wijziging van Richtlijn 77/780/EEG. 

(2) Het begrip “beleggingsonderneming” vordt gedefinieerd in artikel 47 van de 
vet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het 
toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en 
beleggingsadviseurs. De categorie “beleggingsondernemingen” omvat de 
beursvennootschappen, de vennootschappen voor vermogensbeheer en de 
vennootschappen voor wissel- en depositomakelarij. 

(3) Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 5 december 
1995 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen. 



3. 

Zo nodig zal dus kunnen worden teruggegrepen naar de interpretaties 
Van het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 19 maart 
1991 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen, Voor 
de bestanddelen die hieruit werden overgenomen. 

* 
* * 

Hierna volgt een toelichting bij de artikelen van het reglement. 

11. Toelichting bij de artikelen 

5. De in dit reglement gebruikte begrippen moeten op dezelfde wijze 
worden geïnterpreteerd als de begrippen die worden gebruikt in het 
boekhoudrecht dat van toepassing is op de beursvennootschappen. 

A. Definitie van de handelsportefeuille 
(Hoofdstuk 1, afdeling 111, onderafdeling 1) 

6. Handelsportefeuille 

a. De bestanddelen van de handelsportefeuille kunnen in 3 categoriëen 
worden onderverdeeld : 

Aldus wordt in het reglement rekening gehouden met het feit dat een _ . .<r . . . deel Van het beoriJ 1s blOOtgeStel aan een r151co van het type marKtriSiCO, 
terwijl een ander deel van het bedrijf is blootgesteld aan een kredietrisico. 

de posities voor eigen rekening in financiële instrumenten die worden 
gehouden om te worden doorverkocht en/of met de bedoeling om op korte 
termijn voordeel te halen uit een verschil tussen de aan- en verkoopprijs. 
Zowel actief/passiefposten als buiten-balansposten worden geviseerd. 
De posities die worden ingenomen om andere bestanddelen van de 
handelsportefeuille te dekken behoren eveneens tot de handelsportefeuille. 

De berekeningwijze van de posities wordt vastgesteld overeenkomstig 
hoofdstuk V (renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille) en 
hoofdstuk VI (positierisico in aandelen dat voortvloeit uit de 
handelsportefeuille) ; in de hoofdstukken VII (vaste overname en waarborg 
van goede afloop) en 1X (specifieke berekeningsmethodes) worden een aantal 
specifieke regels nader bepaald ; 

de risico’s (wederpartijrisico’s) in verband met verrichtingen die op de 
vervaldag niet zijn afgewikkeld, leveringen zonder tegenprestaties, 
afgeleide buiten-beursinstrumenten, retrocessie- en omgekeerde 
retrocessieovereenkomsten of verstrekte/opgenomen effectenleningen. 

Deze bestanddelen worden in aanmerking genomen op de wijze beschreven in 
hoofdstuk IV (afwikkelings- en wederpartijrisico) ; 

de risico’s ingevolge dienstverlening aan klanten (provisies, honoraria, 
. ..) of vorderingen op georganiseerde markten of op gespecificieerde 
clearinginstellingen (marges, . . . ) of ingevolge te ontvangen interesten of 
dividenden. 

Artikel 25 bepaalt hoe die bestanddelen moeten worden behandeld. 



,- 
: 

4. 

Om uit te maken welke posities in de handelsportefeuille 
(artikel i: 1’) moeten worden opgenomen, moet worden nagegaan wat de bedoeling 
was van de instelling op het ogenblik dat zij de positie innam. Aan de hand 
van de interne procedures van de instelling moet, op grond van objectieve 
criteria, kunnen worden bepaald welke verrichtingen in de handelsportefeuille 
moeten worden opgenomen zodra zij zijn afgesloten. 

c. De compenserende aan- en verkopen voor eigen rekening worden in de 
handelsportefeuille opgenomen (artikel 3, l”, b)), alsook de verrichtingen in 
het kader yar, de uitvoering van orders van de cliënten. Dergelijke 
verrichtingen resulteren, per definitie, niet in een positie, omdat de 
overgedragen bestanddelen worden gecompenseerd door de verworven bestanddelen. 
Er kunnen echter nog posities overblijven wanneer de hoeveelheid verworven 
bestanddelen, bij voorbeeld ingevolge fouten of praktijken die verband houden 
met de betrokken markten, niet perfect overeenstemt met de hoeveelheid 
overgedragen bestanddelen. 

d. Aan te stippen valt dat er onder het begrip handelsportefeuille 
meer verrichtingen worden gegroepeerd dan vervat in de categoriëen waarin de 
boekhoudwetgeving de verrichtingen onderverdeelt. 

Dit is inzonderheid het geval voor de bestanddelen die betrekking 
hebben op het afwikkelings- en wederpartijrisico (hoofdstuk IV). Dit zijn 
immers alle verrichtingen in effecten Van de instelling, ongeacht of zij 
verband houden met de posities die in de handelsportefeuille zijn opgenomen, 
die onder de handelsportefeuille vallen zodra zij voldoen aan de voorwaarden 
van hoofdstuk IV. Die verrichtingen oorden afzonderlijk in aanmerking genomen 
voor de meting van het eraan verbonden risico. 

e. Retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten en verstrekte 
en opgenomen effectenleningen : 

- De retrocessie- en omgekeerde retrocessieverrichtingen of andere 
soortgelijke verrichting (aankoop/verkoop of verkoop/aankoop, 
verstrekte/opgenomen effectenleningen) worden behandeld als de combinatie 
van een contantverrichting en een tegengestelde termijnverrichting. 

De termijnverrichting bestaat uit twee delen. Het eerste heeft een looptijd 
die loopt tot de vervaldag van de termijnverrichting. Het tweede heeft een 
looptijd die overeenstemt met de looptijd van het onderliggend instrument. 

- Wanneer effecten die deel uitmaken van posities in de handelsportefeuille, 
worden uitgeleend of overgedragen in het kader van een retrocessie/- 
omgekeerde retrocessieovereenkomst (repo), maakt de verstrekte lenings- of 
de retrocessieverrichting deel uit van de handelsportefeuille en moet zij 
worden behandeld op de wijze beschreven in artikel 23 van hoofdstuk IV 
(afvikkelings- en wederpartijrisico). 

De uitgeleende of overgedragen effecten blijven deel uitmaken van de 
handelsportefeuille en dienen bijgevolg in aanmerking te worden genomen voor 
het positierisico (hoofdstukken V en VI) van de instelling. 

- In het tegenovergestelde geval is het mogelijk dat verrichtingen waarbij 
effectenleningen worden opgenomen of effecten worden Verworven in het kader 
van een retrocessie/omgekeerde retrocessieovereenkomst (reverse repo), onder 
bepaalde voorwaarden worden opgenomen in de handelsportefeuille en worden 
behandeld op de wijze bepaald in artikel 23 van hoofdstuk (afvikkelings- en 
wederpartijrisico). 
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Het moet gaan om verrichtingen die zijn afgesloten in het kader van het 
tradingbedrijf van de instelling, met andere voorden waarbij het de 
bedoeling is op korte termijn winst te boeken, of het sluiten of afwikkelen 
Van een verrichting die tot de handelsportefeuille behoort mogelijk te 
maken. 

Andere verrichtingen dan korte-termijnverrichtingen of verrichtingen waarvan 
niet in de gebruikelijke en passende omstandigheden gebruik wordt gemaakt, 
worden niet opgenomen in de handelsportefeuille. Hiermee worden 
voornamelijk de verrichtingen bedoeld die kredietverlening tot doel hebben. 

Ontleningen of verwervingen van effecten in het kader van een 
retrocessie/omgekeerde retrocessieovereenkomst (reverse repos) die aan de 
voormelde voorwaarden voldoen, moeten bovendien in één van de twee volgende 
categoriëen kunnen worden ondergebracht : 

- ofwel is het een verrichting tussen professionele partijen, met andere 
voorden 

-- wanneer de wederpartij 

--- een beursvennootschap is, of 
--- een kredietinstelling Van zone A, of 
--- een beleggingsonderneming van aone A, of 
--- is onderworpen aan prudentiële coördinatie op Europees vlak, 

of 

-- wanneer de overeenkomst is gesloten met een gespecificeerde 
clearinginstelling of beurs ; 

- ofwel is het een verrichting waarvan de risico’s dagelijks tegen 
marktwaarde worden gewaardeerd, waarbij de zekerheid wordt aangepast, bij 
voorbeeld volgens~een systeem dat kan worden vergeleken met het systeem 
voor het opvragen van marges op de georganiseerde markten. Er moet tevens 
een juridische regeling bestaan die aan derden kan worden tegengeworpen en 
die automatisch en onmiddellijk de schulden en vorderingen van de 
wederpartij verrekent in geval die in gebreke blijft. 

7. De minimis : 
(Hoofdstuk 1, afdeling 111, onderafdeling 2) 

a. Instellingen waarvan de in artikel 3, l”, bedoelde 
handelsportefeuilleposities onder de criteria van het reglement blijven, 
moeten voor de berekening van hun eigen-vermogensvereisten noch rekening 
houden met de afwikkelings- en wederpartijrisico’s (hoofdstuk IV), noch met de 
marktrisico’s verbonden aan het positierisico (hoofdstukken V tot VII). 

b. Bestanddelen die zijn vrijgesteld van de specifieke vereisten voor 
de handelsportefeuille, moeten, overeenkomstig artikel 82, g 2, derde lid, 
worden behandeld op de voor kredietrisico’s voorgeschreven wijze (hoofdstuk 
111). 

Zo ook, passen de instellingen die zijn vrijgesteld op basis van het 
“de minimis” de bepalingen van artikel 80 toe op hun hele bedrijf, met 
inbegrip van de handelsportefeuille, en niet de bepalingen van artikel 81. 
Bovendien mogen die instellingen geen gebruik maken van de bepalingen Van 
artikel 84 en mogen zij bijgevolg de in artikel 83 bedoelde 
risicobegrenzingsnormen niet overschrijden. 



6. 

,-. Om de criteria te controleren op grond waarvan vrijstelling wordt 
verleend, worden de posities in financiële instrumenten tegen marktwaarde 
gewaardeerd (obligaties en andere schuldinstrumenten kunnen eveneens tegen 
nominale vaarde worden gewaardeerd) en de afgeleide instrumenten tegen de 
nominale vaarde of tegen de marktwaarde Van hun onderliggende instrumenten. 
Voor elk instrument wordt een positie bepaald, lang of kort. De lange en 
korte posities worden samengevoegd, ongeacht of ze positief of negatief zijn. 

De aldus gewaardeerde handelsportefeuilleposities worden vergeleken 
met het totaal van alle balansposten en posten buiten-balanstelling. 
Bestanddelen buiten-balanstelling die geen kredietrisico of marktrisico 
inhouden, bij voorbeeld effecten die cliënten in open bewaargeving hebben 
gegeven, worden niet opgenomen in de berekeningsbasis. 

De verrichtingen in het kader van de uitvoering van orders voor 
rekening van de cliënten, die worden gekenmerkt door een gelijktijdige aan- en 
verkoop van een zelfde instrument, hebben geen invloed op de positie, lang of 
kort, van het betrokken instrument. 

d. In beginsel moet aan tvee limieten zijn voldaan om een 
vrijstelling te verkrijgen. Een eerste, relatieve limiet is vastgesteld op 
5 % van het totaal van alle balansposten en posten buiten-balanstelling. De 
tweede beperking is een limiet van 15 miljoen ECU. Deze twee voorwaarden zijn 
cumulatief en moeten normaal gezien worden nageleefd. Er wordt, met andere 
voorden, vel toegestaan dat zij gedurende een korte periode beperkt worden 
overschreden. De handelsportefeuilleposities mogen evenwel nooit meer dan 6 % 
van het totaal van alle balansposten en posten buiten-balanstelling of meer 
dan 20 miljoen ECU bedragen. 

Indien een instelling één Van de twee eerstgenoemde “beginsel”- 
limieten voor een langere periode of één van de absolute limieten 
overschrijdt, is zij verplicht om alle regels die zijn vastgesteld met 
toepassing van de hoofdstukken IV tot VIII en de artikelen 82, g 1, 4”, en 84 
(artikel 9) toe te passen op haar handelsportefeuille, en om de Commissie voor 
het Bank- en Financiewezen onmiddellijk op de hoogte te brengen van de 
toestand (artikel 92, vierde lid). 

8. Handelsportefeuille van geringe omvang, vereenvoudigde methode : 
(Hoofdstuk 1. afdeling 111, onderafdeling 3) 

a. De instellingen die, zoals hierboven vermeld, niet voldoen aan de 
voornoemde voorvaarden om te vorden vrijgesteld van de toepassing van de 
bepalingen van de hoofdstukken IV tot VII (vrijstelling op grond van de de 
minimis clausule). maar vaarvan de handelsportefeuille toch als gering kan 
worden beschouwd, mogen, gedurende een overgangsperiode van vijf jaar en na de 
voorafgaande toestemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen te 
hebben verkregen, gebruik maken van de vereenvoudigde methode die is 
beschreven in artikel 11 veeleer dan de vereisten van de hoofdstukken IV tot 
VII te moeten naleven ; artikel 84 is evenmin van toepassing. 

Deze methode bevat minder ingewikkelde regels om de 
eigen-vermogensvereisten vast te stellen maar biedt ook niet alle 
mogelijkheden - meer bepaald inzake het compenseren - zoals de gewone methode. 

b. De positie in elk financieel instrument wordt afzonderlijk 
beschouwd, ongeacht of het gaat om een gewoon financieel instrument, om een 
afgeleid instrument of om een index (4). 

(4) Een positie in een index wordt behandeld als een individuele aandelenpositie, 
zowel vat het specifieke risico als vat het algemeen risico betreft. 
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Compensatie tussen verschillende instrumenten die betrekking hebben 
op een zelfde schuldinstrument of eigendomsbewijs, of tussen instrumenten die 
aanleiding geven tot tegengestelde posities, is niet toegestaan. 

Bijgevolg geldt voor de opties een geïndividualiseerd vereiste 
gebaseerd op het vereiste dat geldt voor hun onderliggend instrument, maar 
kunnen zij niet worden gecompenseerd met tegengestelde posities in het 
onderliggend instrument. 

Er worden forfaitaire vereisten toegepast voor de individuele 
posities die achteraf echter niet kunnen worden gecompenseerd. Voor de 
betrokken bestanddelen stemt het niveau van de vereisten overeen met het 
hoogste niveau dat is voorgeschreven door de methodes in de hoofdstukken V 
(renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille) en VI (positierisico 
in aandelen dat voortvloeit uit de handelsportefeuille). Het totale vereiste 
is de som van de individuele vereisten. 

Bij de berekening van het vereiste met betrekking tot het specifieke 
risico van de schuldinstrumenten wordt rekening gehouden met de in artikel 2, 
9”, gedefinieerde risicowegingsfactoren. 

c. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen moet eerst haar 
toestemming hebben verleend vooraleer de vereenvoudigde methode kan worden 
gebruikt. 

Deze methode werd uitgewerkt voor instellingen met een 
handelsportefeuille die als gering kan worden beschouwd. Om uit te maken of 
een handelsportefeuille als gering kan worden beschouwd, zal de Commissie voor 
het Bank- en Financiewezen zowel rekening houden met de omvang als met de aard 
van de betrokken verrichtingen. 

De instellingen die deze methode volgen, zullen niettemin over de 
passende middelen moeten beschikken om de betrokken risico’s te beheren. 

8. Vaardering van de posities 
(Hoofdstuk 1, afdeling 111, onderafdeling 3) 

9. De verrichtingen van de handelsportefeuille worden gewaardeerd 
tegen de marktprijs. De gehanteerde marktprijs moet voldoende representatief 
zijn. 

Zo niet, of indien een marktprijs niet vlot beschikbaar zou zijn 
volgens een toereikende frequentie, aangepast aan de benadering van de 
handelsportefeuille, zal de instelling voorzichtige methodes moeten uitwerken 
en die consequent toepassen voor de waardering van haar handelsportefeuille. 

C. EiRen vermogen 
(Hoofdstuk 11) 

10. Tvee definities van eigen vermogen : 

a. De instellingen hebben de keuze uit twee definities van eigen 
vermogen naar gelang van het type risico dat met het eigen Vermogen moet 
worden gedekt : 

- voor het totaal van alle risico’s geldt het eigen vermogen als gedefinieerd 
in artikel 14. Dit eigen vermogen bestaat uit 2 groepen bestanddelen : het 
eigen vermogen sensu stricto en de aanvullende bestanddelen van het eigen 
vermogen ; 
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- Voor de dekking van de vereisten inzake 

-- het afvikkelings- en wederpartijrisico (hoofdstuk IV), 
-- het renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille (hoofdstuk V), 
-- het positierisico in aandelen dat voortvloeit uit de handelsportefeuille 

(hoofdstuk VI), 
-- de Vaste overname en de waarborg van goede afloop (hoofdstuk VII), 
-- het wisselkoersrisico (hoofdstuk VIII), 
_- de overschrijding Van de normen ter begrenzing van de concentratie van de 

risico’s die voortvloeien uit de handelsportefeuille (artikel 84), 
-- de dekking van de algemene risico’s (hoofdstuk XIV), 

kunnen het eigen vermogen sensu stricto en de aanvullende bestanddelen 
worden vermeerderd met de in artikel 15 bedoelde bestanddelen binnen de in 
dat artikel vastgestelde grenzen. 

b. Het in artikel 14 gedefinieerde eigen vermogen : 

In artikel 14 is het eigen vermogen gedefinieerd overeenkomstig de 
richtlijn 89/299/EEG van 17 april 1989 betreffende het eigen vermogen van 
kredietinstellingen. 

Het eigen vermogen sensu stricto (artikel 14, 5 1, 1’) omvat het 
gestort kapitaal, de uitgiftepremies, de reserves en de overgedragen winst en 
het fonds voor algemene bankrisico’s. 

In de boekhoudreglementering voor beursvennootschappen ontbreekt een 
soortgelijk begrip als het begrip “fonds voor algemene bankrisico’s” voor 
kredietinstellingen. Dat gedeelte van het eigen vermogen kan later worden 
erkend, wanneer het vordt opgenomen in de boekhoudreglementering voor 
beursvennootschappen. Het is precies in dat vooruitzicht dat die rubriek werd 
opgenomen. 

Bij consolidatie met een instelling die valt onder een 
boekhoudreglementering waarin die rubriek vel voorkomt, wordt het fonds voor 
algemene bankrisico’s opgenomen in het eigen vermogen sensu stricto. 

De aanvullende bestanddelen (artikel 14, 4 1, 2”) omvatten de 
hervaarderingsmeervaarden, het intern zekerheidsfonds, de schuldtitels en 
financieringsinstrumenten die beantwoorden aan de in artikel 14, g 2, gestelde 
voorwaarden en de achtergestelde schulden en cumulatief preferente aandelen 
die beantwoorden aan de in artikel 14. 4 3, gestelde voorwaarden. 

Voor de beursvennootschappen geldt, voor het interne zekerheidsfonds, 
dezelfde opmerking als hierboven voor het fonds voor algemene bankrisico’s. 

De volgende limieten zijn van toepassing : 

- de aanvullende bestanddelen van het eigen vermogen mogen maximum 100 % 
bedragen van het eigen vermogen sensu stricto ; en 

- de achtergestelde schulden en de cumulatief preferente aandelen mogen 
maximum 50 % bedragen van het eigen vermogen sensu stricto ; hierop is 
tevens een systeem van degressieve assimilatie van toepassing. 
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C. Alternatieve definitie van het eigen vermogen als vastgesteld in 
artikel 15 : 

Aan het eigen vermogen gedefinieerd bij artikel 14, dat niet vordt 
gebruikt voor de dekking de kredietrisico’s (hoofdstuk III), vorden twee 
bestanddelen toegevoegd, namelijk de nettowinst van de handelsportefeuille en 
de achtergestelde schulden op korte termijn. 

De nettowinst van de handelsportefeuille, na aftrek van de verliezen 
van alle andere activiteiten van de instelling. Het in aanmerking nemen van 
dergelijke winst is in elk geval beperkt tot het gedeelte van het 
uiteindelijke nettoresultaat, voor zover het positief is, dat voortvloeit uit 
de handelsportefeuille. 

De achtergestelde schulden op korte termijn moeten voldoen aan de 
voorwaarden van artikel 15, 4 2. 

d. Toe te passen aftrekken : 

Voor de toetsing van alle vereisten die voorvloeien uit deze 
\ reglementering, moeten een aantal bestanddelen worden afgetrokken van het 

eigen vermogen : 

1” Het eigen vermogen wordt slechts in aanmerking genomen voor zover 
er een netto-actief tegenover staat. 

Dit is de reden waarom het eigen vermogen sensu stricto wordt 
berekend na aftrek van de volgende posten : het verlies van het boekjaar en 
het overgedragen verlies, de oprichtingskosten, de immateriële vaste activa, 
de eigen aandelen en de mogelijke en voorzienbare verliezen en kosten 
waarvoor, volgens de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, niet de nodige 
waardeverminderingen werden geboekt of de nodige voorzieningen werden gevormd 
(artikel 14, 5 1, eerste lid, l”, b). 

2” Artikel 14, 5 1, laatste lid van het besluit stelt dat bepaalde 
bestanddelen van eigen vermogen (eigen vermogen sensu stricto, 
herwaarderingsmeerwaarden en intern zekerheidsfonds) enkel in aanmerking 
worden genomen voor het bedrag verkregen na aftrek van de negatieve belasting- 
latenties. 

3’ Om de meervoudige aanwending van hetzelfde eigen vermogen door 
verschillende entiteiten met een financiële activiteit (“double gearing”) 
tegen te gaan bij de toepassing van de in hoofdstuk X1 bedoelde coëfficiënten 
en normen, wordt het eigen vermogen berekend na aftrek van de deelnemingen in 
kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, bepaalde andere financiële 
instellingen en verzekeringsondernemingen, die met die instelling verbonden 
ondernemingen zijn of waarmee zij een deelnemingsverhouding heeft. 

Om dezelfde reden worden de in artikel 14, 4 1, eerste lid, 2”, c) en 
d), en in artikel 15, 0 1, derde lid bedoelde vorderingen op en instrumenten 
uitgegeven door een kredietinstelling, een beleggingsonderneming of een andere 
financiële instelling, eveneens afgetrokken voor de berekening van het eigen 
vermogen van de instelling die deze vorderingen en instrumenten houdt. De 
aftrek is volledig ingeval het verbonden ondernemingen betreft of onder- 
nemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat. 
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Fr, de andere gevallen worden dergelijke vorderingen en instrumenten, 
samen met de aandelen van dergelijke kredietinstellingen, 
beleggingsondernemingen en financiële instellingen, afgetrokken van het eigen 
vermogen van de kredietinstelling die ze houdt, voor zover het totaal ervan 
10 % van haar eigen vermogen overtreft i de aftrek is in dat geval beperkt tot 
het gedeelte dat 10 X overschrijdt. Er dient evenwel te “orden opgemerkt dat 
de aandelen die worden gehouden in het kader van de handelsportefeuille, niet 
in aanmerking worden genomen voor de bepaling van het bedrag dat van het eigen 
vermogen moet worden afgetrokken met betrekking tot de voornoemde begrenzing 
van 10 X (artikel 14, 5 4, 5’). 

4” De volgende bestanddelen moeten eveneens van het eigen vermogen 
worden afgetrokken : de deelnemingen in ondernemingen die zelf een 
gekvalificeerde deelneming bezitten in de kredietinstelling of in een dochter 
hiervan, alsook de deelnemingen in ondernemingen die “orden gecontroleerd door 
personen die een dergelijke gekvalificeerde deelneming bezitten. 

Het reglement vult deze aftrekregeling aldus aan, dat alle 
bestanddelen van het eigen vermogen van de beursvennootschap die rechtstreeks 
of onrechtstreeks worden gehouden door een onderneming waarin zij een 
deelneming heeft, moeten worden afgetrokken. De aftrekverplichting geldt 
evenwel niet met betrekking tot de in artikel 14, § 1. eerste lid, 2”, c) en 
d), en in artikel 15, 5 1, derde lid, bedoelde aanvullende bestanddelen van 
eigen vermogen, die door zogenaamde “special purpose vehicles” zijn ingebracht 
met naleving van de in het reglement bepaalde voorwaarden (artikel 14, 5 4, 6O). 

e. Winst pan het vorige en het lopende boekjaar : 

De winst van het vorige boekjaar, Waaromtrent het bevoegde 
vennootschapsorgaan nog geen beslissing heeft genomen met betrekking tot haar 
bestemming, en de winst van het lopende boekjaar, worden niet erkend als 
bestanddelen van eigen vermogen krachtens artikel 14. 

Bij de beoordeling van de te nemen herstelmaatregelen in geval van een 
eventueel tekort aan.eigen vermogen zal de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen evenvel, mede op basis van de bevindingen ter zake van de erkende 
commissaris-revisor, rekening houden met de uit bedoelde winst te verwachten 
duurzame eigen-vermogensvorming. 

Wanneer de instelling evenvel gebruik maakt van de in artikel 15 
bedoelde alternatieve definitie van eigen vermogen, mag zij, krachtens artikel 
15, § 1, derde lid, 2”. het nog niet bestemde gedeelte van de vinst van het 
vorige boekjaar dat de nettowinst van de handelsportefeuille vertegenvoordigt, 
opnemen tot de bestemming van de voornoemde winst door het bevoegde 
vennootschapsorgaan. 

f. De in artikel 14, 5 1, eerste lid, 2", c) en d), bedoelde 
aanvullende bestanddelen : 

1" De in artikel 14, § 1, eerste lid, 2”, c) en d), bedoelde 
aanvullende bestanddelen moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld 
in artikel 14, 95 2 en 3. De Commissie voor het Bank- en Financievezen zal 
vooraf nagaan of aan die voorwaarden is voldaan. 

2” “Preferente aandelen” met de vaste verplichting voor de emittent tot 
het betalen van een periodieke vergoeding, komen enkel in aanmerking als aan- 
vullende bestanddelen van eigen vermogen, ook al bevatten ze clausules die het 
mogelijk maken de betaling van de vergoeding over te dragen naar een volgend 
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boekjaar (cumulatief preferente aandelen). Preferente aandelen zonder vaste 
verplichting tot het betalen van een periodieke vergoeding en zonder vast recht 
tot terugbetaling (niet-cumulatieve preferente aandelen) moeten worden beschouwd 
als eigen vermogen sensu stricto voor zover hun looptijd niet beperkt is. 

Naargelang van hun looptijd worden cumulatief preferente aandelen in 
aanmerking genomen, hetzij als aanvullend bestanddeel van eigen vermogen als 
bedoeld in artikel 14, § 1, eerste lid, 2”, c) (cumulatief preferente aandelen 
met onbeperkte looptijd), hetzij als aanvullend bestanddeel van eigen vermogen 
als bedoeld in artikel 14, 5 1, eerste lid, 2”, d) (cumulatief preferente 
aandelen met bepaalde looptijd). 

3” III de contractuele bepalingen tot regeling van de instrumenten en 
vorderingen als bedoeld in artikel 14, § 1, eerste lid, 2”, c) en d), dient, om 
redenen van rechtszekerheid, in beginsel de toepasselijkheid van het Belgisch 
recht te worden bedongen en de exclusieve bevoegdheid van de Belgische hoven en 
rechtbanken in geval van geschillen met betrekking tot deze verrichtingen. 

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal evenwel de toepassing 
van het recht van een ander zone A-land kunnen aanvaarden en de bevoegdheid van 
een rechtsinstantie uit een dergelijk land, indien de instelling op basis van 
een gemotiveerd extern advies aantoont dat de toepasselijkheid van dit ander 
rechtsstelsel juridisch gelijkwaardige gevolgen heeft als de toepassing van het 
Belgisch recht, inzonderheid wat de voorwaarden van het besluit betreft om de 
gelijkstelling van dergelijke instrumenten en vorderingen met eigen vermogen te 
verkrijgen. 

4” De Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal de eventuele 
verzoeken om toestemming tot (vervroegde) terugbetaling van instrumenten en 
vorderingen als bedoeld in artikel 14, 5 1, eerste lid, 2”, c) en d), beoordelen 
in het licht van de weerslag ervan op de eigen-vermogenssituatie en de - huidige 
en toekomstige - vereisten inzake solvabiliteitscoëfficiënt en begrenzing van de 
risicoconcentratie van de aanvrager. 

5’ Wat de in artikel 14, § 1, eerste lid, Z”, c), bedoelde schuldtitels 
en instrumenten betreft, dient de debiteur of emittent het recht te hebben om, 
in bepaalde omstandigheden, de verschuldigde periodieke vergoeding uit te 
stellen. Een dergelijk uitstel dient te vorden bedongen ingeval de instelling 
op grond van artikel 77bis van de gecoördineerde wetten op de handels- 
vennootschappen, niet gerechtigd is om een dividend uit te keren of wanneer, 
ingevolge de betaling van de bedoelde periodieke vergoeding, het netto-actief 
van de instelling lager zou komen te liggen dan de som van het gestort kapitaal 
en de wettelijke en statutair onbeschikbare reserves. 

g. De in artikel 15, 5 1, derde lid, 3”, bedoelde achtergestelde 
schulden : 

1” De in artikel 15, § 1, derde lid, 3”, bedoelde achtergestelde 
schulden moeten voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in artikel 15, 
$5 2 en 3. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal vooraf nagaan of 
aan die voorwaarden is voldaan. 

2” De toelichting van punt f, 3” en 4”, supra is van overeenkomstige 
toepassing. 
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3” De instelling moet de Commissie voor het Bank- en Financievezen 
bovendien op eigen initiatief op de hoogte brengen zodra de terugbetaling van de 
in artikel 15, 5 1, derde lid, 3’, bedoelde achtergestelde schulden tot gevolg 
zoU hebben dat haar eigen vermogen onder 120 % van haar totale 
eigen-vermogensvereisten zou dalen. 

4O Limiet : 

De in artikel 15, g 1, derde lid, 3” bedoelde achtergestelde schulden 
worden slechts in aanmerking genomen voor 200 % van het resterende eigen 
vermogen sensu stricto om te voldoen aan de vereisten inzake de dekking van de 
afwikkelings- en wederpartijrisico’s (hoofdstuk IV), de renterisico’s die 
voortvloeien uit de handelsportefeuille (hoofdstuk V), de positierisico’s in 
aandelen die voortvloeien uit de handelsportefeuille (hoofdstuk VI), de vaste 
overname en de vaarborg van goede afloop (hoofdstuk VII), het wisselkoersrisico 
(hoofdstuk VIII) en de overschrijding van de normen ter begrenzing van de 
concentratie van de risico’s die voortvloeien uit de handelsportefeuille 
(artikel 84). 

Dit betekent dus dat het resterende eigen vermogen sensu stricto moet 
worden berekend. Dit vereist de toerekening aan het eigen vermogen sensu 
stricto en aan het aanvullend eigen vermogen als bedoeld in artikel 14, 5 1, 
eerste lid, 2” van : 

- de overeenkomstig artikel 14, 5 4, toe te passen aftrekken, en 

- de vereisten die voortvloeien uit de kredietrisico’s (hoofdstuk 111) en die, 
overeenkomstig artikel 82, 5 2, derde lid, worden toegepast op het volledige 
bedrijf van de instelling met uitzondering van de handelsportefeuille. 

Ten hoogste de helft van de som van deze elementen zal worden 
toegerekend aan het aanvullend eigen vermogen ten belope van het bedrag 
hiervan ; het saldo zal worden toegerekend aan het eigen vermogen sensu stricto. 

5’ De bestanddelen die beantwoorden aan de in artikel 14, 5 1, eerste 
lid, 2O, bedoelde definitie van aanvullende bestanddelen, maar die niet zouden 
zijn opgenomen in het aanvullend eigen vermogen van de instelling, bij voorbeeld 
omdat de limieten voor die bestanddelen al zijn bereikt, mogen worden gebruikt 
als vervanging voor de in artikel 15, $ 1, derde lid, 3’, bedoelde 
achtergestelde schulden, onverminderd de toepassing van de in artikel 14, g 1, 
eerste lid, 2O, d), bedoelde degressiviteitsregel. 

6” Berekening van het eigen vermogen : 

(A) Eigen vermogen sensu stricto : 
(Art. 14, 0 1, 1”) 

+ het gestort kapitaal 
+ de uitgiftepremies 
+ de reserves 
+ de overgedragen winst 
+ [het fonds voor algemene bankrisico’s] 
- het verlies van het boekjaar 
- het overgedragen verlies 
- de oprichtingskosten 
- de immateriële vaste activa 
- de eigen aandelen van de instelling 
- de mogelijke en voorzienbare verliezen en kosten 
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(B) Aanvullende bestanddelen van eigen vermogen (5) : 
(Art. 14, 5 1, eerste lid, 2”) 

+ de herwaarderingsmeerwaarden 
+ [het intern zekerheidsfonds] 
+ de gestorte fondsen aangetrokken via schuldtitels met onbepaalde 

looptijd en andere financieringsinstrumenten als bedoeld in 
artikel 14, § 2 

+ de achtergestelde schulden en de cumulatief preferente aandelen 
met vaste looptijd als bedoeld in artikel 14 , 5 3 (6) 

(C) Af te trekken posten : 
(Art. 14, § 4) 

- de deelnemingen in verbonden ondernemingen en ondernemingen 
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, die krediet- 
instellingen zijn, beleggingsondernemingen of andere financiële 
instellingen 

- de deelnemingen in verbonden ondernemingen en ondernemingen 
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, die verzekerings- 
ondernemingen zijn 

- de in artikel 14, 5 1, 2”, c) en d), bedoelde instrumenten en 
vorderingen met betrekking tot de in de eerste af te trekken post 
bedoelde ondernemingen 

- de in artikel 15, § 1, derde lid, 3”, bedoelde instrumenten en 
vorderingen met betrekking tot de in de eerste af te trekken post 
bedoelde ondernemingen 

- de aandelen van kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en 
andere financiële instellingen die geen verbonden ondernemingen 
zijn of ondernemingen vaarmee een deelnemingsverhouding bestaat, 
met uitzondering van de aandelen die deel uitmaken van de 
handelsportefeuille, alsook de in artikel 14, § 1, eerste lid, 
2”, c) en d), en in artikel 15, 5 1, derde lid, 3”, bedoelde 
vorderingen op en instrumenten uitgegeven door dergelijke 
instellingen, voor het gedeelte van het totaal van de aandelen, 
vorderingen en instrumenten dat groter is dan 10 % van het eigen 
vermogen van de instelling 

- de bestanddelen van het eigen vermogen van de instelling die 
worden gehouden door ondernemingen waarin zij deelneemt of 
dochterondernemingen daarvan 

- de overige vorderingen en activa op verbonden ondernemingen en 
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, alsook 
de verplichtingen voor rekening of ten gunste van dergelijke 
ondernemingen, die niet “at arm’s length” zijn. 

(5) líaximul 100 % van het eigen vermogen sensu stricto. 

(6) Maximum 50 % van het eigen vermogen sensu stricto. 
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(~1 Nuttig eigen versaoRen “art. 14” 

Referentie voor 

. het kredietrisico (artikel 82, 5 1, 3”. eerste streepje), 

. de risicoconcentratie (artikel 83), 

. de dekking van de vaste activa (artikel 82, 5 1, l”), 

. de gearing ratio (artikel 82, § 1, 2”). 

+ Eigen vermogen sensu stricto (A) 
+ Aanvullende bestanddelen van eigen vermogen (8) 
- Af te trekken posten (C) 

(E) Nuttig eigen vermogen "art. 15" 

Referentie voor 

het afwikkelings- en wederpartijrisico (hoodstuk IV), 
: het renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille 

(hoofdstuk V), 
het positierisico in aandelen dat voortvloeit uit de 

’ handelsportefeuille (hoofdstuk VI), 
. de waarborg van goede afloop (artikel 63), 
. het wisselkoersrisico (hoofdstuk VIII), 
. de dekking van de algemene kosten (hoofdstuk X111), 
. de risicoconcentratie (artikelen 83 en 84). 

lste stap : Aanrekening van de af te trekken posten en de vereisten 
inzake het kredietrisico 

Aan te rekenen bedragen : 

+ af te trekken posten (C) 
+ vereisten inzake de kredietrisico’s (artikel 18) 

Aanrekeningswijze 

a. 50 X aftrekken van de bedragen die moeten worden aangerekend aan het 
eigen vermogen sensu stricto (A) ; 

b. het saldo aftrekken van de bedragen die moeten worden aangerekend 
aan de aanvullende bestanddelen van eigen vermogen (B) ten belope 
van het bedrag van die aanvullende bestanddelen ; 

c. opnieuw het eventuele saldo aftrekken van de bedragen die moeten 
worden aangerekend aan het eigen vermogen sensu stricto. 

Het bedrag van het eigen vermogen sensu stricto, verminderd 
overeenkomstig de voornoemde punten a en c, vormt het in artikel 15, 5 3, 
bedoelde resterende eigen vermogen sensu stricto. 

Het bedrag van het aanvullende eigen vermogen, verminderd 
overeenkomstig het voornoemde punt b, vormt het resterende aanvullende eigen 
vermogen. 
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2de stap : Uitgebreide definitie van eigen vermogen 

+ resterende eigen vermogen sensu stricto 
+ resterende aanvullende eigen vermogen 
+ nettowinst van de handelsportefeuille overeenkomstig artikel 15, 5 1, 

derde lid, 2” 
+ in artikel 15, § 2, bedoelde achtergestelde schulden en/of de in 

artikel 15, § 4, bedoelde bestanddelen (7) 

D. Kredietrisico 
(Hoofdstuk 111) 

ll. Naast de handelsportefeuille die voornamelijk is blootgesteld aan 
een risico van het type marktrisico, is het bedrijf van een instelling 
onderhevig aan een kredietrisico waarmee in dit deel van het reglement rekening 
wordt gehouden. 

wanneer een instelling de vrijstelling geniet als bedoeld in 
onderafdeling 2 van hoofdstuk 1 (de minimis), zijn de bepalingen van hoofdstuk 
111 van toepassing op het gehele bedrijf. 

De bepalingen van het reglement inzake kredietrisico zijn in ruime mate 
gebaseerd op die voor de kredietinstellingen. Er werd voor deze benadering 
geopteerd omdat de richtlijn 93/6/EEG van 15 maart 1993 inzake de 
kapitaaltoereikendheid van beleggingsondernemingen, de bestanddelen die geen 
deel uitmaken van de handelsportefeuille onderwerpt aan de bepalingen van de 
richtlijn 89/647/EEG van 18 december 1989 betreffende een solvabiliteitsratio 
voor kredietinstellingen, die is omgezet in het besluit van de Commissie voor 
het Bank- en Financiewezen van 19 maart 1991 over het reglement op het eigen 
vermogen van de kredietinstellingen. 

Dit deel van het reglement bevat een aantal methodes die van toepassing 
zijn op bancaire verrichtingen. Niettemin beperken de wettelijke en 
reglementaire bepalingen voor de beursvennootschappen de verkzaamheden die zij 
mogen uitoefenen. 20 mogen beleggingsondernemingen krachtens artikel 78 van de 
wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het 
toezicht op de beleggingsondernemingen, bemiddelaars en beleggingsadviseurs, 
geen leningen noch kredieten toestaan tenzij in een beperkt aantal gevallen die 
in dat artikel worden opgesomd. 

De bepalingen van dit reglement doen uiteraard geenszins afbreuk aan de 
geldende beperkingen en verbodsbepalingen voor de beursvennootschappen. 

12. Definitie van het begrip “gewogen risicovolume” 

a. Dit deel van het reglement steunt op het beginsel dat het 
eigen-vermogensvereiste in de eerste plaats wordt bepaald door de graad van 
kredietrisico die aan elke balans- en buiten-balanspost is verbonden (i.e. de 
verhouding “eigen vermogen tot risicovolume”), met uitzondering van de 
handelsportefeuilleposten. 

b. De berekeningswijze van het gewogen risicovolume is omschreven in de 
artikelen 16 en 17 van het besluit. Het gewogen risicovolume wordt verkregen 
door de actiefposten en posten buiten-balanstelling te vegen overeenkomstig hun 
kredietrisicograad. 

(7) líaximum 200 % van het resterende eigen vermogen sensu stricto. 
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“et kredietrisico kan gedefinieerd worden als het risico ingevolge 
eventuele insolventie van de wederpartij. Twee elementen bepalen deze 
risicograad : de aard van de verrichting en het statuut van de wederpartij of 
desgevallend van de vaarborgverstrekker. Voor elk Van deze twee elementen Voor- 
ziet het reglement in VegingsfaCtOren. Deze vegingsfactoren zijn noodgedwongen 
bepaald op forfaitaire basis. De lagere vegingsfactoren die van toepassing zijn 
ingevolge het statuut van de wederpartij, zijn in beginsel niet van toepassing 
op de andere actiefbestanddelen (met inbegrip van de toekomstige 
actiefbestanddelen) dan de vorderingen en de overlopende rekeningen. 

Als bijlage bij deze toelichting gaat een vereenvoudigd schematisch 
overzicht van de vegingsfactoren die Van toepassing zijn voor de berekening van 
het gewogen risicovolume. 

c. Toelichting bij een aantal specifieke aspecten van de berekening van 
het gewogen risicovolume. 

1” het betrekking tot de overlopende rekeningen van het actief, 
voorziet het reglement in een tweeledige regeling : 

- een weging onder verwijzing naar de wederpartij (toepassing van artikel 16, 5 
1, 3”s en §§ 3 en 6) ; 

- een forfaitaire weging ten belope van 50 %, voor de bestanddelen waarvan de 
instelling de wederpartij niet kan bepalen (toepassing van artikel 16, g 2). 

2” Artikel 16, 5 1, 6’, a), voorziet in een lagere risicoweging voor 
leningen die zijn gewaarborgd door hypotheken op onroerend goed bestemd voor 
bewoning. Het toepassen van een dergelijke lagere veging is evenwel slechts 
gerechtvaardigd indien de grootte van het door de instelling toegekende krediet 
de voorzichtig geschatte nuttige pandwaarde van het goed, mede bepaald door de 
rang van de hypothecaire inschrijving, niet overtreft. Voor de toepassing van 
de lagere veging is ook vereist dat de hypotheek is gevestigd op vastgoed dat 
exclusief bestemd is voor bewoning. Leningen gewaarborgd door hypotheken op 
gebouwen bestemd voor gemengd gebruik komen echter ook in aanmerking indien hun 
nuttige pandvaarde niet hoger is dan 10 miljoen BEF. 

3” De risicovegingsfactoren die, overeenkomstig artikel 16, van toe- 
passing zijn op verplichtingen ingevolge geschreven put-opties op effecten en op 
ander waardepapier, enerzijds, en op toekomstige activa - vorderingen en andere 
- ingevolge contantverrichtingen in uitvoering en ingevolge Vaste verbintenissen 
wegens andere termijnverrichtingen dan die bedoeld in artikel 16, 5 1, 6”, g), 
anderzijds, zijn die welke gelden voor de betrokken activa zelf en niet die 
welke gelden op basis van het statuut van de wederpartij bij de verrichting (8). 

net verplichtingen ingevolge geschreven put-opties vorden eveneens de 
zogenaamde onvolkomen cessie- en retrocessie-overeenkomsten bedoeld, vaarbij de 
cessionaris de optie maar niet de verplichting heeft om de verkregen activa veer 
over te dragen op een toekomstig tijdstip tegen een vooraf overeengekomen prijs. 

(8) Bij voorbeeld de verbintenis van een kredietinstelling, schrijver van een 
put-optie met als onderliggende waarde Belgisch overheidspapier en vaarbij 
de optiehouder een industriële onderneming is, wordt niet in het gewogen 
risicovolume opgenomen, want wegingsfactor 0 % (toepassing van artikel 16, 
g 6, laatste lid). 
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40 De vaarden ter incasso genomen zonder dat de overname gepaard gaat 
met directe creditering van de afgever (artikel 16, § 3, 4’), worden niet 
opgenomen in het gewogen risicovolume. 

50 Waarborgen worden in aanmerking genomen voor de toepassing van een 
lagere weging op het gewaarborgde bestanddeel (in beginsel enkel vorderingen en 
verplichtingen), op voorwaarde dat zij onherroepelijk en uitdrukkelijk zijn 
(i.e. onvoorwaardelijk en, ingevolge een wettelijke, statutaire of contractuele 
bepaling, juridisch afdwingbaar). 

Bestanddelen gewaarborgd door een persoonlijke borgtocht, met als 
borgsteller een wederpartij die, krachtens haar statuut, een 0 % - of 20 1 - 
weging geniet, worden met toepassing van dezelfde percentages in het gewogen 
risicovolume opgenomen. 

Waarborgen die voortvloeien uit een tegenverpelijk pandrecht komen 
enkel in aanmerking voor de toepassing van een lagere wegingscoëfficiënt wanneer 
het effecten betreft die zijn uitgegeven door de Europese Gemeenschap, de 
centrale overheden en de centrale banken van de landen van de geografische zone 
A, de Gevesten en Gemeenschappen in België, de multilaterale ontvikkelingsbanken 
en de EIB, dan vel wanneer het door de kredietinstelling ontvangen deposito’s 
betreft of door haar uitgegeven en bij haar gedeponeerde depositocertificaten en 
ander soortgelijk papier (zie inzonderheid artikel 16, gg 3, 3”, en 6, 4” en 5”). 

6” Artikel 16, § 8, bepaalt dat de berekening van het gewogen 
risicovolume geschiedt met toepassing van de regels die gelden voor de 
verwerking van de betrokken balans- en buiten-balansposten in de periodieke 
boekhoudstaat. Dit houdt in dat deze posten nà aftrek van de waardever- 
minderingen en voorzieningen die erop betrekking hebben, voor de berekening in 
aanmerking worden genomen. 

De voorzorgsfondsen opgericht bovenop de vereiste 
waardeverminderingen en voorzieningen omwille van lokaliseerbare risico’s, 
namelijk het fonds voor algemene bankrisico’s en het intern zekerheidsfonds, 
worden evenwel niet bedoeld. 

E. Afvikkelings- en wederpartijrisico 
(Hoofdstuk IV) 

13. Hoofdstuk IV (afwikkelings- en wederpartijrisico) heeft 
betrekking op risico’s die verband houden met : 

- verrichtingen die op de vervaldag niet zijn afgewikkeld (artikelen 19 tot 21), 
- leveringen zonder tegenprestaties (artikel 22), 
- retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten en verstrekte en 

opgenomen effectenleningen (artikel 23), 
- afgeleide buiten-beursinstrumenten die tot de handelsportefeuille behoren 

(artikel 24), en 
- bestanddelen van de handelsportefeuille, risico’s die overigens niet geviseerd 

worden in de andere bepalingen over de afwikkelings- en wederpartijrisico’s of 
de positierisico’s (hoofdstukken V tot VII). Het gaat om risico’s in de vorm 
van courtage, provisies, renten, dividenden en marges met betrekking tot op 
een beurs verhandelde afgeleide instrumenten die rechtstreeks verband houden 
met de instrumenten die in de handelsportefeuille zijn opgenomen. 

De methodes voor de behandeling van de in hoofdstuk IV bedoelde 
bestanddelen moeten voor elke verrichting afzonderlijk worden toegepast. 
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De bepalingen over het afwikkelings- en leveringsrisico (afdeling 1) en 
de leveringen zonder tegenprestaties (artikel 22) hebben betrekking op het 
volledige bedrijf van de instelling, dus zowel op haar handelsportefeuille als 
op haar overige activiteiten. 

Toch wordt deze, op het eerste gezicht zeer ruime definitie beperkt 
door het feit dat een verrichting - in effecten of in contanten - is afgewikkeld 
zodra ze op rekening van een cliënt is geboekt. Aldus staat de debitering van 
de contantenrekening van een cliënt gelijk met de betaling van de prijs van de 
verrichting en staat de debitering van de effectenrekening van een cliënt gelijk 
met de levering van de effecten en vice Versa. Zodra de effecten- of 
contantenrekening wordt gedebiteerd, zijn de vorderingen van de instelling op 
haar cliënt ingevolge die verrichting gedekt door hoofdstuk 111 (kredietrisico). 

De effecten- of contantenrekeningen waarop een inschrijving wordt 
beschouwd als de afwikkeling Van een verrichting, moeten rekeningen zijn die de 
uitdrukkelijke wens van de instelling en haar wederpartij vertalen om een 
relatie te onderhouden als van een rekening-courant met alle bijbehorende 
juridische gevolgen ; de technische rekeningen die enkel wordt geopend op 
initiatief van de partij om boekingsredenen, zijn dus uitgesloten. 

14. Afvikkelings-/leveringsrisico : 
(Hoofdstuk IV, afdeling 1) 

a. Artikel 19 is van toepassing op verrichtingen in effecten die vijf 
werkdagen na de normale afvikkelingsdatum niet zijn afgewikkeld. In dergelijk 
geval is geen van beide contracterende partijen zijn verplichtingen volledig 
nagekomen. Een voorbeeld is een verkoop van effecten door de instelling waarbij 
de afwikkeling geschiedt volgens een systeem van afwikkeling tegen betaling, en 
de wederpartij de betaling niet heeft aangeboden. 

b. Het reglement geeft twee methodes om het vereiste te berekenen. De 
instelling zal de methode die zij kiest consequent moeten toepassen. 

c. De eerste methode is gebaseerd op het eventuele prijsverschil 
waarvoor de instelling een risico loopt. De instelling berekent het 
vaardeverschil tussen de bestanddelen die zij in bezit houdt in het kader van de 
betrokken verrichting, enerzijds, en de tegenwaarde die zij daarvoor moet 
krijgen, anderzijds. Indien de instelling door dit verschil een verliesrisico 
loopt, wordt het eigen-vermogensvereiste berekend door het bedrag van het 
verschil te vermenigvuldigen met een factor van 8 % die geleidelijk stijgt om 
100 % te bereiken van het verschil vanaf de 46ste werkdag na de overeengekomen 
afvikkelingsdatum. 

d. De tweede methode bestaat erin om op alle niet-afgewikkelde 
verrichtingen van de instelling, ongeacht of zij de instelling blootstellen aan 
een verliesrisico of niet, een vereiste van 0,5 % toe te passen vanaf de vijfde 
werkdag na de overeengekomen afwikkelingsdatum, dat geleidelijk stijgt tot 9 X 
tot de 45ste werkdag na de overeengekomen afwikkelingsdatum. 

Vanaf de 46ste werkdag na de overeengekomen afwikkelingsdatum bedraagt 
het vereiste 100 % van het prijsverschil waarvoor de instelling een risico 
loopt. In dit forfaitaire systeem zal het vereiste evenwel niet minder mogen 
bedragen dan 9 % van de overeengekomen afvikkelingsprijs. 
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e. gr moet worden onderstreept dat de toepassing van één van de 
methodes die het reglement voorschrijft, niet wegneemt dat de beginselen van het 
boekhouden moeten vorden nageleefd. Zodra de correcte afwikkeling van een 
verrichting in het gedrang komt of onzeker is, moet de instelling de nodige 
voorzieningen vormen en/of waarverminderingen toepassen zoals vereist is bij een 
voorzichtig beleid. 

15. Leveringen zonder tegenprestaties : 
(Artikel 22) 

Leveringen zonder tegenprestaties zijn verrichtingen vaarbij de 
instelling effecten heeft geleverd (of de betaling voor een effectenverrichting 
heeft verricht), tervijl de wederpartij de effecten nog niet heeft betaald (of 
de effecten nog niet heeft geleverd). De instelling loopt dus een kredietrisico 
op het te ontvangen bedrag of, in voorkomend geval, op de marktwaarde van de 
effecten die haar moeten worden geleverd. 

Voor grensoverschrijdende verrichtingen wordt het 
eigen-vermogensvereiste pas één dag later van toepassing. 

Het eigen-vermogensvereiste bedraagt 8 % van de marktwaarde van de 
effecten of van het aan de instelling verschuldigde bedrag, rekening houdend met 
de voor de vederpartij geldende vegingsfactor. 

16. Retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkmsten ; verstrekte 
en opgenomen effectenleningen : 
(Artikel 23) 

a. De retrocessie/omgekeerde retrocessieverrichtingen en de verstrekte 
en opgenomen effectenleningen maken deel uit van de handelsportefeuille voor 
zover zij voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in hoofdstuk 1, 
afdeling 111, onderafdeling 1. Enkel het aan die verrichtingen verbonden 
vederpartijrisico vordt, krachtens artikel 23, in aanmerking genomen. De 
instelling moet de effecten die zijn uitgeleend of overgedragen in het kader van 
een retrocessie/omgekeerde retrocessieverrichting en die deel uitmaken van de 
handelsportefeuille, in aanmerking blijven nemen voor het positierisico 
(hoofdstukken V tot VII). 

b. Het eigen-vermogensvereiste bedraagt 8 % van het risico dat de 
instelling loopt, rekening houdend met de voor de vederpartij geldende 
vegingsfactor. Het risico dat de instelling loopt, is het positieve verschil 
tussen : 

voor het ontlenen van effecten of bij omgekeerde retrocessie : 

- het uitgeleende bedrag of de marktvaarde van de gegeven zekerheid, en 
- de marktwaarde van de van de vederpartij ontvangen effecten ; 
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Voor het uitlenen van effecten of bij retrocessie (9) : 

_ de marktwaarde van de aan de wederpartij overgedragen effecten, en 
_ het ontleende bedrag of de marktwaarde van de zekerheid. 

Vanneer een overwaarde aan zekerheid wordt toegekend aan de vederpartij 
(naar gelang van het geval “buyer’s margin amount” of “seller’s margin amount”) 
en de terugbetaling van deze overwaarde is gewaarborgd ingeval de wederpartij in 
gebreke blijft, moet het bedrag van die overwaarde niet in aanmerking worden 
genomen voor het vaststellen van het wederpartijrisico. 

17. Afgeleide buiten-beursinstrumenten : 
(Artikel 24) 

a. Voor de afgeleide buiten-beursinstrumenten die tot de handels- 
portefeuille behoren, geldt een vereiste dat is vastgesteld in artikel 24 (10). 
Daarnaast blijven deze bestanddelen onderworpen aan de voor hen geldende 
vereisten inzake het positierisico (hoofdstukken V en VI). 

b. Het vereiste dat voor afgeleide buiten-beursinstrumenten geldt, 
wordt berekend volgens één van de methodes van artikel 17 (berekening van de 
vervangingskost van afgeleide instrumenten), rekening houdend met de voor de 
wederpartij geldende wegingsfactor. Bij de voor de wederpartij geldende 
wegingsfactor als bedoeld in artikel 2, 9”, wordt voorzien in een speciale 
behandeling voor gespecificeerde clearinginstellingen en beurzen. 

18. Overige risico’s 
(Hoofdstuk IV, afdeling 111) 

Overeenkomstig artikel 3, 3”, worden bepaalde risico’s verbonden aan 
bestanddelen die tot de handelsportefeuille behoren eveneens opgenomen in de 
handelsportefeuille. Het gaat om risico’s die voortvloeien uit de 
dienstverlening aan cliënten (provisies, honoraria, . ..). vorderingen op 
georganiseerde markten (marges) of te ontvangen interesten of dividenden. 

Aangezien het risico’s zijn van het type kredietrisico, worden die 
bestanddelen behandeld overeenkomstig hoofdstuk 111, rekening houdend met de in 
artikel 2, 9”, van het reglement bedoelde risicowegingsfactoren. het toepassing 
van de definitie van risicovegingsfactoren, wordt aan de voornoemde risico’s 
alsook aan de andere risico’s die voortvloeien uit de uitvoering van 
verrichtingen, aangegaan ten aanzien van gespecificeerde clearinginstellingen of 
beurzen, een zelfde wegingsfactor toegekend als aan kredietinstellingen van de 
geografische zone A. De vorderingen en de andere bestanddelen waarvoor de 
voornoemde risico’s niet gelden, moeten worden gewogen overeenkomstig de 
bepalingen van hoofdstuk 111, i.e. zonder gelijkstelling met de 
kredietinstellingen van de geografische zone A. 

(9) Hier worden enkel de verrichtingen bedoeld die deel uitmaken van de 
handelsportefeuille overeenkomstig de definitie in de artikelen 3 en 4 
(zie ook het deel van de toelichting met betrekking tot retrocessie- en 
omgekeerde retrocessie-overeenkomsten in het kader van de definitie van 
de handelsportefeuille). 

(10) De afgeleide buiten-beursinstrumenten die geen deel uitmaken van de 
handelsportefeuille, zijn onderworpen aan de vereisten van hoofdstuk 111 
(kredietrisico), overeenkomstig de in artikel 17 beschreven methodes. 
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P. Positierisico 

Renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille 
positierisico in aandelen dat voortvloeit uit de handelsportefeuille 
Vaste overname en waarborg van goede afloop 
(Hoofdstukken V, VI en VII) 

19. Algemene toelichting 

a. De twee voornaamste bestanddelen van het positierisico zijn het 
renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille (hoofdstuk V) en het 
positierisico in aandelen dat voortvloeit uit de handelsportefeuille (hoofdstuk 
VI). Hoofdstuk VII beschrijft op welke wijze verrichtingen tot vaste overname 
of waarborg van goede afloop in aanmerking moeten worden genomen voor het 
positierisico. 

Onder “identieke bestanddelen” worden, voor de bepaling van de 
nettoposities, de verschillende vormen verstaan die een bestanddeel kan 
aannemen, voor zover die verschillende vormen de effectieve vereffening van de 
verrichtingen op de betrokken markten mogelijk maken. De schuldinstrumenten van 
een zelfde emittent en met dezelfde kenmerken (munt, coupon, vervaldag, rang bij 
vereffening) zullen als identiek worden beschouwd. 

b. Voor het positierisico voert het reglement een analytische 
benadering in, de “building-black approach” genoemd. Deze methode steunt op een 
onderscheid tussen het specifieke risico en het algemene risico. 

Het specifieke risico is verbonden aan een koersevolutie van het 
instrument die voornamelijk kan worden toegeschreven aan de emittent of debiteur 
van het instrument. Dit risico leunt weliswaar nauw aan bij het kredietrisico, 
maar is veel ruimer aangezien het zowel voorkomt bij hausseposities (risico op 
koersdaling bij voorbeeld wanneer de kvaliteit van de emittent of debiteur erop 
achteruit gaat) als bij baisseposities (risico op koersstijging bij voorbeeld na 
de bekendmaking van een voor de emittent of debiteur gunstige gebeurtenis). 

Het algemene risico is verbonden aan een prijsverandering die 
voortvloeit uit marktschommelingen om redenen die niets te maken hebben met de 
emittent of debiteur (bij voorbeeld fluctuaties in de rentevoeten). Aangezien 
de factoren die aanleiding geven tot een algemene evolutie van het niveau van de 
marktprijzen, specifiek zijn voor elke markt, moeten de vereisten om het 
algemene risico te dekken dat voortvloeit uit de handelsportefeuille 
afzonderlijk worden berekend voor elke markt. 

De “building black approach” heeft tot gevolg dat de berekeningsbasis 
voor het specifieke risico anders is dan voor het algemene risico. Het 
specifieke risico wordt berekend op de brutoportefeuille, dit vil zeggen op de 
som van alle individuele hausseposities in effecten of instrumenten plus alle 
individuele baisseposities. Aangezien het specifieke risico zowel bij een 
hausse- als op een baissepositie bestaat, kunnen hausse- en baisseposities in 
verschillende instrumenten niet met elkaar worden gecompenseerd. Het algemene 
risico daarentegen wordt berekend op de nettoportefeuille, dit vil zeggen op de 
som van alle individuele hausseposities min de som van alle individuele 
baisseposities. In dit geval wordt compensatie tussen verschillende 
instrumenten op een zelfde markt aanvaard, omdat het algemene risico losstaat 
van de koersevolutie van de individuele componenten van de portefeuille en enkel 
betrekking heeft op de evolutie van de nettoportefeuille. 
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,-. posities die zijn ingenomen via opties, warrants of gedekte warrants 
(hierna “de opties” genoemd) worden omgezet in posities in het onderliggend 
instrument op basis van de delta, en mogen worden gecompenseerd met andere 
posities in het onderliggend instrument. 

De delta is de verwachte verandering Van een optieprijs ingevolge een 
(uiterst) geringe verandering in de prijs Van het onderliggend instrument van de 
optie. Elke instelling die een betekenisvolle activiteit in opties ontwikkelt, 
dient de delta te berekenen voor de opties die zij heeft geschreven of gekocht. 
In geval van geringe activiteit, mag men zich voor een op de beurs verhandelde 
optie baseren op de delta die door de beurs wordt meegedeeld. De Comissie voor 
het Bank- en Financiewezen kan de instelling verplichten om de delta volgens een 
velbepaalde methode te berekenen of zelfs een welbepaalde delta te gebruiken 
voor alle of een deel Van haar opties in portefeuille. 

Aangezien deze methode niet alle risico’s bestrijkt die aan de opties 
zijn verbonden (de delta is met name enkel relevant Voor zeer kleine 
prijsschommelingen), moet een instelling die haar opties heeft omgezet in 
onderliggende instrumenten voldoen aan een vereiste om de risico’s te dekken die 
voortvloeien uit de gevoeligheid Van de delta Voor prijsveranderingen Van het 
onderliggend instrument (gamma risico), alsook uit de gevoeligheid Van de 
optieprijs Voor veranderingen in de volatiliteit van het onderliggend instrument 
(vega risico). Deze twee maatregelen houden in dat aan een bijkomend vereiste 
moet worden voldaan bovenop het positierisico ingevolge de omzetting Van de 
optie op grond Van de delta. 

Voor de berekening Van het gamma en het vega vereiste gaat de 
instelling als volgt te werk : 

l” De instelling berekent, Voor elke optie in de handelsportefeuille op 
schuldinstrumenten en eigendomsbewijzen, als volgt een gewogen gamma positie : 

Gewogen gamma positie = J/2 * gamma * (schommeling van de marktwaarde 
Van het onderliggende instrument) . 

De gewogen gamma positie kan positief of negatief zijn. 

De schommeling Van de marktwaarde van het onderliggende instrument 
wordt als volgt bepaald : 

- voor de opties op rente : 

indien de instelling er, bij de berekening Van de gamma, is Van uitgegaan dat 
het onderliggend instrument een schuldinstrument is, is de schommeling gelijk 
aan de vermenigvuldiging van de contantmarktwaarde van het onderliggend 
instrument met de desbetreffende wegingsfactor in de tabel in artikel 48 ; 

indien de instelling er, bij de berekening Van de gamma, is van uitgegaan dat 
het onderliggend instrument een rentevoet is, moet de waardeschommeling worden 
beschouwd als de veronderstelde schommeling van de desbetreffende rentevoet 
voortvloeiend uit de wegingsfactoren van de tabel in artikel 48 (i.e. 1 % Voor 
de rentevoeten met betrekking tot zone 1, 0,85 X voor de rentevoeten met be- 
trekking tot zone 2 en 0,7 % Voor de rentevoeten met betrekking tot zone 3) ; 

- voor de opties op eigendomsbewijzen en beursindexen : 

het betreft de marktwaarde Van het onderliggend instrument vermenigvuldigd met 
de wegingsfactor die wordt gebruikt Voor de berekening Van het vereiste inzake 
het specifieke risico als bedoeld in artikel 60. 
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20 De gewogen gamma posities die, op de hierboven gedefinieerde wijze, 
afzonderlijk worden berekend voor elk van de opties met betrekking tot “een 
zelfde onderliggend instrument”, worden opgeteld rekening houdend met hun 
respectieve tekens. Het resultaat van die som kan positief of negatief zijn. 

De instelling maakt de voornoemde som afzonderlijk voor elk van de 
gehelen van opties met betrekking tot “een zelfde onderliggend instrument”. 

Voor de voornoemde som worden als “een zelfde onderliggend instrument” 
beschouwd : 

- Voor de opties op rente : de opties die zijn uitgedrukt in een zelfde munt en 
waarvan de onderliggende instrumenten zouden worden ondergebracht in een 
zelfde looptijdklasse van de tabel in artikel 43 (of een zelfde zone Van de 
tabel in artikel 48 voor de instellingen die gebruik maken van de op de 
duration gebaseerde methode) ; 

- voor de opties op eigendomsbewijzen en beursindexen : de opties waarvan de 
onderliggende instrumenten op een zelfde markt worden verhandeld ; 

3” Het gamma vereiste is gelijk aan de som in absolute vaarde Van de 
resultaten van de sommen die conform de voornoemde instructies werden gemaakt, 
wanneer die resultaten negatief zijn. De positieve resultaten worden niet in 
aanmerking genomen. 

4” Voor de berekening van de vereisten inzake de vega van de opties, 
berekent de instelling, op de hierboven gedefinieerde wijze, afzonderlijk de 
schommeling van de marktwaarde van elk geheel van opties dat betrekking heeft op 
“een zelfde onderliggend instrument”, ingevolge een uniforme schommeling van 
plus 25 % en min 25 Y van de volatiliteit Van de onderliggende instrumenten van 
de opties die dit geheel vormen. 

De schommeling van de marktwaarde die leidt tot een verlies voor de 
instelling, vormt het vega vereiste inzake het geheel van opties dat betrekking 
heeft op “een zelfde onderliggend instrument”, als gedefinieerd Voor het garmna 
vereiste. 

De instelling maakt de voornoemde berekening voor elk geheel van opties 

\ 
dat betrekking heeft op “een zelfde onderliggend instrument” afzonderlijk. 

Het vega vereiste is gelijk aan de som van de verliezen die 
afzonderlijk worden berekend voor elk geheel van opties dat betrekking heeft op 
“een zelfde onderliggend instrument”. 

Een instelling zonder betekenisvol optiebedrijf, kan, in de plaats van 
haar opties in portefeuille op grond van de delta om te zetten in onderliggende 
instrumenten, er dezelfde vereisten op toepassen als de vereisten die gelden 
voor de onderliggende instrumenten (11). Wordt voor deze methode geopteerd, dan 
mag niet worden gecompenseerd met een positie in het onderliggend instrument. 
Het aldus verkregen vereiste is, voor een gekochte optie, beperkt tot de 
marktwaarde van de optie. Instellingen die een betekenisvolle activiteit in 
opties ontwikkelen en, meer bepaald, de market makers, moeten in staat zijn om 
hun opties om te zetten op grond van de delta. 

(11) Het andere voorden, er wordt beschouwd dat de delta een vaarde 1 heeft. 
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d. De posities in rechten van deelneming van inStelbQ!en voor 
collectieve belegging zijn onderworpen aan de vereisten inzake kredietrisico’s 
(hoofdstuk 111) veeleer dan aan de vereisten inzake POSitieriSiCO'S 
(hoofdstukken V en VI). 

Die posities worden in beginsel behandeld als bestanddelen die, 
overeenkomstig artikel 16, § 1, worden gevogen tegen 100 1. 

28. Benterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille : 
(Hoofdstuk V) 

a. Dit deel van het reglement is van toepassing op schuldinstrumenten, 
zoals obligaties en andere effecten die met obligaties kunnen worden 
gelijkgesteld. Hier worden met name de posities bedoeld in : 

- obligaties en andere schuldinstrumenten, 

- converteerbare obligaties die niet worden behandeld als aandelen of andere 
effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld, 

- wisselverrichtingen op termijn, 

- instrumenten op rentevoeten, 

- afgeleide produkten met betrekking tot de voornoemde bestanddelen. 

b. De afgeleide instrumenten op rentevoeten mogen worden behandeld als 
posities in hun onderliggende of notionele instrumenten (artikel 28). 
Wisselverrichtingen op termijn, futures, FBA’s, termijnverbintenissen tot aan- 
of verkoop van effecten en svaps worden opgesplitst in lange en korte posities 
op de wijze bepaald in de artikelen 29 tot 32. 

Hoofdstuk V behandelt de wisselcontracten op termijn om rekening te 
houden met het renterisico dat aan dergelijke verrichtingen is verbonden. Bij 
de behandeling van het wisselkoersrisico (hoofdstuk VIII) worden de posities in 
deviezen immers in aanmerking genomen op grond Van die contante wisselkoersen, 
maar wordt geen rekening gehouden met de tijdsdimensie (12). Een dergelijke 
benadering beantwoordt bovendien aan het vereiste van artikel 4, g 2, van de 
CAD-richtlijn, die de dekking oplegt van de risico’s die niet onder de CAD- of 
de SBD-richtlijn vallen, maar die kunnen worden gelijkgesteld met de de risico’s 
die onder die richtlijnen vallen. 

c. Artikel 33 staat, voor afgeleide instrumenten op rentevoeten en 
obligaties en andere schuldinstrumenten die over hun resterende looptijd worden 
afgelost en waarvan de hoofdsom niet in één keer wordt terugbetaald, het gebruik 
toe van methodes waardoor, volgens de regels van artikel 77, posities kunnen 
worden verkregen die in aanmerking worden genomen volgens één van de twee 
methodes voor de dekking van het algemene risico. Deze methodes moeten ten 
minste één gevoeligheidspunt verstrekken voor elke looptijdklasse van de tabel 
in artikel 43. 

(12) In het voorstel van april 1995 van het Bazelcomité voor het banktoezicht 
in het vooruitzicht van de publikatie van een aanvulling bij het 
Bazelakkoord over het eigen vermogen om rekening te houden met de 
marktrisico’s, wordt een gelijkaardige werkwijze opgelegd voor de 
wisselverrichtingen op termijn. 
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d. Wanneer een instelling geen gebruik maakt van de door artikel 33 
toegestane methodes, mag zij posities in afgeleide instrumenten als volledig 
gecompenseerde posities beschouwen - ten aanzien van het renterisico - wanneer 
se in dezelfde munt zijn uitgedrukt, hun eerstvolgende data van 
rentevaststelling of hun vervaldata dicht bij elkaar liggen en hun 
referentierenten of de rentevoeten van de coupons nauw bij elkaar aansluiten. 
Sr wordt beschouwd dat twee referentierenten of de rentevoeten van twee coupons 
nauw bij elkaar aansluiten als zij niet meer dan vijftien basispunten van elkaar 
verschillen. 

e. Het renterisico moet afzonderlijk worden berekend voor elke munt 
(artikel 35), waarbij de Belgische en de Luxemburgse frank als één enkele munt 
worden beschouwd. De samengestelde munten worden, voor de berekening van het 
renterisico, als afzonderlijke munten beschouwd. Zij mogen, in tegenstelling 
tot het vereiste met betrekking tot het wisselkoersrisico, niet worden 
opgesplitst in de munten waaruit zij zijn samengesteld. 

f. Specifiek risico : 

De nettopositie (lang of kort) per instrument wordt gewogen naar 
wederpartij en looptijd, volgens de tabel in artikel 36. Het 
eigen-vermogensvereiste is gelijk aan het totaal van de gewogen hausseposities 
plus het totaal van de gewogen baisseposities. 

De weging van de posities naar wederpartij voor de berekening van het 
specifieke risico omvat een categorie van zogenaamd gekwalificeerde posten : dit 
zijn instellingen waaraan een wegingsfactor van 20 % wordt toegekend 
overeenkomstig de bepalingen inzake het kredietrisico (artikel 16, 5 3), 
emittenten die voldoen aan solvabiliteitsvereisten (volgens de beoordeling van 
de instelling - artikel 37, eerste lid, 3” - of omdat ze een goede rating hebben 
gekregen van een erkend ratingbureau - artikel 37, eerste lid, 3“) en aan 
liquiditeitsvereisten (notering op een gereglementeerde markt), alsook effecten 
uitgegeven door vennootschappen die deel uitmaken van de Bel 20-index, voor 
zover aan die effecten geen lagere rating dan de “investment grade” werd 
toegekend door een erkend ratingbureau. 

Voor deze gekwalificeerde posten geldt een lager vereiste voor de 
dekking van het specifieke risico. Wanneer de betrokken effecten evenwel aan 
een bijzonder risico zijn blootgesteld omdat de emittent onvoldoende solvabel is 
en/of het effect onvoldoende liquide is, moet hierop de hoogste vegingsfactor 
van artikel 36 worden toegepast, met name 8 X, om het specifieke risico te 
dekken. 

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal via een circulaire de 
lijst bekendmaken van de door haar erkende ratingbureaus. 

Aan de posten van de centrale overheid, gedefinieerd als de posten met 
wegingsfactor 0 % overeenkomstig de veging voor kredietrisico’s (artikel 16, $ 
6, eerste lid en volgende), wordt ook hier een wegingsfactor 0 X toegekend. 

g. Algemeen risico : 

Het algemene risico is gebaseerd op de gevoeligheid van de positie voor 
een wijziging in de rentestand. 

Voor de berekening van het eigen-vermogensvereiste voor het algemene 
risico kunnen twee methodes worden gehanteerd : hetzij de methode gebaseerd op 
de looptijdklassen, hetzij de methode gebaseerd op de duration. 
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gerste methode : de methode op grond van de looptijdklassen. 

Dp grond van de tabel in artikel 43 wordt elke positie, volgens haar 
resterende vervaldag (of tussentijdse renteherziening), ondergebracht in een 
looptijdklasse en gewogen aan de hand van een factor die de rentegevoeligheid 
veergeeft in de betrokken looptijdklasse. Volledige compensatie is toegestaan 
tussen posities met een verschillend teken in een zelfde looptijdklasse 
(verticale compensatie tussen verschillende instrumenten met een zelfde 
looptijd), vaarna de resterende posities tussen looptijdklassen in een zelfde 
zone (maximum 1 jaar, tussen 1 en maximum 4 jaar, meer dan 4 jaar) en daarna ook 
tussen verschillende zones kunnen worden gecompenseerd (horizontale compensatie 
tussen verschillende looptijdklassen). Deze compensatie kan echter niet 
integraal worden toegepast (13) zodat fracties van de gecompenseerde gewogen 
posities - zwel verticale als horizontale - toch een eigen-vermogensvereiste 
krijgen naast het vereiste op de gevogen posities die niet gecompenseerd konden 
worden. 

Tweede methode : de gewijzigde duration. 

Deze methode berust op beginselen die vergelijkbaar zijn met de 
beginselen die ten grondslag liggen aan de methode van de looptijdklassen, maar 
berekent de exacte duration en rentegevoeligheid van elke positie afzonderlijk 
en niet langer voor de instrumenten die zijn gegroepeerd in een looptijdklasse 
rond een theoretisch gemiddelde. Daar de berekening preciezer is dan de 
berekening volgens de methode van de looptijdklassen, zijn er geen 
looptijdklassen (maar vel degelijk zones) en zijn de “decompensaties” minder 
ingewikkeld. 

21. Positierisico in aandelen dat voortvloeit uit de 
handelsportefeuille : 
(Hoofdstuk VI) 

a. Dit deel van het reglement is van toepassing op eigendomsbewijzen, 
zoals aandelen en andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld. 
Hier worden met name de posities bedoeld in : 

- aandelen en andere effecten die met vaarden kunnen worden gelijkgesteld, 

- converteerbare obligaties die worden behandeld als aandelen en andere effecten 
die met vaarden kunnen worden gelijkgesteld, 

- beursindexen, 

- termijnverrichtingen op de voornoemde bestanddelen. 

b. De termijnverrichtingen op aandelen en andere effecten die met 
aandelen kunnen worden gelijkgesteld, mogen worden behandeld als posities in het 
(of de) onderliggend(e) of notione(e)l(e) effect(en) (artikel 54). De 
converteerbare effecten vorden. op grond van hun delta, behandeld alsof het 
posities zijn in de instrumenten waarin ze kunnen worden omgezet. 

(13) Een “decompensatie” is nodig omdat, omwille van de breedte van de 
looptijdklassen, posities zijn gecompenseerd die niet exact dezelfde 
vervaldag hebben of instrumenten met een zelfde vervaldag maar van 
verschillende aard en dus met een verschillende rentegevoeligheid. 



je aldus verkregen posities kunnen voor 90 % worden gecompenseerd met 
posities in de onderliggende instrumenten. Het gedeeltelijke karakter van de 
compensatie is bedoeld om de andere risico’s dan het delta risico te dekken 
(aangezien de delta slechts relevant is voor uiterst beperkte 
prijsschommelingen), die zijn verbonden aan het feit dat rekening wordt gehouden 
met de waarschijnlijkheid dat een converteerbaar effect wordt geconverteerd. 

c. De instrumenten op beursindexen mogen worden opgesplitst in posities 
in elk van de effecten waaruit de betrokken indexen bestaan. 

Voor de contracten op beursindexen en de delta-equivalenten van opties 
op beursindexen is er geen vereiste voor de dekking van het specifieke risico 
als de betrokken index zeer gediversifieerd is en een vereiste van 2 1 als dat 
niet het geval is. Een beursindex is zeer gediversifieerd als hij uit ten 
minste twintig vaarden bestaat. 

Het opnieuw samenstellen van een beursindex aan de hand van de posities 
in de effecten waaruit hij bestaat, houdt niet in dat dit deel van de 
portefeuille moet worden behandeld zoals voorgeschreven voor de beursindexen. 

d. Specifiek risico : 

Het vereiste dat voortvloeit uit het specifieke risico bedraagt 4 % van 
de totale brutopositie. 

Toch kan, voor een goed gediversifieerde portefeuille van aandelen en 
andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld, een lager vereiste 
van 2 % gelden als die portefeuille bestaat uit effecten - die geen van alle 
meer dan 5 % vertegenwoordigen van de portefeuille (14) - van gekwalificeerde 
emittenten of van posten van de centrale overheid ten aanzien van het specifieke 
risico voor obligaties en andere schuldinstrumenten (artikel 36). 

e. Algemeen risico : 

Het algemene risico wordt gedekt door een vereiste dat 13 % bedraagt van 
de totale nettopositie van de instelling. Er wordt een afzonderlijke berekening 
gemaakt voor elke markt. 

f. Wanneer een eigendomsbewijs wordt verhandeld op verschillende 
markten, mag de instelling het als een enkele positie beschouwen die wordt 
verhandeld op de belangrijkste markt van de emittent (voor de berekening van de 
vereisten met betrekking tot het algemene en het specifieke risico) ; wanneer 
die posities in verschillende munten zijn uitgedrukt, worden zij omgerekend in 
de munt van de belangrijkste markt van de emittent op basis van de 
contantwisselkoers. 

Wanneer evenwel, aan de hand van statistieken, blijkt dat het 
prijsverschil met betrekking tot een zelfde aandeel meer dan 2 % bedraagt, 
moeten de posities op de betrokken markten afzonderlijk worden behandeld. 

(14) Hier wordt de hele portefeuille van de instelling bedoeld, met andere 
voorden zowel de bestanddelen van de handelsportefeuille als de 
bestanddelen die geen deel uitmaken van de handelsportefeuille. 
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22. Vaste overname en vaarborg van goede afloop : 
(Hoofdstuk VII) 

a. De posities in verband met een vaste overname en waarborg van goede 
afloop moeten in aanmerking worden genomen volgens de methodes beschreven in 
hoofdstuk V (renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille) Of 
hoofdstuk VI (positierisico in aandelen dat voortvloeit Uit de 
handelsportefeuille). 

Dergelijke verrichtingen worden voor hun nettobedrag in aanmerking 
genomen, dit vil zeggen na aftrek van de posities die door derden zijn ingenomen 
of overgenomen op grond van een formele overeenkomst. 

b. De vaste overnames worden geleidelijk in aanmerking genomen vanaf 
verkdag 0 tot de eerstvolgende vijfde werkdag. 

voldaan : 
Werkdag 0 is de dag waarop aan de drie volgende voorwaarden is 

- de instelling moet een onherroepelijke verbintenis zijn aangegaan, 
- om een gekend aantal effecten te aanvaarden, 
- tegen een overeengekomen prijs. 

c. De waarborgen van goede afloop worden geleidelijk in aanmerking 
genomen vanaf de vijfde werkdag die aan werkdag 0 voorafgaat, tot werkdag 0. 

In dit geval is werkdag 0 de dag waarop de instelling haar 
verplichtingen ingevolge de verstrekte waarborg van goede afloop moet nakomen. 

d. Voor de vaarborgen van goede afloop wordt het vereiste berekend 
tussen de dag vaarop de instelling de waarborg verleent en de vijfde werkdag 
vóór werkdag 0. 

Deze vereiste van 8 % wordt berekend op 10 X van het bedrag van de 
nettoverbintenis van de instelling en gewogen naar de aard van de vederpartij. 

e. Naast de eigen-vermogensvereisten die het reglement oplegt, moeten 
de instellingen die verrichtingen uitvoeren tot vaste overname of waarborg van 
goede afloop, over systemen beschikken om de risico’s die ze lopen te 
controleren en te beheersen. De betrokken instellingen zullen meer bepaald hun 
nettopositie in het kader van de verrichting moeten opvolgen alsook de toestand 
van de emittent of de debiteur. 

13. Visselkoersrisico 
(Hoofdstuk VIII) 

23. a. Het vereiste voor het wisselkoersrisico geldt voor alle 
verrichtingen van de instelling, dit vil zeggen zowel voor de posities die 
voortvloeien uit haar handelsportefeuille als de posities die voortvloeien uit 
haar andere activiteiten. 

Het vereiste voor het wisselkoersrisico geldt ook voor de posities in 
goud, met inbegrip van de fysieke voorraden, en in andere edele metalen. 

b. De basismethode voor de dekking van het wisselkoersrisico, legt een 
vereiste op van 8 % van de totale nettopositie in vreemde munt die 2 % van het 
eigen vermogen overschrijdt. 

Voor de nettopositie in goud, ongeacht of ze lang of kort is, geldt een 
vereiste van 8 %. 
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Voor elke nettopositie in een ander edel metaal, ongeacht of ze lang of 
kort is, geldt een vereiste van 15 %. 

c. De totale nettopositie in valuta van de instelling OWat alle 
contante posities, termijnposities en optionele posities (op basis van de delta) 
alsook de toekomstige gedekte, maar niet geboekte inkomsten en uitgaven. De 
structurele posities van de instelling worden echter uitgesloten. 

De totale nettopositie is gelijk aan het hoogste van de volgende twee 
totalen : het totaal van de netto korte posities in elke munt en het totaal van 
de netto lange posities in elke munt (met uitzondering van de Belgische en de 
Luxemburgse frank). 

d. De samengestelde munten kunnen, op grond van de geldende quota, 
“orden opgesplitst in de munten waaruit re zijn samengesteld (artikel 67). 

e. De instelling kan, per activiteit of per coherent geheel van 
activiteiten, haar netto open positie in elke munt berekenen door zich te 
baseren op de netto actuele vaarde (artikel 68). 

f. Voor gecompenseerde posities in twee nauw gecorreleerde muntenparen 
kan een verlaagd vereiste van 4 % gelden van de vaarde van de netto 
gecompenseerde positie (artikel 73). 

De instelling die van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet over 
passende middelen beschikken om de koersevolutie van de munten te volgen zodat 
zij kan nagaan of aan de voorwaarden is voldaan om munten als nauw gecorreleerd 
te kunnen beschouwen. Om gebruik te mogen maken van deze mogelijkheid is de 
voorafgaande toestemming vereist van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen die, bij het verlenen van haar toestemming, rekening zal houden 
met de kwalitatieve en kvantitatieve criteria met betrekking tot de interne 
mathematische modellen (15). 

Twee munten worden als nauw gecorreleerd beschouwd wanneer het verlies 
op gelijke en tegengestelde posities in die munten tijdens een periode van 10 
werkdagen niet meer bedraagt dan 4 % van de vaarde van de gecompenseerde 
positie. Aan die voorwaarden moet voldaan zijn in 99 f van de gevallen wanneer 
de gekozen waarnemingsperiode drie jaar bedraagt, en in 95 % van de gevallen 
wanneer die periode vijf jaar bedraagt. Voor de berekeningen moet worden 
uitgegaan van de dagelijkse wisselkoersen. 

Voor niet-gecompenseerde posities in munten waarvoor deze mogelijkheid 
wordt benut, geldt een vereiste van 8 % van het totaal van de netto lange of 
netto korte posities dat het hoogste is, na aftrek van de gecompenseerde 
posities. 

g. Het vereiste voor gecompenseerde posities in munten die het voorwerp 
uitmaken van een juridisch bindende overeenkomst tussen staten, kan worden 
beperkt tot de helft van de maximaal toegestane fluctuatie tussen die munten 
(artikel 74). 

h. De Belgische en Luxemburgse frank worden behandeld als één enkele 
munt. 

(15) Zie het deel over de “rapporteringsverplichting” in deze toelichting. 
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i. De instellingen mogen gebruik maken van berekeningsmethodes 
(modellen van het “value at risk” type) om hun vereisten inzake 
wisselkoersrisico’s te bepalen. Die berekeningsmethodes moeten in elk geval een 
vereiste opleveren dat niet minder mag bedragen dan 2 % van de netto open 
positie. 

Die berekeningsmethodes zullen : 

gebaseerd kunnen zijn op de opvolging van de verliezen die zouden zijn 
vastgesteld voor voortschrijdende periodes van tien dagen tijdens de 
voorgaande drie of vijf jaar. Het via de berekeningsmethode vastgestelde 
vereiste zal dan respectievelijk 99 % of 95 X moeten dekken van de eventuele 
verliezen ; 

ook gebaseerd kunnen zijn op de kansen op verlies tijdens de volgende periode 
van tien werkdagen waarin de munten worden gehouden. Die kansberekening zal 
gebaseerd zijn op de analyse van de bewegingen van de wisselkoersen tijdens 
voortschrijdende periodes van tien werkdagen tijdens de laatste drie of vijf 
jaar. Het bedrag van het vereiste zal een kansberekening van respectievelijk 
99 X of 95 % moeten dekken. 

Om gebruik te mogen maken van deze mogelijkheid is de voorafgaande .- . . . . . toestemming vereist van de commissie voor net Bank- en *inanciewezen oie, oij 
het verlenen van haar toestemming, rekening zal houden met de kwalitatieve en 
kwantitatieve criteria met betrekking tot de interne mathematische modellen (16). 

j. De instelling berekent het in artikel 76 bedoelde gamma en vega 
vereiste als volgt : 

l” Voor elke optie op munten, goud en andere edele metalen die in 
aanmerking worden genomen in de in hoofdstuk VIII bedoelde posities, berekent de 
instelling een gewogen gamma positie als volgt : 

Gewogen gamma positie = 312 * gamma * (schommeling van de marktwaarde 
van het onderliggende instrument) . 

De gewogen gamma positie kan positief of negatief zijn. 

De schommeling van de marktvaarde van het onderliggende instrument 
wordt als volgt bepaald : 

- voor de opties op munten en op goud gaat het om de schommeling van de 
marktwaarde van de onderliggende verrichting die voortvloeit uit een 
schommeling van 8 % van de wisselkoers of, in voorkomend geval, van de 
goudkoers ; 

- voor de opties op andere edele metalen gaat het om de marktwaarde van het 
onderliggende instrument vermenigvuldigd met 15 %. 

2’ De gewogen gamma posities die, op de hierboven gedefinieerde wijze, 
afzonderlijk worden berekend voor elk van de opties met betrekking tot “een 
zelfde onderliggend instrument”, worden opgeteld rekening houdend met hun 
respectieve tekens. Het resultaat van die som kan positief of negatief zijn. 

(16) Zie het deel over de “rapporteringsverplichting” in deze toelichting. 
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De instelling maakt de voornoemde som afzonderlijk voor elk van de 
optiegehelen met betrekking tot “een zelfde onderliggend instrument”. 

Voor de voornoemde som worden als <‘een zelfde onderliggend instrument” 
beschouwd : 

voor de opties op munten en op goud : de opties met betrekking tot hetzelfde 
muntenpaar (of goud) ; 

voor de opties op andere edele metalen : de opties met betrekking tot een 
zelfde ander edel metaal. 

30 Het gamma vereiste is gelijk aan de som in absolute vaarde van de 
resultaten van de sommen die conform de voornoemde instructies werden gemaakt, 
wanneer die resultaten negatief zijn. De positieve resultaten worden niet in 
aanmerking genomen. 

4” Voor de berekening van de vereisten inzake de vega van de opties, 
berekent de instelling, op de hierboven gedefinieerde wijze, afzonderlijk de 
schommeling van de marktwaarde van elk geheel van opties dat betrekking heeft op 
“een zelfde onderliggend instrument”, ingevolge een uniforme schommeling van 
plus of min 25 % van de schommeling van de onderliggende instrumenten van de 
opties die dit geheel vormen. 

Wanneer de schommeling van de marktwaarde resulteert in een verlies 
voor de instelling, vormt zij het vega vereiste inzake het geheel van opties dat 
betrekking heeft op “een zelfde onderliggend instrument”. 

De instelling maakt de voornoemde berekening voor elk geheel van opties 
dat betrekking heeft op “een zelfde onderliggend instrument” afzonderlijk. 

Het vega vereiste is gelijk aan de som van de verliezen die 
afzonderlijk werden berekend voor elk geheel van opties dat betrekking heeft op 
“een zelfde onderliggend instrument”. 

H. Specifieke berekeninp;smethodes 
(Hoofdstuk 1X) 

24. In dit hoofdstuk worden de berekeningsmethodes toegelicht die 
betrekking hebben op 

- het algemene renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille 
(artikel 77) ; 

- het wisselkoersrisico (artikel 78). 

Artikel 79 voert bovendien een berekeningsmethode in, de 
scenario-analyse, die van toepassing is op de optieportefeuilles en de 
onderliggende instrumenten die daarop betrekking hebben. 

Deze methode mag, indien de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, 
daarmee vooraf heeft ingestemd, worden gebruikt voor de berekening van de 
vereisten inzake het algemene risico van de betrokken portefeuilles met 
betrekking tot hoofdstuk V (renterisico dat voortvloeit uit de 
handelsportefeuille) en hoofdstuk VI (positierisico in aandelen dat voortvloeit 
uit de handelsportefeuille), en inzake het wisselkoersrisico (hoofdstuk VIII). 
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Bij de beoordeling van de in dit hoofdstuk bedoelde berekeningsmethodes 
zal de Commissie voor het Bank- en Financiewezen verwijzen naar de kvalitatieve 
en kvantitatieve criteria die in deze toelichting worden ontwikkeld met 
betrekking tot het gebruik van de interne modellen van de instellingen. 

1. Risicoconcentratie 
(Hoofdstuk X) 

25. De instellingen moeten zich hoeden voor de mogelijke gevaren van 
een té sterke risicoconcentratie, ook ten aanzien van uit het oogpunt van 
kredietwaardigheid verantwoorde vederpartijen. Kredietwaardigheid is 
vergankelijk. Bovendien kan een té sterke risicoconcentratie de beoorde- 
lingsautonomie van de instelling aantasten met het gevaar dat ze wordt 
meegesleept in een steeds sterker uitgesproken ondersteuning van een 
kredietnemer of dat ze een toenemend aantal verrichtingen afsluit met een zelfde 
wederpartij. 

De kredietinstellingen moeten er daarom over waken dat de concentratie 
op een wederpartij geen omvang krijgt die, wanneer deze laatste in gebreke 
blijft, een bedreiging vormt voor hun solvabiliteit en continuïteit. 

26. Concentratienormen : 
(Artikel 83) 

a. Het reglement bepaalt dat de instellingen naar Belgisch recht het 
geheel van de risico’s op een zelfde wederpartij moeten beperken in functie van 
de grootte van hun eigen vermogen ; de maximum toelaatbare omvang bedraagt 25 % 
van hun eigen vermogen. 

b. Bovendien bepaalt het reglement met het oog op een minimale 
spreiding van de risico’s, dat het totaalbedrag aan risico’s gelijk aan en 
groter dan 10 % van het eigen vermogen van de kredietinstelling (i.e. de “grote 
risico’s”) moet worden beperkt tot 800 % van dit zelfde eigen vermogen 
(artikel 83, §§ 1 en 2). 

c. Toevallige of technische overschrijdingen van deze limieten zijn 
soms onvermijdelijk. Het reglement bepaalt dat zij binnen een termijn van 
uiterlijk zes maanden moeten worden weggewerkt en geen repetitief karakter mogen 
hebben (artikel 83, 5 3). 

d. Voor instellingen met een eigen vermogen kleiner dan of gelijk aan 
2 miljard BEF, bepaalt het besluit dat de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen, voor verrichtingen met kredietinstellingen of beleggings- 
ondernemingen, onder bepaalde voorwaarden een hogere risicoconcentratienorm kan 
toestaan (artikel 83, 5 2). 

Afgezien van de reglementaire voorwaarde dat de wederpartij een 
instelling met zetel in een zone A-land moet zijn, zal de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen haar toestemming verder afhankelijk maken van de standing 
en grootte (zowel in absolute als relatieve cijfers) van deze wederpartij. De 
Commissie voor het Bank- en Financiewezen verwacht dat de wederpartij een 
eersterangsinstelling is, met een eigen vermogen van minimum 20 miljard BEF en 
het geheel van de risico’s op die wederpartij 10 % van haar eigen vermogen niet 
overschrijdt. 

e. De Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal eveneens een 
overschrijding van de concentratienormen kunnen toestaan, weliswaar binnen de 
limieten als vastgesteld in artikel 83, 5 4, voor de instellingen die zich aan 
bepaalde regels moeten houden voor de herbelegging van de gelden die hen door 
hun cliënten zijn toevertrouwd (verplichte scheiding). 
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27. Geheel van risico’s : 

a. Het begrip “geheel van de risico’s” wordt in het reglement 
gedefinieerd door verwijzing naar de nomenclatuur van balans- en 
buiten-balansposten die wordt gehanteerd voor de definiëring van het gewogen 
risicovolume als bepaald in hoofdstuk 111. 

b. Gelet evenwel op de verschillende invalshoek met betrekking tot 
risicoconcentratie en solvabiliteit, worden, voor de definiëring van de 
risicoconcentratie, de wegingscoëfficiënten ter bepaling van het gewogen 
risicovolume, niet zonder meer overgenomen hoewel ze in niet onbelangrijke mate 
dezelfde zijn. 

De achtste considerans van de richtlijn 92/121/EEG van 21 december 1992 
betreffende het toezicht op en de beheersing van grote risico’s van 
kredietinstellingen stelt ter zake “dat de wegingsfactoren en risicograden [die 
in Richtlijn 89/647/EEG zijn vastgesteld] immers zijn opgezet met het oog op de 
vaststelling van een algemeen solvabiliteitsvereiste ter dekking van het 
kredietrisico van kredietinstellingen ; dat de opzet van een regelgeving inzake 
grote risico’s is, het maximale risico voor verlies van een kredietinstelling op 
een cliënt of een groep van verbonden cliënten te beperken ; dat derhalve een 
voorzichtige aanpak moet worden gevolgd waarbij als algemene regel de risico’s 
tegen hun nominale vaarde moeten worden opgenomen, zonder toepassing van 
wegingsfactoren of risicograden ;“. 

c. Bepaalde balans- en buiten-balansposten worden aldus, zoals voor de 
berekening van het gewogen risicovolume, omwille van het lagere risico op 
verlies gezien de aard van de verrichting, slechts voor een deel van hun boek- 
vaarde in aanmerking genomen voor de berekening van de risicoconcentratie. 

Ook legt het reglement ten aanzien van bepaalde categorieën van 
vederpartijen geen concentratienormen op. Het betreft hier in beginsel dezelfde 
wederpartijen als die waarvoor, op basis van hun statuut, een 0 X-vegings- 
coëfficiënt geldt voor de toepassing van de solvabiliteitsnormen. 

d. Een zelfde analogie tussen de berekening van de solvabiliteits- en 
concentratienormen is er in beginsel ook met betrekking tot vederpartijen 
waarvoor, op basis van hun statuut, een lagere weging geldt. Het betreft meer 
bepaald de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en de regionale en 
lokale overheden van zone A-landen (vat de risicoconcentratie betreft, evenwel 
beperkt tot de bedoelde overheden van Lid-Staten van de Gemeenschap). 
Anderzijds worden de multilaterale ontwikkelingsbanken, voor de berekening van 
de risicoconcentratie, anders behandeld dan de kredietinstellingen van tone A. 

e. Als bijlage bij deze toelichting gaat een vereenvoudigd schematisch 
overzicht van de percentage” die van toepassing zijn voor de berekening van het 
geheel van de risico’s. Het schema is bovendien zo opgesteld, evenwel zonder 
volledigheid te villen nastreven, dat een vergelijking wordt gemaakt tussen de 
regeling voor de solvabiliteitscoëfficiënten en deze voor de concentratienormen. 

28. Vaarborgen : 

a. Het reglement staat onder bepaalde voorwaarden toe dat de 
concentratienormen worden overschreden voor zover de risico’s zijn gewaarborgd 
(hetzij door middel van een persoonlijke borgstelling, hetzij door middel van 
een tegenwerpelijk pandrecht). Daar vaar voor de berekening van het gewogen 
risicovolume de waarborg aanleiding geeft tot een lagere veging van het 



34. 

gevaarborgde bestanddeel, geeft de waarborg voor de berekening van het “geheel 
van de risico’s” in beginsel aanleiding tot de overdracht van het risico en moet 
het overgedragen risico worden opgenomen in de berekening van het geheel van de 
risico’s op de borgsteller of de emittent van het in pand gegeven papier. 

b. Voorts wordt bij het in aanmerking nemen van waarborgen, voor de 
berekening van het “geheel van de risico’s” - anders dan voor de berekening van 
het “gewogen risicovolume” - geen onderscheid gemaakt tussen vorderingen (met 
inbegrip van toekomstige vorderingen), enerzijds, en activa (met inbegrip van 
toekomstige activa), anderzijds, zodat de regeling voor beide soorten 
bestanddelen in beginsel dezelfde is. 

29. Een zelfde wederpartij : 

a. Het begrip “een zelfde wederpartij” is ruim gedefinieerd en omvat, 
naast een natuurlijke persoon of rechtspersoon, ook een groep van natuurlijke 
personen en/of rechtspersonen die, ten aanzien van het risico, als één geheel 
moeten worden beschouwd. 

b. Het reglement voert een weerlegbaar vermoeden in dat verbonden 
ondernemingen, ten aanzien van het risico, als één geheel moeten worden 
beschouwd. 

Indicaties voor het bestaan van een band van afhankelijkheid tussen 
twee personen als bepaald bij artikel 80, 5 7, b), zijn - buiten de in a) van 
dat artikel bedoelde gevallen - onder meer de aanwezigheid van 
gemeenschappelijke aandeelhouders en/of bestuurders, het verstrekken van 
wederzijdse garanties of een wederzijdse commerciële afhankelijkheid. 

30. Specifieke bepalingen met betrekking tot de handelsportefeuille : 

Voor de instellingen die zijn onderworpen aan de vereisten die 
voortvloeien uit de hoofdstukken IV, V en VI. worden de voormelde bepalingen 
inzake de concentratienormen als volgt aangevuld : 

- het risico op een zelfde wederpartij is de som van de risico’s die 
voortvloeien uit de handelsportefeuille en van de risico’s buiten de 
handelsportefeuille ; 

- vat de handelsportefeuille betreft, worden de volgende risico’s in aanmerking 
genomen : 

- het saldo van de lange en de korte posities van de instelling ten aanzien 
van een zelfde wederpartij ; 

- het nettorisico van de instelling bij vaste overneming of waarborg van goede 
afloop (na toepassing van de in hoofdstuk VII bedoelde verlagingsfactoren) ; 

- de afwikkelings-/wederpartijrisico’s, zonder rekening te houden met de 
vegingsfactoren met betrekking tot de aard van de wederpartij. 

Een instelling mag de in artikel 83 vastgestelde limieten 
overschrijden, op voorwaarde dat de overschrijding zich integraal voordoet 
binnen de handelsportefeuille en dat een verhoogd eigen-vermogensvereiste wordt 
toegepast op de componenten die aanleiding geven tot de overschrijding. 
Afhankelijk van de duur (meer of minder dan tien dagen) en van de omvang (van 
minder dan 40 % tot meer dan 250 %) van de overschrijding, zal het bijkomende 
vereiste voor het bedrag van de overschrijding schommelen tussen 200 % en 900 % 
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van het vereiste dat voortvloeit uit de componenten waarvoor de hoogste 
vereisten gelden ter dekking van het specifieke risico en/of het 
afvikkelings-/wederpartijrisico. 

Tijdens de eerste tien dagen mag de overschrijding niet meer bedragen 
dan 500 % van het eigen vermogen van de instelling en nadien niet meer dan 600 %. 

.J. Solvabiliteitscoëfficiënten 
(Artikel 82) 

31. Het reglement bepaalt vier soorten ratio’s waaraan de instellingen op 
niet-cumulatieve wijze moeten voldoen : 

- het eigen vermogen in verhouding tot de vaste activa (artikel 82, 5 1, l”) ; 

- het eigen vermogen in verhouding tot de vreemde middelen (artikel 82, 5 1, 2”) ; 

- het eigen vermogen in verhouding tot het gewogen (krediet)risicovolume 
(hoofdstuk 111), de marktrisico’s (hoofdstukken IV tot VIII) en de 
overschrijding van de concentratienormen (artikel 84) ; 

- het eigen vermogen in verhouding tot de algemene kosten (artikel 82, § 1, 4’). 

Voor sommige van die vereisten wordt het volledige bedrijf in aanmerking 
genomen. Dit is het geval voor de dekking van de algemene kosten, het 
wisselkoersrisico (hoofdstuk VIII), de grote risico’s, de algemene solvaliteits- 
coëfficiënt en de dekking van de vaste activa. 

Voor de berekening van de vereisten inzake het renterisico dat 
voortvloeit uit de handelsportefeuille (hoofdstuk V), het positierisico in 
aandelen dat voortvloeit uit de handelsportefeuille (hoofdstuk VI) en vaste 
overnames en waarborgen van goede afloop (hoofdstuk VII), wordt uitsluitend 
uitgegaan van de handelsportefeuille als gedefinieerd in artikel 3. 

Voor de vereisten inzake kredietrisico’s wordt uitgegaan van het 
volledige bedrijf van de instelling, zonder de handelsportefeuille. 

32. Dekking van de vaste activa : 
(Artikel 82, 5 1, 1”) 

De bepaling op grond waarvan het eigen vermogen in geen geval kleiner mag 
zijn dan het totaal van de vaste activa is de reglementaire verwoording van een 
basisregel van gezond financieel beheer. 

33. Algemene solvabiliteitscoëfficiënt : 
(Artikel 82, 5 1, 2”) 

a. De verhouding “eigen vermogen tot vreemde middelen”, ook vel “algemene 
solvabiliteitscoëfficiënt” of “gearing ratio” genoemd, vervult de functie van 
aanvullende solvabiliteitsnorm. Ter bescherming van de schuldeisers moet het 
eigen vermogen een buffer vormen tegen om het even welk soort verlies, waaronder 
dit te wijten aan nalatigheid of fraude in de werking van de instelling. 

Het is immers niet mogelijk om, met de vereisten inzake kredietrisico’s 
en marktrisico’s als gedefinieerd in het reglement, alle risico’s te dekken die de 
instelling loopt. 
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b. De algemene solvabiliteitscoëfficiënt steunt op de vaststelling dat de 
vet van de grote getallen de risicobeheersing doorgaans op een meer dan evenredige 
wijze gunstig beïnvloedt. Dit verantwoordt dan ook de relatief zwaardere 
verplichtingen voor de kleine en middelgrote instellingen. 

De algemene solvabiliteitscoëfficiënt wordt berekend op basis van de 
vreemde middelen van de instelling, als gedefinieerd in artikel 2, 2”, volgens een 
schaal die voorziet in degressieve percentages van eigen-vermogensverplichtingen 
per opeenvolgende schijf van vreemde middelen (artikel 82, § 1, 2”) : 

Schijven vreemde 
middelen in BEF 

Percentages 
eigen-vermogens- 

verplichtingen 

34. Eigen vermogen in verhouding tot het gewogen (krediet)risicovolume. 
de marktrisico's en de overschrijdingen van de begrenzingsnormen 
(Artikel 82, § 1, 3”) 

Deze ratio is de belangrijkste standaard voor de controle van de 
solvabiliteit. 

34bis. Dekking van de algemene kosten : 
(Artikel 82, 5 1, 4’) 

liet het eigen vermogen van een beursvennootschap moet steeds één vierde 
van de algemene kosten van het vorige jaar kunnen worden gedekt. Deze maatregel 
vil de voortzetting van het bedrijf van de beursvennootschap waarborgen ingeval 
haar bedrijvigheid aanzienlijk zou dalen. 

Daarom worden de algemene kosten die rechtstreeks verband houden met het 
bedrijfsvolume buiten beschouwing gelaten voor de berekening van dit vereiste. Zo 
wordt geen rekening gehouden met variabele kosten, zoals bij voorbeeld 
vergoedingen die rechtstreeks verband houden met het bedrijfsvolume of met het 
uitvoeren van verrichtingen en die niet moeten worden betaald als er geen 
bedrijvigheid is. 

De financiële kosten maken geen deel uit van de algemene kosten en worden 
bijgevolg niet in aanmerking genomen voor de berekening van de dekking van de 
algemene kosten. 

35. Berekening van de eigen-vermogensratio : 

De eigen-vermogensratio wordt verkregen door het eigen vermogen berekend 
op de hierna volgende wijze, te relateren tot de som van 

- het gewogen risicovolume, en 

- de andere vereisten dan deze die voortvloeien uit hoofdstuk 111 (kredietrisico), 
vermenigvuldigd met 12.5. 
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Het eigen vermogen dat in aanmerking wordt genomen voor de berekening 
van de ratio, is 

- het in artikel 14 bedoelde eigen vermogen, in voorkomend geval verhoogd met 

- het deel van de bestanddelen bedoeld in artikel 15, 5 1, derde lid, 2” en 3”, 
(de nettovinst van de handelsportefeuille en de achtergestelde schulden op 
korte termijn), die daadwerkelijk worden aangewend voor de dekking van de 
vereisten die voortvloeien uit de hoofdstukken IV tot VIII en uit artikel 84. 

Voornoemde risico’s worden eerst toegerekend aan het beschikbare eigen 
vermogen als gedefinieerd in artikel 14 na de dekking van de risico’s die 
voortvloeien uit hoofdstuk 111. 

K. Toezicht op geconsolideerde basis : 
(Hoofdstuk X11) 

36. Geconsolideerde positie : 

De bepaling van de geconsolideerde positie voor de toepassing van de 
solvabiliteitscoëfficiënten en normen ter begrenzing van de risicoconcentratie, 
geschiedt overeenkomstig de bepalingen van artikel 95 van de wet van 6 april 
1995 inzake de secundaire markten, het statuut van het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs en de ter 
uitvoering ervan genomen besluiten. 

37. Geconsolideerd eigen vermogen : 

De toepassing van de eigen-vermogensreglementering op geconsolideerde 
basis vereist een regeling van de wijze waarop bepaalde bestanddelen eigen aan 
de geconsolideerde positie, in aanmerking kunnen worden genomen bij de bepaling 
van het geconsolideerd eigen vermogen. 

Hierbij worden vooreerst de consolidatieverschillen, de verschillen na 
vermogensmutatie en de omrekeningsverschillen bedoeld. Negatieve verschillen 
worden opgenomen in het eigen vermogen sensu stricto ; positieve verschillen 
worden afgetrokken voor de berekening van het eigen vermogen sensu stricto. 

Het deel van het eigen vermogen van dochterondernemingen dat afkomstig 
is van derden, wordt integraal opgenomen in het geconsolideerd eigen vermogen 
sensu stricto. Dergelijke belangen van derden fungeren daadwerkelijk als eigen 
vermogen in de dochteronderneming. Aangezien de Belgische eigen-vermogens- 
reglementering in een naleving van de eigen-vermogensverplichtingen op 
vennootschappelijke basis voorziet, waardoor tegemoet wordt gekomen aan de 
bezorgdheid over een evenvichtige spreiding van het eigen vermogen binnen een 
zelfde groep, lijkt het redelijk de belangen van derden in dochterondernemingen 
integraal in aanmerking te nemen bij de berekening van het eigen vermogen op 
basis van het geconsolideerd geheel. 

38. Beginsel van het dubbel toezicht : 

Het dubbel toezicht wordt het toezicht bedoeld dat én op 
geconsolideerde basis én op vennootschappelijke basis uitgeoefend wordt. 

Voor instellingen die bedrijvig zijn via dochterondernemingen primeert 
de solvabiliteitstoetsing op geconsolideerde basis. 
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Evenwel kan niet worden voorbijgegaan aan de juridische betekenis van 
de eigen rechtspersoonlijkheid van de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen. De bescherming die de schuldeisers van individuele in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen genieten, wordt mede bepaald door de mate 
waarin het geconsolideerd eigen vermogen daadwerkelijk ter beschikking staat van 
de schuldeisers van de betrokken onderneming. De toepassing van de 
eigen-vermogensverplichtingen op de instellingen op vennootschappelijke basis is 
dan ook een noodzakelijke aanvulling van het toezicht op geconsolideerde basis. 

Bet feit dat een instelling is opgenomen in de geconsolideerde positie 
van haar moederinstelling, laat bijgevolg niet toe die instelling te ontheffen 
van haar eigen-vermogensverplichtingen op basis van haar vennootschappelijke 
positie. 

~m dezelfde reden van beschikbaarheid van het eigen vermogen ter 
beveiliging van de schuldeisers van de consoliderende moederinstelling, blijft 
ook deze laatste verplicht de verhoudingen op individuele basis na te leven. 

De regel dat het toezicht op geconsolideerde basis geen afbreuk doet 
aan het individuele toezicht op elke in de geconsolideerde positie opgenomen 
kredietinstelling, is een van de basisbeginselen van de wet van 6 april 1995 
(zie meer bepaald artikel 95). 

39. Vrijstellingen : 

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen kan de instellingen 
vrijstellen van de naleving van de eigen-vermogensverplichtingen op 
vennootschappelijke of geconsolideerde basis, binnen de grenzen als vastgesteld 
bij artikel 95 van de vet en haar uitvoeringsbesluiten. 

De regel van het dubbel toezicht op instellingen die een 
moederinstelling zijn, moet, meer bepaald vat het toezicht op vennoot- 
schappelijke basis betreft, echter ook worden toegepast met begrip voor de 
veelheid van factoren die de toewijzing van het eigen vermogen aan de onder- 
scheiden groepsgeledingen mede bepalen. De Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen is bijgevolg van oordeel dat het toezicht op de naleving door de 
consoliderende instelling van haar eigen-vermogensverplichtingen op vennoot- 
schappelijke basis met enige soepelheid kan geschieden. Het Europees recht 
biedt ter zake trouwens een zekere marge. 

Het reglement bepaalt dan ook dat de consoliderende instellingen, voor 
het toezicht op vennootschappelijke basis, de in artikel 82 bedoelde 
solvabiliteitscoëfficiënten en concentratienormen slechts ten belope van 75 X 
dienen na te leven en dat ze de in artikel 83 bedoelde concentratienormen met 
25 % mogen overschrijden (artikel 89). 

Vat voorafgaat doet bovendien evenmin afbreuk aan de mogelijkheid om 
individuele afwijkingen toe te staan op grond waarvan bepaalde deelnemingen niet 
moeten worden afgetrokken van het eigen vermogen voor het toezicht op de 
verplichtingen op vennootschappelijke basis. De Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen kan dergelijke afwijkingen verlenen wanneer het gaat om 
deelnemingen met betrekking waartoe de onderliggende bekommernis van de 
toepassing van de verplichtingen op vennootschappelijke basis voor de 
consoliderende moederinstelling niet relevant is. Deze gevallen zullen worden 
onderzocht vanuit de volgende vraagstelling : kan niet-aftrekking van de 
deelneming in de betrokken dochteronderneming tot gevolg hebben dat de 
schuldeisers van de moederonderneming een geringere eigen-vermogensbescherming 
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hebben omwille Van de prioritaire aanspraak van de schuldeisers van de betrokken 
dochter ? Deelnemingen in dochterondernemingen die geen andere schuldeisers 
hebben dan de moederinstelling kunnen in aanmerking komen Voor een dergelijke 
afwijking. 

40. Specifieke bepalingen met betrekking tot de handelsportefeuille : 

Het vereiste voor de handelsportefeuille op geconsolideerde basis is de 
som van de vereisten die op vennootschappelijke basis zijn berekend voor elk van 
de in de consolidatie opgenomen ondernemingen. 

De posities van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen mogen 
evenvel, na de voorafgaande toestemming van de Commissie voor het Bank- en 
Financievezen, worden gecompenseerd op voorwaarde dat er op groepsniveau een 
geïntegreerd beheer en geïntegreerde opvolging is van die posities. Bovendien 
mag een dergelijke compensatie enkel worden toegepast door ondernemingen 
waartussen overdrachten van geldmiddelen vrij kunnen worden verricht. 

Voor de opvolging van de permanente naleving op geconsolideerde basis 
van de vereisten die voortvloeien uit de handelsportefeuille, mag gebruik worden 
gemaakt van de begrenzingen die een instelling oplegt aan haar dochters, voor 
zover die begrenzingen een structuur hebben die beantwoordt aan de in dit 
reglement bedoelde berekeningsmethodes, en er een intern-controlesysteem bestaat 
dat het mogelijk maakt de naleving van de begrenzingen permanent te waarborgen. 
Elke eventuele overschrijding van de begrenzingen moet in aanmerking kunnen 
worden genomen voor de berekening van de vereisten op geconsolideerde basis. 

L. Bijkantoren van beleg+gsonderneminp;en die ressorteren onder Staten die geen 
lid zijn van de Europese Gemeenschap 
(Hoofdstuk X111) 

41. De solvabiliteitscoëfficiënten als bedoeld in artikel 82 zijn, 
onverminderd vat hierna gezegd wordt, eveneens Van toepassing op de in België 
gevestigde heleggingsondernemingen die ressorteren onder Staten die geen lid 
zijn Van de Europese Gemeenschap. 

Conform de Europese en de Belgische wetgeving, zijn de Belgische 
bijkantoren van beleggingsondernemingen die onder een andere Lid-Staat van de 
Europese Gemeenschap ressorteren niet aan de eigen-vermogensreglementering 
onderworpen. 

Het prudentieel statuut van de beleggingsondernemingen met zetel buiten 
de Gemeenschap, zoals geregeld bij titel IV van de vet van 6 april 1995, gaat 
uit van het beginsel dat deze ondernemingen, zo niet juridisch dan toch 
bedrijfseconomisch, zelfstandige entiteiten zijn die over eigen vermogen dienen 
te beschikken. De motivering ervan ligt in de zorg om een gelijke behandeling 
van alle beleggingsondernemingen en een beveiliging van de interne economische 
orde. 

De verantwoordelijkheid voor de goede afloop Van de verbintenissen van 
het bijkantoor berust niettemin bij de rechtspersoon naar buitenlands recht 
waarvan het kantoor een onderdeel is. Het toezicht op deze is de taak van de 
toezichtsautoriteiten van het land vaar de hoofdzetel is gevestigd. Het toepas- 
sen van de Belgische solvabiliteitsverplichtingen op de deviezenverrichtingen 
van buitenlandse instellingen met het buitenland, vanuit de Belgische vestiging, 
heeft bijgevolg geen reële betekenis. Om die reden bepaalt artikel 90 Van het 
besluit dat, voor de berekening van de algemene solvabiliteitscoëfficiënt en van 
het vereiste eigen Vermogen in verhouding tot het gewogen (krediet)risicovolume, 
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geen rekening dient te worden gehouden met de vreemde middelen en de risico’s in 
deviezen op het buitenland. Het positierisico daarentegen dient noodzakelijker- 
vfjse te worden berekend rekening houdend met deze laatste bestanddelen. 

Het reglement bepaalt dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
bijkantoren van instellingen die ressorteren onder Staten van de geografische 
zone A, andere dan Lid-Staten van de Europese Gemeenschap, niettemin vrij kan 
stellen van naleving van de solvabiliteitscoëfficiënten, voor zover deze 
instellingen cumulatief aan welbepaalde voorwaarden voldoen. Deze voorvaarden 
zijn opgenomen in het derde lid van artikel 90. Zij beogen in essentie twee 
doelstellingen : enerzijds, mag een eventuele vrijstelling geen afbreuk doen aan 
de lcvaliteit van het prudentieel toezicht op bedoelde instellingen en dus van de 
bescherming van de spaarders en, anderzijds, moeten bijkantoren van 
kredietinstellingen naar Belgisch recht die actief zijn in het land van herkomst 
van de aanvrager er op evenwaardige wijze worden behandeld. 

Wat de tweede voorwaarde betreft die is opgenomen in artikel 90, derde 
lid, vraagt de Commissie voor het Bank- en Financiewezen dat de naleving van 
deze voorvaarde zou worden gestaafd door een extern juridisch advies. 

Het betrekking tot de derde voorwaarde dient de hoofdzetel te 
bevestigen dat er in het land van herkomst geen wettelijke of reglementaire 
belemmeringen bestaan die het nakomen van deze voorwaarde zouden in de weg 
staan. 

Bovendien vraagt de Commissie voor het Bank- en Financiewezen dat de 
bij de tweede en derde voorwaarde bedoelde adviezen en verklaringen ter kennis 
zouden worden gebracht van de prudentiële toezichthouder van de hoofdzetel, en 
geen aanleiding geven tot bemerkingen vanwege deze laatste. 

B. Bapporteringsverplichting : 
(Artikel 92) 

42. a. De opvolging van de financiële positie houdt in dat de 
ondernemingen niet enkel in staat moeten zijn om periodiek verslag uit te 
brengen bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, maar bovendien ook om 
een systeem uit te verken om zich ervan te vergewissen dat zij op elk ogenblik 
voldoen aan de vereisten van dit reglement. 

In dit verband wordt meer bepaald gewezen op artikel 12 op grond 
waarvan de handelsportefeuille dagelijks tegen marktwaarde moet worden 
gewaardeerd. 

b. Er moet periodiek verslag worden uitgebracht bij de Commissie voor 
het Bank- en Financiewezen die de vorm en de inhoud van dit verslag bepaalt. 
De administratieve en boekhoudkundige organisatie van de instelling moet een 
passende controle van de meegedeelde informatie mogelijk maken. 

Er moet minstens driemaandelijks verslag worden uitgebracht, zelfs 
maandelijks voor de instellingen die orders van beleggers met betrekking tot 
financiële instrumenten ontvangen en doorsturen, die dergelijke orders 
uitvoeren, die individuele beleggingsportefeuilles in financiële instrumenten 
beheren, die verrichtingen uitvoeren voor eigen rekening of die verbintenissen 
tot vaste overname aangaan met betrekking tot uitgiften van financiële 
instrumenten. 

Het feit dat op periodieke wijze verslag moet worden uitgebracht 
neemt niet weg dat de instelling verplicht is om de door het reglement 
opgelegde vereisten permanent na te leven. 
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c. Een recente strekking in de evolutie van de prudentiële normen 
staat het gebruik toe van de interne mathematische modellen van de 
instellingen om de voor hen geldende vereisten voor de dekking van de 
marktrisico’s te berekenen. 

op het ogenblik dat dit reglement werd uitgewerkt varen de 
werkzaamheden ter zake op internationaal niveau echter niet ver genoeg 
gevorderd om een nauwkeurige regeling te kunnen vaststellen voor het gebruik 
van interne modellen. 

In afwachting van de beslissingen over het gebruik van interne 
modellen, kan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen een instelling die 
over interne modellen beschikt, als overgangsmaatregel toestaan die modellen 
te gebruiken om na te gaan of zij voldoet aan alle of een deel van de 
vereisten inzake marktrisico’s. De instelling zal evenwel periodiek - ten 
minste tweemaal per jaar - en/of op andere data vastgesteld door de Cosnnissie 
voor het Bank- en Financiewezen, haar eigen-vermogensvereisten moeten 
berekenen op de door het reglement voorgeschreven wijze. De Commissie voor 
het Bank- en Financiewezen zal, op grond van een vergelijking tussen het 
resultaat van de berekeningen volgens het reglement en volgens de modellen van 
de instelling, een cöefficiënt kunnen vaststellen die de instelling zal moeten 
toepassen op het resultaat verkregen door de modellen om aldus te komen tot 
het minimum vereiste dat zij moet naleven. 

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal, na een individueel 
onderzoek, het gebruik kunnen toestaan van interne modellen aan de hand 
waarvan - uitgaande van gegevens over de marktvariabelen en de posities van de 
instelling - een raming met een zekere graad van statistische 
waarschijnlijkheid wordt gemaakt, van de eventuele maximale verliezen van de 
portefeuille. 

Die modellen kunnen betrekking hebben hetzij op het gehele bedrijf, 
hetzij op delen daarvan. Partiële modellen die betrekking hebben op één type 
risico, één bepaalde categorie van produkten, een specifieke activiteit of één 
bepaalde vestiging, kunnen worden aanvaard. De instelling moet beschikken 
over objectieve geformaliseerde procedures op grond waarvan met name het 
domein waarop die partiële modellen betrekking hebben, nauwkeurig kan worden 
bepaald. 

In de modellen moet ten minste rekening worden gehouden met de 
volgende bestanddelen : 

- de posities van de portefeuille ; 

- de marktvariabelen die de risicofactoren vormen die een impact hebben op de 
vaarde van de posities van de portefeuille, zoals de rentevoeten, de 
wisselkoersen, de prijs van de aandelen en andere basisinstrumenten, alsook 
de volatiliteit van de opties met betrekking tot elke categorie ; 

- de gehanteerde metingsparameters, zoals de termijn gedurende dewelke 
posities worden gehouden, de waarnemingsperiode en de confidentie- 
intervallen op grond waarvan een voorzichtig geacht beschermingsniveau wordt 
vastgesteld. 
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De modellen berekenen voor elke positie de potentiële 
“aardeverandering ingevolge de vastgestelde schommelingen van de eraan 
verbonden risicofactoren. Vervolgens worden de veranderingen samengevoegd 
_ rekening houdend met de in het verleden vastgestelde correlaties op 
verschillende niveaus tussen de diverse risicofactoren - hetzij op het niveau 
var, een bepaalde portefeuille, hetzij op het niveau van de volledige 
handelsportefeuille van de inStelling. De wijzigingen van de risicofactoren 
en hun correlaties worden gemeten over de waarnemingsperiode die door de 
instelling is vastgesteld om de marktomstandigheden, gelet op haar algemene 
strategie, So goed mogelijk in te schatten. 

Het specifieke risico moet in aanmerking worden genomen, hetzij 
afzonderlijk overeenkomstig de in de hoofdstukken V en VI bedoelde modellen, 
hetzij op het niveau van de modellen. In laatstgenoemd geval moet aan de hand 
van de modellen een vereiste worden berekend dat niet lager mag zijn dan de 
helft van het vereiste dat werd berekend overeenkomstig de in de hoofdstukken 
V en VI bedoelde methodes. 

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen zal haar beoordeling van 
de interne modellen zowel baseren op kwalitatieve als op kvantitatieve 
criteria. 

Minimale kwalitatieve criteria : 

- de instelling moet over een onafhankelijke structuur beschikken voor de 
controle van de risico’s, verantwoordelijk voor de configuratie en het 
gebruik van het risicobeheersingssysteem ; 

- de resultaten die aan de hand van de modellen worden verkregen moeten 
regelmatig aan een “ex post”-analyse worden onderworpen ; 

- de leiding van de instelling moet op het hoogste niveau worden betrokken bij 
de procedure van risicocontrole en er voldoende middelen voor uittrekken ; 

- de interne modellen moeten worden geïntegreerd in de dagelijkse 
risicobeheersing, in de planningsprocedure, in de opvolging en de controle 
van de marktrisico’s ; 

- de interne modellen worden gebruikt in samenhang met interne limieten inzake 
handel en positie, die zullen worden vastgesteld, consequent rekening 
houdend met de interne modellen ; 

- een programma om crisissituaties te simuleren zal de risicoanalyse gebaseerd 
op de dagelijkse resultaten die aan de hand van de interne modellen worden 
verkregen, vervolledigen ; 

- de instelling moet beschikken over een controle-programma om na te gaan of 
is voldaan aan de interne beleidslijnen, controles en procedures in verband 
met de werking van het risicometingssysteem ; 

- de interne audit van de instelling moet regelmatig een onafhankelijke 
analyse verrichten Van het risicometingssysteem. 
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Minimale kwantitatieve criteria : 

_ het potentiële verlies moet dagelijks worden berekend ; 

- er wordt een confidentie-interval van 99 % gehanteerd voor de berekening van 
het potentiële verlies, door de verdelingsstand aan één uiteinde van de 
curve weg te laten ; 

- de minimale peridoe van het houden van de posities (“holding period”) is 
tien dagen ; 

- de minimum observatieperiode bedraagt één jaar ; 

- de reeksen basisgegevens worden ten minste driemaandelijks bijgewerkt en 
telkens als de marktprijzen aanzienlijk wijzigen ; 

- de interne modellen moeten de specifiek aan opties verbonden risico’s 
nauwkeurig inschatten en rekening houden met de niet-lineaire aard van die 
instrumenten en van de diverse risicotypes die eraan verbonden zijn. 

De aard en de kwaliteit van de basiscriteria voor de beoordeling van 
de interne modellen kunnen worden aangepast om rekening te houden met de 
evolutie van de criteria waarvoor op internationaal niveau wordt geopteerd. 

d. Onder bepaalde omstandigheden moet een instelling er de Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen onmiddellijk en spontaan Van op de hoogte 
brengen dat met name de door dit reglement opgelegde 
solvabiliteitscoëfficiënten of begrenzingsnormen niet permanent worden 
nageleefd. 

Bovendien meldt de instelling aan de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen alle gevallen waarbij een wederpartij in gebreke blijft in het 
kader van een retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomst of een 
verstrekte/opgenomen effectenlening. 

De Commissie voor het Bank- en Financiewezen moet eveneens onverwijld 
op de hoogte worden gebracht wanneer een instelling, met toepassing van 
artikel 9, niet langer aanspraak kan maken op de in artikel 7 bedoelde “de 
minimis”-regeling en zich bijgevolg, vat haar handelsportefeuille betreft, 
moet conformeren aan de vereisten als gedefinieerd in de hoofdstukken IV tot 
VII in plaats van aan de vereisten als bedoeld in artikel III. 
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BIJLAGE 

vereenvoudigd schematisch overzicht van de vegingsfactoren die Van 
toepassing zijn op de berekening van het “gewogen risicovohme” 

en van het “geheel van risico’s” 

Uegingsfactoren 

Gewogen Geheel 
risico- van de 
volume risico’s 

1. CQ basis van de aard van de verrichting 

a) kasmiddelen en gelijkwaardige posten ; 
bestanddelen afgetrokken van het eigen vermogen 0% 0% 

b) bestanddelen gewaarborgd door een tegenwerpelijk 
pandrecht op ontvangen deposito’s en gelijkgestelde 
- vorderingen en verplichtingen, incl. toekomstige 0% 0% 
- andere activa, incl. toekomstige 100 x 0% 

c) vaarden ter incasso 20 % 100 I(1) 

d) volledig hypothecair gevaarborgde woonkredieten 50 x 50 x 

e) vorderingen van het type als bedoeld in art. 14, 0 1, 100 %(2) 100 X(2) 
eerste lid, 2O, c) en d), en art. 15, § 1, derde lid, 
3” 

f) overige vorderingen, incl. toekomstige 100 x 100 % 

g) overlopende rekeningen van het actief ; 100 % 100 % 
deze die de instell. niet kan bepalen naar wederpartij 50 x 

h) overige activa, incl. toekomstige 100 x 100 % 

i) documentaire kredieten met risico voor de instelling 
- gewaarborgd door onderligg. goederen, zelf-likvider. 20 x 50 % 
- andere 50 % 100 x 

j) onbenut deel van betekende kredietlijnen 
- met oorspronkelijke looptijd < 1 jaar, hetzij 

onmiddellijk en onvoorwaardelijk opzegbaar 0 x 100 X(3) 
- met oorspronkelijke looptijd > 1 jaar en van NIF’s, 50 1 100 % 

FiUF’s, e.d. 

k) borgstellingsverbintenissen en eigen activa bezwaard 
met zakelijke zekerheden 
- zonder kredietvervangend karakter 50 % 100 % 
- met kredietvervangend karakter 100 % 100 % 

1) geschreven put-opties op effecten e.a. waardepapier 50 % 100 % 

m) potentiële vervangingskost van termijnverrichtingen op 
valuta, goud en rente (4) 50 % 100 % 
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2. DB basis van het statuut van de vederpartij (5) 

a) de Europese Gemeenschap 

b) centrale overheden en centrale banken van 
- landen van zone A 
- landen van zone B : 

0% 0% 

0% 0% 

. uitgedrukt en gefinancierd in de nationale munt 
van de ontlener (6) 0% 0% 

. overige 100 Y 100 % 

c) regionale en lokale overheden 
- Gevesten en Gemeenschappen in België 
- van overige landen van zone A : 

. Lid-Staten van de Gemeenschap 

. andere 

- van landen van zone B 

d) de E.I.B. en de multilaterale ontwikkelingsbanken 

e) kredietinstellingen (8) 
- van landen van zone A 
- van landen van zone B : 

0% 0% 

20 % 20 % 
20 x 100 % 

100 % 100 % 

20 % 100 x 

20 Y 20 %(7) 

. oorspronkelijke looptijd < 1 jaar (6) 

. oorspronkelijke looptijd > 1 jaar 

f) beleggingsondernemingen (8) 
- van landen van zone A 
- van landen van zone B 

g) andere (8) 

20 % 100 % 
100 % 100 % 

20 % 20 1 
100 x 100 x 

100 x 100 % 

(1) Tenzij een lagere vegingsfactor wordt toegepast omwille van de aard van de 
verrichting of het statuut van de wederpartij. 

(2) Tenzij die vorderingen worden afgetrokken van het eigen vermogen. 

(3) 0 % in het geval van een clausule die het gebruik tot de reglementaire 
begrenzingsnormen beperkt. 

(4) Uijze waarop de potentiële vervangingskost wordt berekend : zie artikel 17 
van het reglement. 

(5) Onder bepaalde voorwaarden laat het reglement toe dat rekening wordt 
gehouden met verkregen waarborgen. 
De regels die van toepassing zijn op de gewaarborgde bestanddelen zijn in 
beginsel de volgende : 

- zij worden in het gewogen risicovolume opgenomen voor het lager bedrag 
ingevolge het statuut van de wederpartij die de waarborg verstrekt ; 

- zij worden opgenomen in het geheel van de risico’s op de wederpartij die 
de waarborg verstrekt (i.e. overdracht van het risico : zie artikel 16, 
§ 6). 
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(6) Wegingsfactor op basis van de combinatie van de aard van de verrichting en 
het statuut van de wederpartij. 

(7) 0 % in het geval van vorderingen op een kredietinstelling waarmee de rappor- 
terende instelling is verbonden in het kader van een netwerk op grond 
waarvan de onderlinge geldposities worden gecompenseerd. 

(8) Wegingsfactor 0 % voor de berekening van het “geheel van de risico’s” op 
eigen dochters en op moeder- en zusterskredietinstellingen of 
beleggingsondernemingen van landen van zone A, voor zover zij zijn 
onderworpen aan toezicht op geconsolideerde basis. 


