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Mededeling CBFA_2008_03 dd. 4 februari 2008

Reglement 'eigen vermogen' : openbaarmaking van informatie

Toepassingsveld : aan de financiële holdings, kredietinstellingen, beursvennootschappen,
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, vereffeningsinstellingen en
de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, beheervennootschappen van
instellingen voor collectieve belegging

Samenvatting/Doelstelling

Deze mededeling beantwoordt een reeks vaak gestelde vragen betreffende de toepassing
van de zogenaamde 'pijler 3' vereisten.

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (hierna 'CBFA') heeft bij besluit van
17 oktober 2006 het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de
beleggingsondernemingen vastgelegd. Vanaf 1 januari 2008 dienen alle instellingen op basis van
dit reglement hun eigenvermogensvereisten te berekenen. Naast de
minimumeigenvermogensvereisten en de interne beoordeling van de kapitaaltoereikendheid,
omvat dit reglement ook de verplichting tot het openbaarmaken van informatie. Deze vereisten,
weergegeven in titel XIV van het reglement eigen vermogen, zijn ook bekend als de zogenaamde
"Pijler 3" vereisten.

Regelmatig ondervragen de instellingen de CBFA over de concrete toepassing van deze
publicatieverplichting. Hoewel op dit moment tussen de Europese banktoezichthouders gesprekken
gevoerd worden om concrete home-host afspraken te maken, wenst de CBFA nu reeds via deze
brief de gewenste verduidelijking te verschaffen aan de instellingen zonder dat hierbij wijzigingen
aan de bestaande bepalingen van titel XIV worden aangebracht. Wanneer later de noodzaak ervan
zou blijken, zal deze toelichting aangepast of verder gepreciseerd worden aan de hand van de
resultaten van de afspraken op Europees niveau.
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Een afschrift van deze brief wordt gestuurd naar de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van
uw instelling.

Met de meeste hoogachting,

R. Bonte, H. Becquaert,
Lid van het Directiecomité. Lid van het Directiecomité.

Bijlage: CBFA_2008_03-1 dd. 4 februari 2008: Vragen en antwoorden

http://www.fsma.be/~/media/Files/circbhv/NL/cs/bhv/cbfa_2008_03_1.pdf

