Prudentieel beleid

Brussel, 5 oktober 2006

CIRCULAIRE PPB-2006-12-CPB
aan de financiële holdings, kredietinstellingen,
beursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer,
vennootschappen voor plaatsing van orders in financiële
instrumenten, vereffeningsinstellingen en de met
vereffeningsintellingen gelijkgestelde instellingen.
BETREFT: nieuwe solvabiliteitsrapportering

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

De CBFA heeft op haar website (www.cbfa.be) het ontwerpbesluit geplaatst dat de nieuwe
periodieke solvabiliteitsrapportering vastlegt, in uitvoering van het zogenaamde ‘Bazel 2’-akkoord.
Het ontwerpbesluit bevat de pijler 1-rapporteringsvereisten en is gebaseerd op de door het
“Committee of European Banking Supervisors (CEBS)” uitgewerkte “COmmon REPorting
(COREP)” formaat. Deze nieuwe periodieke rapporteringsstaten worden voor de
kredietinstellingen ingelast in het schema A-rapporteringspakket.
De bijlage bij het ontwerpbesluit, dat hoofdzakelijk in het Nederlands is opgesteld, wordt reeds ter
kennis gebracht aan de instellingen omdat de CBFA zich ervan bewust is dat de instellingen over
de nodige tijd dienen te beschikken om de invoering van de rapporteringsstaten voor te bereiden.
De CBFA zorgt in de best mogelijke tijd voor de officiële versie van het Besluit en dit in de beide
landstalen.
De bepalingen en de tabellen van het besluit van de CBFA van 28 april 1992 (schema A,
toepasselijk op kredietinstellingen), laatst gewijzigd bij besluit van de CBFA van 25 april 2006 en
de bepalingen en de tabellen vermeld in artikel 3, § 1 van het besluit van de CBFA van
24 juni 1997 (voor de beursvennootschappen), laatst gewijzigd bij besluit van de CBFA van
21 maart 2006, die betrekking hebben op de bestaande solvabiliteitstabellen zijn niet meer van
toepassing van zodra uw instelling ‘Bazel 2’ zal toepassen en dit ten laatste op 1 januari 2008. Voor
de overige categorieën van instellingen (andere dan kredietinstellingen en beursvennootschappen)
vormen het nieuwe reglement eigen vermogen – dat in voorbereiding is – en het ontwerpbesluit
houdende de rapportering de basis voor het invoeren van een solvabiliteitsrapportering.
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Instellingen die in de loop van 2007 gelijktijdig het Besluit van de Commissie van
5 december 1995 over het reglement eigen vermogen (Bazel 1) en het nieuwe reglement eigen
vermogen (‘Bazel 2’) zullen toepassen, worden verzocht contact op te nemen met hun
dossierbeheerder bij de CBFA teneinde het precieze gebruik van de bestaande en nieuwe tabellen
vast te leggen gegeven het uitrolplan van de instelling in dit overgangsjaar.
Zoals eerder met de sector overeengekomen, zullen de nieuwe rapporteringsstaten worden
aangeleverd aan de NBB gebruik makend van XBRL als rapporteringsformaat. De finale
taxonomie, nodig voor het gebruik van XBRL, zal u zo spoedig mogelijk toegezonden worden.
Wij bezorgen de commissaris(sen), erkende revisor(en) van uw instelling een kopie van deze
circulaire.
Hoogachtend,
De Ondervoorzitter,

J-P SERVAIS.

Bijlagen: - Ontwerpbesluit
- Solvabiliteitsrapportering
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