
BIJLAGE BIJ DE BRIEF VAN 11 JUNI 2002 : 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 KREDIETINSTELLINGEN. 
 
 
1. Definitie van eigen vermogen : rapportering met betrekking tot de bestemming van de 

winst (artikel 14, § 1, 1°, a), ii) van het reglement op het eigen vermogen) 
 
Op 7/8/2001 heeft de CBF naar alle kredietinstellingen een brief gestuurd (ref. D1/TB/408) met 
betrekking tot de opstelling en de openbaarmaking van de rekeningen per einde boekjaar en de 
opmaak van de periodieke rapportering, inzonderheid wat betreft de bestemming van het 
resultaat.  Het gaat onder meer over de invulling van de tabel 41.70 ; de bedoeling is ervoor te 
zorgen dat het eigen vermogen op balansdatum enkel die elementen bevat die reeds vaststaan.  
Dat houdt in dat men het deel van de winst van het boekjaar waarover de algemene vergadering 
nog moet beslissen (in casu de te reserveren winst), voorlopig nog niet tot het nuttig eigen 
vermogen rekent.  
 
Enkele banken stelden de vraag welk bedrag zij in deze tabel op geconsolideerde basis moeten 
invullen op de lijn 120 �Correctie met betrekking tot de bestemming van de winst�.  
 
In deze lijn dient men hetzelfde bedrag als in de vennootschappelijke tabel in te vullen. 
Uitgangspunt hiervoor is dat de te reserveren resultaten van de geconsolideerde 
dochtermaatschappijen, die men per 31/12/200x (en tot aan de betrokken algemene 
vergaderingen) nog niet tot het eigen vermogen zou mogen rekenen, in principe hoe dan ook 
(integraal of voor het grootste gedeelte) tot het eigen vermogen van de groep zullen blijven 
behoren en dus als dusdanig meegeteld mogen worden aangezien de consoliderende 
moedermaatschappij-bank toch de begunstigde zou zijn van een eventuele (bijkomende) uitkering 
van dividenden (ter vervanging van de winstreservering in die dochters).  Per einde boekjaar dient 
men dus ook in de tabel 41.70 op geconsolideerd vlak enkel de voorziene winstreservering van de 
moedermaatschappij van het eigen vermogen af te trekken.  
 
2. Definitie van eigen vermogen : aftrek van immateriële vaste activa (artikel 14, § 1, 1°, 

b), iii)) 
 
Overeenkomstig artikel 27bis, § 5, van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de 
jaarrekening van de kredietinstellingen mogen de kosten van provisies ter vergoeding van de 
aanbreng van verrichtingen met de cliënteel worden opgenomen onder de actiefpost VIII 
�Oprichtingskosten en immateriële vaste activa�.  Bijgevolg dienen de aldus geactiveerde kosten 
conform artikel 14, § 1, 1°, b), iii) van de eigen-vermogensregeling te worden afgetrokken van 
het eigen vermogen. 
 
De Commissie heeft vastgesteld dat de boekhoudkundige opname onder de post 
�Oprichtingskosten en immateriële vaste activa� van aanschaffingskosten die geactiveerd werden, 
niet voorzien is door de IAS-normen en evenmin wordt toegepast in onze buurlanden.  De 
Commissie heeft hieruit geconcludeerd dat deze kosten aftrekken van het eigen vermogen als 
gevolg van de toepassing van artikel 27bis, § 5, van voormeld besluit, de Belgische banken in een 
concurrentieel nadelige positie zou plaatsen.  In afwachting dat het koninklijk besluit op de 
jaarrekening van de kredietinstellingen terzake wordt aangepast, is de Commissie dan ook bereid 
om aan de kredietinstellingen die hierom verzoeken, de vereiste afwijking toe te staan, met 
toepassing van artikel 43, zesde lid van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen, opdat zij de kosten van provisies ter vergoeding van de 
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aanbreng van verrichtingen met de cliënteel die zouden zijn opgenomen in de actiefpost 
�Oprichtingskosten en immateriële vaste activa� niet meer dienen af te trekken van het eigen 
vermogen. 
 
3. Weging van de risico’s op de intercommunales (artikel 16, § 1, 1°). 
 
Alle kredieten op intercommunales dienen aan 100 % te worden gewogen, behoudens indien er 
voor het betrokken krediet overeenkomstig artikel 16, § 3, 1° van het eigen-vermogensbesluit een 
uitdrukkelijke en onherroepelijke waarborg werd toegekend door de publiekrechtelijke 
rechtspersonen die zijn aangesloten bij de intercommunale. In dat laatste geval is een  
20 %-weging van toepassing. 
 
Een algemene clausule in de statuten van de intercommunale die stelt dat de publiekrechtelijke 
personen die zijn aangesloten bij de intercommunale de verbintenissen van de intercommunale 
waarborgen of de verliezen ten laste nemen, verantwoordt als zodanig geen lagere weging.  
 
Deze regeling geldt voor alle nieuwe kredieten toegekend vanaf 1 juli 2002.  Voor de bestaande 
omloop aan kredieten aan intercommunales kan de instelling voorlopig de op dit ogenblik 
toegepaste weging behouden. Indien uit nazicht van vermelde omloop blijkt dat de instelling 
bepaalde kredieten niet weegt zoals hierboven aangegeven, dient dat ten laatste te geschieden op 
het ogenblik van de eerste normale kredietherziening die een interventie van de cliënt vereist.  
Met zo�n kredietherziening, bedoelen wij elke maatregel die resulteert in een aanpassing van het 
contract zoals bijvoorbeeld (en dit is geen exhaustieve lijst) een verhoging of verlaging van de 
kredietlijn, een wijziging van de zekerheden of de toevoeging van een aanhangsel aan het 
contract.  
 
Uiterlijk op 31 december 2006 dient de instelling alle bestaande kredieten aan intercommunales 
aan 100 % te wegen (behoudens deze die voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden). 
 
4. Weging van hypothecaire leningen voor residentieel vastgoed (artikel 16, § 1, 6°, a)). 
 
Voor de toepassing van het eigen-vermogensbesluit mag men een hypothecair krediet opdelen in 
twee delen: 
- een hypothecair krediet dat voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel 16, § 1, 6°,a) 

en 
- een krediet dat daaraan niet beantwoordt. 
 
Een hypothecaire lening ten bedrage van 100 gedekt door een voorzichtig geschat pand (zoals 
omschreven in § 12, c, 2° in de toelichting bij het eigen-vermogensbesluit) van 80, mag dus ten 
belope van 80 aan 50 % worden gewogen en ten belope van 20 aan 100 %.  Het beschikken over 
een hypothecaire volmacht verandert niets aan de weging aan 100 % van het saldo van 20.  
 
5. Weging van onbenutte kredietlijnen (zie jaarverslag CBF, 2000-2001, p. 39-40) (artikel 

16, en punt 1, j, 1 van de tabel als bijlage bij de toelichting van het reglement).  
 
Het onbenut gedeelte van betekende kredietlijnen met een oorspronkelijke looptijd van hoogstens 
één jaar of met een onbepaalde looptijd maar op elk ogenblik onvoorwaardelijk en onmiddellijk 
opzegbaar, is in beginsel aan 0 % te wegen. 
De circulaires van de CBF van 27 januari 2000 (D1 2000/1) en van 16 januari 2001 (D1 2001/1), 
blijven onverminderd toepasselijk, wat betekent dat kredietlijnen met een onbepaalde looptijd een 
0 % weging kunnen bekomen indien zij onvoorwaardelijk en onmiddellijk opzegbaar zijn.  



 3

 
Om te beoordelen of een kredietlijn een oorspronkelijke looptijd heeft van minder dan één jaar 
dient de looptijd, met inbegrip van de opzegperiode, contractueel minder dan één jaar te 
bedragen.  Concreet betekent dit dat bij een opzegtermijn van één maand, in het contract voorzien 
moet zijn dat de opzeg moet gegeven worden uiterlijk vóór het einde van de elfde maand van de 
looptijd van het contract.  De mogelijkheid tot opzeggen in de twaalfde maand zou immers 
impliceren dat de oorspronkelijke looptijd van één jaar overschreden wordt. 
 
Kredietlijnen met een oorspronkelijke looptijd van minder dan één jaar die onderworpen zijn aan 
de wetgeving op het consumentenkrediet (wet van 12 juni 1991), die een wettelijke opzegtermijn 
van drie maanden voorschrijft, dienen - om te worden gewogen aan 0 % - derhalve te voorzien in 
contractuele bepalingen die een opzeg mogelijk maken vóór het einde van de negende maand van 
de looptijd van het contract. 
 
Eén en ander is op identieke wijze toepasselijk voor kredietlijnen met een looptijd van minder 
dan één jaar die stilzwijgend hernieuwbaar zijn.  
 
Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de rapportering in uitvoering van circulaire   
D1 2001/1 van 16 januari 2001 in herinnering te brengen.  De Commissie betreurt dat nog niet 
alle kredietinstellingen de gevraagde informatie aan de CBF hebben overgemaakt.  De 
instellingen die de rapportering nog niet hebben afgeleverd worden verzocht onverwijld hun 
rapportering voor de positie per 31 maart 2002 te bezorgen aan de CBF. 
 
6. Interpretatie van het begrip ‘ander soortgelijk papier’ in artikel 16, § 6, 5°. 
 
Bepaalde risico�s die gewaarborgd zijn door een tegenwerpelijk pandrecht op de door de 
instelling ontvangen deposito�s of op door haar uitgegeven en bij haar gedeponeerde 
depositocertificaten en ander soortgelijk papier, worden niet in het gewogen risicovolume 
opgenomen (zie artikel 16, § 6, 5°). 
Ook kasbons uitgegeven door de leningverstrekkende instelling vallen onder de omschrijving van 
�ander soortgelijk papier�. 
 
7. Beleid inzake effectisering en kredietderivaten. 
 
A) Aftrek van het eigen vermogen van de achtergestelde tranches bij effectiserings-

verrichtingen  
 
In haar jaarverslag 1995-1996 (p. 49-51) heeft de Commissie in een toelichting over 
effectiseringsverrichtingen duidelijk gesteld dat een bank die geëffectiseerde kredieten cedeert, al 
haar zekerheidstellingen moet aftrekken van haar eigen vermogen. 
 
De vraag rees of deze regel ook geldt voor banken die de kredieten niet overdragen maar 
investeren in achtergestelde tranches van effectiseringsverrichtingen of dergelijke tranches 
waarborgen.  In antwoord hierop preciseert de Commissie de volgende regels voor deze banken : 

! de tranche die het eerste verlies dekt (first loss tranche) moet � in navolging van de regel voor 
de cederende banken � integraal worden afgetrokken van het eigen vermogen ; 

! de overige tranches die achtergesteld zijn ten opzichte van de senior tranche moeten eveneens 
worden afgetrokken van het eigen vermogen tenzij hieraan een externe rating is toegekend 
van het niveau �investment grade� (bijvoorbeeld ten minste BBB, toegekend door Standard 
and Poors).   
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Dit betekent dat de eigen-vermogensbehandeling voor zowel investeerders als originators 
identiek zijn : de unrated tranches en de tranches die niet het investment grade-niveau bereiken 
worden afgetrokken van het eigen vermogen. Bij gebrek aan een gepaste rubriek in de 
rapporteringsstaten (tabel 41.70), dient het bedrag van de aftrek te worden opgenomen op de lijn 
330 (� aandelen en deelbewijzen, vorderingen en instrumenten bedoeld in art.14, § 4, 5° �) van 
tabel 41.70. Dit is  louter een wijze van rapportering aangezien de bepaling van vermeld artikel 
(artikel 14, § 4, 5° van het eigen-vermogensbesluit) als zodanig niet wordt toegepast en dus ook 
niet de daarin vermelde 10 %-regel. 
  
De hier vermelde aftrekregeling is geldig voor zowel traditionele effectiseringsverrichtingen als 
voor synthetische verrichtingen. 

 
B) Beleid inzake kredietderivaten. 
 
Na overleg met de Belgische Vereniging van Banken heeft de Commissie beslist om haar 
beleidslijn inzake kredietderivaten (ontwerp-circulaire van mei 2000) slechts te finaliseren nadat 
een definitieve overeenkomst wordt bereikt over een nieuw kapitaalakkoord (het zogenaamde 
�Basel 2�).  Het werd immers opportuun geacht de beslissingen van het Baselcomité af te wachten 
alvorens op nationaal vlak beslissingen te treffen over deze materie. 
 
Eenmaal deze beslissingen door het Bazelcomité genomen zijn, zal de Commissie deze 
incorporeren in een definitieve circulaire kredietderivaten en zal deze laatste onmiddellijk in 
voege treden.  Deze circulaire zal op dat moment dus de effectieve inwerkingtreding van Bazel 2 
op het vlak van kredietderivaten niet afwachten.  
 
In afwachting van de definitieve standpunten van Bazel terzake zal de CBF haar beleid waarbij de 
dossiers individueel beoordeeld worden, verderzetten. De ontwerp-circulaire zal daarbij als 
leidraad gelden.  Zij is op eenvoudige aanvraag bij de diensten van de CBF te bekomen. 
 
Bij de beoordeling van de individuele dossiers zal de hiernavolgende houding worden 
aangenomen ten aanzien van de volgende prudentiële vraagstukken : 

! definitie van het begrip �resterende looptijd� : 

• De bepaling van de resterende looptijd van zowel het onderliggend risico als de 
indekkingsverrichting moet met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Dit betekent dat voor 
indekkingsverrichtingen enkel de kortste effectieve resterende looptijd mag in aanmerking 
worden genomen.  In concreto heeft dit tot gevolg dat de effectieve resterende looptijd van 
een kredietderivaat waarbij de protectienemer (i.e. de koper van het kredietderivaat) over 
een calloptie met step-up beschikt, deze is van de eerste call met step-up. 

! berekening van de kapitaalweging in geval van looptijdenmismatch (�maturity mismatch�) : 

• Wanneer de resterende looptijd van de indekkingsverrichting korter is dan deze van het 
onderliggend risico mag het toe te passen wegingspercentage op �maturity mismatches� 
worden berekend zoals hierna bepaald.  In geval van �maturity mismatch� wordt : 

- indien de resterende looptijd van de indekkingsverrichting minder dan één jaar bedraagt, 
de indekking niet erkend ;  
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- indien de resterende looptijd van de indekkingsverrichting één jaar of meer bedraagt, de 
volgende formule toegepast : 

r**  = ﴾1- 
T
t

) . r + (
T
t

). r* 

 
waarbij r ** het risicowegingspercentage van de positie met looptijdenmismatch is ; 
             r      het risicowegingspercentage van de niet-ingedekte positie is ; 
             r*    het risicowegingspercentage is van de positie indien er geen  
                     looptijdenmismatch zou zijn ; 
             t      de resterende looptijd van de indekkingsverrichting is ;  

      T     de resterende looptijd van het onderliggend risico is. 
 
  
   ------------------------------------------------------ 


