
Tabel 42.70 - 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 (art. 14, § 1, 1°, art. 87 en 87bis+B40)

     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
         17.8. 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) 203

  2. Aanvullende bestanddelen van eigen vermogen (art. 14, § 1, 2°, art. 87bis)

     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  260
          omdat de reglementaire limieten zijn bereikt 231
     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

(*) Uitsluitend 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 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
     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, § 1er)

     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 42.70 "Berekening van het eigen vermogen op 
geconsolideerde basis"  
 
a) Toelichting bij de kolommen 
 

In kolom 05 “Boekwaarde” worden de bedragen tegen boekwaarde opgenomen, tenzij 
anders vermeld in de toelichting bij de lijnen (cf. lijn 260). Dit bedrag kan afwijken 
van de boekwaarde die in het Schema A wordt vermeld, met name wanneer de 
consolidatiekring voor het Schema A en voor de berekening van het eigen vermogen 
verschillend is. 

 
b) Toelichting bij de lijnen 
 

Lijn 010  
Post “Gestort kapitaal” van tabel 45 van het geconsolideerde Schema A . Het 
opgevraagde maar niet gestorte kapitaal wordt niet in aanmerking genomen voor het 
eigen vermogen. 
 
Lijn 015 
Post “uitgiftepremie” van tabel 45 van het Schema A op geconsolideerde basis. 
 
Lijn 020 
Post “Reserves inclusief ingehouden winsten” van tabel 45 van het Schema A op 
geconsolideerde basis. 
 
Lijn 030  
Positief saldo van de post “Baten uit het lopende jaar” van tabel 45 van het 
geconsolideerde Schema A, na aftrek van de interimdividenden, de voorzienbare 
dividenden en de voorzienbare nog niet geboekte kosten. 
De voorzienbare dividenden worden in de loop van het jaar vastgesteld op grond van 
het dividendbeleid of, in voorkomend geval, op grond van de voorstellen die zijn 
uitgewerkt door de beleidsorganen en voorgelegd aan de algemene vergadering van 
aandeelhouders. 
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Lijn 035 
Hier zijn de instrumenten opgenomen die zijn vermeld in tabel 45 van het 
geconsolideerde Schema A en betrekking hebben op de lijnen “Eigen-
vermogensinstrument van samengestelde financiële instrumenten, andere eigen-
vermogensinstrumenten”, met uitzondering van de bedragen die betrekking hebben op 
instrumenten bedoeld in de lijnen 200, 201, 240, 260 en 410.  
De instrumenten in lijn 035 die niet in aanmerking komen voor een kwalificatie als 
bestanddeel van eigen vermogen sensu stricto (bijvoorbeeld de waarde van opties 
verbonden aan in eigen aandelen converteerbare obligaties) worden op lijn 090 
afgetrokken van het eigen vermogen sensu stricto overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 87bis, 2°. 
 

Lijn 040  
Op deze lijn zijn de eigen-vermogensinstrumenten sensu stricto opgenomen die niet 
als eigen vermogen zijn geboekt maar als schuld, voorzover zij niet bedoeld worden in 
de lijnen 200, 201, 240, 260 en 410. (cf. artikel 87bis, 1°). 
 
Lijn 050  
Stemt overeen met de post “Reserve uit de omrekening van valuta’s” van tabel 45 van 
het geconsolideerde Schema A wanneer het bedrag positief is.  
 
Lijn 051 
Deze lijn vermeldt de bedragen van de herwaardering van de deelnemingen die zijn 
geboekt volgens de vermogensmutatiemethode en die zijn opgenomen in de rubriek 
“Andere reserves uit herwaardering” van tabel 45 van het geconsolideerde Schema A 
wanneer het bedrag positief is.  
 
Lijn 052  
Stemt overeen met de post “Reserve uit de herwaardering van immateriële activa” van 
tabel 45 van het geconsolideerde Schema A. 
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Lijn 053 
Post “Minderheidsbelang” van tabel 45 van het geconsolideerde Schema A na aftrek 
van de belangen van derden die financiële instrumenten zijn als bedoeld in artikel 14, 
§ 1, 1°, c) en opgenomen zijn in de lijnen 200 tot 201.  
 
Lijn 060  
Rubriek (eindbalans) “Intern ontwikkelde software, verworven software, andere intern 
ontwikkelde immateriële activa, andere immateriële activa” van tabel 13 van het 
geconsolideerde Schema A.    

 
Lijn 070 
Rubriek (eindbalans) “Goodwill” van tabel 13 van het geconsolideerde Schema A. 

 
Lijn 080  
Post “Ingekochte eigen aandelen” van tabel 45 van het geconsolideerde Schema A. 
 
Lijn 090 
Hier worden de correcties bedoeld die met toepassing van artikel 85bis, 2° moeten 
worden aangebracht aan lijn 035.  
Het betreft met name de bedragen die betrekking hebben op de uitgifte van korte 
opties in eigen aandelen, de waarde van de opties gekoppeld aan in eigen aandelen 
converteerbare obligaties of andere in aandelen terugbetaalbare 
financieringsinstrumenten die als eigen vermogen zijn geboekt in tabel 45 van het 
geconsolideerde Schema A maar die niet aan de vereiste voorwaarden voldoen om te 
worden opgenomen in het eigen vermogen sensu stricto. 
Hier worden niet de posities bedoeld ingevolge uitgiften van opties in het kader van 
voordelen toegekend aan het personeel, voorzover deze voordelen eveneens ten laste 
van de resultatenrekening worden gebracht. 
 
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 (cf. 
artikel 14, § 1, 1°, b), v). 
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Lijn 105 
Hier worden de aftrekkingen bedoeld die door de CBFA worden vereist met 
toepassing van artikel 87, § 2 (belangen van derden), en 87bis, 8° (voorziening voor 
pensioen), 9° (activa van uitgestelde belastingen) en 11° (oneigenlijk gebruik van de 
reële waarde opties).  

 
Lijn 107 
Negatief bedrag van de post “Reserve uit de herwaardering van de reële waarde van de  
voor verkoop beschikbare eigen-vermogensbestanddelen” van tabel 45 van het 
geconsolideerde Schema A wat de niet-vastrentende financiële instrumenten betreft 
(bv. aandelen).  Indien het bedrag positief is, wordt het opgenomen in rubriek 210. 
 
Lijn 108 
Post “Reserve uit de herwaardering van materiële activa” van tabel 45 van het 
geconsolideerde Schema A voor de negatieve bedragen. Deze bedragen worden voor 
elk actiefbestanddeel afzonderlijk vastgesteld. 

 
Lijn 109 
Negatief bedrag van de post “Reserve uit de herwaardering van de reële waarde van 
vaste activa of groepen activa die worden afgestoten, geclassificeerd als aangehouden 
voor verkoop” van tabel 45 van het geconsolideerde Schema A. Deze negatieve 
bedragen worden op dezelfde wijze in aanmerking genomen als andere niet-
gerealiseerde minderwaarden, rekening houdend met de aard van de betrokken activa.  

 
Lijn 110  
Op lijn 110 wordt het positieve bedrag vermeld van de herwaardering van 
vastgoedbeleggingen (rubriek “Vastgoedbeleggingen”) die in de post reserve zijn 
geboekt (met inbegrip van de ingehouden winsten) of de baten uit het lopende jaar. De 
bedragen worden voor elk onroerend goed afzonderlijk vastgesteld. De negatieve 
bedragen blijven opgenomen in het eigen vermogen sensu stricto. 
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Lijn 112 
Bedrag van de correcties die aangebracht dienen te worden aan de 
minderheidsbelangen die zijn opgenomen op lijn 054 ingevolge de toepassing van 
artikel 87bis, 10° van het eigen-vermogensreglement.  

 
Lijn 199  
Σ (bedragen op de lijnen 010 tot 053) minus Σ (bedragen op de lijnen 060 tot 112). 
 
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 230. 
 
Lijnen 230 en 260 
De betrokken bestanddelen worden opgenomen zonder rekening te houden met de 
limieten die zijn opgelegd door artikel 14, § 1, 2° maar wel rekening houdend met de 
degressiviteitsregel als bedoeld in artikel 14, § 1, 2° d), tweede lid van het reglement.  
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Lijn 205 
Op lijn 205 wordt, ten belope van 90% van de boekwaarde, het positieve bedrag 
vermeld van de post “Reserve uit de herwaardering van de reële waarde van de voor 
verkoop beschikbare financiële activa” van tabel 45 van het geconsolideerde Schema 
A wat de niet-vastrentende effecten betreft (bv. aandelen).  Als het bedrag negatief is, 
wordt het opgenomen in rubriek 107. 
 
Lijn 210 
Op lijn 210 wordt het positieve bedrag vermeld van de post “Reserve uit de 
herwaardering van materiële activa” van tabel 45 van het geconsolideerde Schema A, 
ten belope van 90% van de niet-gerealiseerde meerwaarden, die voor elk 
actiefbestanddeel afzonderlijk zijn vastgesteld. De negatieve bedragen zijn opgenomen 
op lijn 108. 
 
Lijn 215 
Positief bedrag, ten belope van 90%, van de post “Reserve uit de herwaardering van 
vaste activa of groepen activa die worden afgestoten, geclassificeerd als aangehouden 
voor verkoop” van tabel 45 van het geconsolideerde Schema A. Deze positieve 
bedragen worden op dezelfde wijze in aanmerking genomen als andere niet-
gerealiseerde meerwaarden, rekening houdend met de aard van de betrokken activa.  
 
Lijn 216 
Op lijn 216 worden de niet-gerealiseerde positieve herwaarderingsmeerwaarden op 
vastgoed vermeld (vastgoedbeleggingen of materiële vaste activa) die in het 
boekhoudkundig eigen vermogen zijn opgenomen (kapitaal, reserves met inbegrip van 
de ingehouden winsten, reserve uit de herwaardering van materiële activa, baten uit 
het lopende jaar).  Deze bedragen worden voor 100% van hun waarde afgetrokken van 
het eigen vermogen sensu stricto op lijn 110 en voor 90% van hun boekhoudwaarde 
opgenomen op lijn 216. De bedragen worden voor elk onroerend goed afzonderlijk 
vastgesteld. 
 
Lijn 230 
Zie artikel 14, § 2 van het reglement.  
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Posten “Achtergestelde schulden  (partim)” en “Andere eigen-
vermogensbestanddelen (partim)” indien de instrumenten die erin zijn opgenomen 
beantwoorden aan de voorwaarden van het voormelde artikel. 
 
  
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 232  
Op deze lijn kunnen in het aanvullend eigen vermogen bedragen worden opgenomen 
die geboekt zijn als “belangen van derden” en die uit het eigen vermogen sensu stricto 
op lijn 112 zijn uitgesloten, voorzover zij qua aard vergelijkbaar zijn met de 
aanvullende bestanddelen van eigen vermogen die in de vorige lijnen zijn opgenomen 
(zie artikel 87bis, 10°). 
Bijvoorbeeld: indien de belangen van derden zijn samengesteld uit reserves uit de 
herwaardering van niet-rentende effecten, kunnen zij voor 90% van hun waarde 
worden opgenomen in het aanvullend eigen vermogen. 
 
Lijn 250  
Σ (bedragen op de lijnen 205 tot en met 240). 
 
Lijn 260 
Op deze lijn zijn de achtergestelde instrumenten opgenomen die beantwoorden aan de 
voorwaarden van artikel 14, § 3) 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). 
 
Lijn 310  
Hier worden de deelnemingen in verbonden ondernemingen en andere ondernemingen 
bedoeld waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, wanneer het gaat om 
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kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen of andere 
financiële instellingen waarvan het gewone bedrijf bestaat uit het verlenen van 
kredieten of uit het afsluiten van verrichtingen die in aanmerking worden genomen 
voor de berekening van de eigen-vermogensvereisten als bedoeld in het reglement. 
Het nog te storten gedeelte moet hier eveneens worden opgenomen. 
Hier wordt met name de post “Investeringen in geassocieerde deelnemingen, 
dochterondernemingen en joint ventures (verwerkt volgens de ‘equity’-methode) – 
(met inbegrip van goodwill volgens de ‘equity’-methode)” bedoeld. 
 
Lijn 320   
Hier worden de instrumenten en de vorderingen bedoeld die worden vermeld 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, buiten verzekeringsondernemingen.  
Het nog te storten gedeelte moet hier eveneens worden opgenomen. 
 
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 
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 
“beschikbaar voor verkoop – eigen-vermogensinstrumenten – eigen-
vermogensinstrumenten geboekt tegen kostprijs (partim), financiële activa 
aangehouden voor handelsdoeleinden – eigen-vermogensinstrumenten (partim)”. 
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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, 035, 200, 201,230, 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 200, 201, 230, 260 en 410 vermelde bestanddelen worden echter niet 
afgetrokken indien zij de herbesteding zijn van werkmiddelen die de betrokken 
ondernemingen specifiek daartoe als financieringsmiddelen hebben opgenomen 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 hetzij in de 
instelling, hetzij in een dochter daarvan, alsook de deelnemingen in ondernemingen 
die worden gecontroleerd door natuurlijke of rechtspersonen die dergelijke 
gekwalificeerde deelnemingen bezitten, en voorzover die voornoemde deelnemingen 
niet reeds zijn opgenomen op de lijnen 310 tot 330. 
 
Lijn 340  
Hier worden de vorderingen en andere activa - met inbegrip van de toekomstige 
vorderingen en andere activa – bedoeld, andere dan de vorderingen en andere activa 
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 deze 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 
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in aanmerking genomen voor de berekening van de naleving van deze grenzen. Op lijn 
351 wordt het totaalbedrag vermeld van de posten die de norm "per post" 
overschrijden. Op lijn 352 wordt het totaalbedrag vermeld 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, naar gelang van het geval op lijn 351 of 352.  
Voor een bijkomende toelichting bij het begrip "aandelenbezit" voor de toepassing van 
de 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 art. 15, § 1 van het reglement.   
Posten “Achtergestelde schuld (partim)” en “Andere eigen-vermogensbestanddelen 
(partim)” indien de instrumenten die erin zijn opgenomen beantwoorden aan de 
voorwaarden van het voormelde artikel. 
 
Lijn 420  
Zie art. 15, § 1, derde lid, 2° van het reglement.  
Omvat vooreerst het resultaat van de handelsportefeuille van het lopende boekjaar, 
indien dit 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.  
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. De nettowinst wordt enkel op deze lijn opgenomen 
voorzover de instelling nog geen rekening heeft gehouden met de tussentijdse winst op 
lijn 030. 
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De winst van de handelsportefeuille wordt niet opgenomen indien de bank reeds 
rekening heeft gehouden met haar tussentijds resultaat op lijn 030. 
 
Het deel van de winst van het vorige boekjaar dat de winst van handelsportefeuille van 
dat boekjaar vertegenwoordigt, wordt op deze lijn opgenomen tot de bestemming van 
die winst door het bevoegde vennootschapsorgaan. 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). 
 

 


