
COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN 

Prudentieel Toezicht 

Brussel, 15 april 1996 

CIRCULAIRE Dl 96/2 AAN DE KREDIETINSTELLINGEN 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Betreft : Tenuitvoerlegging van het reglement op het eigen vermogen van de 
kredietinstellingen 

Na de ministeriële goedkeuring van het besluit van de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen van 5 december 1995 over het reglement op het eigen 
vermogen van de kredietinstellingen, en de bekendmaking ervan in het 
Belgisch Staatsblad van 22 maart 1996, zijn het reglement alsook de 
toelichting daarbij en een reeks aangepaste tabellen voor de periodieke 
rapportering ter kennis gebracht van de kredietinstellingen (cf. 
circulaire Dl 96/1 van 2 april 1996). 

Het nieuwe reglement heeft een aantal wijzigingen ingevoerd, waardoor voor 
een kredietinstelling een aanpassing van haar administratieve en 
boekhoudkundige organisatie noodzakelijk kan zijn. Om de concrete 
uitvoering van dit reglement verder af te ronden, sturen wij U als bijlage 
een vragenlijst over de toestand van uw instelling in dit verband. 

Enerzijds vragen wij U praktische informatie (een contactpersoon) en 
inlichtingen over de manier waarop uw instelling sommige bepalingen van 
het reglement concreet gestalte denkt te geven (“de minimis”, definitie 
van eigen vermogen, opties die van rechtswege door het reglement zijn 
toegestaan en waarvoor U heeft gekozen). 

Anderzijds bepaalt het reglement dat voor een aantal aspecten de 
voorafgaande toestemming van de Commissie is vereist. 
het bijzonder voor : 

Dit geldt meer in 

- de toepassing van de vereenvoudigde methode voor de berekening van het 
positierisico (vraag 3.1) ; 

- de toepassing van de “gevoeligheidsgebonden” methodes voor de berekening 
van het renterisico (vraag 3.2.2) ; 

- het gebruik van de scenario-analysemethode met betrekking tot opties 
(vragen 3.2.3, 3.3.1, 3.3.4) ; 

- de definitie van de structurele deviezenposities (vraag 3.4.1) ; 

./. 
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- de toepassing van specifieke methodes voor de berekening van het 
wisselkoersrisico (vraag 3.4.3) ; 

- de goedkeuring van interne modellen (vraag 4) ; 
- de compensatie van de posities van de geconsolideerde ondernemingen 

(vraag 5.2) ; 
- het aantal elementen die in aanmerking worden genomen voor de 

definitie van eigen vermogen (vraag 6.1) ; 
- de toepassing van de afwijkende regeling inzake risicoconcentratie 

(vraag 6.4). 

De bedoeling is dat elk verzoek om toestemming in een aanvangsstadium 
louter aan de hand van uw dossier wordt onderzocht. Daarom is het 
van essentieel belang dat U mijn diensten precieze gegevens 
verstrekt. Later kunnen zij dan overgaan tot een meer gedetailleerd 
onderzoek. 

Gelieve ons uw antwoorden op de vragenlijst vóór 20 mei 1996 te 
bezorgen. 

Bovendien dient U de Commissie op de hoogte te brengen van alle 
wijzigingen in de toestand van uw instelling zoals beschreven in de 
vragenlijst. Zij zal dan oordelen over de wenselijkheid van een 
handhaving respectievelijk toekenning van een toestemming. 

Ik stuur een kopie van deze circulaire aan uw revisor. 

meeste hoogachting, 



VRAGENLUST OVER DE TENUITVOERLEGGING VAN HET BESLUIT VAN DE 

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN VAN 5 DECEMBER 1995 OVER HET 
REGLEMENTOPHETEIGENVERMOGENVANDEKREDIETINSTELLINGEN 

(De Commissie voor het Bank- en Financiewezen dient uiterlijk op 20 mei 1996 
in het bezit te zijn van uw antwoorden) 

1. Naam en functie van de persoon die de instelling als contactpersoon heeft 
aangesteld voor de medewerkers van de Commissie, in verband met de invoering 
van de gewijzigde eigen-vermogensreglementering ? 

Voornaam, Naam : 

Functie 

Telefoon : 

Telefax : 

2. a. Wil de instelling in aanmerking komen voor de “de minimis”-regeling en 
zodoende artikel 7 kunnen toepassen ? 

b. Zo ja. dan moet de instelling cijfermatig verantwoorden (gebruikelijke aard 
en omvang van de handelsportefeuilleposities) onder verwijzing naar de in 
de artikelen 7 en 8 gedefinieerde voorwaarden en berekeningsmethodes. 

l I Zie hijlagc, nummer : 

l 
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3. Gestandaardiseerde methodes 

3.1 a. Meent de instelling waarschijnlijk niet in aanmerking te kunnen komen 
voor de “de minimis”-regeling, maar niettemin over een 
handelsportefeuille van geringe omvang te beschikken, zodat zij tijdelijk 
de in de artikelen 10 en 11 bedoelde vereenvoudigde 
berekeningsmethode zal mogen toepassen (*) ? 

Ja 

t 
Nee 

b. Zo ja, dan moet de instelling de gebruikelijke aard en omvang van haar 
handelsportefeuilleverrichtingen toelichten. 

Zie bijlage, nummer : 

3.2 Renterisico 

3.2.1 Opteert de instelling voor : 

a. de op de looptijd gebaseerde methode (artikelen 40 tot 45), of 

b. de op de duration gebaseerde methode (artikelen 46 tot 51) ? 

3.2.2 a. Wenst de instelling gebruik te maken van de in artikel 77 bedoelde 
gevoeligheidsgebonden berekeningsmethodes (*) ? 

(*) Na voorafgaande instemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
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b. Zo ja, voor welke verrichtingen ? 

Zie bijlage, nummer : 

C. Zo ja, hoe precies ‘? 

Zie bijlage, nummer : 

3.2.3 Welke methode wenst de instelling te gebruiken voor de verrichtingen in opties : 

a. de vereenvoudigde methode (artikel 55, zesde lid) ; 

de “delta plus”-methode (artikel 55, eerste tot vijfde lid) ; 

Zo ja, hoe precies : 

Zie bijlage, nummer : 

(*) Na voorafgaande instemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
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C. de scenario-analysemethode (artikel 79) (*) ? 

Zo ja, hoe precies : 

Zie bijlage, nummer : 

3.3 Positierisico in aandelen 

3.3.1 Welke methode wenst de instelling te gebruiken voor de verrichtingen in opties: 

a. de vereenvoudigde methode (artikel 55, zesde lid) ; 

Ja El Nee 

b. de “delta plus”-methode (artikel 55, eerste tot vijfde lid) ; 

Zo ja, hoe precies : 

Zie bijlage, nummer : 

(*) Na voorafgaande instemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
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C. de scenario-analysemethode (artikel 79) (*) ? 

Zo ja, hoe precies : 

Zie bijlage, nummer : 

3.3.2 Meent de instelling, wat het specifieke risico betreft, regelmatig het op grond van 
het begrip gediversifieerde portefeuille verlaagde vereiste te kunnen toepassen 
(artikel 59, 8 2) ? 

Ja Fa Nee 

3.4 Wisselkoersrisico 

3.4.1 Hoe zal de instelling haar structurele positie definiëren (artikel 66, vierde lid) 
c*> ? 

Zie bijlage, nummer : 

3.4.2 a. Wenst de instelling, voor de berekening van haar posities, gebruik te 
maken van de netto actuele waarde (artikel 68) ? 

Ja 

Nee 

(*) Na voorafgaande instemming van de Commissie voor het Bank- en Financiavezen 
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b. Zo ja, voor welke verrichtingen ? 

Zie bijlage, nummer : 

C. Zo ja, hoe precies ? 

Zie bijlage, nummer : 

3.4.3 Welke berekeningsmethode wenst de instelling te gebruiken : 

a. de standaardmethode (artikel 69) ; 

b. de correlatiemethode (artikel 73) (*) ; 

C. de simulatiemethode (artikel 78) (*) ? 

Simulatie 

3.4.4 Welke methode wenst de instelling te gebruiken voor de verrichtingen in opties : 

a. de vereenvoudigde methode (artikel 72) ; 

(*) Na voorafgaande instemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
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de “delta plus”-methode (artikelen 66 en 76) ; 

Nee 

Zo ja, hoe precies : 

Zie bijlage, nummer : 

C. de scenario-analysemethode (artikel 79) (*) ? 

Zo ja, hoe precies : 

Zie bijlage, nummer : 

4. Interne modellen 

4.1 Wenst de instelling gebruik te maken van - eventueel gedeeltelijke - interne 
modellen (cf. toelichting bij het besluit) (*) ? 

(*) Na voorafgaande instemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
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4.2. Voor welke soorten van risico’s ? 

Zie bijlage, nummer : 

4.3 Voor elk model : 

a. Beschrijving van het model ? 

b. Datum waarop het model voor het eerst wordt gebruikt ? 

.l beantwoordt aan de C. Beschrijving van de manier waarop het mode 
kwalitatieve en kwantitatieve criteria ? 

d. Volgens welke methode wordt het specifiek 
genomen ? 

risico in aanmerking 

I I Zie bijlage, nummer : 

5. Consolidatie 

5.1 Moet de consolidatiekring worden gewijzigd ingevolge de aanpassing aan de 
eigen-vermogensvereisten (b.v. toevoeging van dochters met een relevante 
handelsportefeuille) ? 

(*) Na voorafgaande instemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
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5.2 a. Wenst de instelling de posities van de geconsolideerde ondernemingen te 
compenseren (artikel 86, $2) (*) ? 

b. Zo ja, op welke manier is aan de voorwaarden ter zake voldaan ? 

Zie bijlage, nummer : 

5.3 a. Wenst de instelling, als alternatief voor de reële posities, gebruik te maken 
van de interne begrenzingen van de geconsolideerde ondernemingen (cf. 
toelichting bij het besluit) ? 

Ja 

Nee 

b. Zo ja, op welke manier is aan de voorwaarden ter zake voldaan ? 

Zie bijlage, nummer : 

6. Varia 

6.1 a. Zal de instelling de alternatieve definitie van eigen vermogen toepassen 
(artikel 15) ? 

Ja 

Nee 

(*) Na voorafgaande instemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
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b. Zo ja, zal zij gebruik maken van de in artikel 15, 0 1, derde lid, 2” en/of 3” 
bedoelde elementen (*) ? 

6.2 a. Hoe definieert de instelling haar handelsportefeuille (artikel 3) ? 

Zie bijlage, nummer : 

b. Hoe verwerkt zij de interne contracten (“internal deals”) ? 

Zie bijlage, nummer : 

6.3 AfwikkelingsJleveringsrisico : 

Zal de instelling de in artikel 20 bedoelde forfaitaire methode gebruiken ? 

6.4 Risicoconcentratie per wederpartij : 

Wenst de instelling de in artikel 83, § 2 bedoelde afwijkende regeling toe te 
passen (eigen vermogen kleiner dan BEF 2 miljard) (*) ? 

(*) Na voorafgaande instemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 
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6.5 Volgens welke methode zal de instelling de vervangingskost van de 
termijnverrichtingen berekenen (artikel 17, 5 1) : 

a. Methode gebaseerd op de waardering tegen marktwaarde ? 

b. Methode gebaseerd op het oorspronkelijk risico ? 

Marktwaarde 

Oorspronkelijk risico 

6.6 a. Wenst de instelling gebruik te maken van overeenkomsten van 
schuldvernieuwing en schuldvergelijking op bilaterale basis (artikel 17, 

b. Zo ja. hoe precies ? 

Zie hijlapc, nummer : 

000 

(*) Na voorafgaande instemming van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen 


