
 
ONTWERPBESLUIT VAN DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- 

EN ASSURANTIEWEZEN VAN __ 2006 OP DE PERIODIEKE 
RAPPORTERING DOOR DE INSTELLINGEN OVER DE NALEVING VAN 
DE EIGENVERMOGENSVEREISTEN AAN DE NATIONALE BANK VAN 
BELGIË EN AAN DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN 

ASSURANTIEWEZEN 
 

 
 
 
DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, 
 
 
Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen, inzonderheid op de artikelen 44, 49, 63, 64, 71 en 80; 
 
Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, inzonderheid op 
artikel 91; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de 
vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, 
inzonderheid op artikel 38; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op 
geconsolideerde basis op kredietinstellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, 2°; 
 
Gelet op het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 28 april 1992 op de periodieke rapportering over de financiële positie van 
kredietinstellingen aan de Nationale Bank van België en aan de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen, laatst gewijzigd bij besluit van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 25 april 2006; 
 
Gelet op het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 24 juni 1997 op de periodieke rapportering over de reglementen op het eigen 
vermogen van de beursvennootschappen en de belegging van de cliëntengelden, laatst 
gewijzigd bij besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 21 maart 2006; 
 
Gelet op het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van ____ 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de instellingen; 
 
Gelet op het advies van de Nationale Bank van België; 
 
Gelet op de raadpleging van de financiële instellingen via hun representatieve 
beroepsvereniging; 
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BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
Het geheel van instructies, tabellen en rapporteringsmodaliteiten opgenomen als 
bijlage bij dit besluit zijn van toepassing op de kredietinstellingen en bijkantoren 
geviseerd onder titel II en titel IV van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en 
het toezicht op de kredietinstellingen. 
 
De bijlage bij dit besluit wordt toegevoegd als “Boek III” aan de bijlage bij het besluit 
van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen van 28 april 1992 op de 
periodieke rapportering over de financiële positie van de kredietinstellingen aan de 
Nationale Bank van België en aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen, laatst gewijzigd bij besluit van de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen van 25 april 2006. 
 
Artikel 2 
 
Het geheel van instructies, tabellen en rapporteringsmodaliteiten opgenomen als 
bijlage bij dit besluit zijn van toepassing op de beleggingsondernemingen en 
bijkantoren geviseerd onder boek II, titel II en titel IV van de wet van 6 april 1995 
inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en beleggingsadviseurs, voor zover zij vergund zijn als 
beursvennootschap, vennootschap voor vermogensbeheer of vennootschap voor 
plaatsing van orders in financiële instrumenten. 
 
Artikel 3 
 
Het geheel van instructies, tabellen en rapporteringsmodaliteiten opgenomen als 
bijlage bij dit besluit zijn van toepassing op de instellingen voor elektronisch geld 
geviseerd onder artikel 1, alinea 2, 2° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van 
en het toezicht op de kredietinstellingen. 
 
Artikel 4 
 
Het geheel van instructies, tabellen en rapporteringsmodaliteiten opgenomen als 
bijlage bij dit besluit zijn van toepassing op de financiële holdings zoals bedoeld bij 
artikel 49, § 1, 2° van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op 
de kredietinstellingen. 
 
Artikel 5 
 
Het geheel van instructies, tabellen en rapporteringsmodaliteiten opgenomen als 
bijlage bij dit besluit zijn van toepassing op de vereffeningsinstellingen en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, zoals bedoeld in artikel 23 van de 
wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten. 
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Artikel 6 
 
Tot en met 31 december 2007 zijn de bepalingen uit artikel 1 tot en met artikel 5 enkel 
van toepassing op die instellingen die onderworpen zijn aan het besluit van de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van ____ 2006 over het 
reglement op het eigen vermogen van de instellingen. 
 
Artikel 7 
 
De tabellen 20.40, 41.70 tot en met 41.79 en 41.90 tot en met 41.93, samen met hun 
toelichtingen, worden geschrapt uit de bijlage bij het besluit van de Commissie voor 
het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 28 april 1992 op de periodieke 
rapportering over de financiële positie van de kredietinstellingen aan de Nationale 
Bank van België en aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, 
laatst gewijzigd bij besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen van 25 april 2006. 
 
 
Artikel 8 
 
De tabellen 10.10 tot en met 10.90, samen met hun toelichtingen worden geschrapt uit 
de bijlage bij het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen van 24 juni 1997 op de periodieke rapportering over de reglementen 
op het eigen vermogen van de beursvennootschappen en de belegging van de 
cliëntengelden, laatst gewijzigd bij besluit van de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen van 21 maart 2006. 
 
 
Artikel 9 
 
De artikelen 1 tot en met 6 van dit besluit treden in werking op 1 januari 2007.  De 
artikelen 7 en 8 van dit besluit treden in werking op 1 januari 2008. 

 

Brussel, _____ 2006 

 

De Voorzitter, 

 

 

E. Wymeersch 
 
 

 
Bijlage: Schema van periodieke rapportering door de instellingen over de naleving van 

de eigenvermogensvereisten 


