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Prudentieel beleid

 

 

Brussel, 14 oktober 2005 
 
 
 

Mededeling aan de kredietinstellingen naar Belgisch recht 
 
 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Verwijzend naar onze circulaire PPB 2005/3 van 30 maart 2005 tot invoering van een nieuw 
schema A voor de rapportering van de geconsolideerde financiële staten conform IFRS, hebben wij 
de eer u te bevestigen dat het afgifteprotocol voor de kredietinstellingen ondertekend werd met de 
Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen. 
 
Dit protocol regelt voor de kredietinstellingen welke gehouden zijn geconsolideerde financiële 
staten te rapporteren, de modaliteiten volgens de welke zij het nieuwe IFRS bancaire schema A 
dienen te rapporteren.  Voor de rapportering op territoriale en vennootschappelijke basis verandert 
er nu niets. 
 
Zoals aangekondigd dienen de kredietinstellingen de nieuwe geconsolideeerde financiële staten te 
rapporteren door gebruik te maken van de XBRL-technologie. 
 
Bij dit protocol voegen wij de te gebruiken XBRL taxonomie en de definitieve hiermee 
overeenstemmende schema A tabellen.  We voegen hier ook een versie aan toe welke de beperkte 
wijzigingen weergeeft in deze rapporteringsstaten ten opzichte van de tabellen uit het 
ontwerpbesluit van de Commissie van 30 maart 2005. 
 
Omwille van de juridisch niet onbelangrijke nuances tussen de Europees geëndosseerde 
Nederlandse en Franse teksten van de Internationale Accounting Standaarden, zijn de definitieve 
vertalingen van het ontwerpbesluit vandaag nog niet beschikbaar.  De bijgesloten tabellen mag u 
wel reeds als definitief beschouwen.  Wij zullen niet nalaten u te informeren van zodra de 
vertalingen van de rapporteringsstaten beschikbaar zijn. 
 
Deze mededeling is raadpleegbaar op de website van de CBFA, onder de rubriek 
Kredietinstellingen > Circulaires & mededelingen > Mededelingen > Periodieke informatie-
verstrekking en boekhoudregels. 
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Een afschrift van deze brief wordt gestuurd naar de commissaris(sen), erkende revisor(en) van uw 
instelling. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
Peter Praet, 
Lid van het Directiecomité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen : 5  (elektronisch) 
 
-  afgifteprotocol geconsolideerd IFRS schema A, met XBRL protocol in bijlage 
-  officiële XBRL taxonomie met internet verwijzingen (+ officieuze versie met relatieve 

verwijzingen) 
-  definitieve IFRS tabellen 1-46 (+ “tracked changes” t.o.v. 30 maart 2005) 
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