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Prudentieel beleid

 

        Brussel, 22 februari 2007 

 

 

CIRCULAIRE  PPB-2007-3-CPB  aan de kredietinstellingen, de CIRCULAIRE PPB-2007-3-CPB
beursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer, 

vennootschappen voor plaatsing van orders in financiële 
instrumenten, vereffeningsinstellingen en de met 

vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen en  
financiële holdings

 

 

Betreft: solvabiliteitsrapportering - Basel II : pijler 1 en pijler 2 

 

Mevrouw, 

Mijnheer, 

 

Deze circulaire heeft tot doel om toelichting te verschaffen bij de rapporteringsvereisten voor de 
instellingen ten gevolge van de inwerkingtreding van ‘Basel II’. 

Over de inhoud van de bijhorende rapporteringspakketten werden de instellingen reeds 
geïnformeerd door eerdere circulaires van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA):  

• circulaire PPB-2006-12-CPB van 5 oktober 2006 over de zogenaamde pijler 1-
rapportering, ontwikkeld overeenkomstig het COREP-pakket van het Committee of 
European Banking Supervisors (CEBS) ;  

• circulaire PPB-2006-17-CPB van 20 december 2006 over de gezonde beheerspraktijken 
(met inbegrip van de rapportering) van diverse risicosoorten (renterisico, liquiditeitsrisico 
en sectorconcentratierisico) uitgewerkt in het kader van pijler 2. Deze circulaire is niet van 
toepassing op de beursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en 
vennootschappen voor plaatsing van orders in financiële instrumenten. 

De CBFA heeft nu de specifieke inhoud van deze twee teksten verder geformaliseerd (zie besluit 
van de CBFA gevoegd in bijlage bij deze circulaire) en in deze circulaire het geheel van de 
toelichtingen over de nieuwe solvabiliteitsrapportering gegroepeerd. 

 

*                           * 

 *                                                                …/… 
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Ter zitting van 29 januari 2007 heeft het directiecomité van de CBFA de definitieve rapportering 
goedgekeurd over het naleven van de eigenvermogensvereisten in lijn met het nieuwe besluit van 
de CBFA over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de 
beleggingsondernemingen (“Basel II”) van 17 oktober 2006 (Belgisch Staatsblad  
29 december 2006). 

 

Het rapporteringspakket bevat zowel de rapportering “Pijler 1” (eigenvermogensvereisten, tabellen 
90.01 tot en met 90.18) als de rapportering over het risicobeheer in het kader van de 2e pijler van 
het kapitaalakkoord (zie circulaire PPB–2006–17–CPB van 20 december 2006).  Samen vormen 
deze delen het nieuwe “Boek III” van het Schema A voor de kredietinstellingen. 

 
Voor de beursvennootschappen vervangen deze Pijler 1 tabellen de eigenvermogenstabellen 10.10 
tot 10.90 uit de bijlage bij het besluit van de CBFA van 24 juni 1997, laatst gewijzigd bij besluit 
van de CBFA van 21 maart 2006. 

 

Voor de instellingen, andere dan kredietinstellingen en beursvennootschappen, vormt het 
bijgevoegde besluit de basis voor het invoeren van een solvabiliteitsrapportering. 
 
In het besluit in bijlage vindt u de gedetailleerde overgangsbepalingen voor de instellingen die in 
2007 nog niet, of nog niet volledig, gebruik maken van Basel II.  Samenvattend kan men stellen dat 
het Pijler 1 pakket van toepassing is van zodra uw instelling overgaat naar Basel II, en dit ten 
laatste op 1 januari 2008.   

 
De rapportering Pijler 2 start met ingang van de positie op 31 maart 2008.  Deze rapportering is 
enkel van toepassing op de financiële holdings, de kredietinstellingen, de vereffeningsinstellingen 
en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen.  Verder is het belangrijk te 
benadrukken dat de tabellen 90.31 en 90.32 over het liquiditeitsbeheer uit dit pakket ook opgelegd 
worden aan de bijkantoren van EER instellingen.   

 

Na volledige overgang naar Basel II dient een kredietinstelling niet meer te rapporteren voor de 
tabellen 20.30 tot en met 20.34,1 20.40, 41.70 tot en met 41.79, 41.90 tot en met 41.93, 51.16 en 
51.18. De beursvennootschappen dienen vanaf de Basel II invoering niet meer de tabellen 10.10 tot 
en met 10.90 in te vullen. 

Instellingen die in de loop van 2007 gelijktijdig gebruik zouden maken van sommige 
berekeningsmethodes voor de naleving van de eigenvermogensvereisten uit het besluit van de 
CBFA van 5 december 1995 over het reglement eigen vermogen (‘Bazel I’) en andere methodes uit 
het nieuwe reglement eigen vermogen (‘Bazel II’) van 17 oktober 2006, worden verzocht contact 
op te nemen met hun dossierbeheerder bij de CBFA teneinde de precieze invulling van de 
bestaande en nieuwe tabellen vast te leggen gegeven het uitrolplan van de instelling in dit 
overgangsjaar. 

…/… 
                                                 
1 Zie uniforme brief van 30 maart 2007. 
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Voor de specifieke toelichtingen bij de tabellen, de te rapporteren frequentie en het 
toepassingsgebied wordt zoals gebruikelijk verwezen naar het besluit en de instructies bij elke 
tabel. 

 

* 

 

Tot slot dienen de kredietinstellingen die de huidige tabellen 41.78 en 41.90 uit Boek I en Boek II 
van het schema A blijven rapporteren in 2007 hier enkele technische aanpassingen aan door te 
voeren op basis van artikel II.2 van het nieuwe reglement eigen vermogen.  Dit laatste in hoofdzaak 
om de 400 %-weging voor financiële dochters in plaats van de aftrekregel in te lassen, die door het 
nieuwe reglement per 1.1.2007 werd ingevoerd.  De bijhorende instructies en nieuwe 
berekeningsregels zijn eveneens in bijlage opgenomen. 

 

* 

 

Voor de technische modaliteiten over de rapportering van Pijler 1 (90.01 tot en met 90.18) werd 
zoals aangekondigd in overleg met Febelfin de COREP XBRL taxonomie aangepast in nauwe  
samenwerking met de Nationale Bank van België.   Deze Belgische taxonomie wordt in bijlage bij 
deze circulaire op de website van de CBFA geplaatst.  De CBFA legt er de nadruk op dat de Pijler 
1 rapportering uitsluitend via het XBRL protocol gebeurt.  

 

De CBFA wijst er verder op dat voor de electronische afgifte van deze tabellen in het 
collectesysteem van de NBB (de Central Server for Statistical Reporting) voortaan een digitaal 
certificaat uitgereikt door een derde partij nodig is. Nieuwe rapporteurs zullen geen certificaten bij 
de NBB meer kunnen aanvragen.  Voor gebruikers met een bestaand NBB certificaat verandert op 
dit ogenblik nog niets.  De gedetailleerde instructies over hoe men hierbij tewerk gaat, en de lijst 
van erkende bedrijven voor het uitreiken van een electronische handtekening welke aanvaard door 
de NBB bevindt zich op de website (http://www.nbb.be/doc/dq/n/faq_cssr.htm). 

 

Wij houden u op de hoogte over de technische afgiftemodaliteiten voor de Pijler 2 tabellen. 

 

* 

 

 

…/… 
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Het besluit van de CBFA van 29 januari 2007, de nieuwe tabellen samen met de desbetreffende 
toelichtingen, validatieregels en taxonomie kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de 
CBFA (www.cbfa.be – toezichtsdomein Kredietinstellingen (respectievelijk 
beleggingsondernemingen en vereffening en verrekening), rubriek Circulaires / Periodieke 
informatieverstrekking). 

 

Wij bezorgen de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw instelling een kopie van deze 
circulaire. 

 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De Voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Wymeersch. 
 
 
 
Bijlage: Besluit 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/ppb_2007_3_cpb_decree.pdf
www.cbfa.be

