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Prudentieel beleid

 

  

 
Brussel, 8 februari 2007 

PPB/9 
 

 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (hierna de CBFA genoemd) heeft bij 
besluit van 17 oktober 2006 een nieuw reglement vastgelegd over het eigen vermogen van de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen. Met dit reglement worden de nieuwe 
bepalingen ter zake uit de Europese richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG, doorgaans Bazel II 
genoemd, omgezet in Belgisch recht.  
 
Het besluit van de CBFA van 17 oktober 2006 werd goedgekeurd bij ministerieel besluit van  
27 december 2006 en werd op 29 december 2006 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het is in 
werking getreden op 1 januari 2007 en vervangt de besluiten van de CBFA van 5 december 1995 
over de reglementen op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de 
beursvennootschappen. Wij vestigen er evenwel uw aandacht op dat de overgangsbepalingen van 
titel XV van het nieuwe reglement toelaten om het merendeel van de bepalingen van de voormelde 
reglementen van 5 december 1995 in 2007 te blijven toepassen.  
 
Het nieuwe besluit is van toepassing op de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen met 
het statuut van beursvennootschap, vennootschap voor vermogensbeheer of vennootschap voor 
plaatsing van orders in financiële instrumenten, alsook op de instellingen voor elektronisch geld. 
Het is ook van toepassing op de financiële holdings en op de vereffeningsinstellingen en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen.  
 
Het besluit kan worden geraadpleegd op de website van de CBFA (www.cbfa.be: 
kredietinstellingen/circulaires) – (www.cbfa.be: beleggingsondernemingen/circulaires). 
 
In aansluiting op deze nieuwe reglementering heeft de CBFA tevens de circulaire  
PPB-2007-1-CPB goedgekeurd waarin zij de wettelijke bepalingen toelicht en de 
toepassingsmaatregelen vastlegt. In de circulaire worden alle bepalingen van het reglement van  
17 oktober 2006 hernomen, met daarbij telkens, cursief gedrukt, de betrokken toelichting en 
toepassingsmaatregelen. Aldus vormt de circulaire een geïntegreerd geheel dat geraadpleegd kan 
worden op de website van de CBFA (www.cbfa.be/nl/ki/circ/pdf/ppb_2007_1_cpb) - 
(www.cbfa.be/nl/bo/circ/pdf/ppb_2007_1_cpb) en dat de referentie vormt voor de toepassing van 
de nieuwe eigenvermogensbepalingen in België.  
 
Gezien de omvang van de nieuwe reglementaire teksten, worden ze niet als bijlage bij dit schrijven 
gevoegd maar zijn ze, zoals vermeld, beschikbaar op onze website.  
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Indien u vragen heeft over het nieuwe reglement, aarzel niet die via e-mail te stellen 
(policy@cbfa.be) met vermelding van uw gegevens (naam, functie, naam van de instelling, 
telefoonnummer en e-mailadres) en opgave van de artikelen van het nieuwe reglement waarop uw 
vragen betrekking hebben. 
 
 
Wij bezorgen uw revisoren een kopie van deze brief.  
 

 

Hoogachtend, 

 

De Ondervoorzitter, 

 

 

 

 

 

J-P Servais. 

 

Bijlage : Circulaire 
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