
 
 

 Congresstraat 12-14 | 1000 Brussel
t +32 2 220 53 42 | f +32 2 220 54 93 | www.cbfa.be 

 

Prudentieel beleid

 

  

Brussel, 29 november 2005 
 

 

CIRCULAIRE PPB 2005/8 AAN DE KREDIETINSTELLINGEN EN 
DE BEURSVENNOOTSCHAPPEN 

 

 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
Met haar circulaire PPB 2005/6 van 17 augustus 2005 heeft de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen (CBFA) de kredietinstellingen en de beursvennootschappen op de 
hoogte gebracht van de definitieve goedkeuring van haar besluit van 21 juni 2005 tot wijziging van 
de reglementen van 5 december 1995 op het eigen vermogen van respectievelijk de 
kredietinstellingen en de beursvennootschappen.  
 
Er wordt op gewezen dat dit wijzigingsbesluit op 1 januari 2006 in werking treedt en hoofdzakelijk 
tot doel heeft de definitie van het eigen vermogen op geconsolideerde basis in overeenstemming te 
brengen met de internationale boekhoudnormen IFRS die vanaf 2006 moeten worden gebruikt bij 
de opstelling van de geconsolideerde jaarrekeningen. 
 
Bovendien zal het besluit van 22 februari 2005 tot wijziging van het reglement op het eigen 
vermogen van respectievelijk de kredietinstellingen en de beursvennootschappen naar aanleiding 
van de omzetting in het Belgische recht van de Europese Richtlijn 2002/87/EG betreffende het 
aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en 
beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat, eerstdaags door de bevoegde Ministers 
worden goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad worden bekendgemaakt. 
 
Gelet op die twee besluiten heeft de CBFA – overeenkomstig de wettelijke bepalingen - Febelfin 
en de Nationale Bank van België in september 2005 geconsulteerd over een wijziging van de 
schema’s voor de periodieke eigen-vermogensrapportering door de kredietinstellingen en de 
beursvennootschappen. Rekening houdend met de resultaten van die consultatieronde heeft de 
CBFA de nieuwe tabellen voor de periodieke rapportering en de toelichting daarbij goedgekeurd. 
 
In de schema’s voor de periodieke rapportering worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

- tabel 41.70 voor de kredietinstellingen en tabel 10.20 voor de beursvennootschappen 
blijven behouden en dienen te worden gebruikt bij de berekening van het eigen vermogen 
op vennootschappelijke basis. De lijnen met betrekking tot de geconsolideerde positie zijn 
uit de huidige tabellen geschrapt en in de tabellen is rekening gehouden met de door het 
besluit van 22 februari 2005 aangebrachte wijzigingen en gedeeltelijk ook met de door het 
besluit van 21 juni 2005 aangebrachte wijzigingen. De voor die tabellen geldende 
rapporteringsregels blijven ongewijzigd; 
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- voor de berekening van het eigen vermogen op geconsolideerde basis wordt voor de 
kredietinstellingen de nieuwe tabel 42.70 ingevoerd en voor de beursvennootschappen de 
nieuwe tabel 10.21. In die tabellen is rekening gehouden met de wijzigingen die in het 
eigen-vermogensreglement zijn aangebracht door de besluiten van 2 februari en 21 juni 
2005. Die tabellen dienen aan de CBFA en de NBB te worden overgelegd binnen de 
termijnen die ook gelden voor de overige tabellen over de geconsolideerde 
solvabiliteitspositie. De voor die tabellen geldende rapporteringsregels zijn identiek aan de 
rapporteringsregels die van toepassing waren op de vroegere tabellen 41.70 en 10.20 voor 
respectievelijk de kredietinstellingen en de beursvennootschappen. 

 
De nieuwe tabellen zijn een eerste keer van toepassing op de rapportering op 31 maart 2006 voor 
kredietinstellingen en 30 juni 2006 voor beursvennootschappen.  Omdat uw instelling over relatief 
weinig tijd beschikt om zich die nieuwe tabellen eigen te maken, bezorgen wij u ze alvast ter 
informatie als bijlage bij deze brief. 
 
Een besluit tot formele wijziging van de bepalingen van de huidige besluiten van de CBFA over de 
financiële informatie die door de kredietinstellingen en de beursvennootschappen moet worden 
verstrekt, zal worden genomen zodra het bovenvermelde besluit van 22 februari 2005 definitief 
door de bevoegde Ministers zal zijn goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad zal zijn 
bekengemaakt, en zodra de vertaling is afgerond van de in de tabellen gebruikte Engelstalige 
begrippen die verwijzen naar het nieuw IFRS schema A op geconsolideerde basis.   
 
Wij sturen een kopie van deze brief en van de bijbehorende bijlagen naar uw commissaris(sen), 
erkend(e) revisor(en). 
 
Hoogachtend, 
 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
 
E. Wymeersch. 
 
 
 
Bijlagen :  - Tabel 41.70 
  - Tabel 42.70 
  - Tabellen 10.20 en 10.21 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/ppb_2005_8_tabel41_70.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/ppb_2005_8_tabel42_70.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/ppb_2005_8_tabel10_20_10_21.pdf


Tabel 10.21 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN OP GECONSOLIDEERDE BASIS (Art. 14, 15, 87, 87bis van het reglement)

 Boek- 
waarde

Code 05
  1. Eigen vermogen sensu stricto (rang 1)

     11. Gestort kapitaal en agio
         11.1 Gestort kapitaal 010
         11.2 Uitgiftepremie 015
     12. Reserves inclusief ingehouden winsten 020
     13. Baten uit het lopende jaar 030
     14. Eigen-vermogensinstrument van financiële instrumenten, eigen-vermogensinstrumenten van derivaten 035
          van eigen-vermogensinstrumenten, andere eigen-vermogensinstrumenten
     15. Instrumenten opgenomen in het eigen vermogen sensu stricto en niet geboekt als eigen vermogen (zie artikel 87bis, 1°) 040
     16. Bestanddelen eigen aan de geconsolideerde positie :
         16.1  Reserve uit de omrekening van valuta's 050
         16.2  Verschillen (negatieve) na toepassing vermogensmutatiemethode op deelnemingen 051
         16.3. Reserve uit de herwaardering van immateriële activa 052
         16.4. Minderheidsbelang 053

     17. Af te trekken posten:
         17.1 Andere immateriële activa 060
         17.2 Goodwill 070
         17.3 Ingekochte eigen aandelen 080
         17.4 Correctie van lijn 035 (zie artikel 87bis, 2°) 090
         17.5 Verliezen en kosten bedoeld in artikel 14, § 1, 1°, b), v) 100
         17.6 Aftrekking vereist ingevolge de toepassing van de artikelen 87, § 2 en 87 bis, 8°, 9° en 11° 105
         17.7 Reserve uit de omrekening van valuta's 106
         17.8. Negatieve reserve uit de herwaardering van de reële waarde van de voor verkoop beschikbare 107
                 eigen-vermogensbestanddelen + B77
         17.9. Negatieve reserve uit de herwaardering van de reële waarde van materiële activa 108
         17.10. Negatieve reserve uit de herwaardering van de reële waarde van vaste activa of groepen activa die worden afgestoten, 109
                   geclassificeerd als aangehouden voor verkoop (partim)
         17.11. Positief niet-gerealiseerd herwaarderingsresultaat van vastgoedbeleggingen opgenomen in de reserve 110
                  (met inbegrip van ingehouden winsten) of baten uit het lopende jaar (IAS 40)

     18. Correcties van de minderheidsbelangen als vereist ingevolge artikel 87bis, 10° 112

     19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

  20. Eigen vermogen sensu stricto bedoeld in artikel 14, § 1, 1°, c)
             20.1 Waarvoor een limiet van 15% geldt 200
             20.2 Waarvoor een andere limiet geldt 201
             20.3 Af te trekken bedrag dat in het aanvullend eigen vermogen wordt opgenomen omdat de limieten bereikt zijn (-) 202

  21. Totaal van het eigen vermogen sensu stricto (199 + 200 + 201 - 202)

  2. Aanvullende bestanddelen van eigen vermogen (rang 2)

     21. Positieve reserve uit de herwaardering van de reële waarde van de voor verkoop beschikbare 205
          eigen-vermogensbestanddelen (90 %)
     22. Positieve reserve uit de herwaardering van materiële activa (IAS 16) (90 %) 210
     23. Positieve reserve uit de herwaardering van vaste activa of groepen activa die worden afgestoten, 215
          geclassificeerd als aangehouden voor verkoop (90 %)
     24. Positief niet-gerealiseerd herwaarderingsresultaat van vastgoedbeleggingen opgenomen in de reserve  216
           (met inbegrip van ingehouden winsten) of baten uit het lopende jaar of minderheidsbelangen (IAS 40) (90 %)
     25. Financieringsinstrumenten en schuldtitels als bedoeld in art. 14, § 1, 2°, c) 230
     26. Bedrag uitgesloten uit het eigen vermogen sensu stricto met betrekking tot bestanddelen van de lijnen 200 en 201  231
          omdat de reglementaire limieten zijn bereikt
     27. Correcties van de minderheidsbelangen als vereist ingevolge artikel 87bis, 10° 232
     28. Overige 240

     29. Subtotaal van de aanvullende bestanddelen van eigen vermogen 250

     30. Achtergestelde schulden en cumulatief preferente aandelen bedoeld in art, 14, § 1, 2°, d) 260
           
     301. Totaal van de aanvullende bestanddelen van eigen vermogen 299

  3. Af te trekken posten (art. 14, § 4)

     31. Deelnemingen bedoeld in art. 14, § 4, 1°,  2° en 5bis (partim) 310
     32. Instrumenten en vorderingen bedoeld in art. 14, § 4, 3°, 4°, 4°bis en 5bis (partim) 320
     33. Aandelen, vorderingen en instrumenten bedoeld in art. 14, § 4, 5° 330
     34. Eigen vermogen bedoeld in art. 14, § 4, 6°  331
     35. Vorderingen en verplichtingen bedoeld in art. 14, § 4, 7° 340
     39. Totaal van de af te trekken posten 399

  4. Aanvullende bestanddelen van eigen vermogen (rang 3)

     41. Achtergestelde schulden bedoeld in art. 15, § 1, derde lid, 3° 410
     42. Nettowinst van de handelsportefeuille bedoeld in art. 15, § 1, derde lid, 2° 420

     49. Totaal van de aanvullende bestanddelen van eigen vermogen voor de marktrisico's 499
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