
 
 Tabel 41.70 - SAMENSTELLING VAN HET EIGEN VERMOGEN (Art. 14 en 15 van het reglement)
 
 
  Boek- 
 waarde
 Code 05
   1. Eigen vermogen sensu stricto (art. 14, § 1, 1°)
 
      11. Gestort kapitaal en uitgiftepremies 010
      12. Reserves en overgedragen winst 020
      13. Fonds voor algemene bankrisico's 030
      16. Af te trekken posten :
          16.1 verlies van het boekjaar en overgedragen verlies 060
          16.2 oprichtingskosten 070
          16.3 immateriële vaste activa 080
          16.4 eigen aandelen 090
          16.5 verliezen en kosten bedoeld in art. 14, § 1, 1°, b), v) 100

      18. Correctie ingevolge de bestemming van de winst (af te trekken) 120
 
      19. Totaal van het niet-hybride eigen vermogen sensu stricto 199

  20. Eigen vermogen sensu stricto bedoeld in art. 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 202
                    bereikt zijn (-)
  21. Totaal  van het eigen vermogen sensu stricto (199+200+201-202) 203

 
   2. Aanvullende bestanddelen van eigen vermogen (art. 14, § 1, 2°)
 
      21. Herwaarderingsmeerwaarden 210
      22. Intern zekerheidsfonds 220
      23. Financieringsinstrumenten en schuldtitels bedoeld in art. 14, § 1, 2°, c) 230

     23.1. 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

      24. Overige 240
 
      25. Subtotaal van de aanvullende bestanddelen van eigen vermogen 250
 
      26. Achtergestelde schulden en cumulatief preferente aandelen bedoeld in art. 14, § 1, 2°, d) 260
 

     29. Totaal van de aanvullende bestanddelen van eigen vermogen 299

(*) Enkel in de tabel over de geconsolideerde positie.
 
   3. Af te trekken posten (art. 14, § 4)
 
      31. Deelnemingen bedoeld in art. 14, § 4, 1°,  2° en 5°bis (partim) 310
      32. Instrumenten en vorderingen bedoeld in art. 14, § 4, 3°,  4°, 4°bis en 5°bis (partim) 320
      33. Aandelen, vorderingen en instrumenten bedoeld in art.14, § 4, 5° 330
      331. Eigen vermogen bedoeld in art. 14, § 4, 6°, en deelnemingen bedoeld in art. 32, § 5, derde lid, van de wet 331
      34. Vorderingen en verplichtingen bedoeld in art. 14, § 4, 7° 340
      35. Aandelen bedoeld in art. 14, § 4, 8°
          35.1 overschrijding van de norm "per post" 351
          35.2 overschrijding van de norm "totaal van de posten" 352
      39. Totaal van de af te trekken posten 399
 
   4. Aanvullende bestanddelen van eigen vermogen enkel voor de marktrisico's (art. 15, § 1)

      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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I. Toelichting bij tabel 41.70 "Samenstelling van het eigen vermogen" 
 
 
a) Toelichting bij de kolommen 
 

In kolom 05 "Boekwaarde" worden de bedragen tegen boekwaarde opgenomen, tenzij 
anders vermeld in de toelichting bij de lijnen (zie lijn 260). 

 
b) Toelichting bij de lijnen 
 

Lijn 010  
Som van de (sub)posten 00/281.9 en 00/282, na aftrek van : 
− de in kapitaal omgezette, niet-afgeschreven herwaarderingsmeerwaarden (tenzij 

anders bepaald) ; 
− het opgevraagde maar nog niet gestorte kapitaal (post 00/143 partim). 
 
Lijn 020  
Subpost 00/284.9 + post 00/285 (overgedragen winst). 

 
Lijn 030  
Subpost 00/254.1. 
 
Lijn 060  
Posten 00/285 (overgedragen verlies) + 00/286 (verlies van het boekjaar).  
 
Lijn 070  
Post 00/173. 
 
Lijn 080  
Post 00/174. 
 
Lijn 090  
Post 00/180. 
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Lijn 100  
Hier worden de mogelijke en voorzienbare verliezen en kosten bedoeld waarvoor, 
volgens de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, niet de nodige 
waardeverminderingen zijn geboekt of niet de nodige voorzieningen zijn gevormd. 
 
Lijn 120 
De instellingen die bij het invullen van de lijnen 010 tot 050 rekening hebben 
gehouden met de bedragen die voortvloeien uit de bestemming van de winst aan het 
einde van het boekjaar (op balansdatum wordt de balans opgesteld nà bestemming van 
het resultaat), vermelden hier de betrokken bedragen zolang het bevoegde 
vennootschapsorgaan zich niet over de winstbestemming heeft uitgesproken. 
 
Lijn 199  
Σ (bedragen op de lijnen 010 tot 050) minus 
Σ (bedragen op de lijnen 060 tot 120). 
 
Lijn 200 
Hier worden, tegen hun waarde ter gelijkstelling met eigen vermogen, de in artikel 14, 
§ 1, 1°, c van het reglement bedoelde financieringsinstrumenten vermeld waarvan de 
opneming in het eigen vermogen sensu stricto begrensd is tot 15% van dit eigen 
vermogen sensu stricto. Deze bestanddelen worden opgenomen op lijn 200 ongeacht 
hun boekhoudkundige verwerking (eigen vermogen, minderheidsbelang of schuld).  
 
Lijn 201 
Hier worden, tegen hun waarde ter gelijkstelling met eigen vermogen, alle in artikel 
14, § 1, 1°, c van het reglement bedoelde financieringsinstrumenten vermeld waarvan 
de opneming in het eigen vermogen sensu stricto niet begrensd is tot 15% (cf. lijn 200) 
maar waarvoor een specifieke door de CBFA vastgestelde limiet geldt. Deze 
bestanddelen zijn opgenomen op lijn 201 ongeacht hun boekhoudkundige verwerking.  
 
Lijn 202 
Deel van de op de lijnen 201 en 202 opgenomen bedragen die de reglementaire 
limieten als bedoeld in artikel 14, § 1, 1°, c van het reglement overschrijden. Dit 
bedrag is eveneens opgenomen op lijn 231. 



 3

 

 
Lijnen 210 tot 299 
De hier bedoelde bestanddelen worden opgenomen, zonder rekening te houden met de 
limieten van artikel 14, § 1, 2°, maar wel met de degressiviteitsregel bedoeld in artikel 
14, § 1, 2° d), tweede lid, van het reglement. 
 
Lijn 210 
Post 00/283 + de niet-afgeschreven herwaarderingsmeerwaarden die in kapitaal zijn 
omgezet (zie ook de toelichting bij lijn 010). 
 
Lijn 220  
Subpost 00/254.2. 
 
Lijn 230 en 260 
Zie respectievelijk artikel 14, §§ 2 en 3 van het reglement.  
Posten 00/271 tot en met 00/273 (partim). 
 
Lijn 231 
Bedrag uitgesloten uit het eigen vermogen sensu stricto (zie lijn 202) met betrekking 
tot bestanddelen als bedoeld in artikel 14, § 1, 1°, c) wegens het bereiken van de 
reglementaire limieten.  
 
Lijn 250  
Σ (bedragen op de lijnen 210 tot en met 240). 
 
Lijn 260 
Op deze lijn zijn de achtergestelde instrumenten opgenomen die beantwoorden aan de 
definitie van artikel 14, § 2, c) van het eigen-vermogensreglement, ongeacht of deze 
instrumenten zijn geboekt als schuld of als eigen vermogen.  
 
Lijn 299  
Σ (bedragen op de lijnen 250 en 260). 
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Lijn 310  
Hier worden de deelnemingen bedoeld in verbonden ondernemingen en in andere 
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, wanneer het gaat om 
kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, beheervennootschappen van 
instellingen voor collectieve belegging, verzekeringsondernemingen, 
herverzekeringsondernemingen, verzekeringsholdings, gemengde financiële holdings 
of andere financiële instellingen waarvan het gewone bedrijf bestaat uit het verlenen 
van kredieten of het afsluiten van verrichtingen die in aanmerking worden genomen 
bij de berekening van de in het reglement bedoelde eigen-vermogensvereisten.  
Ook het nog te storten gedeelte moet hier worden opgenomen. 
In de tabel over de geconsolideerde positie : in voorkomend geval, de (sub)posten 
00/171.51, 00/171.52, 00/171.61 (partim) en 00/381 (partim). 
 
Lijn 320   
Hier worden de instrumenten en de vorderingen bedoeld die worden vermeld in artikel 
14, § 1, 1°, c), in artikel 14, § 1, 2°, c) en d), en in artikel 15, § 2 van het reglement en 
die betrekking hebben op de op lijn 310 bedoelde verbonden ondernemingen en 
andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, met uitsluiting 
van de verzekeringsondernemingen, de herverzekeringsondernemingen en de 
verzekeringsholdings. 
Hier worden echter ook de achtergestelde leningen en de instrumenten bedoeld met 
betrekking tot verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen en 
verzekeringsholdings bedoeld in artikel 15bis, § 1, 5°, 6° en 7°, van de wet van 9 juli 
1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, alsook soortgelijke 
instrumenten uitgegeven door gemengde financiële holdings.  
Ook het nog te storten gedeelte moet hier worden opgenomen. 
Hier worden de subposten 00/171.42 (partim) en 00/171.43 (partim) bedoeld. 
In de tabel over de geconsolideerde positie : subpost 00/171.62 (partim). 
 
Lijn 330  
Hier worden de aandelen bedoeld van kredietinstellingen, beleggingsondernemingen 
en andere financiële instellingen die noch verbonden ondernemingen zijn, noch 
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, alsook, met verwijzing 
naar artikel 14, § 1, 2°, c) en d), en artikel 15, § 2, de vorderingen op en de 
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instrumenten uitgegeven door die instellingen, voor het gedeelte van alle aandelen, 
vorderingen en instrumenten dat boven 10 % van het eigen vermogen van de 
rapporterende instelling ligt. 
 
Het eigen vermogen waarnaar hier wordt verwezen, is gelijk aan de som van de lijnen 
010, 015, 020 en 030 van kolom 30 van tabel 41.78. 
 
De bedoelde aandelen, vorderingen en instrumenten zijn opgenomen in de (sub)posten 
00/171.41 (partim), 00/171.44 (partim) en 00/130 (partim).  
In de tabel over de geconsolideerde positie : (sub)posten 00/171.61 (partim), 
00/171.63 (partim) en 00/130 (partim). 
 
Voor de toepassing van deze regel worden de aandelen van de handelsportefeuille hier 
buiten beschouwing gelaten. 
 
Lijn 331  
Hier worden de op de lijnen 010, 230, 260 en 410 vermelde eigen-
vermogensbestanddelen bedoeld die worden gehouden door ondernemingen waarin de 
instelling een deelneming bezit, of door dochterondernemingen van dergelijke 
ondernemingen. 
 
De op de lijnen 230, 260 en 410 vermelde bestanddelen worden echter niet 
afgetrokken indien zij de herbesteding zijn van werkmiddelen die de betrokken 
ondernemingen specifiek daartoe als financieringsvehikel hebben opgehaald bij 
derden en waarover deze derden uitdrukkelijk zijn geïnformeerd. 
 
Hier worden eveneens de deelnemingen bedoeld die de rapporterende kredietinstelling 
bezit in ondernemingen die een gekwalificeerde deelneming bezitten in hetzij de 
instelling, hetzij een dochter daarvan, alsook de deelnemingen in ondernemingen die 
worden gecontroleerd door natuurlijke of rechtspersonen die dergelijke 
gekwalificeerde deelnemingen bezitten, en voor zover die deelnemingen niet zijn 
opgenomen op de lijnen 310 tot 330. 
 
Lijn 340  
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Hier worden de vorderingen en andere activa – inclusief de toekomstige vorderingen 
en andere activa - bedoeld die niet de vorderingen en andere activa zijn als bedoeld op 
de lijnen 320, 330 en 331, op de verbonden ondernemingen en de ondernemingen 
waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, alsook de verplichtingen voor rekening 
of ten gunste van dergelijke ondernemingen, tenzij die vorderingen, andere activa en 
verplichtingen naar aard en voorwaarden verantwoorde courante bankverrichtingen 
zijn.  
 
Lijnen 351 en 352 
Hier worden de aandelen bedoeld die de kredietinstelling bezit in ondernemingen en 
waarvan het bedrag de bij artikel 32, § 5, eerste lid van de wet van 22 maart 1993 
vastgestelde grenzen overschrijdt. De effecten van de handelsportefeuille worden niet 
in aanmerking genomen bij de berekening van de naleving van deze grenzen. Lijn 351 
vermeldt het totaalbedrag van de posten die de norm "per post" overschrijden, terwijl 
lijn 352 het totaalbedrag vermeldt van de posten die de norm met betrekking tot het 
"totaal aan deelnemingen" overschrijden. Indien beide voornoemde normen zijn 
overschreden, wordt enkel de grootste overschrijding opgenomen, naargelang het 
geval op de lijnen 351 of 352. 
 
Voor een bijkomende toelichting bij het begrip "aandelenbezit" voor de toepassing van 
voornoemde grenzen wordt verwezen naar de circulaires B 93/7 van 18 november 
1993 en naar latere circulaires tot wijziging daarvan. 
 
Lijn 399  
Σ (bedragen op de lijnen 310 tot en met 352). 
 
Lijn 410  
Zie artikel 15, § 1 van het reglement. 
Omvat de posten 00/271 tot en met 00/273 (partim), zonder rekening te houden met de 
limiet als bepaald bij artikel 15, § 3. 
 
Lijn 420  
Zie artikel 15, § 1, derde lid, 2° van het reglement. 
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Omvat vooreerst het resultaat van de handelsportefeuille van het lopende boekjaar, 
indien het positief is. Het betreft, enerzijds, het tijdens het lopende boekjaar 
gerealiseerde resultaat en het resultaat dat voortvloeit uit de herwaardering van de 
posities in instrumenten van de handelsportefeuille in de zin van artikel 3, 1° van het 
reglement en, anderzijds, het resultaat dat voortvloeit uit ontvangen en betaalde 
provisies en courtages met betrekking tot instrumenten van de handelsportefeuille. 
Hier worden de resultaten bedoeld die zijn opgenomen in de posten 00/411.39, 
00/412.1, 00/413.2 (partim), 00/414.2, 00/414.3, 00/414.4, 00/512.29 (partim), 
00/513.2, 00/513.3 en 00/513.4, alsook de resultaten uit het wisselbedrijf die 
uitsluitend betrekking hebben op de deviezenverrichtingen van de handelsportefeuille 
(00/414.1 partim en 00/513.1 partim). 
 
De nettowinst van de handelsportefeuille mag enkel worden opgenomen ten belope 
van het bedrag van de nettowinst van de instelling, na aftrek van alle mogelijke en 
voorzienbare verliezen en kosten (inzonderheid de voornoemde lijn 100) en van alle 
voorzienbare dividenden.  
 
Het deel van de winst van het vorige boekjaar dat de winst van handelsportefeuille van 
dat boekjaar vertegenwoordigt, wordt op deze lijn opgenomen tot het bevoegde 
vennootschapsorgaan zich over de winstbestemming heeft uitgesproken. Dat deel mag 
slechts worden opgenomen ten belope van de winst van het vorige boekjaar (0 indien 
het boekjaar met verlies wordt afgesloten). 
 
Lijn 499  
Σ (bedragen op de lijnen 410 en 420). 
 

 


