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Circulaire  CBFA_2010_27  van  16 december 2010 
 

Actualisering van circulaire PPB-2006-17-CPB aan de financiële holdings, de 
kredietinstellingen, de vereffeningsinstellingen en de met 

vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen 

Toepassingsgebied: 

De circulaire is gericht aan de financiële holdings, de kredietinstellingen naar Belgisch recht, de 
Belgische bijkantoren van kredietinstellingen die niet onder een ander lidstaat van de EER 
ressorteren, de vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht en de met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen. 

Samenvatting/Doelstellingen: 

Deze circulaire strekt ertoe circulaire PPB-2006-17-CPB te actualiseren via een aanvulling van 
hoofdstuk 3 dat momenteel over het beheer van het sectorconcentratierisico handelt. 
Die actualisering ligt in het verlengde van de publicatie, op 2 september 2010, van richtlijnen 
voor het concentratierisicobeheer in het kader van het prudentieel toezichtsproces (GL31) door 
het Comité van Europese banktoezichthouders (CEBS). 
De CEBS-richtlijnen worden integraal in de tekst van de circulaire opgenomen en opteren voor 
een holistische benadering van het concentratierisicobeheer zowel voor afzonderlijke 
risicotypes als transversaal, tussen verschillende risicotypes. 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer,  

Deze circulaire strekt ertoe circulaire PPB-2006-17-CPB te actualiseren via een aanvulling van hoofdstuk 
3 over het beheer van het sectorconcentratierisico. 

Die actualisering vloeit voort uit de publicatie, op 2 september 2010, van richtlijnen voor het 
concentratierisicobeheer in het kader van het prudentieel toezichtsproces (GL31) door het Comité van 
Europese banktoezichthouders (CEBS). Het CEBS wenst die richtlijnen tegen uiterlijk 31 december 2010 
door zijn leden geïmplementeerd te zien. 

De CEBS-richtlijnen worden integraal in de tekst van de circulaire opgenomen. 

Voortaan wordt voor een holistische benadering van het concentratierisicobeheer geopteerd, die een 
verruiming van de totnogtoe gehanteerde traditionele analyse inhoudt die in essentie op de 
kredietactiviteiten was toegespitst.  

De door circulaire PPB-2006-17-CPB geponeerde beginselen blijven integraal van toepassing en dienen 
nu in  hoofdzaak in de context van hoofdstuk 4.1 van deze circulaire te worden gesitueerd. 

Het toepassingsgebied van circulaire PPB-2006-17-CPB en de daarin vervatte 
rapporteringsverplichtingen inzake het sectorconcentratierisico en de concentraties op landen blijven 
ongewijzigd van toepassing. Het is mogelijk dat de CBFA in een later stadium periodieke 
rapporteringsvereisten uitwerkt in het licht van andere aspecten van het concentratierisico en van de 
desbetreffende behoeften. 
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Zij zal daarbij uitgaan van de in deze circulaire geponeerde beginselen voor de evaluatie van de 
systemen voor het concentratierisicobeheer. Bovendien is hoofdstuk 5 over het prudentieel toezicht en de 
prudentiële beoordeling in hoofdzaak voor de nationale autoriteiten bestemd. Het behandelt de punten 
waaraan de CBFA aandacht zal besteden bij haar prudentieel toezicht en haar prudentiële beoordeling 
(SREP). Het is nuttig te onderstrepen dat het proportionaliteitsbeginsel daarbij systematisch in 
aanmerking zal worden genomen. De CBFA verwacht dus dat het concentratierisicobeheer bij elke 
instelling aangepast zal zijn aan de aard, de omvang en de complexiteit van de verrichte werkzaamheden 
en de gelopen risico's. 

De bestuursorganen van elke instelling dienen erop toe te zien dat een passend risicobeheersysteem ten 
uitvoer wordt gelegd, wat een efficiënt geheel van geïntegreerde maatregelen vereist die aan de 
organisatie en de werking van de instelling zijn aangepast en in overeenstemming zijn met de beginselen 
van een gezond en voorzichtig beheer. De instellingen dienen in dat verband de nodige maatregelen te 
nemen om zich aan de beginselen van deze circulaire te conformeren. 

Een kopie van deze circulaire wordt naar uw erkend commissaris-revisor of uw erkend revisor verstuurd. 

Hoogachtend, 

De Voorzitter, 

 

 

 

 

Jean-Paul SERVAIS 

 

Bijlage : - CBFA_2010_27-1 / Richtlijnen van het Comité van Europese banktoezichthouders (CEBS) 
voor het concentratierisicobeheer in het kader van het prudentieel toezichtsproces (GL31) 

 

 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/vi/settle/circ/pdf/cbfa_2010_27-1.pdf

