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EBA-richtsnoeren inzake PD-raming, LGD-raming en de behandeling van blootstellingen ten aanzien
waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan (EBA/GL/2017/16) en inzake de ramingen van LGD die
passend zijn voor een economische neergang (EBA/GL/2019/03)

Toepassingsveld

Deze circulaire is van toepassing op kredietinstellingen, beursvennootschappen,
vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen naar Belgisch
recht en op in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en beursvennootschappen
die ressorteren onder het recht van een land dat geen lid is van de EER (hierna «de instellingen»),
zowel op geconsolideerde als op vennootschappelijke basis, wanneer zij hun
eigenvermogensvereisten berekenen op basis van een interneratingbenadering (hierna «IRB-
benadering»).

Samenvatting/Doelstelling

De richtsnoeren EBA/GL/2017/16 (hierna «de EBA-richtsnoeren inzake PD en LGD»)
specificeren de vereisten voor de raming van de kans op wanbetaling (probability of default,
hierna «PD») en het verlies bij wanbetaling (loss given default, hierna «LGD»), waaronder de
LGD voor blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling heeft voorgedaan (LGD in
geval van wanbetaling), en de beste raming van het verwachte verlies (best estimate of expected
loss, hierna «ELBE») in overeenstemming met deel 3, titel II, hoofdstuk 3, afdeling 6, van
Verordening (EU) nr. 575/2013 (hierna «de CRR»), artikel 159 van die verordening en het
definitieve ontwerp van technische reguleringsnormen van EBA inzake de methode voor het
beoordelen van de naleving van de vereisten voor het gebruik van de interneratingbenadering
(hierna de «IRB-benadering») (EBA/RTS/2016/03 (hierna de «TRN inzake de IRB-
beoordelingsmethode») van 21 juli 2016).

Deze richtsnoeren zijn van toepassing in verband met de IRB-benadering overeenkomstig deel
3, titel II, hoofdstuk 3, van de CRR voor alle methoden op basis van eigen PD- en LGD-ramingen.
Wanneer, voor andere blootstellingen dan blootstellingen met betrekking tot particulieren en
kleine partijen, een instelling toestemming heeft verkregen om gebruik te maken van de IRB-
benadering, maar geen toestemming heeft verkregen om gebruik te maken van eigen LGD-
ramingen overeenkomstig artikel 143, lid 2, in samenhang met artikel 151, leden 8 en 9, van de
CRR, zijn alle delen van deze richtsnoeren van toepassing, met uitzondering van de hoofdstukken
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6 en 7. Deze richtsnoeren zijn niet van toepassing op de berekening van de
eigenvermogensvereisten voor verwateringsrisico overeenkomstig artikel 157 van de CRR.

Deze richtsnoeren specificeren met name de vereisten inzake (1) de ontwikkeling van modellen,
(2) de kalibratie van risicoparameters (PD en LGD, alsook ELBE en LGD in geval van wanbetaling),
in voorkomend geval met toepassing van passende voorzichtigheidsmarges, (3) de toepassing
van deze risicoparameters, bijvoorbeeld voor de berekening van IRB-tekorten of -overschotten
(shortfall or excess of provisions) en (4) de evaluatie van ramingen.

De richtsnoeren EBA/GL/2019/03 (hierna de «EBA-richtsnoeren inzake downturn LGD») moeten
worden beschouwd als een wijziging van de hierboven vermelde EBA-richtsnoeren inzake PD en
LGD. Deze richtsnoeren preciseren de vereisten voor ramingen van LGD die passend zijn voor
een economische neergang (hierna «downturn LGD») overeenkomstig deel drie, titel II, hoofdstuk
3, afdeling 6 van de CRR, artikel 181 van de CRR en het definitieve ontwerp van technische
reguleringsnormen van EBA inzake de IRB-beoordelingsmethode (EBA/RTS/2016/03 [TRN
inzake de IRM-beoordelingsmethode] van 21 juli 2016), evenals het definitieve ontwerp van
technische reguleringsnormen van EBA inzake de specificatie van economische neergang
(EBA/RTS/2018/04 [TRN inzake economische neergang] van 16 november 2018).

De EBA-richtsnoeren inzake downturn LGD zijn van toepassing voor alle methoden op basis van
eigen LGD-ramingen binnen de IRB-benadering. Het gebruik van eigen downturn LGD-ramingen,
volgens deze richtsnoeren, moet door de toezichthoudende autoriteit worden goedgekeurd
overeenkomstig artikel 144 van de CRR. Deze richtsnoeren zijn niet van toepassing op de
berekening van de eigenvermogensvereisten voor verwateringsrisico's overeenkomstig artikel
157 van de CRR.

Deze richtsnoeren specificeren dat de instellingen de relevante perioden van economische
neergang voor het betrokken soort blootstellingen op voorhand dienen te identificeren in
overeenstemming met het definitieve ontwerp van technische reguleringsnormen van EBA inzake
de specificatie van economische neergang EBA/RTS/2018/04 [TRN inzake economische
neergang] van 16 november 20181.

Vervolgens preciseren ze de algemene vereisten voor downturn LGD-ramingen, ook in geval van
wanbetaling, evenals de vereisten voor ramingen naargelang de impact kan worden
waargenomen dan wel kan worden geraamd of niet beschikbaar is.

Nuttige voorbeelden die de vereisten voor ramingen van LGD die passend zijn voor een
economische neergang zijn consulteerbaar in de Engelse versie van deze richtsnoeren (EBA/ GL
/2019/03) via de website van de EBA.

Beide richtsnoeren (EBA/GL/2017/16 en EBA/GL/2019/03) gelden vanaf 1 januari 2021.

Om gevolg te geven aan de vereisten van deze twee richtsnoeren, zouden de instellingen hun
interneratingsystemen tegen 1 januari 2022 moeten hebben aangepast.
De interne validatiefunctie van een instelling dient de wijzigingen die aan de
interneratingsystemen werden uitgevoerd als gevolg van de toepassing van deze richtsnoeren te
controleren, in overeenstemming met het definitieve ontwerp van technische reguleringsnormen
van EBA inzake de IRB-beoordelingsmethode (EBA/RTS/2016/03 [TRN inzake de IRM-
beoordelingsmethode] van 21 juli 2016) en de classificatie van de wijzigingen overeenkomstig
Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 529/201411 van de Commissie van 12 maart 20142.

1  De richtsnoeren worden indien nodig aangepast, nadat de eindversie van de TRN inzake economische neergang
in het PB is bekendgemaakt.

2 PB L 148 van 20.5.2014, blz. 36.
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Instellingen die overeenkomstig artikel 143, lid 3, van de CRR en Gedelegeerde Verordening
(EU) nr. 529/2014 voorafgaande toestemming van de bevoegde autoriteiten moeten verkrijgen
voor de wijzigingen in de ratingsystemen die nodig zijn om deze richtsnoeren voor het eerst te
integreren op 1 januari 2022, moeten met hun bevoegde autoriteiten een uiterste termijn
overeenkomen voor het indienen van het verzoek om die voorafgaande toestemming.

Voor de IRB-modellen die verdwijnen in het kader van het definitieve Bazel III-akkoord (d.w.z. de
IRB-modellen voor LGD (en omrekeningsfactor) voor blootstellingen met betrekking tot (1)
instellingen en (2) ondernemingen met geconsolideerde inkomsten van meer dan 500 000 euro
gelden deze richtsnoeren vanaf 1 januari 2024. Uiterlijk op deze datum dienen de wijzigingen in
deze modellen – waar nodig – te zijn uitgevoerd  om de richtsnoeren van deze circulaire te
integreren.
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Geachte mevrouw
Geachte heer

Met deze circulaire wenst de Nationale Bank van België aan te geven dat de EBA-richtsnoeren inzake PD-
raming, LGD-raming en de behandeling van blootstellingen ten aanzien waarvan zich een wanbetaling
heeft voorgedaan (EBA/GL/2017/16), alsook de EBA-richtsnoeren inzake de ramingen van LGD die
passend zijn voor een economische neergang (EBA/GL/2019/03), geïntegreerd zijn in haar
toezichtspraktijk.

Deze circulaire verlangt dat de instellingen hun eigen ramingen van de risicoparameters indien nodig
wijzigen om uiterlijk 1 januari 2022 aan de vereisten van deze twee EBA-richtsnoeren te voldoen.
Indien er echter wijzigingen moeten worden aangebracht in de IRB-modellen die verdwijnen in het kader
van het definitieve Bazel III-akkoord (d.w.z. eigen ramingen van LGD (en omrekeningsfactor) voor
blootstellingen met betrekking tot grote ondernemingen (met geconsolideerde inkomsten van meer dan
500.000 euro) en instellingen, kunnen deze uiterlijk 1 januari 2024 worden geïntegreerd.

Deze circulaire bevat een korte samenvatting van deze richtsnoeren, die geraadpleegd kunnen worden op
de website van de EBA:

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2192133/613b7b41-f37d-458a-
a6f1-fa4017dbdd12/Guidelines%20on%20PD%20and%20LGD%20estimation%20(EBA-GL-2017-
16)_NL.pdf

https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2759150/bab8acae-df3b-4083-
a334ab00392b6129/Guidelines%20on%20LGD%20estimates%20under%20downturn%20conditions_NL.
pdf

In de Engelse versie van deze richtsnoeren (EBA/GL/2019/03) zijn nuttige voorbeelden te vinden ter
verduidelijking van de vereisten voor ramingen van LGD die passend zijn voor een economische neergang.
Zie hiervoor de website van EBA:
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/2551996/f892da33-5cb2-44f8-
ae5d68251b9bab8f/Final%20Report%20on%20Guidelines%20on%20LGD%20estimates%20under%20d
ownturn%20conditions.pdf

Een kopie van deze circulaire wordt verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw
onderneming.

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur
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