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Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Wij bezorgen u als bijlage de circulaire waarin nadere informatie wordt verstrekt over de wijze
waarop de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) voornemens is
titel XII van haar reglement van 17 oktober 2006 op het eigen vermogen van de kredietinstellingen
en de beleggingsondernemingen toe te passen.
In uitvoering van artikel 13, lid 2 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het
statuut van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde
instellingen zijn de bepalingen van deze circulaire van toepassing op uw instelling, zowel op
vennootschappelijke als op geconsolideerde basis.
De circulaire licht toe wat de CBFA onder meer verwacht van de documentatie over het interne
beoordelingsproces van de kapitaaltoereikendheid van een instelling, hierna ICAAP genoemd
(Internal Capital Adequacy Assessment Process). Voorts wordt gepreciseerd op welke wijze deze
documentatie alsook de ICAAP-resultaten aan de CBFA moeten worden overgemaakt.
Concreet gezien wordt de instellingen gevraagd om een interne documentatie samen te stellen die
ter beschikking kan worden gesteld van de diensten van de CBFA, bij voorkeur gebundeld in een
ICAAP-dossier, alsook om de resultaten van dit ICAAP op jaarbasis voor te leggen aan de CBFA.
De jaarlijkse periodieke informatie over de ICAAP-resultaten (zie punt 2 van de circulaire) zullen
rechtstreeks aan de CBFA moeten worden bezorgd in elektronische vorm, bij voorkeur in een
Excel-bestand. De diensten van de CBFA zullen de nodige instructies geven over de personen aan
wie de informatie overgemaakt dient te worden.
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Wij bezorgen een kopie van deze brief aan de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw
instelling.
Hoogachtend,
De Voorzitter,

J.-P. SERVAIS.
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