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Circulaire  CBFA_2010_19  dd.  31 augustus 2010 
 

Circulaire over de periodieke rapportering door de instellingen over de naleving 
van de eigenvermogensvereisten 

Toepassingsveld: 

Kredietinstellingen, met inbegrip van niet-EER-bijkantoren, beleggingsondernemingen, 
financiële holdings, vereffeningsinstellingen en met verreffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen. 

Samenvatting/Doelstelling: 

Deze circulaire zet de aanpassingen aan het reglement eigen vermogen volgens het besluit van 
de CBFA van 27 juli 2010 om in het schema van periodieke rapportering door de instellingen 
over de naleving van de eigenvermogensvereisten (schema A, Boek III). 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 

Met deze circulaire brengen wij u ter kennis dat de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA) de periodieke rapportering over de naleving van de eigenvermogensvereisten 
(Schema A, Boek III) wijzigde. De aanpassingen aan de rapportering weerspiegelen het besluit van de 
CBFA van 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen zoals gewijzigd bij het besluit van de CBFA van 27 juli 20101. Het betreft de 
wijzigingen in de rapportering zoals overeengekomen in de schoot van het “Committee of European 
Banking Supervisors” (CEBS). De wijzigingen slaan hoofdzakelijk op: 

 90.01 - Kapitaalstoereikendheid: bijkomende lijnen voorzien voor de verschillende types van 
hybride eigenvermogensinstrumenten; 

 90.06 en 90.07 - Effectiseringen in standaardbenadering en IRB: bijkomende informatie over 
effectiseringen gekocht van tegenpartijen niet onderworpen aan CRD en over bijkomende 
vereisten voorgeschreven door richtlijn 2009/111/EG;   

 90.08  - Gedetailleerde informatie over effectiseringen:  Bijkomende informatie over type van 
houdbaarheidsmethode ('retention') en % ervan; 

 90.17 - Gedetailleerde informatie over brutoverliezen in operationeel risico: toevoegen van 
nieuwe bedrijfslijn; 

 90.18 - Risicoconcentratie: de instructies werden aangepast aan de nieuwe bepalingen van het 
reglement eigen vermogen.  

 

                                                        
1 Vermeld besluit kan slechts kenbaar worden gemaakt van zodra de bevoegde Minister het besluit heeft 

goedgekeurd en bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
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Hiertoe werd voor de kredietinstellingen de bijlage Schema A, Boek III van het besluit van 
28 december 2009 herroepen en vervangen door het besluit van de CBFA van 30 augustus 2010.  

Voor de financiële holdings worden de besluiten van de CBFA van 29 januari 2007, 8 mei 2009 en 
13 juli 2010 herroepen en vervangen door het coördinerende besluit van de CBFA van 30 augustus 2010.  

Voor de beleggingsondernemingen, de vereffeningsinstellingen en de met vereffeninginstellingen 
gelijkgestelde instellingen wordt het besluit van 29 januari 2007 gewijzigd door het besluit van de CBFA 
van 30 augustus 2010.  

In bijlage vindt u de besluiten. 

Conform de inwerkingtreding van het nieuwe reglement eigen vermogen, zullen de instellingen vanaf 
31 december 2010 hun eigenvermogensvereisten op basis van de nieuwe rapporteringsvereisten aan de 
Nationale Bank van België en aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen dienen 
over te maken. 

De aanpassingen in de XBRL-taxonomie worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind september 2010, 
op de website van de CBFA gepubliceerd. 

De rapporteringsbesluiten van de CBFA, de aangepaste 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. 

Hoogachtend,  

De Voorzitter,  

 

 

 

 

 

Jean-Paul SERVAIS 

 

Bijlagen: - CBFA_2010_19-1 / Besluit voor de kredietinstellingen; 

 - CBFA_2010_19-2 / Besluit voor de financiële holdings; 

 - CBFA_2010_19-3 / Besluit voor de beleggingsondernemingen, de vereffeningsinstellingen 
en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/vi/settle/circ/pdf/cbfa_2010_19-1.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/vi/settle/circ/pdf/cbfa_2010_19-2.pdf
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/vi/settle/circ/pdf/cbfa_2010_19-3.pdf

