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Circulaire  CBFA_2010_17  dd.  23 augustus 2010 
 

Reglement eigen vermogen 

Toepassingsveld: 

Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, vereffeningsinstellingen en met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen en de financiële holdings. 

Samenvatting/Doelstelling: 

Verlenging van zogenaamde « floor » bij toepassing van interneratingbenaderingen voor 
kredietrisico of de geavanceerde meetbenadering voor operationeel risico. 

 

Geachte mevrouw,  
Geachte heer,  

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen integreerde in haar besluit van 
17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de 
beleggingsondernemingen de bepalingen inzake de verlenging van het minimumniveau van het eigen 
vermogen bij de toepassing van de interneratingbenaderingen voor kredietrisico en de geavanceerde 
meetbenadering voor operationeel risico, de zogenaamde « floor ». 

Het doel van de wijziging aan het eigen-vermogensreglement is de verlenging van de regeling van de 
« floor » van 31 december 2009 tot 31 december 2011. De ontwerprichtlijn van 29 oktober 2009 tot 
wijziging van de Europese richtlijn 2006/48/EC lag aan de basis van het wijzigingsbesluit van 
2 maart 2010 van de CBFA.  Deze ontwerprichtlijn ('CRD III') werd inmiddels goedgekeurd door de 
Europese Raad en het Europees Parlement. 

Het eigen vermogen van instellingen die gebruik maken van de interneratingbenaderingen voor 
kredietrisico of de geavanceerde meetbenadering voor operationeel risico, moet tot 31 december 2011 
gelijk aan of groter zijn dan 80 % van het vereiste eigen vermogen zoals bepaald vóór 1 januari 2007.  

Het Koninklijk besluit ter bekrachtiging van dit wijzigingsbesluit van de CBFA werd goedgekeurd op 
20 juli 2010 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 5 augustus 2010. (Een addendum werd in het 
Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2010 gepubliceerd). 
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Wij bezorgen u als bijlage het wijzigingsbesluit. Een officieuze coördinatie van het reglement eigen 
vermogen kan u raadplegen op de website van de CBFA (kredietinstellingen en financiële holdings : 
www.cbfa.be/nl/ki/wg/ki_wg.asp) - (beleggingsondernemingen : www.cbfa.be/nl/bo/wg/bo_wg.asp) - 
(vereffeningsinstellingen : www.cbfa.be/nl/vi/settle/wg/settle_wg.asp). 

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

Hoogachtend, 

De Voorzitter, 

 

 

Jean-Paul SERVAIS 

Bijlage: - CBFA_2010_17-1 / Reglement tot wijziging van het reglement van de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 17 oktober 2006 op het eigen vermogen van de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/vi/settle/circ/pdf/cbfa_2010_17-1.pdf

