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Prudentieel beleid

 

Brussel, 24 oktober 2005 

PPB/155 
 
 

Uniforme brief aan de kredietinstellingen en de beursvennootschappen 
 
 
 
Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 
 
Met haar brief van 3 juni 2005 (PPB/56) heeft de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (CBFA) de kredietinstellingen en beursvennootschappen ingelicht over de 
weerslag van de bepalingen uit de Europese richtlijn 2000/12 (hierna ‘CRD’) tot invoering van het 
nieuwe kapitaalakkoord (hierna ‘Basel II’), in het bijzonder over de timing en de te volgen 
procedure voor de instellingen1 die gebruik wensen te maken van interne meetsystemen voor de 
berekening van de eigen-vermogensvereisten voor krediet- en/ of operationeel risico .  
 
Met dit schrijven wenst de CBFA – zoals aangekondigd – nader in te gaan op de inhoud en 
samenstelling van het in te dienen aanvraagdossier voor de instellingen die een intern 
ratingsysteem voor de meting van de kredietrisico’s wensen te gebruiken. 
 
Instellingen die, in overeenstemming met artikel 84 van de CRD, gebruik willen maken van een 
interne rating benadering (IRB) voor de berekening van het eigen-vermogensvereiste voor 
kredietrisico, dienen een formele aanvraag over te maken aan de CBFA op basis van een volledig 
dossier. De verwachtingen inzake vorm en inhoud van de in te dienen dossiers zijn van toepassing 
op alle instellingen die in België onder toepassing vallen van de solvabiliteitsreglementering en die 
gebruik wensen te maken van de Foundation Interne Rating Benadering (FIRB) of van de 
Advanced Interne Rating Benadering (AIRB) bij het berekenen van de eigen-vermogensvereisten 
voor kredietrisico met uitzondering van de instellingen naar Belgisch recht die 
dochtermaatschappijen zijn van instellingen die onder het recht van een andere lidstaat van de 
Europese Unie ressorteren. Voor deze instellingen zullen de verplichtingen voor het dossier 
gedefinieerd worden door de consoliderende toezichthouder, rekening houdend met artikel 129 van 
de CRD. De bepalingen in deze brief zijn van toepassing op de in België gevestigde dochters en 
bijkantoren van niet-EU instellingen waarvan de buitenlandse toezichthouder van het thuisland 
(home-toezichthouder) niet als equivalent kan worden beschouwd.   
 
Zolang de CRD niet is omgezet in een nationale reglementering, kan er evenwel geen officieel 
aanvraagdossier ingediend worden en dus ook geen officiële goedkeuring vanwege de CBFA 
uitgaan. Om het aanvraagproces vlot te laten verlopen, kan een instelling daarom een officieus 
dossier indienen. Op het moment dat de omzetting naar nationale reglementering voltooid is, 
dienen de instellingen die reeds een officieus dossier indienden hun aanvraag te officialiseren door 
                                                           
1 Onder instelling wordt voor dit aanvraagdossier verstaan, de in België gevestigde top-geconsolideerde 
onderneming die krachtens haar statuut onderworpen is aan de CRD inclusief alle betrokken 
dochtermaatschappijen.  
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een nieuwe brief met formele aanvraag (met verwijzing naar het officieuze dossier) over te maken. 
Werden door de CBFA reeds standpunten ingenomen op basis van het officieuze dossier en is er 
geen nieuwe informatie, noch vanwege de CBFA, noch vanwege de instelling, die deze 
standpunten zou kunnen beïnvloeden, dan zullen ze worden bevestigd in de definitieve beslissing. 
 
Het dossier dient ten laatste één jaar voor de implementatiedatum overgemaakt te zijn aan de 
CBFA. Het betreft hier de implementatiedatum zoals door de instellingen zelf opgegeven in het 
dossier.  
 
Deze tijdslimiet van één jaar is tevens van toepassing voor de goedkeuring voor nieuwe modellen 
die, volgens het uitrolplan, de instellingen op latere datum in gebruik wensen te nemen wanneer de 
relevante informatie voor deze modellen nog niet volledig in het dossier is opgenomen. Immers bij 
de ingebruikname van nieuwe modellen2 worden de relevante onderdelen van het aanvraagdossier 
opnieuw ingediend (minimaal de onderdelen met betrekking tot detail informatie per model en de 
impactstudie). Ook fusies en overnames kunnen leiden tot het overhandigen van een geheel of 
gedeeltelijk aangepast aanvraagdossier. In voortkomend geval zullen de betrokken toezichthouders 
de nieuwe situatie opnemen in de behandeling van het dossier volgens art. 129 van de CRD.  
 
De CBFA verwacht dat de gevraagde gegevens door de instellingen in het dossier zelf worden 
opgenomen. Daarnaast wordt in het dossier een overzicht gevraagd van de beschikbare interne 
documentatie aangaande de Basel II-implementatie. Een verwijzing vanuit het dossier naar de 
aanvullende documentatie opgenomen in de documentatielijst is mogelijk, maar kan enkel ter 
aanvulling van het antwoord dienen. In een eerste fase wordt enkel de documentatielijst 
meegegeven, maar de CBFA kan steeds de aanvullende documentatie opvragen. In voorkomend 
geval wordt van de instellingen verwacht dat ze deze informatie binnen een kort tijdsbestek ter 
beschikking zullen stellen. Het dossier en de documentatielijst dienen zowel op papier als in 
elektronische vorm overgemaakt te worden aan de CBFA. De documentatie die de instellingen in 
bijlage bij het dossier dienen mee te geven, wordt enkel in elektronische vorm overgemaakt.  
 
Om de lasten van de instelling met betrekking tot de samenstelling van het dossier zoveel mogelijk 
te beperken, mag een instelling - daar waar mogelijk - gebruik maken van reeds beschikbare interne 
documentatie. De in het verleden reeds aan de CBFA overgemaakte informatie dient evenwel 
opnieuw opgenomen te worden in het dossier, aangezien dit als een zelfstandige bundel behandeld 
zal worden.  
 
Opdat de internationale behandeling van het aanvraagdossier vlot zou kunnen verlopen, dienen de 
instellingen op overzichtelijke wijze bij de betrokken onderdelen van het dossier aan te geven wie 
de belanghebbende toezichthouders van het gastland (host-toezichthouders) zijn. Op basis van deze 
aanduiding zal de voor hen relevante informatie in het dossier overgemaakt worden aan de 
betrokken host-toezichthouders.  
 
Zijn er geen buitenlandse host-toezichthouders binnen de groep, dan kan het dossier in de 
gebruikelijke landstaal worden opgemaakt. Zijn er wel buitenlandse host-toezichthouders dan dient 
het dossier in het Engels te worden overgemaakt, met uitzondering evenwel van de formele brief 
die het aanvraagdossier inleidt die in de gebruikelijke landstaal dient te worden opgemaakt.  
 

                                                           
2 Dit omvat ook de eerste ingebruikname van bestaande modellen in een andere juridische entiteit. 
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Een afschrift van deze brief wordt verstuurd aan de commissaris(sen), erkende revisor(en) van uw 
instelling. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Praet,       Rudi Bonte, 
Lid van het Directiecomité.     Lid van het Directiecomité. 
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