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          BIJLAGE 1 
 

Interne rating benaderingen (Foundation en Advanced) 
 
Deze bijlage geeft aan welke informatie een instelling dient over te maken opdat de aanvraag 
voor het gebruik van een interne rating benadering voor de berekening van het eigen-
vermogensvereiste voor kredietrisico volledig zou zijn. 
 
Opdat de overdracht van informatie naar de toezichthouders van het gastland (host-
toezichthouders) vlot kan verlopen, dient de instelling op een overzichtelijke manier aan te 
duiden voor welke toezichthouders bepaalde informatie relevant is in het kader van hun 
aanvraag voor het gebruik van een interne rating benadering. 

1 Brief met formeel verzoek tot goedkeuring 
 
Het aanvraagdossier wordt ingeleid door een brief met formeel verzoek van de instelling om 
op een specifieke datum te mogen starten met een IRB benadering voor de berekening van 
het eigen-vermogensvereiste voor kredietrisico. Hierbij wordt in voorkomend geval 
verduidelijkt op welk niveau de instelling de aanvraag doet en dat de aanvraag wordt 
ingediend namens alle in de aanvraag genoemde instellingen opgenomen in de 
consolidatiekring die zijn gevestigd in de EU en die krachtens hun statuut op hun niveau 
eveneens onderworpen zijn aan de CRD. 
 
De instelling verklaart dat alle relevante informatie overhandigd (of eventueel beschikbaar) is 
en dat deze informatie een waarheidsgetrouw beeld geeft van de stand van zaken met 
betrekking tot de paraatheid van de instelling voor een IRB benadering voor de  berekeningen 
van de eigen-vermogensvereisten voor kredietrisico. Tevens wordt, met een verwijzing naar 
de doorgevoerde zelfbeoordeling, bevestigd dat de instelling “broadly compliant” is met de 
kwantitatieve en kwalitatieve minimumvereisten van de gekozen benadering.  
 
De brief wordt ondertekend door minstens één lid van het directiecomité. 
 

2 Algemene informatie en implementatieplan (inclusief 
uitrolplan en gedeeltelijk gebruik van IRB)  

 
Naast algemene informatie, bevat dit onderdeel gegevens die moeten aantonen dat de 
nodige structuren en processen binnen de instelling aanwezig zijn om een tijdige en correcte 
implementatie van IRB te verzekeren. Hiertoe dient de instelling onder meer volgende 
informatie over te maken: 

2.1 De coördinaten van een contactpersoon met betrekking tot het aanvraagdossier ;  

2.2 De juridische structuur van de instelling met opgave van de betrokken host- 
toezichthouders; 

2.3 Een gedetailleerd overzicht van de organisatorische structuur van de instelling. Dit 
document presenteert met betrekking tot kredietrisico onder meer : 

o De corporate governance aspecten, de organisatie van risicobeheer, de 
interne rapporteringscircuits, de organisatie van de interne documentatie, de 
organisatie van de ontwikkeling, validatie, implementatie en opvolging van de 
risicometing- en risicobeheerssystemen, enz… ; 

o Hoe de beheersstructuur in voorkomend geval de juridische structuur en de 
geografische structuur doorkruist ; 

o Beschrijving van procedures/ politiek om te garanderen dat het gebruik van 
verschillende benaderingen geen aanleiding geeft tot reglementaire arbitrage. 
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2.4 Een gedetailleerd overzicht van de benaderingen die per bedrijfsactiviteit en per 
portefeuille (exposure-categorie) gebruikt zullen worden (incl. de tijdelijke en 
permanente uitzonderingen) ;  

o Overzicht per juridische entiteit welke exposure-categorieën aanwezig zijn en 
welke benadering gevolgd zal worden (standaard, foundation of advanced) 
met meer gedetailleerde specificatie van benadering voor specialised 
lending, purchased receivables, aandelenrisico, effectiseringen ; 

o Voor de portefeuilles met niet-geavanceerde benaderingen: aanduiding van 
tijdelijk of permanent karakter met argumentatie en de toegepaste 
kwalitatieve en kwantitatieve criteria ; 

o Het aanvangsmoment van het gebruik van IRB per bedrijfsactiviteit en per 
exposure-categorie ; 

o Opgave van omvang van de exposures (uitgedrukt zowel in aantal 
belangrijke tegenpartijen als in niet-gewogen exposure waarbij de 
buitenbalans exposures omgezet worden via de door de instelling te 
gebruiken conversiefactoren) en indicatie van risicoprofiel op het niveau van 
de exposure-categorieën . 

2.5 Beschrijving van het plan met betrekking tot de implementatie vanaf de aanvang van 
de voorbereiding ter invoering van de nieuwe eigen-vermogensvereisten tot het 
afronden van het uitrolplan. Het implementatieplan dient, zowel met betrekking tot het 
verleden als tot de toekomst, gegeven de relevantie voor de huidige stand van zaken,  
duidelijke timing en inhoud van onder meer volgende aspecten te beschrijven :  

o Organisatie van de implementatie (verdeling van verantwoordelijkheden, 
enz.) ; 

o Ontwikkeling van ratingmethodologie (o.a. plan van aanpak voor ontwikkeling 
modellen en te hanteren methodes); 

o Voorbereiding van het technische concept voor ICT-implementatie van de 
ratingmethodologie (modellen) ; 

o Beschrijving van ICT-implementatie in een ruimer kader ; 
o Opleiding en beschikbaarheid van medewerkers, incl. management ; 
o Indien relevant, transitie van bestaand ratingsysteem naar nieuw systeem ; 
o Formele interne acceptatie (incl.validatie) van het nieuwe ratingsysteem en 

implementatie als ‘het’ ratingsysteem van de instelling ; 
o Criteria voor het bepalen van de volgorde van de uitrol per bedrijfsactiviteit of 

exposure-categorie ; 
o Belangrijke mijlpalen met betrekking tot het hierboven beschreven 

implementatieproces. 
 

In bijlage bij het aanvraagdossier dient een documentatielijst te worden toegevoegd. Deze 
documentatielijst geeft een overzicht van alle beschikbare interne documenten met een korte 
beschrijving ervan, die later, indien nodig, door de CBFA opgevraagd kunnen worden. 
 

3 Documentatie van gebruikte ratingmodellen 
 
Een eerste luik omvat een beschrijving van de algemene principes die aan de basis van de 
interne modellen en systemen liggen. Specifieke informatie over de individuele modellen 
wordt in een tweede luik meegegeven. Indien relevant, kunnen de algemene principes van 
het eerste luik voor specifieke modellen bijgestuurd worden in het detailoverzicht van de 
modellen. 

3.1 Algemene informatie over ratingmodellen 

3.1.1 Algemeen overzicht van de ratingsystemen die binnen de groep gebruikt worden. Dit 
schema geeft o.a. weer welke exposure-categorieën binnen welke juridische 
entiteiten gegeven de geografische ligging afgedekt worden met welke 
ratingmodellen voor het gebruik van IRB. De geplande ratingmodellen, dewelke ook 
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reeds in dit schema opgenomen worden, zijn duidelijk te onderscheiden van de 
modellen die reeds in gebruik genomen zijn ; 

3.1.2 Overzicht van de afbakening van de exposure-categorieën (incl. sub-exposure-
categorieën zoals KMO onder bedrijven, KMO onder retail, hypothecair versus overig 
retail,..) aan de hand van product-, tegenpartij-, of andere criteria enerzijds en 
anderzijds vergelijking met de afbakening zoals beschreven in de CRD.  Indien er 
verschillende afbakeningen (definities) voor eenzelfde exposure-categorie (sub-
exposure-categorie) van toepassing zijn binnen de instelling, geef de verschillende 
definities weer met identificatie van de bedrijfsactiviteiten die hiervan gebruik maken 
met motivatie ; 

3.1.3 Beschrijving van het algemeen kader met betrekking tot de ontwikkeling van de 
ratingsystemen (o.a. beslissing en motivering om voor specifiek deel van portefeuille 
model te ontwikkelen, welke functie/dienst ontwikkelt model, proces van ontwikkelen, 
uitgevoerde testen, welke functie/dienst doet opvolging, waaruit bestaat die 
opvolging,  organisatie van documentatie) ; 

3.1.4 Opgave van methodologie voor eigen inschattingen van probability of default (PD), 
loss given default (LGD) en exposure at default (EAD) (o.a. belangrijkste 
risicodrijvers, rating op groepsniveau versus individuele rating, rating filosofie (point-
in-time versus through-the-cycle), bepaling van “down-turn” LGD, vergelijking van 
“down-turn” LGD en lange termijn gemiddelde LGD, behandeling van bijkomende 
opnames na default,…) ; 

3.1.5 Beschrijving van de wijze waarop er rekening gehouden wordt met onzekerheid met 
betrekking tot ; 

• Data (zowel ontwikkelings- als productiedata) ; 
• Modelrisico . 

3.1.6 Beschrijving van het proces met betrekking tot de modelvalidatie waarbij minimaal 
volgende elementen aan bod komen : 

• Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden met aanduiding van 
hun relatie tot het modelontwikkelingsproces (omtrent het verzekeren 
van onafhankelijkheid) ; 

• Gevolgde procedures en gebruikte technieken ; 
• Reikwijdte van validatie ;  
• Organisatie van documentatie omtrent validatie . 

3.1.7 Beschrijving van het proces met betrekking tot de modelgoedkeuring waarbij 
minimaal volgende elementen aan bod komen : 

• Betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden met aanduiding van 
hun relatie tot het modelontwikkelingsproces en modelvalidatieproces; 

• Reikwijdte van goedkeuringsproces ; 
• Gevolgde procedures en documentatie van beslissingen . 

3.1.8 Beschrijving van het ratingproces waarbij minimaal volgende elementen aan bod 
komen :  

• Procedure en verantwoordelijke (functie/dienst) voor 
beslissing/toekenning van een  rating ; 

• Het effect van het verslechteren van een rating op het 
opvolgingsproces ; 

• Het effect van het intensifiëren van het opvolgingsproces op de rating ; 
• Procedure voor het toekennen van ratings voor defaulted assets (incl. 

nieuwe rating na terug normaal worden) ; 
• Proces van herziening van de ratings ;  
• Controle door een onafhankelijke partij . 
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3.1.9 Beschrijving van het bijsturingproces van de uitkomst van het ratingmodel, incl. 
onderzoek naar bijsturingen (overrides) en bewaken van de bijsturingen ; 

3.1.10 Beschrijving van de default definitie gebruikt in de ratingmodellen en vergelijking (incl. 
verwachte kwantitatieve impact) ervan met de default definitie zoals weergegeven in 
de CRD ; 

3.1.11 Beschrijving van de definitie van verlies en de kosten die in aanmerking genomen 
worden ; 

3.1.12 Beschrijving van de behandeling van garanties in IRB en motivatie van de keuze 
tussen substitutie of verwerking via LGD ; 

3.1.13 Beschrijving van de technieken/procedures/modellen die worden toegepast op de 
restsegmenten (hieronder verstaat men  die delen van de portefeuille die niet kunnen 
worden afgedekt door de ontwikkelde modellen) . 

3.2 Gedetailleerde informatie per ratingmodel: 
 

Het dossier dient volgende informatie per ratingmodel waarvoor een goedkeuring gevraagd 
wordt, te bevatten : 

3.2.1 Naam van het ratingmodel ; 

3.2.2 Type van in te schatten parameter (PD, LGD of EAD) ; 

3.2.3 Aanduiding van reglementair type exposure-categorie waarvoor het model gebruikt 
kan worden ;  

3.2.4 Beschrijving van producten / klanten die in het ratingmodel behandeld worden (incl. 
precieze afbakening van toepassingsgebied van ratingmodel) ; 

3.2.5 Opgave van bedrijfsactiviteiten (incl. in welke landen deze gevestigd zijn) die het 
ratingmodel gebruiken met korte beschrijving van de eventuele contacten die al met 
de lokale toezichthouder plaatsvonden over dit ratingmodel ; 

3.2.6 Aantal tegenpartijen of transacties die door dit ratingmodel van een rating voorzien 
kunnen/zullen worden (inclusief indicatie van aantal garantiegevers) (huidig aantal 
tegenpartijen/transacties, verwacht aantal bij implementatiedatum en maximaal 
aantal) ; 

3.2.7 Ontwikkeling van ratingmodel (intern of extern) en aanduiding van verantwoordelijke 
(functie/dienst) ;  

3.2.8 Type van ratingmodel (bvb. statistisch, experten-model,…) ; 

3.2.9 Aantal ratingklassen en beschrijving van risicoprofiel van de klassen (indien relevant, 
verbale definities, deze kunnen op meerdere klassen tegelijkertijd van toepassing 
zijn) met verdeling van de portefeuille over de ratingklassen en gemiddelde rating 
(voor de PD-verdeling: conform COREP (CP04) tabel “IRB approach capital 
requirements”  met minimaal kolommen 2 tot en met 5 en kolommen 7 tot en met 10) 
Voor retail-exposures: aantal pools ( beschrijving van risicoprofiel van de pools en 
gehanteerde toewijzingscriteria); 

3.2.10 Beschrijving van de ontwikkelingsdata voor het model : 
• Bron (intern versus extern) ; 
• Begindatum ; 
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• Inhoud (samenstelling op gestructureerde manier, homogene 
portefeuilles, doorgevoerde aanpassingen) ; 

• Kwantitatieve kenmerken ; 
• Kwalitatieve kenmerken ; 
• Representativiteit ; 
• Omvang ontwikkelingsdata ; 
• Omvang van defaults/recuperaties/exposures in ontwikkelingsdata 

(zowel opgave van het aantal defaults als van het jaar waarin ze 
plaatsvonden). 

3.2.11 Datum waarop het ratingmodel voor het eerst in gebruik werd genomen (zal in 
gebruik genomen worden) ; 

3.2.12 Omvang van de exposure (vóór toepassing van de omrekeningsfactor, uitgezonderd 
voor derivaten waarvoor marktwaarde wordt opgegeven) die door dit ratingmodel van 
een rating voorzien kan/zal worden ; 

3.2.13 Beschrijving van de kwaliteit van de basisgegevens die gebruikt worden door het 
model (input), mogelijke manuele interventies, hoe de integriteit van het gebruik van 
het model door ICT ondersteund wordt ; 

3.2.14 Beschrijving van de specifieke acties om de datakwaliteit van de output van het 
ratingmodel te verzekeren (ter aanvulling van de algemene principes zoals in 4.4.2.) ;  

3.2.15 Beschrijving van laatste validatie (backtesting) van het model : 
• Datum van de laatste formele validatie (of performance check) van 

het ratingmodel ; 
• Eindverantwoordelijke (functie/dienst) van de validatie ; 
• Benchmarks (intern of extern) met welke het ratingmodel vergeleken 

is en de resultaten van deze vergelijking, statistische 
technieken/testen die de power van het ratingmodel nagaan en de 
resultaten ervan (incl. het overschrijden van interne thresholds) ; 

• Kwalitatieve technieken toegepast om de geschiktheid van het model 
na te gaan en de integriteit en de consistentie van de applicatie na te 
gaan ; 

• Indien er onvoldoendes zijn geïdentificeerd; geef een overzicht van 
deze onvoldoendes, hun materialiteit en het actieplan om dit recht te 
zetten ; 

• Opvolgingsactiviteiten die aangewezen zijn voor het ratingmodel . 

3.2.16 Beschrijving van ondernomen acties bij extern ontwikkeld model of model intern 
ontwikkeld door externen opdat voldoende kennis en expertise omtrent dit model 
binnen de instelling aanwezig is ; 

3.2.17 Expliciete verwijzing naar de algemene principes zoals beschreven in 3.1. die door dit 
model overschreven worden met beschrijving van de principes die voor dit model van 
toepassing zijn en motivatie voor de afwijking van de algemene principes. Indien voor 
het model niet wordt afgeweken van de algemene principes, vervalt deze opgave ; 

3.2.18 Verwijzingen naar de documentatielijst die voor dit besproken model relevant zijn . 
 

In bijlage dient de documentatie van de ratingmodellen die onder deze aanvraag vallen, aan 
dit aanvraagdossier toegevoegd te worden.  
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3.3 Aanvraag voor specifieke modellen 
 
De informatie gevraagd in dit deel dient enkel opgeleverd te worden indien de instelling 
expliciet toelating vraagt voor een van de vernoemde modellen.  
 
Voor kaderovereenkomsten met betrekking tot retrocessieovereenkomsten en/of verstrekte of 
opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en/of anderen kapitaalmarktgerelateerde 
transacties (interne modellen-benadering) 

3.3.1 Overzicht van materiële portefeuilles waarvoor gebruik van interne modellen-
benadering voorzien (incl. geografische spreiding), met bijkomende opgave van 
immateriële portefeuilles (en gehanteerde criteria) ; 

3.3.2 Algemene beschrijving van het intern model gegeven de structuur zoals in de 
circulaire voor marktrisicomodellen (D1/2002/4) ; 

3.3.3 Beschrijving van wijze waarop kwalitatieve en kwantitatieve vereisten voldaan zijn, 
waaronder : 

• Intern gebruik van de resultaten van intern model met onder andere aandacht 
voor integratie in dagelijks risicobeheerproces  

• Rapportering van risicoposities ; 
• Resultaten van back-testing ; 
• Resultaten van onafhankelijke evaluatie ; 
• Relevante risicofactoren . 

 
Voor eigen inschatting van volatiliteitaanpassingen voor de waarde van collateral 

3.3.4 Opgave van categorieën van effecten (incl.omvang) met betrekking tot het gewenst 
gebruik van eigen inschattingen van volatiliteitaanpassingen ; 

3.3.5 Beschrijving van wijze waarop kwalitatieve en kwantitatieve vereisten voldaan zijn, 
waaronder : 

• Historische waarnemingsperiode ; 
• Verwerking van illiquiditeit van activa ; 
• Intern gebruik van volatiliteitaanpassingen ; 
• Resultaten van onafhankelijke evaluatie . 

 
Voor aandelenrisico (intern model) 

3.3.6 Algemene beschrijving van het intern model gegeven de structuur zoals in de 
circulaire voor marktrisicomodellen (D1/2002/4) ; 

3.3.7 Indien het model reeds voorgelegd werd aan een toezichthouder, beschrijving van de 
procedure met inbegrip van aanduiding van de toezichthouder, wanneer dit 
plaatsvond en het geleverde advies van de toezichthouder ; 

3.3.8 Beschrijving van de procedure om de floor (PD/LGD benadering) te evalueren ; 

3.3.9 In bijlage dient het meest recente validatieverslag te worden toegevoegd . 
 
Voor effectiseringen (interne beoordelingsbenadering voor ABCP-programma’s) 

3.3.10 Beschrijving van de ratingmethodiek en vergelijking met deze van externe rating 
agentschappen;  
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3.3.11 Beschrijving van de interne rating schaal en vergelijking met deze van externe rating 
agentschappen ; 

3.3.12 Beschrijving van het intern gebruik van de resultaten van de ratingmodellen . 
 
Voor tegenpartijrisico (berekening van expected positive exposure) 

3.3.13 Overzicht van het uitrolplan voor het intern model ; 

3.3.14 Beschrijving van het intern model en een overzicht van een validatie (beoordeling van 
de minimum vereisten). Indien er onvoldoendes zijn geïdentificeerd; geef een 
overzicht van deze onvoldoendes, hun materialiteit en het actieplan om dit recht te 
zetten ; 

3.3.15 Beschrijving van de stress testen en de resultaten ervan ; 

3.3.16 Beschrijving van het intern gebruik van het intern model en de resultaten ervan ; 

3.3.17 Overzicht (met korte samenvatting) van de documentatie over de interne richtlijnen, 
processen en systemen met betrekking tot tegenpartijrisico . 

 

4 Controle omgeving van de rating systemen, implementatie 
procedures en ICT infrastructuur 

Gelieve bij het doorgeven van de informatie in dit deel duidelijk de procedures en praktijken 
van lokale entiteiten te beschrijven wanneer ze afwijken van de algemene procedures die in 
de instelling van toepassing zijn. 

4.1 Corporate governance inzake kredietrisico 
De informatie moet aandacht besteden aan : 

4.1.1 Beschrijving van de betrokkenheid van het hoger management in het 
kredietrisicobeheer, met onder andere de vertegenwoordiging in relevante 
risicocomité’s, opdracht, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ; 

4.1.2 Beschrijving van de opdracht en verantwoordelijkheden van de met de 
kredietrisicobeheersing belaste dienst(en) van de instelling en plaats binnen de 
structuur van de instelling en hoe dit een implicatie heeft op de onafhankelijkheid van 
de betrokken dienst ; 

4.1.3 Overzicht en organisatie van de rapportering van informatie naar het hoger 
management van de instelling op basis van de informatie gegenereerd uit de interne 
modellen ; 

4.1.4 Overzicht en organisatie van de rapportering van informatie rond de stand van zaken 
met betrekking tot de implementatie van de IRB benadering naar het hoger 
management ; 

4.1.5 Beschrijving van de activiteiten van interne audit op het vlak van IRB. In bijlage dient 
een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken (ex post overzicht) en het auditplan 
(ex ante benadering) met betrekking tot kredietrisico toegevoegd te worden . 
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4.2 Use test 
 
Beschrijf het gebruik van de IRB benadering in : 

4.2.1 Het kredietbeslissingsproces en delegatie van bevoegdheden ; 

4.2.2 Het beheer en toezicht op kredietrisico (incl het opvolgingsproces) ; 

4.2.3 De operationele implementatie van de default definitie in de kredietsystemen ; 

4.2.4 De prijszetting en rendementsbepaling ; 

4.2.5 Het hanteren van individuele limieten en limieten op portefeuille niveau ; 

4.2.6 Het rapporteren van kredietrisico informatie (intern versus extern) ; 

4.2.7 Het aanleggen van provisies ; 

4.2.8 De interne kapitaalsallocatie ; 

4.2.9 Beschrijving van verwachtingen omtrent de evolutie van het gebruik van de IRB 
parameters in de toekomst ; 

4.2.10 Beschrijving van de aanwezige infrastructuur ter ondersteuning van het gebruik van 
het IRB kader (o.a. met betrekking tot de organisatorische structuur, informatica,…) .  

 

4.3 Stress testen: 

4.3.1 Beschrijving van de stress testen die worden uitgevoerd (incl. de frequentie, de 
portefeuilles die eraan onderworpen worden, de conclusies,..). 

 

4.4 Data management en ICT-systemen (zowel met betrekking tot 
historische data en rating informatie als informatie nodig om de 
kapitaalsberekeningen te maken) 

4.4.1 Beschrijving (diagram) van de data architectuur (verzamelen van data, bewaren en 
relevante data voor de berekeningen samenbrengen) zowel voor de rating productie 
als voor de kapitaalsberekening met overzicht van de data-flow tussen de 
verschillende systemen en aanduiding van eventuele manuele tussenkomst ; 

4.4.2 Overzicht van de data controles (op volledigheid, juistheid, integriteit,…) en back-up 
faciliteiten, zowel voor de ratingproductie als kapitaalberekening ; 

4.4.3 Overzicht van de belangrijkste items van de implementatie van de berekeningstool 
voor eigen-vermogensvereiste voor kredietrisico met aanduiding van eventuele 
manuele tussenkomsten in de berekeningen en de impact daarvan.  Beschrijving van 
de ondernomen acties opdat de kennis en expertise met betrekking tot de 
berekeningstool aanwezig is binnen de instelling ;   

4.4.4 Overzicht van de reconciliatie activiteiten tussen de boekhoudkundige en de risico- 
data met de belangrijkste bevindingen en de ondernomen acties (en hun impact) en 
een indicatie van grootte orde van de niet-reconcilieerbare items ; 
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5 Zelfbeoordeling 
 
Opdat de instelling kan verklaren dat ze “broadly compliant” is met de kwalitatieve en 
kwantitatieve vereisten van een geavanceerde meetbenadering voor kredietrisico, voert ze 
onder meer aan de hand van de validatie van de modellen en het onderzoek van interne 
audit, een volledige zelfbeoordeling uit en voegt ze volgende informatie toe in het 
aanvraagdossier : 

5.1 Bevestiging dat een volledige zelfbeoordeling van de minimum vereisten zoals 
opgegeven in de CRD heeft plaatsgevonden (incl. procedures, gedragslijnen, 
herwaardering, gebruik van kredietrisico verminderingstechnieken en de koppeling 
ervan aan de relevante vorderingen ); 

5.2 Beschrijving van het zelfbeoordelingsproces zoals het binnen de instelling plaatsvond 
(beschrijving van de manier van aanpak, welke onafhankelijk eenheid heeft het 
onderzoek uitgevoerd al dan niet ondersteund door interne/externe audit/consultant, 
inhoud, informatieverzameling, controles, …) ; 

5.3 Overzicht van de niet-voldane minimum vereisten met indicatie van de materialiteit en 
een overzicht van de stappen (met vooropgesteld tijdsschema) die ondernomen zullen 
worden opdat de instelling aan de minimum vereisten zal voldoen ; 

5.4 Interne planning voor een herhaling van deze zelfbeoordeling opdat de instelling 
verzekerd is van het voldoen aan de vereisten op een continue basis . 

 

6 Impactberekening 
 
Resultaten van een impactstudie van het eigen-vermogensvereiste voor kredietrisico volgens 
IRB, met onder meer : 

• Eigen-vermogensvereiste voor kredietrisico (incl. per exposure-categorie) ; 
• Vergelijking van het berekende verwacht verlies met de provisies (incl. per exposure-

categorie) ; 
 
Indien buitenlandse host-toezichthouders betrokken zijn bij de beslissing over het 
aanvraagdossier, dient deze impactstudie ook op het relevante (eventueel sub-
geconsolideerde) niveau van de betrokken dochtermaatschappijen uitgevoerd te worden. 
 
 

------------------------------ 


