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Circulaire  NBB_2011_04  dd.  23 augustus 2011 
 

Circulaire over de periodieke rapportering door de instellingen over de naleving 
van de eigenvermogensvereisten (Schema A, Boek III) 

Toepassingsveld: 

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

Samenvatting/Doelstelling: 

Deze circulaire zet de aanpassingen aan het reglement eigen vermogen volgens de CRD III 
("Capital Requirements Directive") 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 Nationale Bank van België (de Bank) de periodieke 
rapportering over de naleving van de eigenvermogensvereisten (Schema A, Boek III) wijzigde. De 
aanpassingen aan de rapportering weerspiegelen de CRD III ("Capital Requirements directive") over het 
reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Het betreft de 
wijzigingen in de rapportering zoals overeengekomen in de schoot van het “European Banking Authority" 
(EBA), de opvolger van het "Committee of European Banking Supervisors” (CEBS). De wijzigingen slaan 
hoofdzakelijk op: 

 90.01 - Kapitaalstoereikendheid: bijkomende lijnen voorzien voor her-effectiseringen en 
verwijzing naar nieuwe tabellen; 

 90.03 - Kredietrisico in standaardbenadering: toevoegen van wegingspercentage; 

 90.04 - Kredietrisico in interneratingbenadering: toevoegen van rapportering van andere 
wegingen; 

 90.06 en 90.07 - Effectiseringen in standaardbenadering en IRB: uitsplitsing van effectiseringen 
en her-effectiseringen;  

 90.08  - Gedetailleerde informatie over effectiseringen: bijkomende informatie over onderliggende 
van effectiseringen; 

 90.09 - Afwikkelings- en leveringsrisico: uitsplitsing van niet-afgewikkelde verrichtingen binnen en 
buiten de handelsportefeuille; 

 90.10 - Standaardbenadering voor positierisico in schuldinstrumenten: schrappen van 
effectiseringsposities; 
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 90.11 - Standaardbenadering voor positierisico in aandelen: uniforme behandeling van het 
specifiek risico; 

 90.14 - Marktrisico intern model: bijkomende informatie zoals de stressed VaR 

Bovendien worden 2 nieuwe tabellen ingevoerd: 

 90.20 - Standaardbenadering voor specifiek risico in effectiseringen: deze tabel vraagt informatie 
over de posities (lang/kort en alle/netto) en de overeenstemmende eigenvermogensvereisten 
voor het specifiek risico volgens de standaardbenadering voor de effectiseringen in de 
handelsportefeuille. 

 90.21 - Standaardbenadering voor specifiek risico voor posities in "correlation trading"-
portefeuille: deze tabel vraagt informatie over de "correlation trading"-portefeuille en de 
bijhorende eigenvermogensvereisten volgens de standaardbenadering. 

Hiertoe werd voor de kredietinstellingen de bijlage Schema A, Boek III van het besluit van 
30 augustus 2010 herroepen en vervangen door het besluit van de Bank van 23 augustus 2011.  

Voor de financiële holdings wordt de bijlage Schema A, Boek III van het besluit van 17 mei 2011 
herroepen en vervangen door het besluit van de Bank van 23 augustus 2011.  

Voor de beleggingsondernemingen, de vereffeningsinstellingen en de met vereffeninginstellingen 
gelijkgestelde instellingen wordt de bijlage Schema A, Boek III van het besluit van 30 augustus 2010 
herroepen en vervangen door het besluit van de Bank van 23 augustus 2011.  

In bijlage vindt u de besluiten. 

Conform de inwerkingtreding van het nieuwe reglement eigen vermogen, zullen de instellingen vanaf 
31 december 2011 hun eigenvermogensvereisten op basis van de nieuwe rapporteringsvereisten aan de 
Nationale Bank van België dienen over te maken. 

De aanpassingen in de XBRL-taxonomie worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk eind september 2011, 
op de website van de Bank gepubliceerd. 

De rapporteringsbesluiten van de Bank, de aangepaste tabellen samen met de desbetreffende 
toelichtingen, validatieregels en taxonomie kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de Bank 
(www.nbb.be > prudentieel toezicht > toezichtsdomeinen > Kredietinstellingen [respectievelijk 
beursvennootschappen en vereffenings en verrekeningsinstellingen], rubriek Circulaires en mededelingen 
> Periodieke informatieverstrekking). 

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

Hoogachtend, 

De Gouverneur, 

 
 
 
 
 
 
Luc COENE 
 

Bijlagen : – NBB_2011_04-1 / Besluit voor de kredietinstellingen  

–  NBB_2011_04-2 / Besluit voor de financiële holdings 

– NBB_2011_04-3 / Besluit voor de beursvennootschappen, vereffeningsinstellingen en de 
met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen 

 


