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BESLUIT VAN DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN 
ASSURANTIEWEZEN VAN 29 JANUARI 2007 OP DE PERIODIEKE 

RAPPORTERING DOOR DE INSTELLINGEN OVER DE NALEVING VAN 
DE EIGENVERMOGENSVEREISTEN AAN DE NATIONALE BANK VAN 
BELGIË EN AAN DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN 

ASSURANTIEWEZEN 
 

 
 
 
DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN, 
 
 
Gelet op de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen, inzonderheid op de artikelen 44, 49, 63, 64, 71 en 80; 
 
Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, inzonderheid op 
artikel 91; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de 
vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, 
inzonderheid op artikel 38; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het toezicht op 
geconsolideerde basis op kredietinstellingen, inzonderheid op artikel 6, § 1, 2°; 
 
Gelet op het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 28 april 1992 op de periodieke rapportering over de financiële positie van 
kredietinstellingen aan de Nationale Bank van België en aan de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen, laatst gewijzigd bij besluit van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 12 december 2006; 
 
Gelet op het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 24 juni 1997 op de periodieke rapportering over de reglementen op het eigen 
vermogen van de beursvennootschappen en de belegging van de cliëntengelden, laatst 
gewijzigd bij besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 21 maart 2006; 
 
Gelet op het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen; 
 
Gelet op het advies van de Nationale Bank van België; 
 
Gelet op de raadpleging van de financiële instellingen via hun representatieve 
beroepsvereniging; 

1/6 



 

BESLUIT: 
 
Artikel 1 
 
Het geheel van instructies, tabellen en rapporteringsmodaliteiten opgenomen als 
bijlagen 1, 2 en 3 (“Pijler 1”) bij dit besluit zijn van toepassing op de 
kredietinstellingen en bijkantoren geviseerd onder titel II en titel IV van de wet van  
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. 
 
Deze bijlagen bij dit besluit worden toegevoegd als “Boek III” aan de bijlage bij het 
besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 28 april 
1992 op de periodieke rapportering over de financiële positie van de 
kredietinstellingen aan de Nationale Bank van België en aan de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen, laatst gewijzigd bij besluit van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 12 december 2006. 
 
Artikel 2 
 
Het geheel van instructies, tabellen en rapporteringsmodaliteiten opgenomen als 
bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit zijn van toepassing op de beleggingsondernemingen en 
bijkantoren geviseerd onder boek II, titel II en titel IV van de wet van 6 april 1995 
inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en beleggingsadviseurs, voor zover zij vergund zijn als 
beursvennootschap, vennootschap voor vermogensbeheer of vennootschap voor 
plaatsing van orders in financiële instrumenten. 
 
Artikel 3 
 
Het geheel van instructies, tabellen en rapporteringsmodaliteiten opgenomen als 
bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit zijn van toepassing op de instellingen voor elektronisch 
geld geviseerd onder artikel 1, tweede lid, 2°, van de wet van 22 maart 1993 op het 
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. 
 
Artikel 4 
 
Het geheel van instructies, tabellen en rapporteringsmodaliteiten opgenomen als 
bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit zijn van toepassing op de financiële holdings zoals 
bedoeld bij artikel 49, § 1, 2°, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het 
toezicht op de kredietinstellingen. 
 
Artikel 5 
 
Het geheel van instructies, tabellen en rapporteringsmodaliteiten opgenomen als 
bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit zijn van toepassing op de vereffeningsinstellingen en 
de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, zoals bedoeld in artikel 1, 
4° en 5° van het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de 
vereffeningsinstellingen en de met vereffening gelijkgestelde instellingen. 
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Artikel 6 
 
Tot en met 31 december 2007 zijn de bepalingen van artikel 2 niet van toepassing op 
de beleggingsondernemingen met het statuut van vennootschap voor vermogensbeheer 
of van vennootschap voor plaatsing van orders in financiële instrumenten, voor zover 
zij beslissen gebruik te maken van de overgangsbepaling van artikel XV.2, § 9, van het 
besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van  
17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen 
en de beleggingsondernemingen. 
 
 
Artikel 7 
 
Tot en met 31 december 2007 zijn de bepalingen van artikel 4 niet van toepassing op 
de financiële holdings, voor zover zij gebruik maken van de overgangsbepaling van 
artikel XV.2, § 1, van het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen van 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van 
de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen. 
 
 
Artikel 8  
 
Tot en met 31 december 2007 zijn de bepalingen van artikel 5 niet van toepassing op 
de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen, voor zover zij gebruik maken van de overgangsbepaling van artikel XV.2, 
§ 1, van het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen. 
 
 
Artikel 9 
 
Tot en met 31 december 2007 en onverminderd artikel 6 tot en met 8, houden de 
instellingen als bedoeld in de artikelen 1 tot en met 5 die gebruik maken van de 
overgangsbepaling van artikel XV.2, § 1, van het besluit van de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 17 oktober 2006 over het reglement op het 
eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, rekening 
met de volgende instructies : 
 

- de kredietinstellingen die de overgangsbepaling van artikel XV.2, § 1, 
toepassen op al hun risicoposities, blijven de tabellen 20.40, 41.70 tot en met 
41.79, 41.90 tot en met 41.93 en 51.16 tot en met 51.18 overleggen en houden 
geen rekening met de bepalingen van artikel 1 van dit besluit; 

 
- de kredietinstellingen die de overgangsbepaling van artikel XV.2, § 1, 

toepassen op een aantal van hun risicoposities, blijven de tabellen 20.40, 41.70 
tot en met 41.79, 41.90 tot en met 41.93 en 51.16 tot en met 51.18 overleggen 
voor de risicoposities waarop die overgangsbepaling van toepassing is. De 
risicoposities en de vereisten waarop de overgangsbepaling niet van toepassing 
is, worden gerapporteerd op basis van de instructies, tabellen en 
rapporteringsmodaliteiten opgenomen als bijlagen 1, 2 en 3 bij dit besluit; 
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- de beursvennootschappen die de overgangsbepaling van artikel XV.2, § 1, 
toepassen op al hun risicoposities, blijven de tabellen 10.10 tot en met 10.90 
overleggen en houden geen rekening met de bepalingen van artikel 2 van dit 
besluit; 

 
- de beursvennootschappen die de overgangsbepaling van artikel XV.2, § 1, 

toepassen op een aantal van hun risicoposities, blijven de tabellen 10.10 tot en 
met 10.90 overleggen voor de risicoposities waarop die overgangsbepaling van 
toepassing is. De risicoposities en de vereisten waarop de overgangsbepaling 
niet van toepassing is, worden gerapporteerd op basis van de instructies, 
tabellen en rapporteringsmodaliteiten opgenomen als bijlagen 1, 2 en 3 bij dit 
besluit. 

 
 
Artikel 10 
 
De tabellen 20.30 tot en met 20.34, 20.40, 41.70 tot en met 41.79, 41.90 tot en met 
41.93, 51.16 tot en met 51.18, samen met hun toelichtingen, worden geschrapt uit de 
bijlage bij het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 28 april 1992 op de periodieke rapportering over de financiële positie van de 
kredietinstellingen aan de Nationale Bank van België en aan de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen, laatst gewijzigd bij besluit van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 12 december 2006. 
 
 
Artikel 11 
 
De tabellen 10.10 tot en met 10.90, samen met hun toelichtingen, worden geschrapt uit 
de bijlage bij het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen van 24 juni 1997 op de periodieke rapportering over de reglementen 
op het eigen vermogen van de beursvennootschappen en de belegging van de 
cliëntengelden, laatst gewijzigd bij besluit van de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen van 21 maart 2006. 
 
 
Artikel 12 
 
De tabellen 90.30 tot 90.34 (“Pijler 2”), samen met hun toelichtingen, opgenomen in 
bijlagen 7, 8 en 9 bij dit besluit, worden toegevoegd bij “Boek III” vermeld in artikel 1 
van dit besluit en zijn van toepassing op de instellingen bedoeld in artikelen 1, 4 en 5. 
 
 
Artikel 13 
 
Aan boekdeel I van de bijlage bij het besluit van de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen van 28 april 1992 op de periodieke rapportering over de financiële 
positie van de kredietinstellingen aan de Nationale Bank van België en aan de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, laatst gewijzigd bij besluit 
van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 12 december 
2006 worden, ten behoeve van de bijkantoren van de kredietinstellingen die onder een 
andere lidstaat van de EER ressorteren, de hierna volgende aanpassingen aangebracht. 
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(a) Tabellen 90.31 en 90.32 over de liquiditeitspositie, samen met hun toelichting, 
worden voor de bijkantoren van de kredietinstellingen die onder een andere lidstaat 
van de EER ressorteren, toegevoegd achteraan het boekdeel I. 
 
(b) In hoofdstuk I, deel 3, § 4 wordt een punt 7ter ingevoegd, luidende: “Onverminderd 
de bepalingen uit boek III worden de tabellen 90.31 en 90.32 door de bijkantoren van 
kredietinstellingen die onder een andere lidstaat van de EER ressorteren, op territoriale 
basis trimesterieel geleverd, ten laatste op de laatste werkdag van de maand die volgt 
op het einde van het trimester waarover gerapporteerd wordt.”. 
 
Artikel 14 
 
Aan boekdeel I en boekdeel II van de bijlage bij het besluit van de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen van 28 april 1992 op de periodieke rapportering over de 
financiële positie van de kredietinstellingen aan de Nationale Bank van België en aan 
de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, laatst gewijzigd bij 
besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 12 
december 2006 worden de hierna volgende aanpassingen aangebracht. 
 
(a) Tabel 41.78, de berekeningstabel voor het opstellen van tabel 41.78, en tabel 41.90 
worden integraal gewijzigd door de nieuwe versies in bijlagen 4, 5 en 6. 
 
(b)  De toelichting bij tabel 41.78 wordt gewijzigd als volgt :  
 
De vermelding  
 

“Kolommen 20 tot 40 : Lijnen 070 tot 080
De instellingen nemen in de kolommen 20 tot 40 de vereisten op als bedoeld in 
artikel 82, § 1, 1°, 2° en 3°, eerste streepje. In het kader van het toezicht op de 
naleving van de vereisten op vennootschappelijke basis, vermelden de instellingen 
waarvoor een vereiste op geconsolideerde basis geldt, op lijn 80, 75 % van hun 
vereiste op vennootschappelijke basis. 

 
wordt vervangen als volgt : 
 

“Kolommen 20 tot 40 : Lijn 070 
De instellingen nemen in de kolommen 20 tot 40 de vereisten op als bedoeld in 
artikel 82, § 1, 1°, 2° en 3°, eerste streepje. 
Kolom 40 : Lijn 80 
De instellingen vermelden 400 % * 8 % van de bestanddelen die niet worden 
afgetrokken van het eigen vermogen met toepassing van de bepalingen van artikel 
II.2 van het besluit van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen 
van 17 oktober 2006 over het reglement op het eigen vermogen van de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen.”. 

 
 
Artikel 15
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De artikelen 1 tot en met 9 en 14 van dit besluit treden in werking op 31 maart 2007. 
De artikelen 10 tot en met 13 van dit besluit treden in werking op 1 januari 2008. 

 

Brussel, 29 januari 2007 

 

De Voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

E. Wymeersch. 
 
 
 
Bijlagen: - Algemene instructies, tabellen en toelichtingen voor de periodieke 

rapportering door de instellingen over de naleving van de 
eigenvermogensvereisten (Pijler 1)

 - Tabel 41.78
 - Berekeningstabel voor het opstellen van tabel 41.78
 - Tabel 41.90
 - Tabel 90.30 en toelichting
 - Tabellen 90.31 – 90.33, en toelichting
 - Tabel 90.34 en toelichting
                  -   Spreadsheet 
                  -   Taxonomie en validatieregels 
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