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Mededeling  CBFA_2008_21 dd. 24 november 2008 
 

Erkenning van externe kredietbeoordelingsinstellingen (EKBI's) 

Toepassingsveld: 

De kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen. 

Samenvatting/Doelstelling: 

Conform artikels V.12 en V.13 van het reglement op het eigen vermogen van de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen van 17 oktober 2006 wordt de stroomlijning 
van de kredietbeoordelingen van Banque de France herzien. 
De nieuwe stroomlijning is van toepassing vanaf 1 december 2008. 

 

Geachte mevrouw, Geachte heer, 

Conform artikel V.12 van het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de 
beleggingsondernemingen van 17 oktober 2006 mogen de door de EKBI’s gepubliceerde externe 
kredietbeoordelingen enkel worden gebruikt bij de berekening van het gewogen risicovolume door de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen als die EKBI’s erkend zijn door de CBFA. 

Deze mededeling geeft een aanvulling op de concordantietabel die opgenomen zijn in de mededeling 
CBFA_2008_04 van 5 februari 2008 nemende akte van de erkenning van Banque de France als EKBI. 

De wijziging van de concordantietabel heeft betrekking op het niveau van kredietwaardigheidscategorie 6. 

De nieuwe concordantietabel is van toepassing vanaf 1 december 2008. 

Conform artikel V.13 worden de kredietbeoordelingen van Banque de France gekoppeld aan de volgende 
kredietwaardigheidscategorieën: 

Standaardbenadering: 
Stroomlijning ("mapping") op lange termijn 

Kredietwaardigheidscategorie 
Kredietbeoordeling Banque 

de France 
(t.e.m. 30 november 2008) 

Kredietbeoordeling Banque de 
France 

(vanaf 1 december 2008) 
1 3++ tot 3+ 3++ tot 3+ 
2 3 3 
3 4+ 4+ 
4 4 tot 5+ 4 tot 5+ 
5 5 tot 6 5 tot 6 
6 8 tot 9 7 tot 9 
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Deze concordantietabel is enkel van toepassing op de ondernemingen die worden beoordeeld op basis 
van een boekhoudkundige en financiële documentatie. De ondernemingen met een kredietbeoordeling 
"X0" worden gewogen aan 100%. 

Hoogachtend, 
 
De Voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul SERVAIS. 

 


