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CIRCULAIEE Dl 96/6 AAN DE KBEDIETMSTELLINGEN 

EEGLEHENT OP HET EIGEN VEBEOGEZN VAN DE EREDIETINSTELLINGEN 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Het besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 
5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van de 
kredietinstellingen verwijst naar begrippen als “gespecificeerde beurzen 
en clearinginstellingen” (cf. artikel 2, 9”. tweede lid), “erkende 
credit-ratinginstelling” (cf. artikel 37, eerste lid, 3”), “sterk 
gediversifieerde aandelenindex” (cf. artikel 59, 5 3) en “geografische 
zones A en 8” (cf. artikel 2, 13”). 

In deze circulaire worden al die begrippen gedefinieerd, want zij zijn 
onontbeerlijk voor de berekening van de eigen-vermogensvereisten en de 
toepassing van de ratio’s voor de risicoconcentratie opgelegd door het 
voornoemde besluit. 

* 

* * 

A. Onder de in artikel 2, 9”, tweede lid bedoelde gespecificeerde beurzen 
verstaat men de effectenbeurzen en de beurzen voor financiële 
instrumenten van de Lid-Staten van de Europese Unie en van de landen 
van de Groep van Tien. 

Tot de landen van de Groep van Tien behoren, naast de landen die ook 
Lid-Staten van de Europese Unie zijn, Canada, Japan, de Verenigde 
Staten en Zwitserland. 

In Belgie zijn de betrokken beurzen : 
- de Effectenbeursvennootschap van Brussel, 
- de Effectenbeursvennootschap van Antwerpen en 
- Belfox C.V. 
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B. 

C. 

Onder de in artikel 2, 9”, tveede lid bedoelde gespecificeerde 
clearinginstellingen verstaat men de instellingen die instaan voor de 
clearing en de vereffening van de verrichtingen die worden uitgevoerd 
op de in voornoemd punt A gespecificeerde beurzen. 

In België zijn de gespecificeerde clearinginstellingen : 
- de Coöperatie tot vereffening van de markten van de 

Effectenbeursvennootschap van Brussel C.V.B.A. ; 
- de Verrekeningskas der contantverhandelingen (beurs van Antwerpen) ; 
- Belfox C.V. 

De in artikel 37, eerste lid, 3” bedoelde erkende credit- 
ratinginstellingen alsook de minimale ratingniveaus op grond waarvan 
een emittent van schuldinstrumenten in aanmerking kan worden genomen 
in de zin van artikel 37, zijn opgenomen in de tabel hieronder. 

Erkende 
credit-ratinginstellingen 

Hoody’s Investor Service 
Standart 6 Poor’s Corporation 
IBCA Ltd 
Thomson Bankvatch 

flinimaal ratingniveau 

Op lange Op korte 
termijn termijn 
(> 1 jaar) ((1 jaar) 

Baa3 P3 
BBB- A3 
BBB- A3 
BBB- ’ A3 

De ratings op korte en op lange termijn moeten los van elkaar worden 
beschouwd. 

D. De volgende indexen vorden als sterk gediversifieerde aandelenindexen 
beschouvd in de zin van artikel 59, 4 3 : 

- Al1 Ords (Australië) 
- ATX (Oostenrijk) 
- BEL 20 (België) 
- CAC 40 (Frankrijk) 
- DAX 30 (Duitsland) 
- AEX 25 (Nederland) 
- FTSE 100 (Engeland) 
- FTSE mid-250 (Engeland) 
- IBEX 35 (Spanje) 
- Nikkei 225 (Japan) 
- OHX (Zveden) 
- SHI (Zwitserland) 
- TSE 35 (Canada) 
- s 6 P 500 (V.S.) 
- s b P 100 (V.S.) 

P. 2 
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E. De landen van de in artikel 2, 13” bedoelde geografische zone A zijn : 

- de landen die volwaardig lid zijn van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), namelijk : 
Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Finland, 
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Japan, Luxemburg, 
Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorvegen, Oostenrijk, Portugal, 
Spanje, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten, Zweden en Zwitserland. 

- de landen die bijzondere leningovereenkomsten hebben gesloten met het 
Internationaal Honetair Fonds (I.H.F.) in het kader van de Algemene 
Leningovereenkomsten (“Genera1 Agreements to Borrow”) van het I.H.F., 
namelijk Saoedi-Arabië. 

Elk land dat zijn buitenlandse overheidsschuld herschikt, oordt, 
gedurende een periode van vijf jaar, uit de geografische zone A 
gesloten. 

De geografische zone B omvat alle landen die niet tot de geografische 
zone A behoren. 

* 

* * 

De voornoemde definities kunnen worden gewijzigd via een circulaire van de 
Commissie voor het Bank- en Financievezen. 

Ik stuur een kopie van deze circulaire naar uw erkende revisor(en). 

het de meeste hoogachting, 

c 


