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IRB Advanced tussen 1/1/2008 en 31/12/2008 
Vervaldagen

Aanvang van het gebruik van de 
systemen in het kader van de 
reglementaire verplichtingen
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Use testUse test: : systemensystemen diedie 2 2 jaarjaar ‘‘broadlybroadly in in lineline’ ’ zijnzijn vvóóóórr hethet
gebruikgebruik in in hethet kaderkader van de van de reglementairereglementaire verplichtingenverplichtingen


