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OMZENDBRIEF D1/TB/331 AAN DE KREDIETINSTELLINGEN 
 
 

Aanpassing van het reglement op het eigen vermogen van de 
kredietinstellingen 

- - 

 

Mevrouw, 
Mijnheer, 

De Commissie heeft bij besluit van 4 juli 2000 de reglementen van 5 december 1995 op het 
eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beursvennootschappen gewijzigd om ze aan te 
passen aan de Europese reglementering 1.  Het wijzigingsbesluit is voor goedkeuring aan de 
bevoegde Ministers voorgelegd en zal in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt.  De 
voorziene datum van inwerkingtreding is 21 juli 2000. 

In afwachting van de goedkeuring en publicatie zend ik u nu reeds ter informatieve titel de tekst 
van het wijzigingsbesluit, evenals de wijzigingen aan de toelichting bij het  
eigen-vermogensreglement.  Deze informatie moet de instellingen toelaten zich tijdig voor te 
bereiden op de definitieve inwerkingtreding van de nieuwe bepalingen van de solvabiliteits-
reglementering.  Zodra de tekst van het goedgekeurde besluit is gepubliceerd, zal de Commissie 
de instellingen een geactualiseerde gecoördineerde versie toesturen van het eigen-
vermogensreglement van 5 december 1995 en van de toelichting bij het reglement. 

Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste aanpassingen aan het eigen-
vermogensreglement 2 : 

(a) m.b.t. het kredietrisico : 

−  50 %-wegingscoëfficiënt voor mortgage backed securities (art. 3, 1°) ; 
−  de mogelijkheid om onder bepaalde strikte voorwaarden een 50 %-wegingscoëfficiënt 

toe te passen op na 31 mei 2000 verstrekte leningen die volledig zijn gewaarborgd door 
hypotheken op kantoorgebouwen of polyvalente commerciële panden (art. 3, 1°) ; 

−  vervangingskost voor derivaten te berekenen op basis van de methode van de 
marktwaarde, tenzij de instelling valt onder de de minimisregel van art. 7 van het eigen-
vermogensreglement (art. 3, 2°, eerste streepje) ; 

                                                        
1  Richtlijnen 98/31/EG, 98/32/EG en 98/33/EG van 22 juni 1998. 
2  De verwijzingen betreffen artikelen van het wijzigingsbesluit. 
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−  een specifieke regeling voor onroerende obligaties (art. 3, 5°) ; 
−  mogelijkheid om op vorderingen op buitenlandse regionale en  lokale overheden van 

zone A de lagere weging toe te passen die geldt in het land van oorsprong van die 
overheden (art. 3, 6°) ; 

−  toepassing van rechtsgeldige netting-overeenkomsten m.b.t. derivaten uitgebreid tot de 
berekening van het potentieel toekomstig kredietrisico (art. 4, 2°) ; 

(b) m.b.t. de marktrisico’s : 

−  beëindiging vanaf 2005 van de 2 %-vrijstellingsdrempel voor de berekening van de 
vereisten ter dekking van wisselkoersrisico, en de introductie van een  
de minimisregeling (art. 5, § 5); 

−  eigen-vermogensvereisten ter dekking van grondstoffenrisico’s, incl. andere edele 
metalen dan goud (art. 6) ; 

−  modaliteiten voor het gebruik van interne mathematische modellen (art. 7, plus de 
toelichting). 

(c) m.b.t. de risicoconcentratie : 

 opheffing van de risicoconcentratielimieten op verbonden ondernemingen voorzover deze 
in het geconsolideerd toezicht zijn opgenomen (art. 2, § 6). 

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

Met hoogachting, 

De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
J.-L. Duplat. 
 

Bijlagen : 1. Wijzigingen van de besluiten 
2. Aanpassing van de toelichting bij de besluiten 
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