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Mevrouw, Mijnheer, 

Tijdens de uiteenzetting van 17 oktober 2003 waarop u was uitgenodigd, heeft de Commissie 
voor het Bank- en Financiewezen aan de sector haar actieplan voorgesteld met betrekking tot 
de voorbereidende werkzaamheden aan de invoering van een nieuwe 
solvabiliteitsreglementering voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Er werd 
aangekondigd dat bedoeld actieplan onder meer de verzending van een vragenlijst omvat. 

Bedoeling van de vragenlijst is de Commissie een zo volledig mogelijk beeld te bieden van de 
projecten bij de onderscheiden instellingen ter implementatie van deze toekomstige 
regelgeving, alsook van de beoogde methodes die zullen aangewend worden. De analyse van 
de antwoorden op de vragenlijst moet de Commissie toelaten de eventuele problemen tijdig te 
kunnen onderkennen om aldus de sector te begeleiden en met de nodige aanwijzingen in staat 
te stellen het project tot een goed einde te brengen. 

De onderzoeksmaterie van de vragenlijst is algemeen en ruim. Hij omvat het geheel (pijlers 1 
tot 3) van het geplande Nieuwe Baselakkoord (“Basel 2”), en is gebaseerd op de huidige stand 
van de internationale besprekingen in het Baselcomité en op Europees niveau.  De vragenlijst 
heeft niet enkel betrekking op de projecten van uw individuele instelling maar ook - in 
voorkomend geval - op die van de groep waartoe uw instelling behoort.  Wellicht zullen 
trouwens verschillende departementen en personen binnen uw instelling betrokken moeten 
worden bij de beantwoording ervan. U vindt in bijlage meer precieze richtlijnen voor het 
beantwoorden van de vragenlijst.  

Ingesloten vindt u een papieren versie van de vragenlijst en de te volgen richtlijnen, alsook 
een diskette met dezelfde inhoud.   

De ingevulde vragenlijst kan ofwel worden bezorgd op het volgende e-mail adres: 
policy@cbf.be, ofwel op diskette worden verzonden aan mevrouw Garance André, 
Prudentieel Beleid, Louizalaan 99, 1050 Brussel tegen uiterlijk 31 december 2003. 

Ingeval van problemen kunt u dhr. Gaëtan Doucet (gaetan.doucet@cbf.be; 02/535.23.55) of 
mevr. Claire Renoirte (claire.renoirte@cbf.be ; 02/535.24.72) contacteren. 

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

Met oprechte dank bij voorbaat, 
hoogachtend, 
 
 
Peter Praet, 
Lid van het directiecomité. 
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