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Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 

Met het oog op een verdere convergentie tussen de Europese banktoezichthouders, werden de 
instructies van de eigenvermogensrapportering zoals bepaald in de circulaire PPB-2007-3-CPB van 
22 februari 2007, aangepast. Deze aanpassingen betreffen enkel de instructies van de 
hiernavolgende tabellen: 

90.04 – Krediet- en wederpartijrisico’s en leveringen zonder tegenprestaties: 
Interneratingbenadering voor eigenvermogensvereisten 

90.05 – Kredietrisico : Aandelen – Interneratingbenaderingen voor 
eigenvermogensvereisten 

90.16 – Operationeel risico 

Op de webstek van de CBFA (www.cbfa.be – toezichtsdomein Kredietinstellingen (respectievelijk 
beleggingsondernemingen en vereffening en verrekening), rubriek Mededelingen / Reglementaire 
coëfficiënten) vindt u deze instructies met bijhorende tabellen waarin de aanpassingen zichtbaar 
werden aangebracht. Aan de tabellen zelf en aan de taxonomie worden momenteel geen 
wijzigingen aangebracht. Daarvoor wacht de CBFA de evolutie binnen CEBS (Committee of 
European Banking Supervisors) af. 
 
Deze nieuwe instructies dienen toegepast te worden vanaf de rapportering van 31 december 2007. 
Instellingen beschikken echter over de mogelijkheid om reeds per 30 september 2007  de nieuwe 
instructies toe te passen. 
 
Op de webstek van de CBFA vindt u in bijlage eveneens een aangepaste versie van de 
validatieregels waarbij de gewijzigde validatieregels aangeduid zijn. 
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Wij bezorgen de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw instelling een kopie van deze 
circulaire.  

 

Met de meeste hoogachting,  

 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J.-P. Servais. 
 

 
 
Bijlagen :  - Algemene instructies, tabellen en toelichtingen voor de periodieke rapportering 
  door de instellingen over de naleving van de eigenvermogensvereisten (Pijler 1) 
 - Validatieregels 
 

 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/ppb_110_111_annex1.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/ppb_110_111_validation.xls

