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Circulaire  CBFA_2010_20  dd.  30 september 2010 
 

Reglement eigen vermogen 

Toepassingsveld: 

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

Samenvatting/Doelstelling: 

Reglement van 27 juli 2010 tot wijziging van het reglement op het eigen vermogen van de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen om de technische bepalingen vervat in de 
Europese richtlijnen 2009/27/EG, 2009/83/EG en 2009/111/EG in Belgisch recht om te zetten. 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft de technische bepalingen over het 
eigen vermogen vervat in de Europese richtlijnen 2009/27/EG, 2009/83/EG en 2009/111/EG tot wijziging 
van sommige bepalingen van richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG over het toezicht op de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, geïntegreerd in haar reglement van 17 oktober 2006 
over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen. 
Die richtlijnen, die uiterlijk eind oktober 2010 in het Belgisch recht moeten zijn omgezet, zijn van 
toepassing vanaf 31 december 2010.  

Die richtlijnen brengen grondige wijzigingen aan in de bepalingen over de definitie van het eigen 
vermogen en de grote risico's. Het CBFA-reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en 
de beleggingsondernemingen zet de desbetreffende bepalingen uit die Europese richtlijnen ongewijzigd 
om in Belgisch recht. Om het reglement van 17 oktober 2006 op het eigen vermogen in overeenstemming 
te brengen met die richtlijnen, mag voortaan overigens een risicoweging van 0 % worden toegekend aan 
de kredietrisicoposities op centrale wederpartijen die voortvloeien uit derivatenverrichtingen en 
intragroepstransacties wanneer is voldaan aan de in artikel 80.7 van richtlijn 2006/48/EG gedefinieerde 
criteria, waaronder met name het feit dat de wederpartij in hetzelfde land moet zijn gevestigd en op 
vennootschappelijke basis aan dezelfde prudentiële vereisten moet zijn onderworpen als de 
leningverstrekkende instelling. 

Wat de limieten inzake grote risico's betreft, wijzigt het reglement de Belgische reglementering met name 
op het vlak van de intragroepstransacties door die aan een begrenzingsnorm te onderwerpen. In dat 
verband beperkt het reglement de intragroepsposities tot 100% van het eigen vermogen van de instelling 
(tegenover 25 % voor de overige wederpartijen) door de volgende risicoposities uit te sluiten: 

 de risicoposities op de in de consolidatiekring van de instelling opgenomen dochterondernemingen; 

 de risicoposities op de in de prudentiële consolidatiekring van de groep opgenomen entiteiten die in 
België zijn gevestigd, op voorwaarde dat voor hen dezelfde prudentiële normen gelden als voor de 
instelling. 

Bovendien kunnen de instellingen die voor hun financiering in hoofdzaak een beroep doen op de 
professionele markt en waarvan het bedrag van de ontvangen deposito's van niet-professionele 
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wederpartijen in omvang beperkt is ten opzichte van het geheel van de door de Belgische banksector 
ontvangen deposito's, in aanmerking komen voor een vrijstelling op grond waarvan zij hun 
intragroepsposities niet aan de risicoconcentratienorm hoeven te onderwerpen. 

Gelet op de impact van deze nieuwe begrenzingsnorm voor intragroepsverrichtingen op de organisatie 
van bepaalde instellingen, zal deze bepaling van het reglement pas vanaf 31 december 2012 moeten 
worden toegepast. In tussentijd dienen de betrokken instellingen de nodige maatregelen te nemen om 
hun intragroepsposities te beperken. 

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen heeft dit reglement goedgekeurd met 
toepassing van artikel 43 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen en artikel 90 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen. Het koninklijk besluit tot bekrachtiging van het wijzigingsreglement van de 
CBFA is op 3 september 2010 goedgekeurd en op 14 september 2010 in het Belgisch Staatsblad 
gepubliceerd. 
 
Het wijzigingsreglement gaat als bijlage bij deze circulaire. Een officieuze coördinatie van het reglement 
op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen is beschikbaar op de 
website van de CBFA (www.cbfa.be) voor: 

 de kredietinstellingen en financiële holdings : Toezichtsdomeinen > Kredietinstellingen > 
Wetgeving; 

 de beleggingsondernemingen : Toezichtsdomeinen > Beleggingsondernemingen > Wetgeving; 
 de vereffeningsinstellingen : Toezichtsdomeinen > Vereffeningsinstellingen > Wetgeving. 

 
Een kopie van deze circulaire wordt naar de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw instelling 
verstuurd. 
 
De bij deze circulaire vermelde bijlagen zijn terug te vinden op de CBFA website. 
 
Hoogachtend, 
 
 
De Voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
Jean-Paul SERVAIS 
 
 

Bijlage: - CBFA_2010_20-1 / Reglement van de  Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen van 27 juli 2010 tot wijziging van het reglement van 17 oktober 2006 over 
het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de 
beleggingsondernemingen. 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/vi/settle/wg/pdf/ownfunds_2.pdf
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