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Prudentieel beleid

 

 
Brussel, 17 augustus 2005 

 
 
 

CIRCULAIRE PPB 2005/6 AAN DE KREDIETINSTELLINGEN  
EN DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN 

 
 

Aanpassing van de reglementen op het eigen vermogen van  
respectievelijk de kredietinstellingen en de beursvennootschappen 

 
 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft, bij besluit van 21 juni 2005, de 
reglementen van 5 december 1995 op het eigen vermogen van respectievelijk de kredietinstellingen 
en de beursvennootschappen gewijzigd. 
 
Het wijzigingsbesluit dat door de bevoegde ministers is goedgekeurd op 14 juli 2005 en in het 
Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt op 5 augustus 2005, treedt in werking op 1 januari 2006.  
Het wijzigingsbesluit heeft hoofdzakelijk tot doel om de reglementaire definitie van eigen 
vermogen op geconsolideerde basis aan te passen aan de internationale IFRS boekhoudnormen die 
vanaf 2006 dienen toegepast te worden bij de opmaak van de geconsolideerde jaarrekeningen. 
 
De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft bovendien van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om de erkenning als bestanddeel van eigen vermogen sensu stricto van hybride 
kapitaalinstrumenten, een reglementaire basis te geven. 
 
Het wijzigingsbesluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen en de 
toelichting daarbij kunnen worden geraadpleegd op de website van de Commissie (www.cbfa.be: 
kredietinstellingen / rubriek circulaires en mededelingen / reglementaire coëfficiënten) – 
(www.cbfa.be: beleggingsondernemingen / rubriek circulaires en mededelingen / 
beursvennootschappen / reglementaire coëfficiënten). 
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Wij bezorgen u als bijlage de tekst van het wijzigingsbesluit en van de toelichting daarbij en sturen 
uw revisor(en) een kopie van deze brief. 
 
Hoogachtend, 
 
 

 

 
 
R. Bonte,       P. Praet,  
Lid van het directiecomité.     Lid van het directiecomité.  

 

 
 
Bijlagen: - Wijzigingsbesluit: Kredietinstellingen / Beursvennootschappen 
 - Wijzigingen in de toelichting: Kredietinstellingen / Beursvennootschappen 
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