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BEGINSELEN VOOR RENTERISICOBEHEER 

SAMENVATTING 

1. In het kader van zijn werkzaamheden op het vlak van internationale 
banktoezichtaangelegenheden brengt het Bazelcomité voor het banktoezicht ’ dit 
document uit over renterisicobeheer. Zoals voor veel andere gebieden zijn degelijke 
controles ook voor het renterisico van cruciaal belang. Het is voor banken essentieel 
te kunnen steunen op een allesomvattend risicobeheersysteem dat het gelopen 
renterisico op doeltreffende wijze identificeert, meet, bewaakt en beheerst en dat 
actief wordt opgevolgd op bestuurs- en directieniveau. Het Comité gaat in dit 
document nader in op al die diverse aspecten en steunt daarbij op de opgedane 
ervaring in de deelnemende landen en op de beginselen die het in vroegere publicaties 
heeft geponeerd. Het is de bedoeling in dit document ten behoeve van de 
toezichtautoriteiten een aantal beginselen vast te leggen voor het beoordelen van het 
renterisicobeheer van de banken. 

2. Vanaf eind 1997 zullen de door het Bazelcomité vastgelegde eigen- 
vermogensvereisten het renterisico op het handelsbedrijf van de banken dekken s. In 
dit document wil het Comité een aantal algemenere beginselen vastleggen voor het 
renterisicobeheer, ongeacht of de ingenomen posities deel uitmaken van het “trading 
boek” of het “banking boek”. Het refereert aan een renterisicobeheerproces waarin 
een bedrijfsstrategie wordt uitgewerkt, rekening wordt gehouden met tegoeden en 
verplichtingen van de “banking boek”- en “trading boek”-activiteiten en een systeem 
wordt opgezet voor interne controle. Het document onderstreept in het bijzonder de 
nood aan een doeltreffende renterisicometing, -bewaking en -beheersing als functies 
binnen het renterisicobeheerproces. 

3. Bij het uitwerken van deze beginselen heeft het Comité zich niet enkel laten leiden 
door de aanbevelingen voor prudentieel toezicht in de deelnemende landen, maar ook 
door de reacties van de bankwereld op een publicatie die het in april 1993 3 ter 
consultatie had rondgestuurd en op een ontwerpversie van dit document die in januari 
1997 ter consultatie was voorgelegd. Daarnaast heeft het Comité verscheidene 
beginselen overgenomen van zijn richtlijnen voor transacties in afgeleide producten’, 
die overigens ook worden weerspiegeld in de kwalitatieve parameters voor 
modelgebruikers in de onlangs gepubliceerde eigen-vermogensvereisten voor 
marktrisico’s. 

’ Her BnzelcomiG voor hel banktoezicht werd in 1975 opgericht door de gouverneurs van dc centrale 
banken van de Groep van Tien en brengt de aulorilcitcn sm~en die toezicht houden op dc banken. In 
het Comité zetelen topvertegcnwoordigers van de bank~oezichtauloriteitcn en dc centrale banken van 
België. Canada. Duitsland. Frankrijk. Italië, Japan, Luxemburg. Nederland. het Verenigd Koninkrijk. de 
Verenigde Staten. Zweden en Zwitserland. De vergaderingen vinden meestal plaats in dc zetel van de 
Bank voor Inrcmationale Betalingen te Bazel. waar ook het Vast Secretariaat van het Comil? gcvcstigd 
is. 
’ “Amendment 10 the Capita1 Accord to Incorporate Marke1 Risks”. januari 1996. 
’ “Measuremcnt of Banks’ Exposure 10 Interest Ratc Risk, Consultntive proposal by thc Basle 
Commiltec on Banking Supervision”. april 1993. 
’ “Risk Management Guidelincs for Dcrivativcs”. juli 1994. 



4. Deze beginselen, gebaseerd op de huidige praktijken van een groot aantal 
internationaal bedrijvige banken, zijn dus bedoeld voor een algemene toepassing; hoe 
hieraan evenwel concreet gestalte wordt gegeven zal in zekere mate afhangen van de 
complexiteit en de diversificatie van de werkzaamheden van elke bank. De 
toezichtautoriteiten zouden dan ook, uitgaande van die beginselen, hun eigen 
methodes en procedures opnieuw moeten beoordelen, om de wijze te bewaken waarop 
de banken het renterisico beheersen. Hoewel de individuele toezichthouders elk voor 
een eigen benadering zullen opteren, waarbij ze rekening houden met talrijke factoren 
waaronder de technieken voor controles ter plaatse en op grond van stukken, en de- 
mate waarin zij voor het toezicht een beroep doen op externe auditoren, zijn alle 
leden van het Bazelcomité het erover eens dat de nationale toezichtautoriteiten de 
in dit document geponeerde beginselen zouden moeten hanteren voor de 
beoordeling van de aangepaste aard en de doeltreffendheid van het 
renterisicobeheer van een bank. 

5. Het Bazelcomid verspreidt dit document eveneens wereldwijd aan alle 
toezichthouders in de overtuiging dat de vastgelegde beginselen een nuttig kader 
zullen vormen voor het prudentiële toezicht op het renterisico. Algemener gezien 
wenst het Comité er ook op te wijzen dat een gezond risicobeheer de hoeksteen vormt 
van een voorzichtig bankbedrijf en van de stabiliteit van het hele financiële stelsel. 

6. Daarnaast verschaft dit document de toezichthouders een kader voor informatie- 
inwinning over het renterisico. Er wordt in grote lijnen beschreven welke 
basisgegevens zij ter beschikking zouden moeten hebben om het renterisico te 
kunnen beoordelen waaraan de banken zijn blootgesteld. De toezichthouders kunnen 
die informatie op verschillende wijzen gebruiken voor een kwantitatieve analyse van 
het door de banken gelopen renterisico. 

7. Na de ontvangen opmerkingen zorgvuldig te hebben onderzocht heeft het Comité 
ervoor geopteerd beginselen uit te werken voor een gezond renterisicobeheer. Het 
verkiest die benadering boven het opleggen van een gestandaardiseerde meting van 
het renterisico. Het Comité blijft evenwel de eventuele noodzaak aan een dergelijke 
gestandaardiseerde meting verder onderzoeken, en zal, zo nodig, zijn benadering in de 
toekomst herzien. Het is er zich in dat verband van bewust dat de methodes die 
banken hanteren voor hun renterisicometing en -beheer voortdurend evolueren, vooral 
voor producten met onzekere cash flows of renteherzieningsdata, zoals talrijke 
hypotheekgebonden instrumenten en spaardeposito’s. 

8. Hoewel het Comité op dit ogenblik geen specifieke eigen-vermogensvereisten voor 
het renterisico voorstelt, zouden alle banken over voldoende eigen vermogen moeten 
beschikken om de risico’s - waaronder ook het renterisico - te dekken waaraan zij zijn 
blootgesteld. Elke individuele toezichthouder kan uiteraard eigen dergelijke eigen- 
vermogensvereisten opleggen aan zijn gehele banksector of aan bepaalde banken die 
een groter renterisico lopen of een ontoereikend risicobeheerproces hanteren. 

9. In de hoofdstukken BI tot VII van dit document licht het Comité de volgende elf 
beginselen toe voor de beoordeling van het renterisicobeheer van de banken door de 
banktoezichthouders: 



Rol van de raad van bestuur en van de algemene directie: 

Beginsel 1: 

In het kader van zijn verantwoordelijkheden dient de raad van bestuur van 
een bank de strategieën en beleidslijnen voor het renterisicobeheer goed te 
keuren en erop toe te zien dat de algemene directie de nodige stappen 
onderneemt om die risico’s te bewaken en te beheersen. De raad van bestuur 
dient geregeld op de hoogte te worden gebracht van het renterisico waaraan 
de bank is blootgesteld, om de bewaking en beheersing van dit risico te 
beoordelen. 

Beginsel 2: 

De algemene directie moet erop toezien dat de structuur van de activiteiten 
van de bank en het niveau van het renterisico dat zij loopt doeltreffend 
worden beheerd, dat er passende beleidslijnen en procedures zijn ingevoerd 
om dit risico te beheersen en te begrenzen en dat de nodige middelen 
beschikbaar zijn om het renterisico te beoordelen en te beheersen. 

Beginsel 3: 

De banken moeten duidelijk bepalen welke personen enlof comités 
verantwoordelijk zijn voor het renterisicobeheer en moeten zorgen voor een 
passende scheiding van opdrachten voor de voornaamste aspecten van het 
risicobeheerproces teneinde mogelijke belangenconflicten te vermijden. 
Banken moeten voorzien in functies voor risicometing, -bewaking en 
-beheersing met duidelijk afgelijnde opdrachten, voldoende onafhankelijk 
van de functies die posities innemen, en die over de gelopen risico’s 
rechtstreeks rapporteren aan de algemene directie en de raad van bestuur. 
Grotere of complexere banken moeten beschikken over een onafhankelijke 
cel die verantwoordelijk is voor het uittekenen en beheren van de functies 
voor de meting, bewaking en beheersing van het renterisico van de bank. 

Beleidslijnen en procedures 

Beginsel 4: 

Het is van essentieel belang dat de beleidslijnen en procedures in verband 
met het renterisico van een bank duidelijk gedefinieerd zijn en afgestemd 
zijn op de aard en de complexiteit van haar activiteiten. Die beleidslijnen 
moeten op geconsolideerde basis worden toegepast en, zo nodig, op het 
niveau van de individuele verbonden ondernemingen, vooral om rekening te 
houden met wettelijke verschillen en mogelijke hindernissen voor 
cashstromen tussen de verbonden ondernemingen. 
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Beginsel 5: 

Het is belangrijk dat de banken de risico’s verbonden aan nieuwe producten 
eu activiteiteu identificeren en zorgen voor passende procedures en controles 
alvorens hiermee van start te gaan. Belangrijke initiatieven iuzake 
risicodekking of -beheer moeten eerst worden goedgekeurd door de raad van 
bestuur of door een bevoegd gedelegeerd comité. 

Systemen voor risicometing en -opvolging 

Beginsel 6: 

Het is van essentieel belang dat de banken over renterisicometingssystemen 
beschikken die alle belangrijke renterisicobronnen bestrijken en de gevolgen 
van rentewijzigingen inschatten, rekening houdend met de omvang van hun 
bedrijf. De risicobeheerders en de bankleiding moeten een degelijk begrip 
hebben van de hypothesen die ten grondslag liggen aan het systeem. 

Beginsel 7: 

De banken moeten operationele begrenzingen en andere procedures 
uitwerken en opleggen om de risico’s binnen perken te houden die 
verenigbaar zijn met hun interne beleidslijnen. 

Beginsel 8: 

De banken moeten meten in welke mate ze verliezen dreigen te lijden in 
kritieke marktomstandigheden - onder meer indien de onderliggende 
basishypothesen op de helling komen te staan - en moeten rekening houden 
met die resultaten bij het uitwerken en herzien van hun 
renterisicobeleidslijnen en -begrenzingen. 

Beginsel 9: 

De banken moeten beschikken over passende informatiesystemen voor de 
meting, bewaking, beheersing van en rapportering over het gelopen 
renterisico. De verslagen moeten tijdig worden meegedeeld aan de raad van 
bestuur van de bank, aan haar algemene directie en, zo nodig, aan de leiders 
van afzonderlijke operationele diensten. 

Interne controles 

Beginsel 10: 

De banken moeten beschikken over een passend systeem van interne 
controles op hun renterisicobeheerproces. De doeltreffendheid van dit 
intern controlesysteem moet geregeld op onafhankelijke wijze worden 
getoetst en beoordeeld, en, zo nodig, worden aangepast of verbeterd. De 
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betrokken toezichtautoriteiten moeten inzage hebben in de resultaten van die 
toetsingen. 

Informatieverstrekking arm de toezichtautoriteiten 

Beginsel 11: 

De toezichtautoriteiten dienen van de banken tijdig voldoende 
informatie te krijgen om hun renterisiconiveau te kunnen beoordelen: 
Die informatie moet op passende wijze rekening houden met de 
looptijden- en valutaspreiding van de portefeuille, inclusief de buiten- 
balansgegevens, alsook met andere relevante factoren zoals het 
onderscheid tussen het “trading hoek”-bedrijf en de overige activiteiten. 



1. BRONNEN EN GEVOLGEN VAN HET RENTERISICO 

1. Het renterisico is de blootstelling van de financiële positie van een bank aan 
ongunstige rentebewegingen. Dit risico aanvaarden is inherent aan het normale 
bankieren en kan gunstig zijn voor de rendabiliteit en de waarde van de instelling voor 
de aandeelhouders. Een te groot renterisico kan evenwel een ernstige bedreiging 
vormen voor het inkomen en het eigen vermogen van een bank. Renteschommelingen 
beïnvloeden het inkomen van een bank doordat ze haar nettorenteopbrengst en het- 
niveau van haar andere rentegevoelige opbrengsten en bedrijfskosten wijzigen. 
Rentewijzigingen hebben ook een weerslag op de onderliggende waarde van de 
vorderingen, schulden en buiten-balansinstrumenten van de bank aangezien de actuele 
waarde van de toekomstige cash flows (en in sommige gevallen de cash flows zelf) 
verandert wanneer de rentevoeten wijzigen. Het is dan ook van essentieel belang dat 
banken ten behoeve van hun veiligheid en gezondheid beschikken over een 
doeltreffend risicobeheerproces dat het renterisico binnen voorzichtige perken houdt. 

2. Alvorens in te gaan op een aantal beginselen inzake renterisicobeheer kan het 
nuttig zijn om de bronnen en gevolgen van dit risico kort toe te lichten. Hieronder 
volgt een beschrijving van de voornaamste renterisicovormen waaraan de banken 
meestal zijn blootgesteld: het risico van een rentevoetherziening. het risico van een 
verandering van de rentecurve, het basisrisico en het risico verbonden aan optionele 
clausules. Op elk van die renterisicovormen wordt dieper ingegaan. Er wordt ook 
ingegaan op de twee voornaamste invalshoeken voor de beoordeling van het 
renterisico dat een bank loopt, namelijk de inkomensoptiek en de economische- 
waardeoptiek. Zoals al blijkt uit hun benaming wordt in de eerste optiek vooral de 
weerslag van renteschommelingen op het kortetermijninkomen van een bank 
geanalyseerd, terwijl de tweede optiek de nadruk legt op de waarde van haar netto 
cash flows. 

A. Bronnen van het renterisico 

1. Hef risico van een renievoerherziening: als financieel bemiddelaars zijn de 
banken op verschillende wijzen blootgesteld aan renterisico’s. De belangrijkste en 
meest besproken vorm vloeit voort uit het niet-samenvallen van de looptijden (voor 
vaste rentevoeten) en renteherzieningsdata (voor variabele rentevoeten) van de actief-, 
passief- en buiten-balansposities van een bank. Hoewel dergelijke mismatches van 
renteherzieningen inherent zijn aan het bankieren, kunnen ze de opbrengsten en de 
onderliggende economische waarde van een instelling blootstellen aan onverwachte 
schommelingen naarmate de rentevoeten wijzigen. Zo kan een bank die bijvoorbeeld 
een langetermijnlening met vaste rente heeft gefinancierd met een 
kortetermijndeposito bij een renteverhoging worden geconfronteerd met een daling 
van haar toekomstige opbrengsten uit die positie en van haar onderliggende waarde. 
Dergelijke dalingen zijn toe te schrijven aan het feit dat de cash flows verbonden aan 
de lening over de volledige looptijd vastliggen, terwijl de rente die voor de 
financiering wordt betaald, variabel is en stijgt na het vervallen van het 
kortetermijndeposito. 
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2. Het risico van verandering van de renlecurve: het niet-samenvallen van 
rentevoetherzieningen kan een bank ook blootstellen aan wijzigingen in de helling en 
de vorm van de rentecurve. Dit risico doet zich voor wanneer onverwachte 
veranderingen van de rentecurve de opbrengsten of de onderliggende economische 
waarde van de instelling ongunstig beïnvloeden. Zo zou bijvoorbeeld de economische 
waarde van een long-positie in overheidsobligaties op 10 jaar, gedekt door een short- 
positie in overheidsobligaties op 5 jaar fors kunnen dalen als de helling van de curve 
steiler wordt, ook al is de positie gedekt tegen parallelle rentecurvebewegingen. 

3. Het basisrisico: een andere belangrijke bron van renterisico (doorgaans 
“basisrisico” genoemd) vloeit voort uit een onvolmaakte correlatie in het herzien van 
ontvangen en betaalde rentevoeten voor verschillende producten met overigens 
analoge renteherzieningskenmerken. Bij rentevoetwijzigingen kunnen die verschillen 
leiden tot onverwachte veranderingen in de cash flows en opbrengstenspread tussen 
vorderingen, schulden en buiten-balansinstrumenten met eenzelfde looptijd of 
renteherzieningsfrequentie. Bijvoorbeeld, een strategie waarbij een lening op één jaar, 
met een maandelijkse rentevoetherziening op grond van de U.S. Treasury Bill- 
rentevoet op één maand, wordt gefinancierd met een deposito op één jaar met een 
maandelijkse rentevoetherziening op grond van de LIBOR op één maand, stelt de 
instelling bloot aan het risico dat de spread tussen de twee referentierentevoeten 
onverwachts verandert. 

4. Het risico verbonden aan optionele clausules: een bijkomende bron van 
renterisico, die aan belang inwint, vloeit voort uit de opties die ingebouwd zijn in 
talrijke vorderingen, schulden en buiten-balansportefeuilles van de banken. Per 
definitie verleent een optie zijn houder het recht, zonder hem de verplichting op te 
leggen, om de cash flow van een instrument of financieel contract te kopen, te 
verkopen of op één of andere manier te wijzigen. Opties kunnen autonome 
instrumenten zijn, zoals de opties die op georganiseerde markten worden verhandeld 
en de onderhandse contracten, of kunnen ingebouwd zijn in instrumenten met voor het 
overige standaardkenmerken. Opties die op georganiseerde markten worden 
verhandeld, alsook onderhandse opties, worden door banken zowel gebruikt voor hun 
“trading boek” als voor hun “banking boek”-activiteiten. terwijl instrumenten waarin 
opties zijn ingebouwd, het belangrijkst zijn in deze “banking boek”-activiteiten. Die 
instrumenten omvatten diverse types obligaties en certificaten met mogelijkheden 
voor vervroegde terugbetaling op verzoek van één van de partijen, leningen die hun 
ontleners het recht geven om vervroegd terug te betalen, alsook diverse types 
deposito’s zonder vervaldag die deposanten het recht geven om op om het even welk 
ogenblik hun fondsen op te vragen, doorgaans zonder kosten. Bij een niet-aangepast 
beheer kan het kenmerkend asymmetrisch resultaat van dergelijke instrumenten met 
optionele clausules aanzienlijke risico’s impliceren, vooral voor diegene die ze 
verkopen, aangezien de gehouden opties, ongeacht of ze autonoom zijn of ingebouwd 
in een instrument, normaliter in het voordeel van hun houder en in het nadeel van de 
verkoper worden uitgeoefend. Bovendien hebben steeds meer opties een belangrijk 
hefboomeffect dat de invloed van de optieposities op de financiële situatie van de 
bank in zowel negatieve als positieve zin kan versterken. 
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B. Gevolgen van het reuterisico 

1. Zoals blijkt uit de voorgaande analyse, kunnen renteschommelingen een 
negatieve weerslag hebben op het inkomen en de economische waarde van een bank. 
Om het renterisico van een bank in te schatten worden dan ook twee afzonderlijke 
maar complementaire invalshoeken beschouwd. 

2. De inkomensoptiek: Hier wordt de nadruk vooral gelegd op de weerslag van 
rentevoetwijzigingen op het berekende of gepubliceerde inkomen. Dit is de - 
traditionele benadering voor renterisicobeoordeling die vele banken hanteren. Bij de 
analyse van het renterisico wordt bijzondere aandacht besteedt aan de 
inkomensschommelingen aangezien een inkomensdaling of een regelrecht verlies de 
financiële stabiliteit van een instelling in het gedrang kan brengen door haar eigen 
vermogen aan te tasten en het vertrouwen van de markt te ondermijnen. 

3. Het deel van het inkomen waaraan in deze zienswijze doorgaans de meeste 
aandacht wordt geschonken, is de nettorenteopbrengst (dit is het verschil tussen 
renteopbrengsten en -uitgaven). Deze zienswijze geeft aan dat de 
nettorenteopbrengsten een belangrijk bestanddeel zijn van het totale inkomen van de 
bank, en dat er een duidelijk en rechtstreeks verband bestaat tussen 
nettorenteopbrengsten en renteschommelingen. Maar aangezien banken zich steeds 
meer richten op werkzaamheden die provisie- en andere niet-rentegebonden 
opbrengsten opleveren, zijn de totale netto-opbrengsten - die zowel rente- als niet- 
rentegebonden opbrengsten en uitgaven bevatten - veeleer de norm geworden. De 
niet-rentegebonden opbrengsten uit talrijke activiteiten, zoals dienstverlening op het 
vlak van leningen en effectiseringsprogramma’s voor activa, kunnen zeer 
marktrentegevoelig zijn. Sommige banken nemen bijvoorbeeld de dienstverlening en 
het beheer op zich voor pakketten hypothecaire kredieten in ruil voor een provisie 
gebaseerd op het volume te beheren activa. Bij een rentedaling kunnen de provisie- 
opbrengsten van de dienstverlenende bank dalen door vervroegde terugbetalingen van 
de onderliggende hypotheekleningen. Ook traditionele bronnen van niet- 
rentegebonden opbrengsten, zoals provisies uit het uitvoeren van transacties, worden 
gevoeliger voor renteschommelingen. Die grotere gevoeligheid heeft zowel de 
bankleidingen als de toezichtautoriteiten ertoe aangezet de potentiële gevolgen van 
marktrenteschommelingen voor de opbrengsten van de bank in een ruimere context te 
gaan beschouwen en na te gaan welke uitwerking die ruimere gevolgen hebben voor 
de opbrengstverwachtingen in verschillende rentevoetomgevingen. 

4. De economische-waardeop/iek: Marktrenteschommelingen kunnen ook een 
weerslag hebben op de economische waarde van de vorderingen, schulden en buiten- 
balansposities van een bank. Bijgevolg is de gevoeligheid van de economische 
waarde voor renteschommelingen een bijzonder belangrijk gegeven voor de 
aandeelhouders, de leiding en de toezichtautoriteiten. De economische waarde van 
een instrument is een inschatting van de geactualiseerde waarde van de verwachte 
netto cash flows geactualiseerd tegen de huidige marktrentevoeten. Als die lijn wordt 
doorgetrokken kan de economische waarde van een bank worden beschouwd als de 
geactualiseerde waarde van haar verwachte netto cash flows. gedefinieerd als de 
verwachte cash flows op de vorderingen verminderd met de verwachte cash flows op 
de schulden en vermeerderd met de verwachte netto cash flows op de buiten- 



balansposities. Zo gezien geeft de economische-waardeoptiek één beeld van de 
gevoeligheid van de nettowaarde van de bank voor renteschommelingen. 

5. Aangezien de economische-waardeoptiek de mogelijke weerslag onderzoekt 
van rentewijzigingen op de geactualiseerde waarde van alle toekomstige cash flows, 
geeft zij een vollediger beeld van de potentiële lange-tetmijngevolgen van 
rentewijzigingen dan de inkomensoptiek. Dit is belangrijk aangezien het mogelijk is 
dat de wijzigingen van het inkomen op korte termijn - wat het voornaamste 
aandachtspunt is van de inkomensoptiek - geen exacte aanduiding geven van de - 
weerslag van de renteschommelingen op de globale posities van de bank. 

6. Ingesloten verliezen: de tot dusver besproken optieken leggen de nadruk op de 
wijze waarop toekomstige renteschommelingen de financiële resultaten van een bank 
kunnen beïnvloeden. Wanneer een bank het renterisiconiveau beoordeelt dat zij wil 
en in staat is om te dragen, zou zij tevens moeten nagaan welke weerslag vroegere 
rentevoeten kunnen hebben op haar toekomstige resultaten. Vooral instrumenten die 
niet tegen marktwaarde gewaardeerd worden kunnen immers, als gevolg van vroegere 
rentebewegingen, reeds winsten of verliezen inhouden die het inkomen van de bank 
na verloop van tijd kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld: een langetermijnlening met 
vaste rente die werd afgesloten toen de rentevoeten laag waren en onlangs werd 
geherfinancierd met schulden waarvoor een hogere rente moet worden betaald, zal, 
gedurende haar resterende looptijd, wegen op het inkomen van de bank. 
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11. METHODES VOOR EEN GEZOND RENTERISICOBEHEER 

1. Voor een gezond renterisicobeheer moeten vier fundamentele regels worden 
toegepast inzake beheer van vorderingen, schulden en buiten-balansinstrumenten: 
- een passende opvolging door de raad van bestuur en de algemene directie; 
- passende beleidslijnen en procedures voor risicobeheer; 
- passende functies voor risicometing, -bewaking en -beheersing: en 
- allesomvattende interne controles en onafhankelijke audits. 

2. De specifieke wijze waarop een bank die regels toepast voor haar 
renterisicobeheer, zal afhangen van de complexiteit en de aard van haar portefeuilles 
en werkzaamheden alsook van de mate waarin zij aan het renterisico is blootgesteld. 
Er bestaan dan ook talrijke verschillende vormen van passend renterisicobeheer. Zo 
kunnen minder complexe banken waar de leden van de algemene directie actief 
deelnemen aan de dagelijkse werkzaamheden, steunen op relatief eenvoudige 
renterisicobeheerprocessen. Daarentegen zullen andere banken met meer technische 
en sterk gediversifieerde verrichtingen waarschijnlijk ingewikkelder en meer formele 
renterisicobeheerproessen moeten toepassen om rekening te houden met hun wijde 
waaier aan financiële activiteiten en om hun algemene directie de nodige informatie te 
verstrekken voor het bewaken en sturen van de dagdagelijkse activiteiten. Bovendien 
vereisen de meer geavanceerde renterisicobeheerprocessen die dergelijke banken 
toepassen, passende interne controles met audits of andere passende 
opvolgingsmechanismen die de integriteit waarborgen van de informatie die door de 
hoge leiding wordt gebruikt om na te gaan of de beleidslijnen en begrenzingen worden 
nageleefd. Teneinde belangenconflicten te vermijden moeten de opdrachten van de 
personen die betrokken zijn bij de risicometing, -bewaking en -beheersing, voldoende 
gescheiden en onafhankelijk zijn van de opdrachten van de personen die 
bedrijfsbeslissingen nemen en posities innemen. 

3. Net als voor andere risicocategorieën is het Comité van oordeel dat de 
bewaking van het renterisico op geconsolideerde, allesomvattende basis dient te 
geschieden, waarbij rekening wordt gehouden met het renterisico in de 
dochterondernemingen. Toch moeten de instellingen ook ten volle rekening houden 
met wettelijke verschillen en mogelijke hindernissen voor cash flow bewegingen 
tussen verbonden ondernemingen en hun risicobeheerproces hierop afstemmen. Via 
de consolidatietechniek kan weliswaar een allesomvattende renterisicometing worden 
verkregen, maar deze techniek kan er ook toe leiden dat het risico wordt onderschat 
ingeval posities in een verbonden onderneming worden gebruikt om posities in een 
andere verbonden onderneming te neutraliseren. Dit is toe te schrijven aan het feit dat 
een traditionele boekhoudkundige consolidatietechniek toestaat dat dergelijke posities 
elkaar theoretisch opheffen, hoewel de bank dat in praktijk mogelijkerwijs niet kan 
waarmaken wegens wettelijke of operationele beperkingen. De leiding dient oog te 
hebben voor een mogelijke onderschatting van de risico’s bij het gebruik van 
consolidatietechnieken in dergelijke omstandigheden. 
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111. OPVOLGING VAN HET RENTERISICO DOOR DE RAAD 
VAN BESTUUR EN DE ALGEMENE DIRECTIE ’ 

Een doeltreffende opvolging door de raad van bestuur en de algemene directie 
van de bank is cruciaal voor een gezond renterisicobeheerproces. Het is van essentieel 
belang dat die personen zich terdege bewust zijn van hun verantwoordelijkheden op 
dit gebied en dat zij hun opdracht met betrekking tot de opvolging en het beheer van 
het renterisico op passende wijze uitoefenen. 

A. Raad van bestuur 

Beginsel 1: 

In het kader van zijn verantwoordelijkheden dient de raad van bestuur van een 
bank de strategieën en beleidslijnen voor het renterisieobeheer goed te keuren en 
erop toe te zien dat de algemene directie de nodige stappen onderneemt om die 
risico’s te bewaken en te beheersen. De raad van bestuur dient geregeld op de 
hoogte te worden gebracht van het renterisico waaraan de bank is blootgesteld, 
om de bewaking en beheersing van dit risico te beoordelen. 

1. De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de onderkenning 
van de aard en het niveau van het door de bank gelopen renterisico. De raad dient de 
algemene strategieën en beleidslijnen goed te keuren die het renterisico van de bank 
bepalen of beïnvloeden. Hij toetst de algemene doelstellingen van de bank aan het 
renterisico en moet zorgen voor duidelijke richtlijnen over het voor de bank 
aanvaardbare renterisiconiveau. Daarnaast dient de raad ook de beleidslijnen goed te 
keuren die de bevoegdheden en verantwoordelijkheden vastleggen voor het beheer 
van het renterisico. 

2. De raad van bestuur heeft dus als taak de algemene beleidslijnen van de bank 
in verband met het renterisico goed te keuren en erop toe te zien dat de directie de 
nodige stappen onderneemt om dit risico te identificeren, te meten, te bewaken en te 
beheersen. De raad of één van zijn gespecialiseerde comités dient geregeld voldoende 
gedetailleerde en recente informatie te onderzoeken om een duidelijk inzicht te krijgen 
in en een beoordeling te maken van de prestaties van de algemene directie inzake het 
beheer en de bewaking van dit risico met naleving van de door de raad goedgekeurde 

’ In dit hoofdstuk wordt uitgegaan van een bchccrssuuctuur dit bewal uit een raad van bcrcuur en een 
algcmenc directie. Het Bazelcomité is er zich van bewust dat de wcnelijkc en reglementairc kaders voor 
de rol van de raad van bestuur cn de algemene directie in de verschillende landcn aanricnlijk 
verschillen. In sommige. landen is de raad van bestuur hoofdzakelijk. en soms exclusief. belast met het 
toezicht op het uitvoerend orgaan (de algemene dircc& de algemene leiding) om zich ervan te 
vcrgcwissen dat dit orgaan zijn taak vervult. Dc rand wordt dan ook in sommige gevallen gczicn 31s 
een mezichmrgaan. Dit houdt in dat hij geen uitvocrcndc functies heeft. In andcrc Iandcn hccli de raad 
daarentegen ruimere bcvocgdheden en stippelt hij het algemene kader voor het bankbehccr uil. Gczicn 
die verschillen worden met dc begrippen “rand van bestuur” en “algcmenc directie” in dit document 
geen spccilïcke rechtsvormen bedoeld mnar vcelcer twee bcslissingsfunclics in cen bank. 
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beleidslijnen. Dergelijk onderzoek dient frequenter te geschieden als de bank 
belangrijke posities houdt in complexe instrumenten. Bovendien moet de raad of één 
van zijn comités de belangrijkste beleidslijnen voor het renterisicobeheer en de 
algemene bedrijfsstrategieën die de blootstelling aan dit risico beïnvloeden, geregeld 
herzien. 

3. De raad van bestuur dient discussies aan te moedigen tussen zijn leden en de 
algemene directie - alsook tussen de algemene directie en andere personen in de bank 
- over de blootstelling van de bank aan het renterisico en over het beheerproces van-dit 
risico. De leden van de raad van bestuur hoeven geen gedetailleerde technische 
kennis te hebben van complexe financiële instrumenten, juridische aangelegenheden 
of geavanceerde risicobeheertechnieken. Zij moeten er evenwel voor zorgen dat de 
algemene directie de door de bank gelopen risico’s volledig begrijpt en dat de bank 
over personeel beschikt met de nodige technische vaardigheden om die risico’s te 
beoordelen en te beheersen. 

B. Algemene directie 

Beginsel 2: 

De algemene directie moet erop toezien dat de structuur van de activiteiten van 
de bank en het niveau van het renterisico dat zij loopt doeltreffend worden 
beheerd, dat er passende beleidslijnen eo procedures zijn ingevoerd om dit risico 
te beheersen en te begrenzen en dat de nodige middelen beschikbaar zijn om het 
renterisico te beoordelen en te beheersen. 

1. De algemene directie moet zorgen voor passende beleidslijnen en procedures 
voor het beheer van het renterisico op lange termijn en op dagdagelijkse basis, alsook 
voor een duidelijke afbakening van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor 
het bewaken en beheersen van dit risico. Daarnaast staat zij ook in voor: 
- passende begrenzingen voor het nemen van risico’s; 
- passende risicometingssystemen en -normen; 
- criteria voor de beoordeling van posities en de meting van prestaties; 
- een allesomvattende rapportering over het renterisico en een allesomvattend proces 

inzake toetsing van het renterisicobeheer; 
- doeltreffende interne controles. 

2. De renterisicorapportering aan de algemene directie dient zowel globale 
gegevens als voldoende preciseringen te bevatten om haar in staat te stellen de 
gevoeligheid van de instelling te beoordelen voor wijzigende marktomstandigheden 
en andere belangrijke risicofactoren. De algemene directie dient ook periodiek de 
beleidslijnen en procedures voor het renterisicobeheer te toetsen om zich ervan te 
vergewissen dat zij nog steeds passend en gezond zijn. Bovendien moet zij discussies 
over de methodes voor risicometing, -rapportering en -beheer aanmoedigen en voeren 
met de leden van de raad van bestuur en, afhankelijk van de omvang en de 
complexiteit van de bank, met de personeelsleden die belast zijn met het risicobeheer. 

3. De directie dient erop toe te zien dat de analyse en het beheer van het 
renterisico door bekwame personeelsleden wordt verricht die beschikken over de 



vereiste technische knowhow en ervaring, in overeenstemming met de aard en de 
omvang van het bedrijf van de bank. Er dienen voldoende personeelsleden te zijn om 
die opdrachten te vervullen en om een tijdelijke afwezigheid van personen die een 
sleutelfunctie uitoefenen, te kunnen opvangen. 

C. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden in verband met het 
renterisicobeheer 

Beginsel 3: 

De banken moeten duidelijk bepalen welke personen en/of comités 
verantwoordelijk zijn voor het renterisicobeheer en moeten zorgen voor een 
passende scheiding van opdrachten voor de voornaamste aspecten van het 
risicobeheerproces teneinde mogelijke belangenconflicten te vermijden. Banken 
moeten voorzien in functies voor risicometing, -bewaking en -beheersing met 
duidelijk afgelijnde opdrachten, voldoende onafhankelijk van de functies die 
posities innemen, en die over de gelopen risico’s rechtstreeks rapporteren aan de 
algemene directie en de raad van bestuur. Grotere of complexere banken moeten 
beschikken over een onafhankelijke cel die verantwoordelijk is voor het 
uittekenen en beheren van de functies voor de meting, bewaking en beheersing 
van het renterisico van de bank. 

1. Banken moeten duidelijk aangeven welke personen en/of comités 
verantwoordelijk zijn voor de diverse aspecten van het renterisicobeheer. De 
algemene directie dient de bevoegdheden en verantwoordelijkheden af te bakenen 
voor het uitstippelen van strategieën, het toepassen van tactieken en het uitoefenen 
van de risicometings- en risicorapporteringsfuncties in het renterisicobeheerproces. 
De directie moet ook de redelijke zekerheid bieden dat alle activiteiten en 
renterisicoaspecten opgenomen zijn in het risicobeheersysteem van de bank. 

2. Teneinde mogelijke belangenconflicten te vermijden moet worden gezorgd 
voor een passende scheiding tussen de opdrachten in verband met sleutelaspecten van 
het risicobeheerproces. De directie moet erop toezien dat voldoende veiligheden zijn 
ingebouwd om het gevaar te beperken dat personen die risicoposities innemen, een 
ongewenste invloed zouden uitoefenen op sleutelcontrolefuncties van het 
risicobeheerproces, zoals het uitwerken en opleggen van beleidslijnen en procedures, 
de risicorapportering aan de algemene directie en het uitoefenen van back- 
officefuncties. De aard en de draagwijdte van dergelijke veiligheden moeten 
afgestemd zijn op de omvang en de structuur van de bank. Zij moeten ook in 
overeenstemming zijn met de omvang en de complexiteit van het renterisico dat de 
bank loopt en met de complexiteit van haar transacties en verplichtingen. In de 
grotere of complexere banken moet een onafhankelijke cel verantwoordelijk zijn voor 
het uitwerken en beheren van de functies in verband met de renterisicometing. - 
bewaking en -beheersing. De controlefuncties van die cel, zoals het beheren van de 
risicobegrenzingen, maken deel uit van het algehele intern controlesysteem. 

3. De personeelsleden die instaan voor de meting, bewaking en beheersing van 
het renterisico moeten een grondige kennis hebben van alle soorten renterisico’s 
waaraan de bank is blootgesteld. 
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IV. PASSENDE BELEIDSLIJNEN EN PROCEDURES VOOR 
RISICOBEHEER 

Beginsel 4: 

Het is van essentieel belang dat de beleidslijnen en procedures in verband met 
het renterisico vatt een bank duidelijk gedefinieerd zijn en afgestemd zijn op de 

- aard en de complexiteit van haar activiteiten. Die beleidslijnen moeten op 
geconsolideerde basis worden toegepast en, zo nodig, op het niveau van de 
individuele verbonden ondernemingen, vooral om rekening te houden met 
wettelijke verschillen en mogelijke hindernissen voor cashstromen tussen de 
verbonden ondernemingen. 

1. Banken dienen welomschreven beleidslijnen en procedures te hanteren voor 
hun renterisicobegrenzing en -beheersing. Daarbij moet rekening worden gehouden 
met het risico dat de bank loopt op geconsolideerde basis, alsook, zo nodig, op het 
niveau van de verbonden ondernemingen of van andere afdelingen. Die beleidslijnen 
en procedures dienen de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor beslissingen 
in verband met renterisicobeheer af te bakenen en duidelijk aan te geven welke 
instrumenten mogen worden gebruikt, welke dekkingsstrategieën mogen worden 
gevolgd en welke posities mogen worden ingenomen. Daarnaast moeten de 
renterisicobeleidslijnen kwantitatieve parameters vastleggen die het risiconiveau 
bepalen dat voor de bank aanvaardbaar is. Zo nodig, moeten die begrenzingen verder 
worden uitgewerkt voor bepaalde types instrumenten, portefeuilles en 
werkzaamheden. Alle renterisicobeleidslijnen dienen op periodieke basis te worden 
getoetst en. zo nodig, herzien. De leiding dient de specifieke procedures en 
goedkeuringen vast te leggen die vereist zijn voor uitzonderingen op de beleidslijnen, 
begrenzingen en bevoegdheden. 

2. Een van de mogelijkheden voor de directie om het toegelaten risiconiveau op 
geconsolideerde basis en op het niveau van de diverse juridische entiteiten kenbaar te 
maken, is het verspreiden van een beleidsnota met een beschrijving van de toegelaten 
soorten instrumenten en werkzaamheden. In een dergelijke nota zouden de toegelaten 
instrumenten duidelijk geïdentificeerd moeten worden, hetzij per instrument, hetzij 
volgens hun kenmerken, en zou ook moeten worden beschreven voor welke 
doeleinden zij mogen worden aangewend. Die nota zou bovendien een duidelijke 
reeks institutionele procedures moeten vastleggen voor de verwerving van specifieke 
instrumenten, voor het portefeuillebeheer en voor het beheersen van het totale door de 
bank gelopen renterisico. 

Beginsel 5: 

Het is belangrijk dat de banken de risico’s verbonden aan nieuwe producten en 
activiteiten identificeren en zorgen voor passende procedures en controles 
alvorens hiermee van start te gaan. Belangrijke initiatieven inzake risicodekking 
of -beheer moeten eerst worden goedgekeurd door de raad van bestuur of door 
een bevoegd gedelegeerd comité. 
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3. Alvorens van start te gaan met nieuwe producten en werkzaamheden dient de 
bank die zorgvuldig te onderzoeken om na te gaan of ze hun renterisicokenmerken 
correct begrijpt en of ze ze kan inpassen in haar risicobeheerproces. Wanneer een 
bank nagaat of een product of activiteit een nieuw renterisico-element inhoudt, dient 
zij zich ervan bewust te zijn dat wijzigingen in de looptijd, in de renteherzieningen of 
in de terugbetalingsvoorwaarden, een ingrijpende invloed kunnen hebben op de 
renterisicokenmerken van een instrument. Een eenvoudig voorbeeld maakt dit 
duidelijk: een beslissing om een schatkistcertificaat op 30 jaar te kopen en in - 
portefeuille te houden, zou een duidelijk andere renterisicostrategie zijn voor een bank 
die zich tot dan toe zou beperkt hebben tot beleggingen op minder dan 3 jaar. Zo zal 
ook een bank die gespecialiseerd is in commerciële leningen op korte termijn met 
vaste rentevoet, en beslist om hypothecaire woonkredieten met vaste rentevoet te gaan 
verkopen, zich bewust moeten zijn van de risico’s verbonden aan de optionele 
clausules die in talrijke hypothecaire producten zijn ingebouwd en die de ontlener 
toestaan om zijn lening op om het even welk ogenblik vervroegd terug te betalen 
tegen een kleine tegenprestatie, als er al een wordt gevraagd. 

4. Alvorens een nieuw product of een nieuwe strategie voor het dekken of 
innemen van posities in te voeren, dient de directie ervoor te zorgen dat de bank 
beschikt over de passende operationele procedures en systemen voor risicobeheersing. 
De raad of een van zijn terzake bevoegde comités moet eveneens zijn goedkeuring 
verlenen voor belangrijke initiatieven op het vlak van risicodekking en -beheer 
vooraleer die worden toegepast. Voorstellen voor nieuwe instrumenten of strategieën 
zouden volgende gegevens moeten bevatten: 
- een beschrijving van het product of de strategie; 
- een beschrijving van de vereiste middelen voor een degelijk en doeltreffend beheer 

van het renterisico verbonden aan het product of de activiteit; 
- een analyse waarbij wordt nagegaan of de voorgestelde activiteiten redelijk zijn, 

gelet op de algemene financiële positie en het eigen-vermogensniveau van de bank; 
- de procedures voor de meting, bewaking en beheersing van de risico’s verbonden 

aan het product of de activiteit. 
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V. FUNCTIES VOOR RISICOMETING, -BEWAKING EN 
-BEHEERSING 

A. Renterisicometing 

Beginsel 6: 

Het is van essentieel belang dat de banken over renterisicometingssystemen 
beschikken die alle belangrijke renterisicobronnen bestrijken en de gevolgen van 
rentewijzigingen inschatten, rekening houdend met de omvang van hun bedrijf. 
De risicobeheerders en de bankleiding moeten een degelijk begrip hebben van de 
hypothesen die ten grondslag liggen aan het systeem. 

Algemeen gesteld dienen de banken te beschikken over 
renterisicometingssystemen - weliswaar afgestemd op hun complexiteit en hun 
activiteitengamma - die de gevolgen van rentewijzigingen voor hun inkomen en 
economische waarde evalueren. Die systemen moeten relevante metingen verrichten 
van het renterisiconiveau waaraan de bank momenteel is blootgesteld en moeten 
mogelijke overdreven toekomstige blootstellingen kunnen opsporen. 

1. De meetsystemen dienen: 
- alle relevante renterisico’s verbonden aan de vorderingen, schulden en 

buiten-balansposities van de bank te beoordelen; 
- gebruik te maken van algemeen aanvaarde financiële concepten en 

risicometingstechnieken; en 
- te steunen op omstandig gedocumenteerde hypothesen en parameters. 

2. Als algemene regel geldt dat een meetsysteem alle blootstellingen aan 
renterisico’s zou moeten dekken die voortvloeien uit het gehele bedrijf van de bank, 
dus zowel uit haar “trading boek”-bedrijf als uit haar klassieke “banking book”- 
activiteiten. Dit sluit niet uit dat voor verschillende activiteiten, verschillende 
meetsystemen en risicobeheermethodes kunnen worden gehanteerd, voor zover de 
leiding een overzicht blijft behouden van het totale renterisico voor alle producten en 
activiteiten samen. 

3. Het renterisicometingssysteem van een bank dient alle belangrijke 
renterisicobronnen te dekken, zoals het renteherzieningsrisico, het risico van 
verandering van de rentecurve, het basisrisico en het risico verbonden aan optionele 
clausules. In vele gevallen zal het globale risicoprofiel van de bank worden bepaald 
door de rentekenmerken van haar grootste portefeuilles. Hoewel alle portefeuilles van 
de bank op passende wijze moeten worden opgevolgd, dienen de meetsystemen 
dergelijke concentraties bijzonder nauwgezet te beoordelen. 
Renterisicometingssystemen dienen ook van zeer nabij de instrumenten op te volgen 
die de globale positie van de bank gevoelig kunnen beïnvloeden, ook al 
vertegenwoordigen die instrumenten geen enorme bedragen. Er dient ook bijzondere 
aandacht te worden besteed aan instrumenten met belangrijke ingebouwde of 
expliciete opties. 
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4. Er bestaan een aantal technieken om de blootstelling van het inkomen en de 
economische waarde aan het renterisico te meten. Die technieken verschillen in 
complexiteit gaande van eenvoudige berekeningen over statische simulaties op basis 
van de huidige portefeuilles, tot zeer geavanceerde technieken voor dynamische 
modellen die potentiële toekomstige verrichtingen en bedrijfsbeslissingen 
incalculeren. 

5. De eenvoudigste technieken voor de meting van het renterisiconiveau van een 
bank gaan uit van een vervaldagen/renteherzieningstijdschema dat de rentegevoelige 
vorderingen, schulden en buiten-balansposities indeelt in tijdvorken op grond van hun 
vervaldag (bij vaste rentevoeten) of op grond van de resterende looptijd tot de 
volgende renteherziening (bij variabele rentevoeten). Die tijdschema’s leveren 
eenvoudige indicatoren op van de renterisicogevoeligheid van het inkomen en de 
economische waarde. Wordt deze methode toegepast om het renterisico van het 
bedrijfsinkomen in te schatten, dan wordt ze doorgaans “gap analyse” genoemd. De 
omvang van de “gap” voor een gegeven tijdvork - m.a.w. vorderingen min schulden 
plus buiten-balansposities die in die tijdvork van rentevoet veranderen of op 
vervaldatum komen - geeft een aanwijzing van het renteherzieningsrisico dat de bank 
loopt. 

6. Een vervaldagen/renteherzieningstijdschema kan eveneens worden gebruikt 
om de gevolgen van rentebewegingen voor de economische waarde van de bank te 
evalueren door op elke tijdvork wegingsfactoren voor de gevoeligheid toe te passen. 
Die wegingsfactoren zijn over het algemeen gebaseerd op ramingen van de&nrrion 
van de vorderingen en schulden die in elke tijdvork vallen, waarbij de duration een 
maatstaf is voor de procentuele verandering van de economische waarde van een 
positie ingevolge een kleine renteschommeling. De op de duration gebaseerde 
wegingen kunnen worden gebruikt in combinatie met het 
vervaldagen/renteherzieningstijdschema om een ruwe schatting te verkrijgen van de 
wijziging van de economische waarde van een bank bij een welbepaalde reeks 
marktrentewijzigingen. 

7. Vele banken (vooral instellingen die complexe financiële instrumenten 
hanteren of een ingewikkeld risicoprofiel hebben) passen renterisicometingssystemen 
toe die meer geavanceerd zijn dan de methodes gebaseerd op eenvoudige 
vervaldagen/renteherzieningstijdschema’s. Zij gebruiken simulariefechnieken waarbij 
doorgaans wordt gewerkt met gedetailleerde evaluaties van de potentiële gevolgen van 
rentewijzigingen voor het inkomen en de economische waarde, door het maken van 
simulaties van de toekomstige rente-evolutie en de weerslag hiervan op de cash flows. 
Bij sfatische simulaiies worden enkel de cash flows beoordeeld die voortvloeien uit de 
huidige balans- en buiten-balansposities van de bank. De techniek van de 
dynamische simularie is gebaseerd op gedetailleerdere hypothesen over de 
toekomstige rente-evolutie en de verwachte wijzigingen in de activiteit van de bank 
tijdens de betrokken periode. Deze meer geavanceerde technieken houden rekening 
met de dynamische interactie van betaalstromen en rentevoeten, en schatten de 
gevolgen van ingebouwde of expliciete opties beter in. 
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8. Welk meetsysteem ook wordt toegepast, het nut van elke techniek hangt af van 
de geldigheid van de onderliggende hypothesen en van de juistheid van de 
basismethodologieën die worden toegepast om de blootstelling aan het renterisico in 
een model te gieten. Bij het uitwerken van renterisicometingssystemen moeten de 
banken er voor zorgen dat de gedetailleerdheid van de informatie over hun 
rentegevoelige posities in overeenstemming is met de complexiteit en de inherente 
risico’s van die posities. Bij de “gap analyse” hangt de precisie van de 
renterisicometing bijvoorbeeld gedeeltelijk af van het aantal tijdvorken waarin posities 
worden samengebracht. Het samenvoegen van posities/cash flows in brede tijdvorken 
levert uiteraard een minder nauwkeurig resultaat op. In de praktijk moet een bank het 
belang van het potentiële precisieverlies beoordelen bij het bepalen van de mate 
waarin samenvoegingen en vereenvoudigingen worden toegelaten in de meetmethode. 

9. Ramingen van de blootstelling aan het renterisico - ongeacht of het gaat om 
blootstellingen van het inkomen of van de economische waarde - maken in één of 
andere vorm gebruik van voorspellingen over de mogelijke rente-evolutie. Voor hun 
risicobeheer dienen de banken een renteschommeling in te bouwen die groot genoeg is 
om de risico’s te bestrijken verbonden aan hun portefeuilles. Zij moeten het gebruik 
van diverse scenario’s overwegen waarbij met name rekening wordt gehouden met de 
mogelijke gevolgen van gewijzigde relaties tussen rentevoeten (i.e. het risico van 
verandering van de rentecurve en het basisrisico) en van wijzigingen van het algemeen 
renteniveau. Om de vermoedelijke rentebewegingen te bepalen zouden zij 
bijvoorbeeld simulatietechnieken kunnen gebruiken. Ook de statistische analyse kan 
een belangrijke rol spelen bij de beoordeling van de correlatiehypothesen met 
betrekking tot het basisrisico of het risico van verandering van de rentecurve. 

10. Daarnaast is het voor het risicometingsproces van essentieel belang dat de 
gegevens over de huidige posities correct en tijdig beschikbaar zijn. De banken 
dienen er voor te zorgen dat al hun belangrijke posities en cash ftows. ongeacht of ze 
voortvloeien uit balans- of buiten-balansposities, tijdig worden opgenomen in het 
meetsysteem. In voorkomend geval zouden die gegevens informatie moeten bevatten 
over de coupons of cash flows van de instrumenten of contracten waarop ze 
betrekking hebben. Elke manuele aanpassing van de basisgegevens moet omstandig 
worden gedocumenteerd en de aard van de wijzigingen en de reden waarom ze 
worden aangebracht, moeten duidelijk zijn. Vooral aanpassingen van verwachte cash 
flows voor verwachte vervroegde terugbetalingen moeten weloverwogen zijn en 
onderzocht kunnen worden. 

ll. Voor de beoordeling van de resultaten van de renterisicometingssystemen is 
het van belang dat de risicobeheerders en de bankleiding een degelijk begrip hebben 
van de onderliggende hypothesen van het systeem. Er zou vooral voorzichtig moeten 
worden omgesprongen met technieken waarbij geavanceerde simulaties worden 
gebruikt opdat het geen “zwarte dozen” zouden worden die gegevens opleveren die op 
het eerste gezicht accuraat lijken maar in werkelijkheid niet erg nauwkeurig blijken te 
zijn wanneer men hun specifieke hypothesen en parameters kent. De voornaamste 
hypothesen moeten door de algemene directie en de risicobeheerders worden 
goedgekeurd en ten minste jaarlijks worden herzien. Bovendien zijn een duidelijke 
documentering en een goed begrip van hun betekenis noodzakelijk. De hypothesen 
die worden gebruikt om de rentegevoeligheid te bepalen van complexe instrumenten 
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en instrumenten met een onzekere vervaldag, moeten in het bijzonder omstandig 
worden gedocumenteerd en streng getoetst. 

12. Bij de meting van de blootstelling aan het renterisico dienen twee andere 
aspecten bijkomend te worden belicht: de behandeling van de posities waarvoor de 
feitelijke vervaldag verschilt van de contractuele vervaldag, en van de posities die in 
verschillende munten zijn uitgedrukt. Posities zoals spaar- en zichtdeposito’s kunnen 
een contractuele of geen vervaldag hebben maar in beide gevallen kunnen de 
deposanten over het algemeen op om het even welk ogenblik hun geld afhalen. - 
Bovendien kiezen banken er vaak voor om de rente op die deposito’s niet aan te 
passen aan de marktrenteschommelingen. Die factoren bemoeilijken de meting van 
het renterisiconiveau aangezien niet enkel de waarde van de posities maar ook de 
spreiding in de tijd van hun cash flows kan veranderen bij een rentewijziging. Wat de 
vorderingen van de banken betreft, kan er onzekerheid zijn over het tijdstip van de 
cash flows, ingevolge mogelijkheden voor vervroegde terugbetaling bij hypothecaire 
vorderingen of instrumenten gekoppeld aan hypotheken. Deze aspecten worden in 
detail behandeld in bijlage A die integraal deel uitmaakt van deze tekst. 

13. Banken met posities die in verschillende munten zijn uitgedrukt kunnen een 
renterisico lopen voor elk van die munten. Aangezien de rentecurve voor elke munt 
verschillend is, moeten de banken het gelopen renterisico normalerwijze per munt 
beoordelen. Banken die beschikken over de vereiste knowhow en technische 
ondersteuning, en die omvangrijke risico’s in verschillende munten lopen, kunnen in 
hun risicometingsproces methodes inbouwen om hun gelopen risico’s voor de diverse 
munten samen te voegen met gebruikmaking van hypothesen over de correlatie tussen 
de rentevoeten in de verschillende munten. Een bank die correlatiehypothesen 
hanteert om haar gelopen risico’s samen te voegen, zou op periodieke basis moeten 
onderzoeken of die hypothesen stabiel en accuraat zijn. Zij zou eveneens moeten 
toetsen welk potentieel risico zij zou lopen indien dergelijke correlaties zouden 
afbrokkelen. 

B. Begrenzingen 

Beginsel 7: 

De banken moeten operationele begrenzingen en andere procedures uitwerken 
en opleggen om de risico’s binnen perken te houden die verenigbaar zijn met hun 
interne beleidslijnen. 

1. Het doel van het renterisicobeheer van een bank is haar gelopen renterisico 
binnen zelfopgelegde parameters te houden bij diverse mogelijke rentewijzigingen. 
De bank kan dat doel bereiken door een systeem te hanteren dat begrenzingen oplegt 
aan het renterisico en richtlijnen bevat voor het nemen van risico’s. Een dergelijk 
systeem dient grenzen voor het renterisiconiveau af te bakenen en, zo nodig, ook in de 
mogelijkheid te voorzien om begrenzingen te bepalen per portefeuille, per activiteit of 
per bedrijfseenheid. Begrenzingssystemen moeten er ook voor zorgen dat de aandacht 
van de directie onmiddellijk wordt gevestigd op posities die een vooraf bepaald 
niveau overschrijden. Een degelijk begrenzingssysteem moet de directie in staat 
stellen om het gelopen renterisiconiveau te beheersen, discussies op gang te brengen 
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over opportuniteiten en risico’s en het daadwerkelijk nemen van risico’s te bewaken 
met inachtneming van de vooraf vastgelegde aanvaardbare risicodrempels. 

2. De begrenzingen die de bank zich oplegt dienen verenigbaar te zijn met haar 
algemene aanpak van de renterisicometing. De raad van bestuur dient globale 
renterisicobegrenzingen die het aanvaardbare renterisiconiveau duidelijk weergeven, 
goed te keuren en geregeld te herzien. Die drempels dienen in verhouding te staan tot 
de omvang, de complexiteit en de eigen-vermogenstoestand van de bank alsook tot 
haar bekwaamheid om de risico’s die zij loopt te meten en te beheren. Afhankelijk 
van de aard van de portefeuilles en de algemene geavanceerdheid, kunnen ook 
begrenzingen worden vastgelegd per bedrijfseenheid, portefeuille, instrument of 
categorie van instrumenten. De gedetailleerdheid van de risicobegrenzingen zou de 
kenmerken moeten weerspiegelen van de portefeuilles van de bank, inclusief de 
verschillende renterisicobronnen waaraan zij is blootgesteld. 

3. Overschrijdingen van begrenzingen dienen onmiddellijk te worden gemeld aan 
de betrokken leden van de algemene directie. Er dienen duidelijke richtlijnen te 
bestaan over de wijze waarop de algemene directie op de hoogte moet worden 
gebracht en over de stappen die zij in dergelijke gevallen moet ondernemen. Het is 
belangrijk uit te maken of de begrenzingen absoluut zijn, m.a.w. of ze nooit mogen 
worden overschreden, dan wel of ze in bepaalde, duidelijk omschreven 
omstandigheden toch tijdelijk mogen worden overschreden. In dat verband kan een 
vrij conservatieve houding bij de keuze van de begrenzingen een belangrijke factor 
zijn. 

4. Ongeacht hun aggregatieniveau zouden de begrenzingen verenigbaar moeten 
zijn met de algemene aanpak door de bank van haar renterisicometing en rekening 
moeten houden met de potentiële weerslag van marktrentewijzigingen op het 
gerapporteerde inkomen en de economische waarde van de bank. Vanuit een 
inkomensoogpunt dienen de banken de begrenzingen te specificeren voor de 
veranderlijkheid van de netto-opbrengsten en van de nettorente-opbrengsten. om aldus 
de bijdrage van niet-rentegebonden opbrengsten aan het door de bank gelopen 
renterisico goed te kunnen inschatten. Dergelijke begrenzingen preciseren doorgaans 
de aanvaardbare volatiliteitsniveaus van het inkomen voor specifieke rentescenario’s. 

5. De aard van de begrenzingen in verband met de weerslag van de rentevoeten 
op de economische waarde van een bank, dient aangepast te zijn aan de omvang en de 
complexiteit van de onderliggende posities. Voor banken met een traditioneel 
bankingbedrijf en beperkte portefeuilles langetermijninstrumenten, opties, 
instrumenten met ingebouwde opties en andere instrumenten waarvan de waarde 
aanzienlijk kan schommelen als gevolg van marktrentewijzigingen. kunnen vrij 
eenvoudige begrenzingen voor de omvang van die portefeuilles volstaan. Complexere 
banken zullen evenwel gedetailleerdere begrenzingssystemen nodig hebben voor de 
aanvaardbare schommelingen van de geraamde economische waarde van de bank. 

6. Renterisicobegrenzingen kunnen zijn afgestemd op specifieke scenario’s van 
marktrenteschommelingen, zoals een verhoging of verlaging met een bepaalde 
omvang. De rentebewegingen die worden gebruikt om die begrenzingen vast te 
leggen, moeten relevante stresssituaties inhouden, rekening houdend met de 
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historische volatiliteit van de rentevoeten en met de tijd die de leiding nodig heeft om 
de risico’s te kunnen bijsturen. De begrenzingen kunnen ook gebaseerd zijn op 
maatstaven die zijn afgeleid uit de onderliggende statistische verdeling van de 
rentevoeten, zoals de technieken van “eamings at risk” of “economie value at risk!‘. 
Bovendien moeten de omschreven scenario’s rekening houden met alle mogelijke 
renterisicobronnen voor de bank, zoals het mismatch-risico, het risico van verandering 
van de rentecurve, het basisrisico en het risico verbonden aan optionele clausules. 
Eenvoudige scenario’s, gebaseerd op parallelle rentebewegingen kunnen ontoereikend 
blijken om dergelijke risico’s op te sporen. 

C. Stresstesten 

Beginsel 8: 

De banken moeten meten in welke mate ze verliezen dreigen te lijden in kritieke 
marktomstandigheden - onder meer indien de onderliggende basishypothesen op 
de helling komen te staan -en moeten rekening houden met die resultaten bij het 
uitwerken en herzien van hun renterisicobeleidslijnen en -begrenzingen. 

Het risicometingssysteem moet eveneens een relevante beoordeling mogelijk 
maken van de weerslag van kritieke marktomstandigheden op de bank. Er dienen 
stresstesten te worden uitgewerkt om informatie te verkrijgen over het type 
omstandigheden waarin de strategieën of posities van de bank het meest kwetsbaar 
zouden zijn; die zouden dan beter kunnen worden afgestemd op de risicokenmerken 
van de bank. Mogelijke stressscenario’s zouden bijvoorbeeld brutale wijzigingen van 
het algemene renteniveau kunnen zijn, wijzigingen in de relaties tussen de 
referentiemarktrentevoeten (basisrisico), wijzigingen in de helling en de vorm van de 
rentecurve (risico van verandering van de rentecurve), liquiditeitsschommelingen op 
de voornaamste financiële markten of veranderingen van de volatiliteit van 
marktrentevoeten. Daarnaast zouden ook stressscenario’s moeten worden uitgewerkt 
waarin de voornaamste parameters en hypothesen voor de bedrijfsuitoefening op de 
helling komen te staan. Stresstesten voor de hypothesen die worden gebruik voor 
illiquide instrumenten en instrumenten met onzekere contractuele vervaldagen zijn 
van doorslaggevend belang om een duidelijk beeld te krijgen van het risicoprofiel van 
de bank. Bij het uitvoeren van stresstesten dient bijzondere aandacht te worden 
besteed aan instrumenten of markten waarvoor het, wegens concentraties, moeilijker 
kan blijken om de posities in crisissituaties af te wikkelen of in te dekken. Naast deze 
meer waarschijnlijke gebeurtenissen dienen de banken ook rekening te houden met 
rampscenario’s. De directie en de raad van bestuur dienen het concept en de 
resultaten van die stresstesten geregeld te herzien en te zorgen voor passende 
rampenplannen. 

D. Bewaking van en rapportering over het renterisico 

Beginsel 9: 

De banken moeten beschikken over passende informatiesystemen voor de 
meting, bewaking, beheersing van en rapportering over het gelopen renterisico. 
De verslagen moeten tijdig worden meegedeeld aan de raad van bestuur van de 
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bank, aan haar algemene directie en, zo nodig, aan de leiders van afzonderlijke 
operationele diensten. 

1. Om de blootstelling aan het renterisico te kunnen beheren is het van essentieel 
belang dat de bank beschikt over een systeem voor de verstrekking van 
beheersinformatie dat correct, informatief en tijdig werkt. Dit is zowel belangrijk 
voor het doorgeven van gegevens aan de directie als voor het kunnen naleven van de 
beleidslijnen van de raad. De rapportering over risicometingen moet op geregelde 
tijdstippen geschieden en nauwkeurige toetsingen inhouden van de risico’s aan de in 
de beleidslijnen vastgelegde begrenzingen. Bovendien dienen de vroegere 
voorspellingen of risicoramingen te worden vergeleken met de werkelijke resultaten 
om eventuele tekortkomingen in de modellen op te sporen. 

2. De raad dient geregeld gedetailleerde verslagen over het genomen renterisico 
te onderzoeken. Hoewel het soort verslag dat wordt voorgelegd aan de raad en aan de 
leidinggevende organen op diverse niveaus afhankelijk zal zijn van het 
renterisicoprofïel van de bank, zouden alle verslagen op zijn minst de volgende 
informatie moeten bevatten: 
- een algemeen beeld van het totale risiconiveau waaraan de bank is blootgesteld; 
- verslagen waaruit blijkt dat de beleidslijnen en begrenzingen worden nageleefd; 
- de resultaten van de stresstesten, inclusief van de testen waarbij de fundamentele 

parameters en hypothesen op de helling komen te staan; en 
- samenvattingen van de bevindingen van de toetsingen van de beleidslijnen en 

procedures in verband met het renterisico en van de passende aard van de 
renterisicometingssystemen, inclusief de eventuele bevindingen van de interne of 
externe auditoren en consultants. 



VI. INTERNE CONTROLES 

Beginsel 10: 

De banken moeten beschikken over een passend systeem van interne controles op 
hun renterisicobeheerproces. De doeltreffendheid van dit intern controlesysteem 
moet geregeld op onafhankelijke wijze worden getoetst en beoordeeld, en zo 
nodig, worden aangepast of verbeterd. De betrokken toezichtautoriteiten moeten 
inzage hebben in de resultaten van die toetsingen. 

1. Banken moeten beschikken over passende interne controles die zorgen voor de 
integriteit van hun renterisicobeheersysteem. Die interne controles dienen integraal 
deel uit te maken van het algemeen intern-controlesysteem van de instelling. Zij 
dienen de doeltreffendheid en efficiëntie van de verrichtingen in de hand te werken, 
alsook de betrouwbaarheid van de financiële en reglementaire rapportering, de 
naleving van de relevante wetten, reglementen en institutionele beleidslijnen. Een 
doeltreffend intern-controlesysteem voor het renterisico moet bestaan uit: 
- een sterke controle-omgeving; 
- een passend systeem voor risico-identificatie en -beoordeling; 
- richtlijnen voor controle-activiteiten zoals beleidslijnen, procedures en 

methodologieën; 
- passende informatiesystemen; en, 
- permanente toetsing van de naleving van bestaande beleidslijnen en procedures. 

Bij het uitwerken van beleidslijnen en procedures voor de controles moet de nodige 
aandacht worden besteed aan passende goedkeuringsprocedures, begrenzingen van het 
risiconiveau, akkoordbevindingen, toetsingen en andere methodes die de redelijke 
zekerheid moeten bieden dat de doelstellingen van het renterisicobeheer van de bank 
worden bereikt. Vele aspecten van een degelijk risicobeheerproces, zoals 
risicometing, -bewaking en -beheersing, zijn ook de sleutelelementen van een 
doeltreffend intern-controlesysteem. De banken moeten erop toezien dat alle aspecten 
van het intern-controlesysteem doeltreffend zijn, ook de aspecten die niet rechtstreeks 
deel uitmaken van het risicobeheerproces. 

2. Een ander belangrijk aspect van de interne controle op het 
renterisicobeheerproces is het uitvoeren van geregelde beoordelingen en toetsingen. 
Dit houdt in dat de bank erop moet toezien dat haar personeelsleden de 
voorgeschreven beleidslijnen en procedures naleven en dat haar doelstellingen via die 
procedures ook daadwerkelijk kunnen worden verwezenlijkt. Dergelijke 
beoordelingen en toetsingen moeten ook inspelen op relevante wijzigingen die een 
weerslag kunnen hebben op de efficiëntie van de controles, zoals wijzigingen in de 
marktomstandigheden, het personeelsbestand, de technologieën en de wijze waarop de 
renterisicobegrenzingen worden nageleefd. Daarnaast moeten zij ervoor zorgen dat 
er, bij overschrijdingen van begrenzingen, een passende follow-up is door de 
bankleiding. De leiding moet erop toezien dat al die toetsingen en beoordelingen 
geregeld worden uitgevoerd door personen die onafhankelijk zijn van de functies die 
zij moeten onderzoeken. De bank dient over een systeem te beschikken dat tijdig 
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zorgt voor herzieningen van of verbeteringen aan de interne controles wanneer die 
gerechtvaardigd zijn. 

3. Het onderzoek van het renterisicometingssysteem dient de gebruikte 
hypothesen, parameters en methodologieën te evalueren. Met die controles moeten 
verschillende doelstellingen worden nagestreefd: inzicht verwerven in het gehanteerde 
meetsysteem, dit systeem uittesten en documenteren, de nauwkeurigheid ervan 
beoordelen en oplossingen aanbevelen voor de zwakke punten die erin werden 
ontdekt. Bevat het meetsysteem een of meer aanvullende systemen of procedures, dan 
moet bij het onderzoek worden nagegaan of die aanvullende systemen goed zijn 
geïntegreerd en voor alle sleutelaspecten onderling verenigbaar zijn. De resultaten 
van het onderzoek dienen, samen met voorstellen voor verbeteringen, aan de 
algemene directie en/of aan de raad te worden voorgelegd. Er dient dan zo spoedig 
mogelijk gevolg aan gegeven te worden. 

4. Met welke frequentie en hoe grondig een bank haar meetmethodes en - 
modellen moet onderzoeken, hangt gedeeltelijk af van het specifieke renterisiconiveau 
van haar portefeuilles en activiteiten, van de snelheid en de aard van 
marktrentewijzigingen en van de snelheid en de complexiteit van innovaties inzake 
renterisicometing en beheer. 

5. Banken, vooral als ze zijn blootgesteld aan complexe risico’s, dienen hun 
meet-, bewaking+ en beheersfuncties geregeld te laten onderzoeken door een 
onafhankelijke partij (zoals een interne of externe auditor). In dat geval dienen de 
schriftelijke verslagen van die externe auditoren of andere externe partijen ter 
beschikking te worden gesteld van de betrokken toezichthoudende autoriteiten. Het is 
van essentieel belang dat een onafhankelijk onderzoeker er zich van vergewist dat het 
risicometingssysteem van de bank rekening houdt met alle relevante 
renterisicogegevens, ongeacht of ze betrekking hebben op balans- of buiten- 
balansactiviteiten. De onderzoeker dient bij zijn risicobeoordeling rekening te houden 
met de volgende factoren: 

- het renterisiconiveau, m.a.w. 
l het volume en de prijsgevoeligheid van diverse producten; 
l de kwetsbaarheid van het inkomen en het eigen vermogen voor diverse 

rentewijzigingen waaronder veranderingen van de rentecurve; 
l de blootstelling van het inkomen en de economische waarde aan 

verschillende andere renterisicovormen waaronder het basisrisico en het 
risico verbonden aan optionele clausules; 

- de kwaliteit van het renterisicobeheer, m.a.w. nagaan 
l of het intern meetsysteem aangepast is aan de aard, de omvang en de 

complexiteit van de bank en haar bedrijf; 
l of de bank beschikt over een onafhankelijke cel voor risicocontrole, die 

verantwoordelijk is voor het uitwerken en beheren van de systemen voor 
risicometing, -bewaking en -beheersing; 

l of de raad van bestuur en de algemene directie actief deelnemen aan het 
risicobeheersingssysteem; 
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l of de interne beleidslijnen, controles en procedures in verband met het 
renterisico goed zijn gedocumenteerd en worden nageleefd; 

l of de hypothesen van het risicometingsysteem goed zijn gedocumenteerd, 
of de gegevens op passende wijze worden verwerkt en of de samenvoeging 
van de gegevens op een correcte en betrouwbare wijze geschiedt; 

l of de bank beschikt over personeelsleden die bekwaam zijn om een gezond 
risicobeheerproces te voeren. 

6. Indien de onafhankelijke onderzoeken door interne auditoren worden verricht, 
wordt de banken aanbevolen hun functies voor risicometing, -bewaking en - 
beheersing geregeld te laten onderzoeken door externe auditoren. 



28 

VII. OPVOLGING VAN HET RISICO DOOR DE 
TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEITEN 

Beginsel 11: 

De toezichtautoriteiten dienen van de banken tijdig voldoende informatie te 
krijgen om hun renterisiconiveau te kunnen beoordelen. Die informatie moet pp 
passende wijze rekening houden met de looptijden- en valutaspreiding van de 
portefeuille, inclusief de buiten-balansgegevens, alsook met andere relevante 
factoren zoals het onderscheid tussen het “trading boek”-bedrijf en de overige 
activiteiten. 

1. De toezichtautoriteiten dienen geregeld voldoende informatie te krijgen om het 
gelopen renterisico per bank te kunnen beoordelen. Teneinde de rapporteringlast tot 
een minimum te beperken, kan die informatie worden verkregen via 
gestandaardiseerde rapporteringsschema’s die de banken voorleggen, via inspecties ter 
plaatse, of via andere middelen zoals interne beheersverslagen. Welke informatie de 
diverse toezichtautoriteiten precies ontvangen kan weliswaar verschillen, maar ze 
moet hen in staat stellen om het niveau en de evolutie van het door de bank gelopen 
renterisico te beoordelen. Die informatie kan worden verkregen uit de interne 
metingen van de banken of uit meer gestandaardiseerde verslagen. De 
toezichtautoriteiten dienen ten minste voldoende informatie te krijgen om de banken 
te identificeren en te bewaken die geconfronteerd zijn met belangrijke 
renteherziening-mismatches. Gegevens uit interne beheersverslagen zoals 
vervaldagemrenteherzieningsgaps, ramingen op grond van simulaties van inkomens 
en economische waarde en resultaten van stresstesten kunnen hiervoor bijzonder 
nuttig zijn. 

2. Een van de methodes die de toezichthouders kunnen hanteren is het 
prudentiële-rapporteringssysteem waarmee informatie wordt ingezameld over de 
posities van de bank op grond van de resterende looptijd of de resterende looptijd tot 
de volgende renteherziening. In die benadering brengt een bank haar rentegevoelige 
vorderingen, schulden en buiten-balansposities onder in een reeks vervaldagen- of 
renteherzieningsvorken. Bovendien dient de informatie de saldi te preciseren per 
soort instrumenten met sterk verschillende cash flow-kenmerken. 

3. Toezichtautoriteiten kunnen bijkomende informatie wensen te verkrijgen over 
de posities waarvoor de feitelijke vervaldag verschilt van de contractuele vervaldag. 
Een onderzoek van de resultaten van het interne model van de bank, waarbij eventueel 
wordt uitgegaan van verschillende hypothesen, scenario’s en stresstesten kan ook heel 
wat informatie opleveren. 

4. Banken die in verschillende munten werken, kunnen voor elke munt een 
renterisico lopen. De toezichtautoriteiten kunnen de banken dan ook vragen om per 
munt het risico te analyseren dat zij lopen, althans wanneer het om betekenisvolle 
bedragen gaat. 
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5. Een andere vraag is in welke mate het renterisico dient te worden geanalyseerd 
uitgaande van de bank in haar geheel, dan wel of een afzonderlijke analyse nodig is 
van het “trading boek” dat tegen marktwaarde wordt gewaardeerd en het “banking 
boek” dat meestal niet volgens die methode wordt gewaardeerd. Als algemene regel 
geldt dat een meetsysteem de renterisico’s uit alle activiteiten van de bank zou 
moeten bestrijken, dus zowel haar “trading boek”-activiteiten als haar andere 
activiteiten. Dit neemt niet weg dat voor verschillende activiteiten, verschillende 
meetsystemen en risicobeheermethodes kunnen worden toegepast. De bankleiding 
zou niettemin een totaal beeld moeten hebben van het renterisico van alle producten 
en activiteiten samen. Toezichthouders kunnen meer specifieke informatie wensen 
over de wijze waarop de “trading boek”- en “banking boek”-activiteiten worden 
gemeten en in één enkel meetsysteem worden ingepast. Zij moeten er zich ook van 
vergewissen dat het renterisico voor beide activiteiten op passende wijze wordt 
beheerd en beheerst. 

6. Een relevante analyse van het renterisico is slechts mogelijk als de 
toezichthouder geregeld en tijdig de nodige informatie krijgt. Aangezien het 
risicoprofiel voor het traditionele bankbedrijf minder snel verandert dan voor het 
“trading boek”-bedrijf, volstaan voor de meeste banken kwartaal- of halfjaarlijkse 
rapporteringen over hun traditionele bankbedrijf. In bijlage B, die integraal deel 
uitmaakt van deze tekst, wordt nader ingegaan op een aantal factoren die de 
toezichtautoriteiten in aanmerking zouden kunnen willen nemen voor het uitwerken 
van specifieke rapporteringsschema’s. 

September 1997. 
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BIJLAGE A 

TECHNIEKEN VOOR DE METING VAN HET RENTERISICO 

1. Deze bijlage geeft een kort overzicht van de verschillende technieken die 
banken gebruiken om de invloed van renteschommelingen op hun inkomen en hun- 
economische waarde te meten. Dat gaat van berekeningen op basis van eenvoudige 
tabellen met vervaldagen en renteherzieningsdata, over statische simulaties op basis 
van de huidige balans- en buiten-balansposities, tot sterk geavanceerde dynamische 
modeltechnieken met hypotheses over de wijze waarop de bank en haar cliënten 
reageren op renteschommelingen. Sommige van die algemene benaderingen kunnen 
worden gebruikt om het renterisico te meten uit het oogpunt van zowel het inkomen 
als de economische waarde. Andere methodes kijken eerder naar ofwel het inkomen 
ofwel de economische waarde. Daarnaast leggen de methodes de verschillende 
vormen van renterisico niet allemaal op dezelfde manier vast : met de eenvoudigste 
methodes kunnen in hoofdzaak de risico’s worden vastgelegd die voortvloeien uit de 
mismatch van vervaldagen en renteherzieningen, terwijl het met de meer 
geavanceerde methodes mogelijk is alle renterisicosoorten te vatten. 

2. Uit deze analyse blijkt dat de verschillende benaderingen die hieronder aan 
bod komen, hun sterke en zwakke punten hebben inzake de juiste en rationele meting 
van het renterisico. Ideaal zal de bank bij de meting van de renterisico’s rekening 
houden met de specifieke kenmerken van elke afzonderlijke rentegevoelige positie en 
alle potentiële renteschommelingen in detail vatten. In de praktijk geven 
meetsystemen echter aanleiding tot vereenvoudigingen, waardoor van dit ideaal wordt 
afgeweken. In sommige benaderingen, bijvoorbeeld, worden de posities in ruime 
categorieën samengevoegd in plaats van afzonderlijk te worden behandeld, waardoor - 
in de raming van de rentegevoeligheid van die posities - een foutenmarge wordt 
ingebracht. Ook de aard van de beschouwde rentebeweging kan beperkt zijn : 
sommige benaderingen nemen als enige rentebeweging een parallelle verschuiving 
van de rentecurve in aanmerking of houden geen rekening met correlaties tussen 
rentevoeten tenzij ze echt perfect zijn. Tot slot worden de aan vele posities en 
instrumenten inherente optionele clausules door de verschillende benaderingen niet op 
dezelfde manier gevat. Hieronder worden de vereenvoudigingen toegelicht die 
kenmerkend zijn voor de belangrijkste methodes voor de meting van het renterisico. 

A. Rentehenieningsschema’s 

1. De eenvoudigste technieken om het renterisico van een bank te meten, werken 
met een schema met de vervaldagemrenteherzieningsdata dat de rentegevoelige 
vorderingen, schulden en buiten-balansposities onderbrengt in een aantal vooraf 
gedefinieerde tijdvorken op basis van hun vervaldag (bij een vaste rentevoet) of op 
basis van de resterende looptijd tot de volgende renteherziening (bij een variabele 
rentevoet). Bij de indeling in tijdvorken van de vorderingen en schulden waarvoor de 
tijd tot de renteherziening niet is vastgelegd (bv. zichtdeposito’s of spaarrekeningen) 
of waarvan de eigenlijke vervaldag verschilt van de contractuele vervaldag (bv. 
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hypothecaire leningen met de mogelijkheid tot vervroegde terugbetaling), gaan de 
banken uit van hun eigen beoordeling en vroegere ervaring. 

2. “Gup “-analyse : eenvoudige schema’s met vervaldagen/renteherzieningsdata 
kunnen worden gebruikt om eenvoudige aanwijzingen te vinden over de gevoeligheid 
van het inkomen en de economische waarde voor renteschommelingen. Wordt deze 
methode toegepast om het renterisico van het bedrijfsinkomen in te schatten, dan 
wordt ze doorgaans “gap”-analyse genoemd. Het was één van de eerste methodes die 
werd ontwikkeld om het renterisico van een bank te meten, en ze wordt nog steeds op 
grote schaal gebruikt door de banken. Om het inkomensrisico te beoordelen, worden 
in elke tijdvork de rentegevoelige schulden afgetrokken van de overeenstemmende 
rentegevoelige vorderingen, wat een “gap” per tijdvork oplevert. Die “gap” kan 
worden vermenigvuldigd met een veronderstelde renteschommeling om te komen tot 
een benadering van de wijziging die een renteschommeling zou teweegbrengen in de 
netto rente-opbrengsten. De omvang van de gehanteerde rentebeweging kan 
gebaseerd zijn op een reeks factoren, waaronder de historische ervaring, een simulatie 
van potentiële toekomstige evoluties van de rentevoeten en de beoordeling door de 
bankleiding. 

3. Er is sprake van een negatieve (of schuldgevoelige) “gap” in een tijdvork 
wanneer er meer schulden zijn dan vorderingen (met inbegrip van de buiten- 
balansposities). Dit betekent dat een stijging van de marktrente kan resulteren in een 
daling van de netto rente-opbrengsten. Omgekeerd is er sprake van een positieve (of 
vorderingsgevoelige) “gap” wanneer de netto rente-opbrengsten van de bank kunnen 
dalen ingevolge een rentedaling. 

4. Deze eenvoudige “gap”-berekeningen kunnen worden aangevuld met 
informatie over de gemiddelde rentevoet van de vorderingen en de schulden in elke 
tijdvork. Die informatie kan worden gebruikt om de resultaten van de “gap”- 
berekeningen in de juiste context te plaatsen. Met behulp van de gemiddelde 
rentevoet kunnen bijvoorbeeld de netto rente-opbrengsten worden geraamd uit posities 
die hun vervaldag of renteherzieningsdatum bereiken tijdens een bepaalde tijdvork, 
wat vervolgens als een “criterium” kan worden gehanteerd voor de beoordeling van de 
opbrengstenschommelingen die uit de “gap’‘-analyse blijken. 

5. Hoewel de “gap’‘-analyse wijdverspreid wordt gebruikt voor de beoordeling 
van het renterisico, vertoont zij niettemin een aantal tekortkomingen. In de eerste 
plaats houdt de “gap’‘-analyse geen rekening met de verscheidenheid aan kenmerken 
van de verschillende posities binnen een tijdvork. Zij veronderstelt met name dat alle 
posities binnen een bepaalde tijdvork op hetzelfde moment hun vervaldag of 
renteherzieningsdatum bereiken. De invloed van deze vereenvoudiging op de 
nauwkeurigheid van de ramingen wordt trouwens groter naarmate meer posities 
worden samengevoegd in één tijdvork. Daarnaast houdt de “gap”-analyse geen 
rekening met de verschillen in spreads tussen rentevoeten. die het gevolg kunnen zijn 
van een veranderend marktrenteniveau (basisrisico). Bovendien houdt zij geen 
rekening met veranderingen in de timing van de betalingen, die voortvloeien uit een 
verandering van de rente-omgeving. Zo houdt zij geen rekening met de verschillen in 
de opbrengstengevoeligheid die het gevolg kunnen zijn van optiegebonden posities. 
Uit wat voorafgaat blijkt dat de “gap”-analyse slechts een ruwe benadering geeft van 
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de eigenlijke verandering van de netto rente-opbrengsten ingevolge de gekozen 
verandering in de rentestructuur. Tot slot houden de meeste “gap’‘-analyses geen 
rekening met schommelingen in de andere dan de rente-opbrengsten en -uitgaven, die 
nochtans ook een belangrijke bron van risico voor de bedrijfsopbrengsten kunnen 
vormen. 

6. Duration : Een vervaldagen/renteherzieningsschema kan ook worden gebruikt 
om de invloed van renteschommelingen op de economische waarde van een bank te 
evalueren door gevoeligheidswegingsfactoren toe te passen op elke tijdvork. Meestal 
zijn die wegingen gebaseerd op ramingen van de duration van de vorderingen en 
schulden binnen elke tijdvork. De duration is een maatstaf voor de procentuele 
verandering van de economische waarde van een positie ingevolge een kleine 
renteschommeling 6. Hij weerspiegelt de timing en de omvang van de cash flows 
vóór de contractuele vervaldag van het instrument. Over het algemeen is het zo dat, 
hoe groter de tijdsspanne tot de vervaldag of de volgende renteherziening van het 
instrument en hoe kleiner de betalingen vóór de vervaldag (bv. couponbetalingen), 
hoe hoger de duration (in absolute waarde). Een hogere duration impliceert dat een 
bepaalde renteschommeling een grotere impact zal hebben op de economische waarde. 

7. Op duration gebaseerde wegingen kunnen worden gecombineerd met een 
vervaldagen/renteherzieningsschema om te komen tot een ruwe schatting van de 
wijziging in de economische waarde van een bank ingevolge een bepaalde 
schommeling van de marktrente. In feite wordt voor de posities in de verschillende 
tijdvorken een “gemiddelde” duration verondersteld. Die wordt dan vermenigvuldigd 
met een veronderstelde renteschommeling om de wegingsfactor te berekenen voor 
elke tijdvork. Soms worden verschillende wegingsfactoren toegepast op verschillende 
soorten posities binnen een tijdvork, die een weerspiegeling zijn van de ruime 
verschillen in de coupons en de vervaldagen (bv. één weging voor vorderingen en een 
andere voor schulden). Daarbij komt nog dat soms verschillende renteschommelingen 
worden gebruikt voor verschillende tijdvorken, over het algemeen om de verschillen 
te weerspiegelen van de rentevolatiliteit langs de volledige curve. De gewogen “gaps” 
worden samengevoegd over de verschillende tijdvorken heen om zo de wijziging van 
de economische waarde van de bank in te schatten die uit de veronderstelde 
renteschommelingen zou voortvloeien. 

’ De duration in zijn meest eenvoudige vorm meet de wijzigingen in dc economische waarde ingcvolgc 
een prwawxle verandering von de remevoctcn. waarbij er gemakshalve wordt van uitgegaan dn dc 
waxdevcrandcringen evenredig zijn aan dc rcntcschommelingcn en dat de timing van dc betalingen 
vaststaat. Vaak worden twee belangrijke varianten van dc eenvoudige duration gchruikt dit é6n van 
beide of beide veronderstcllingcn versoqxlcn. De eerste is de .qewijri& rlrrrrrrion. Dc gewijzigde 
duration - gewone duration gedeeld door I + r (r is het peil van dc marktrente) - geelt dc clasticitcit 
weer. De gewijzigde duration weerspiegelt dus dc procentuele verandering van de economische waarde 
van het instrument voor een bepaalde proccntuclc verandering van I + r. Zoals hij dc gewone duration. 
wordt een lineair verband verondcrstcld tussen procentuele waardcschommclingcn en procentuele 
rcntcschommclingen. De twcedc variante vcrsocpclt die veronderstelling alsook de veronderstelling dat 
dc timing van de betalingen vaststaat. De eficrieve dururiun is de procentuele prijsschommeling van 
hel barokken instrument ingevolge een schommeling van de opbrengst ten hclopc van LG basispunt. 
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8. Een instelling kan het effect van een renteschommeling ook ramen door de 
exacte duration te berekenen van elke vordering, schuld en buiten-balanspost en uit 
die accuratere metingen de netto positie van de bank afleiden, in plaats van een 
geschatte gemiddelde duration toe te passen op alle posities binnen een bepaalde 
tijdvork. Zo kunnen mogelijke fouten worden uitgesloten die optreden als posities en 
cash flows worden samengevoegd. Nog een andere benadering zou inhouden dat, op 
elke tijdvork, risicowegingen worden toegepast op basis van daadwerkelijke 
procentuele wijzigingen in de marktwaarden van hypothetische instrumenten die het 
gevolg zouden zijn van een specifiek scenario van veranderende marktrenten. Deze 
benadering - soms effectieve duration genoemd -geeft de niet-lineariteit van 
prijsbewegingen ingevolge belangrijke schommelingen van de marktrente beter weer 
en vermijdt zo een belangrijke tekortkoming van de duration. 

9. De ramingen die het resultaat zijn van een gewone duration-benadering 
kunnen - voor relatief eenvoudige banken - een aanvaardbare benadering opleveren 
van de blootstelling van de bank aan schommelingen van de economische waarde. 
Dergelijke ramingen zijn echter over het algemeen toegespitst op één enkel 
renterisico, namelijk het risico van renteherziening. Het is dan ook mogelijk dat zij 
niet het renterisico weerspiegelen dat - bijvoorbeeld - voortvloeit uit schommelingen 
in de verhoudingen tussen de rentevoeten binnen een tijdvork (basisrisico). Omdat bij 
dergelijke benaderingen voor elke tijdvork meestal een gemiddelde durution wordt 
gebruikt, komt daarbij nog dat de ramingen niet de verschillen weerspiegelen in de 
eigenlijke gevoeligheid van de posities ingevolge de diversiteit van de coupons en de 
timing van de betalingen. Aangezien de gewone duration wordt berekend op basis 
van vereenvoudigende hypotheses, is het tot slot zo dat het aan opties verbonden risico 
niet behoorlijk wordt weerspiegeld. 

B. Simulatiebenaderingen 

1. Vele banken (met name banken die werken met complexe financiële 
instrumenten of die in andere opzichten een complex risicoprofiel hebben) gebruiken 
meer geavanceerde methodes om het renterisico te meten dan de methodes die uitgaan 
van eenvoudige vervaldagetirenteherzieningsschema’s. Typisch voor de 
simulatietechnieken die zij gebruiken, is dat zij de mogelijke invloed van 
renteschommelingen op hun inkomen en economische waarde gedetailleerd inschatten 
op basis van simulaties van de toekomstige evolutie van de rentevoeten en hun 
invloed op de cash flows. 

2. In zekere zin kunnen de simulatietechnieken beschouwd worden als een 
uitbreiding en verfijning van de eenvoudige analyse op basis van de voornoemde 
vervaldagen/renteherzieningsschema’s. Typisch voor de simulatiebenaderingen is 
echter dat zij werken met een meer gedetailleerde opsplitsing in verschillende 
categorieën van balans- en buiten-balansposities, zodat ook rekening kan worden 
gehouden met specifieke hypotheses inzake betaling van rente en hoofdsom, en met 
andere dan rente-opbrengsten en -uitgaven die voortvloeien uit elk type van positie. 
Daarnaast kan, via simulaties, ook rekening worden gehouden met meer gevarieerde 
en verfijnde schommelingen van de rente-omgeving, gaande van veranderingen in de 
helling en de vorm van de curve tot rentescenario’s afgeleid uit Monte Carla 
simulaties. 
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3. Bij sratische simuluiies worden uitsluitend cash flows ingeschat die 
voortvloeien uit de huidige balans- en buiten-balansposities. Om het inkomensrisico 
te ramen, worden simulaties uitgevoerd waarbij de cash flows en de bijbehorende 
opbrengstenstromen over een bepaalde periode worden beoordeeld op basis van één of 
meer veronderstelde rentescenario’s. Typisch voor die scenario’s - hoewel dat niet 
altijd gebeurt - is dat zij uitgaan van relatief eenvoudige verschuivingen of kantelingen 
van de rentecurve of wijzigingen in de spreads tussen de verschillende rentes. 
Worden de daaruit resulterende cash flows gesimuleerd over de volledige verwachte 
levensduur van de portefeuille van de bank en daarna tot hun huidige waarde herleid, 
dan kan de wijziging in de economische waarde van de bank worden geraamd’. 

4. Bij dynamische simulaties wordt gewerkt met meer gedetailleerde 
veronderstellingen omtrent de toekomstige renteschommelingen en met de verwachte 
veranderingen in het bedrijf van de betrokken bank tijdens die periode. Zo kunnen bij 
simulaties bijvoorbeeld hypotheses worden gebruikt over een wijzigende strategie van 
de bank inzake gehanteerde rentevoeten (bv. op spaardeposito’s). over het gedrag van 
de cliënten (bv. opvragingen van zicht- en spaardeposito’s) en/of over de toekomstige 
activiteiten van de bank (bv. nieuwe leningen of andere verrichtingen). Dergelijke 
simulaties gebruiken die hypotheses over de toekomstige activiteiten en 
herbeleggingsstrategieën om de verwachte cash flows te voorspellen en de 
dynamische resultaten inzake opbrengsten en economische waarde te ramen. Deze 
meer geavanceerde technieken maken een dynamische interactie mogelijk tussen 
betalingsstromen en rentevoeten, en een betere inschatting van het effect van 
ingebouwde of expliciete opties. 

5. Zoals bij de andere benaderingen, is het nut van de op simulaties gebaseerde 
metingen van het renterisico afhankelijk van de juistheid van de onderliggende 
hypotheses en de nauwkeurigheid van de basismethodologie. Het resultaat van 
geavanceerde simulaties moet voornamelijk worden beoordeeld tegen de achtergrond 
van de juistheid van de gehanteerde hypotheses over toekomstige rentevoeten en het 
gedrag van de bank en haar cliënten. Essentieel is dat er wordt voor gezorgd dat zo’n 
simulaties geen “zwarte dozen” worden die een vals vertrouwen geven in de precisie 
van de ramingen. 

C. BIJKOMENDE PROBLEMEN 

1. Eén van de belangrijkste problemen bij de meting van het renterisico is de 
verwerking van posities waarvan de feitelijke vervaldag niet overeenstemt met de 
contractuele vervaldag (of waarvoor geen vervaldag is vermeld). Aan de actiefzijde 
van de balans hebben die posities bijvoorbeeld betrekking op hypothecaire leningen en 
daarmee verband houdende effecten, die aanleiding kunnen geven tot een vervroegde 
terugbetaling. In sommige landen kunnen kredietnemers hun hypothecaire leningen 
vervroegd terugbetalen en is daarvoor geen of slechts een kleine straf voorzien. Die 

’ Dc in het vorige punt bachreven duration-bcnndcring kan als een uiterst ecnvoudigc vorm van 
statische simulatie worden hcschouwd. 



35 

situatie zorgt voor onzekerheid over de timing van de cash flows die verband houden 
met die instrumenten. Hoewel met vervroegde terugbetalingen steeds een zekere 
volatiliteit gepaard gaat omwille van demografische factoren (bv. overlijden, 
echtscheiding of nieuwe baan) en macro-economische omstandigheden, is de 
onzekerheid ter zake in hoofdzaak te wijten aan de reacties van de kredietnemers op 
renteschommelingen. Over het algemeen resulteren rentedalingen in een stijging van 
het aantal vervroegde terugbetalingen, omdat kredietnemers hun leningen tegen een 
lagere rente herfinancieren. Bij een onverwachte rentestijging daarentegen daalt het 
aantal vervroegde terugbetalingen, waardoor de bank wordt geconfronteerd met een 
volume van hypothecaire leningen waarvan de rente lager ligt dan de marktrente, dat 
groter is dan zij had verwacht. 

2. Aan passiefzijde omvatten dergelijke posities de deposito’s zonder vervaldag, 
zoals zicht- en spaardeposito’s, die deposanten - vaak ongestraft en naar eigen 
goeddunken - kunnen opvragen. De verwerking van die deposito’s wordt nog 
bemoeilijkt door het feit dat de aan de deposanten toegekende rentevoeten over het 
algemeen de schommelingen in de algemene marktrente niet op de voet volgen. In 
feite sturen de banken de aan die rekeningen verbonden rentevoeten, met de expliciete 
bedoeling om het volume van de betrokken deposito’s te beheren. 

3. De verwerking van posities met ingebouwde opties verdient bijzondere 
aandacht bij de beoordeling van de invloed van renteschommelingen op de 
bedrijfswinst en de economische waarde. Bovendien komt dit probleem voor bij alle 
mogelijke rentemetingstechnieken, zowel bij de eenvoudige “gap”-analyse als bij de 
meest geavanceerde simulatietechnieken. In het kader van de 
vervaldagen/renteherzieningsschema’s maken de banken gewoonlijk 
veronderstellingen over de verwachte timing van betalingen en opvragingen voor die 
posities en “spreiden” zij de betrokken bedragen dienovereenkomstig over de 
verschillende tijdvorken. Een hypothese zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat een 
bepaald percentage van een portefeuille hypothecaire leningen op 30 jaar in een 
bepaalde periode tijdens die 30 jaar vervroegd zal worden terugbetaald. Bijgevolg zal 
een groot deel van de betrokken bedragen dat normaliter zou worden toegewezen aan 
de tijdvork met instrumenten op 30 jaar, worden ondergebracht in tijdvorken met een 
kortere looptijd. In simulatie-analyses zouden meer geavanceerde gedragshypotheses 
kunnen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld aan de optionele clausules aangepaste 
prijsbepalingsmethodes, om de timing en omvang van cash flows beter te kunnen 
inschatten in verschillende rentecontexten. Bovendien kan bij simulaties rekening 
worden gehouden met de hypotheses van de bank over haar verwachte toekomstige 
strategie inzake de door haar toegekende rentevoeten voor deposito’s zonder 
vervaldag. 

4. Zoals bij de andere aspecten van de risicometing, hangt ook de kwaliteit van 
de schattingen van het renterisico af van de kwaliteit van de hypotheses over de 
toekomstige cash flows in verband met posities met onzekere vervaldag. Banken 
kijken gewoonlijk naar het vroegere gedrag van dergelijke posities als geleide voor 
hun veronderstellingen. Zo kan bijvoorbeeld een econometrische of statistische 
analyse worden gebruikt om te beoordelen hoe de portefeuille van de bank in het 
verleden reageerde op renteschommelingen. Zo’n analyse is bijzonder nuttig bij de 
beoordeling van het waarschijnlijke gedrag van deposito’s zonder vervaldag dat kan 
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worden beïnvloed door aan de bank inherente factoren, zoals de aard van de cliënten 
en de lokale of regionale marktvoorwaarden. In dezelfde geest kunnen banken ook 
statistische modellen gebruiken inzake vervroegde terugbetaling - modellen 
ontwikkeld door de bank zelf of gekocht bij externe ontwikkelaars - om de aan 
hypothecaire leningen verbonden cash flows in te schatten. Tot slot kan de inbreng 
van leidinggevende en operationele afdelingen binnen de bank een grote invloed 
hebben, aangezien zij op de hoogte kunnen zijn van geplande wijzigingen in de 
bedrijfs- of renteherzieningsstrategie, die de evolutie van de toekomstige cash flows 
kunnen beïnvloeden van posities met onzekere vervaldagen. 
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BIJLAGE B 

TOEZICHT OP HET RENTERISICO DOOR DE 
TOEZICHTHOUDERS 

1. In deze bijlage wordt een kort overzicht gegeven van enkele van de factoren 
waarmee toezichthouders rekening kunnen houden bij het inwinnen en analyseren van 
informatie over de mate waarin individuele banken zijn blootgesteld aan het 
renterisico. Zoals reeds vermeld in Deel VII, moeten de toezichthouders informatie 
inwinnen die toereikend is om het renterisico van de banken tijdig te kunnen 
evalueren. Dat kan via inspecties ter plaatse, via de verslagen die de banken hun 
geregeld moeten bezorgen of via andere wegen. 

2. Hoewel de aard van de verkregen informatie van toezichthouder tot 
toezichthouder kan verschillen, is één mogelijke benadering een rapporteringssysteem 
waarin informatie over de posities van een bank wordt ingezameld op grond van hun 
resterende looptijd of de resterende tijd tot hun volgende renteherziening. In die 
benadering brengt een bank haar rentegevoelige vorderingen, schulden en buiten- 
balansposities onder in een reeks looptijd- of renteherzieningsvorken. In punten A en 
B hieronder komen de aspecten aan bod waarmee een toezichthouder rekening moet 
houden als hij het aantal tijdvorken definieert en aangeeft hoe de posities in het 
rapporteringssysteem moeten worden gegroepeerd. In het laatste deel van deze bijlage 
worden enkele algemene benaderingen besproken die toezichthouders kunnen 
gebruiken bij de verdere analyse van de via het voornoemde rapporteringssysteem 
verkregen informatie. 

A. TIJDVORKEN 

1. Indien een rapporteringssysteem wordt gebruikt waarin informatie wordt 
verzameld in functie van de resterende tijd tot de volgende renteherziening, moet 
worden gezorgd voor voldoende specifieke categorieën van tijdvorken opdat de 
toezichthouders over een redelijke basis zouden beschikken voor de identificatie van 
eventuele grote “mismatches” inzake renteherzieningen. De tijdvorken kunnen echter 
aanzienlijk verschillen van land tot land, zowel in aantal als qua breedte, in functie 
van de kredietverlenings- en investeringspraktijken van de banken op de individuele 
markten en hun ervaring op dat vlak. 

2. Het nut van de analyses door de toezichthouders hangt vooral af van de 
nauwkeurigheid waarmee de vervaldagen van de posities en de cash flows in het 
systeem worden geregistreerd. Om de rentegevoeligheid te analyseren, is meer nodig 
dan alleen de vervaldag van een instrument. De kritische factor is eerder het tijdstip 
van de renteherziening. Precies daarom ligt de nadruk hier eerder op de 
renteherzieningsdatum dan op de vervaldag. Voor cash flows waarvan de 
renteherzieningsdatum ondubbelzinnig vaststaat, kan het best worden gewerkt met de 
exacte renteherzieningsdatum. Telkens wanneer posities en cash flows worden 
ondergebracht in tijdvorken of zones, gaat onvermijdelijk informatie verloren en 
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wordt aan nauwkeurigheid ingeboet. Daarom weerspiegelt het aantal tijdvorken in 
een renteherzieningsschema altijd een beslissing over de vereiste nauwkeurigheid en 
de kostprijs van het zoeken naar meer nauwkeurigheid. De toezichthouders kunnen 
het renteherzieningsschema uit de gestandaardiseerde benadering van het 
“Amendment to the Capita1 Accord” als uitgangspunt gebruiken wanneer zij een 
rapporteringssysteem ontwikkelen dat aan hun specifieke behoeften voldoet. De 
uitsplitsing kan natuurlijk door de toezichthouders worden gewijzigd, hetzij algemeen 
hetzij in een specifiek geval voor banken waarvan het bedrijf een andere 
rapporteringsvorm rechtvaardigt. 

B. ELEMENTEN 

1. Zoals bij de tijdvorken, kan de uitsplitsing van vorderingen en schulden 
verschillen van toezichthouder tot toezichthouder. Een rapporteringssysteem zou 
informatie moeten bevatten over alle rentegevoelige vorderingen, schulden en buiten- 
balansposten en zou ook bepaalde categorieën afzonderlijk moeten vermelden, 
wanneer die instrumenten substantieel verschillende cash flow-eigenschappen 
vertonen of zouden kunnen vertonen. Er moet speciale aandacht worden besteed aan 
posities waarvan de feitelijke renteherzieningsdata verschillen van de contractuele 
vervaldagen, zoals spaardeposito’s en, in sommige landen, instrumenten in verband 
met hypothecaire leningen. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar 
bijlage A. Als het volume van de betrokken posities groot is, zou daarover 
afzonderlijk verslag moeten worden uitgebracht om de beoordeling van het 
onderliggende risico van optionele clausules in de btlansstructuur van de bank te 
vergemakkelijken. 

2. De analyse van het renterisico wordt moeilijker als de bank “trading book”- 
activiteiten verricht. Over het algemeen verdient het aanbeveling in het meetsysteem 
alle renterisicoposities van het hele bankbedrijf aan bod te laten komen, dus zowel de 
“trading boek”- als de andere activiteiten. Dit belet niet dat voor verschillende 
activiteiten ook verschillende meetsystemen en benaderingen inzake risicobeheer 
worden gebruikt. Toch moet de bankleiding een totaaloverzicht houden over het 
renterisico dat is verbonden aan de verschillende producten en bedrijfshjnen. Het is 
mogelijk dat toezichthouders aanvaarden dat banken die hun renterisico op 
geïntegreerde basis beheren, hun “trading boek”- en andere posities in het algemene 
rapporteringssysteem samenbrengen. Er moet echter worden opgemerkt dat in vele 
landen verschillende boekhoudregels gelden voor het “trading boek” en het 
traditionele “banking boek”. Krachtens die regels worden verliezen in het “trading 
boek” niet steeds gecompenseerd door winst in het “banking boek” als die niet is 
gerealiseerd. Bovendien kan de samenstelling van het “trading boek”, in tegenstelling 
tot het “banking boek”, aanzienlijk verschillen van week tot week, ja zelfs van dag tot 
dag, omdat die afzonderlijk wordt beheerd en met een andere (kortere) risicohorizon 
dan het “banking boek”. Dit betekent dat een dekking die vandaag aanwezig is, over 
enkele dagen verdwenen kan zijn. Daarom dienen toezichthouders het risicobeheer en 
de informatiesystemen van banken met omvangrijke “trading boek”-activiteiten te 
controleren en de vereiste informatie in te winnen om na te gaan of zij het aan de 
“trading boek”- en andere activiteiten verbonden renterisico behoorlijk beheren en 
beheersen. 



C. PRUDENTIËLE ANALYSE 

1. Een rapporteringssysteem dat zo wordt opgebouwd, kan voor de 
toezichthouders een flexibel instrument zijn voor de analyse van het renterisico. Zij 
kunnen die basisinformatie gebruiken voor hun eigen beoordeling van de positie en 
het risicoprofiel van een bank. 

2. Die beoordelingen kunnen duidelijk maken in welke mate de instelling aan 
risico’s is blootgesteld als de rentecurve parallel verschuift, wordt afgeplat, steiler - 
wordt of zelfs een inversie ondergaat onder invloed van renteschommelingen van 
uiteenlopende omvang die zijn gebaseerd op statistische waarschijnlijkheden of op 
rampenscenario’s. Voor banken met aanzienlijke posities in vreemde munten kan een 
analyse van verschillende hypotheses omtrent de wisselwerking tussen rentevoeten in 
verschillende munten nuttig zijn. In verband met instrumenten met feitelijke 
vervaldagen, kunnen de toezichthouders er de voorkeur aan geven andere hypotheses 
te onderzoeken dan de onderneming. 

3. Het kwantitatieve onderzoek van de toezichthouders kan zijn toegespitst op de 
impact van renteschommelingen op de bedrijfswinst of op de economische waarde 
van de bankportefeuille. Voor het goede verloop van het onderzoek kan het nuttig 
zijn over informatie te beschikken over de gemiddelde opbrengst op schulden en 
vorderingen in elke tijdvork. Het is trouwens best mogelijk dat de toezichthouders 
dergelijke informatie wensen in te winnen naast de informatie die uitsluitend de 
posities aanbelangt. 

4. In functie van hun totaalbenadering kunnen de toezichthouders het renterisico 
ofwel bank per bank bekijken, ofwel in het kader van een ruimer systeem om 
“outliers” te identificeren die excessieve risico’s lijken te nemen. 

5. Door het voorgelegde rapporteringssysteem zelf te gebruiken voor het verdere 
onderzoek van het renterisico, kunnen de toezichthouders een beter inzicht verwerven 
in het risicoprofiel van de instelling dan via een rapporteringssysteem dat de 
complexiteit van het renterisico tot één enkel getal herleidt. Zo kunnen zij nagaan 
welke invloed veranderingen in de onderliggende hypotheses kunnen hebben op de 
risicometingen en kan het beoordelingsproces tot even nuttige inzichten leiden als het 
kwantitatieve resultaat zelf. 

6. Wat ook de diepgang is van de eigen, onafhankelijke kwantitatieve analyse 
van de toezichthouder, is de meting van het renterisico door de bank zelf - ongeacht of 
daarover verslag wordt uitgebracht binnen het traditionele rapporteringssysteem dan 
wel als onderdeel van een individuele beoordeling van het risicobeheer door de bank - 
een essentieel onderdeel van het toezichtsproces. Het onderzoek van de resultaten van 
het interne model van de bank kan niet enkel uiterst informatief zijn, maar kan ook 
bijzonder moeilijk worden omwille van de talrijke hypothesen en 
modelvormingstechnieken die weliswaar belangrijk zijn, maar ook transparant moeten 
worden voor de toezichthouders. Om optimaal te kunnen worden verwerkt. zou de 
informatie die aan de toezichthouder wordt verstrekt, moeten vermelden welke 
bijdrage de belangrijkste portefeuille-onderdelen tot het risicoprofiel leveren. Daarbij 
moeten verschillende hypotheses omtrent renteschommelingen en de reactics van de 
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markt daarop, als uitgangspunt worden genomen. Tot slot zouden, naast het 
kwantitatieve onderzoek, ook de interne beheersverslagen moeten worden onderzocht 
om zo een beter inzicht te verwerven in de wijze waarop de bankleiding de risico’s 
beoordeelt en beheert, in de methodes voor de risicometing en in de factoren die niet 
blijken uit de informatie die wordt verstrekt in de beperkte rapportering aan de 
toezichthouders. 


