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Prudentieel beleid

  
 PPB 
 

Brussel, 3 juni 2005 
PPB/56 

 
Uniforme brief aan de kredietinstellingen en de beursvennootschappen 

 
 
 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
Op 26 juni 2004 heeft het Bazelcomité een document gepubliceerd getiteld « International 
Convergence of Capital Measurement and Capital Standards : A revised framework », dat 
wezenlijke wijzigingen aanbrengt aan de internationale normen inzake de solvabiliteit van de 
kredietinstellingen. 
 
Er wordt voorzien om de Europese Richtlijnen 2000/12/EG en 93/6/EEG aan te passen teneinde die 
nieuwe normen van het Bazelcomité in de Europese rechtsorde in te voeren. De Europese 
Commissie heeft in juli 2004 ontwerprichtlijnen ingediend die thans op het niveau van het 
Europees Parlement en de  Raad van Ministers besproken worden. De verwachting is dat de 
ontwerprichtlijnen in 2005 worden goedgekeurd. De inwerkingtreding van de richtlijnen is 
voorzien vanaf 1 januari 2007. Die normen zullen zowel op de kredietinstellingen als op de 
beursvennootschappen van toepassing zijn (hierna de instellingen genoemd).  
 
De data en bepalingen waarnaar in deze brief verwezen wordt, zijn gebaseerd op de ontwerpen van 
richtlijnen zoals ze thans bestaan. De inhoud van deze brief zal, in voorkomend geval, op basis van 
de eindversie van deze richtlijnen worden herzien.  
 
Deze brief heeft twee doelstellingen:  
 
1° De Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (hierna CBFA genoemd) te 
informeren over de voornemens van de instellingen over het gebruik van de mogelijkheden die in 
de ontwerpen van richtlijn worden aangeboden inzake de berekening van de eigen-
vermogensvereisten voor het kredietrisico en het operationeel risico.  
 
Terzake wordt aan alle kredietinstellingen en beursvennootschappen, met uitzondering van 
de bijkantoren van instellingen naar Europees recht, gevraagd om de hierna vermelde 
vragenlijst (zie punt 1) in te vullen. Deze vragenlijst wil de destijds door de instellingen 
verstrekte informatie actualiseren (cf. de antwoorden op de uniforme brief van 21 november 
2003 (ref. PPB/590)). 
 
2° Met toepassing van die nieuwe Europese richtlijnen zullen de instellingen hun eigen-
vermogensvereisten voor het kredietrisico en/of het operationeel risico kunnen berekenen middels 
interne metingssystemen die vooraf door de toezichthouders belast met het geconsolideerd 
prudentieel toezicht op de instelling zijn goedgekeurd.  Om die interne systemen te kunnen 
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goedkeuren, is het noodzakelijk dat de betrokken instelling bij haar prudentiële toezichthouder een 
gemotiveerd verzoek indient, waarbij ze aantoont dat de interne systemen aan de minimale criteria, 
zoals vastgelegd  in de richtlijnen, voldoen.  
 
Punt 2 van deze nota richt zich uitsluitend tot de instellingen die overwegen om een intern 
metingssysteem te gebruiken bij de berekening van de eigen-vermogensvereisten voor het 
kredietrisico en het operationeel risico dat door de CBFA moet worden goedgekeurd. Dit punt 
behandelt meer in het bijzonder de timing die de instellingen zullen moeten naleven, met name bij 
het indienen van een formeel goedkeuringsdossier bij de CBFA. De in deze brief opgenomen 
bepalingen laten de CBFA toe om haar verantwoordelijkheden op te nemen enerzijds, inzake de 
goedkeuring van interne systemen en anderzijds, ten opzichte van de prudentiële toezichthouders 
die belast zijn met het toezicht op de dochterondernemingen van de betrokken instellingen (‘host 
supervisors’) waarop die interne risicometingsystemen van toepassing zullen zijn.  
 
1. Informatie die door alle instellingen dient te worden verstrekt  
 
Zowel voor de berekeningen op vennootschappelijke basis als op geconsolideerde basis, moeten 
alle instellingen naar Belgisch recht, evenals de bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren 
onder het recht van staten die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap, de hierbij ingesloten 
tabel betreffende het gebruik van de verschillende door de Europese richtlijnen toegestane 
methodes voor de berekening van de eigen-vermogensvereisten voor het kredietrisico en het 
operationeel risico, invullen.  
 
2.  Informatie voor de instellingen die de ‘interne rating’-systemen zullen gebruiken bij de   

berekening van de vereisten voor kredietrisico’s en/of geavanceerde modellen (‘AMA’) 
gebaseerd op eigen interne metingsystemen voor operationeel risico     

 
2.1. Bepalingen van de Europese ontwerprichtlijnen  
 
De Europese ontwerprichtlijnen bevatten de volgende bepalingen:  
 
De ‘interne rating’-systemen voor de meting van de kredietrisico’s verbonden aan de ‘retail’-
cliënteel (hierna ‘retail’-model genoemd) en de ‘interne rating’-systemen voor de meting van 
kredietrisico’s waarvoor de instellingen geen eigen ramingen hanteren voor de berekening van  het 
verlies bij ingebreke blijven (‘LGD’ of ‘loss given default’) en/of  van de omvang van de vordering 
bij ingebreke blijven van de tegenpartij - (‘EAD’ of ‘exposure at default’) - hierna ‘foundation’-
model genoemd – kunnen vanaf 1 januari 2007 worden gebruikt voor de berekening van de eigen-
vermogensvereisten; 

-  De ‘interne rating’-systemen voor de meting van de kredietrisico’s, met uitsluiting van het 
‘retail’-model, waarvoor de instellingen wél hun eigen ramingen hanteren voor de berekening 
van de risicoparameters ‘LGD’ en/of ‘EAD’ – hierna ‘advanced’-model genoemd – kunnen 
vanaf 1 januari 2008 worden gebruikt voor de berekening van de eigen-vermogensvereisten. 

 
- De interne systemen voor het operationeel risico (hierna ‘advanced measurement approach’ of 

‘AMA’ genoemd) kunnen vanaf 1 januari 2008 bij de berekening van de eigen-
vermogensvereisten worden gebruikt. 
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-  Een instelling die een beroep doet op een retail-model, op een ‘foundation’-model of een 

‘advanced-’model voor de berekening van de eigen-vermogensvereisten voor het kredietrisico, 
moet aantonen dat ze ‘interne rating’- systemen gebruikt die minstens drie jaar lang grotendeels 
conform de minimale vereisten van de richtlijn zijn geweest. Voor de instellingen die vóór 1 
januari 2010 de eigen-vermogensvereisten wensen te berekenen door middel van een ‘retail’-
model of een ‘foundation’-model, wordt de periode van minimaal intern gebruik verkort tot 
minimum 1 jaar. Voor de ‘advanced’-modellen wordt de periode van minimaal gebruik verkort 
tot twee jaar voor de instellingen die ze vóór 1 januari 2009 wensen te gebruiken bij de 
berekening van de eigen-vermogensvereisten.  
 
Deze bepalingen zijn conform hetgeen is opgenomen in de tekst van het Bazelcomité inzake 
« parallel calculation » (zie paragraaf 263 van het document  « International Convergence of 
Capital Measurement and Capital Standards : A revised framework » ). 
 

- De instelling die van een ‘intern rating’-systeem voor het kredietrisico of van een ‘AMA’-model 
voor het operationeel risico wenst gebruik te maken, moet hiervoor de goedkeuring krijgen van 
haar prudentiële toezichthouder.  

 
Bij gebruik van die systemen door een moederinstelling en door haar dochterondernemingen in 
het buitenland, werken de bevoegde autoriteiten met elkaar samen om te bepalen of het al dan 
niet aangewezen is om de gevraagde goedkeuring te verlenen. Hiervoor beschikken de 
bevoegde autoriteiten over een termijn van 6 maanden. Het verzoek tot goedkeuring van de 
systemen wordt ingediend bij de bevoegde autoriteit, belast met het toezicht op geconsolideerde 
basis.   

 
- Het daadwerkelijke gebruik van de ‘interne rating’-systemen voor het kredietrisico en van het 

‘AMA’-model voor het operationeel risico dient plaats te vinden binnen een redelijke termijn die 
met de bevoegde toezichthouders wordt overeengekomen. Daartoe dienen de betrokken 
instellingen aan de CBFA een planning (hierna ‘roll-out’-planning genoemd) voor te leggen. 

 
2.2. Interpretatie van die bepalingen en gevolgen voor de instellingen  
 
a.  Rekening houdend met de hierboven vermelde bepalingen, verwacht de CBFA dat een 

instelling die vóór 1 januari 2010 van een ‘retail’-model of ‘foundation’-model wenst gebruik te 
maken om haar eigen-vermogensvereisten te berekenen, minstens één jaar vóór de beoogde 
datum van gebruik in het kader van de reglementaire verplichtingen:  

 
- Bij de CBFA een verzoek indient tot het gebruik van het ‘intern rating’-systeem bij de 

berekening van de eigen-vermogensvereisten voor het kredietrisico voor de betrokken 
kredietportefeuilles. Bij dit verzoek dient een dossier met volledige informatie te worden 
gevoegd dat aantoont dat het ‘intern rating’-systeem aan de minimale vereisten voldoet zoals 
ze in de richtlijn zijn vastgelegd. Indien niet volledig aan de vereisten is voldaan, zal het 
dossier een beschrijving moeten geven van de afwijkingen ten opzichte van de minimale 
vereisten en de maatregelen die genomen zijn om die op korte termijn te verhelpen.  

 
 
 



 
 

Congresstraat 12-14 | 1000 Brussel
t +32 2 220 53 42 | f +32 2 220 54 93 | www.cbfa.be 

 

PPB/56 -  4 

 
 Deze vereiste verhindert niet dat de instelling reeds voorafgaandelijk bij de CBFA een dossier 
kan indienen. Het verhindert evenmin dat de instelling haar systemen nà het verstrekken van 
de informatie nog kan blijven verbeteren. De systemen dienen in voldoende mate aan de 
minimale vereisten te voldoen en de aan te brengen verbeteringen mogen geen betrekking 
hebben op wezenlijke bestanddelen.   
 

- De instelling moet haar ‘intern rating’-systeem (= ‘use test’) voor interne doeleinden 
gebruiken, hetgeen veronderstelt dat: 

 
 Het ‘intern rating’-systeem een essentiële rol speelt bij de goedkeuringen, de opvolging 

van de kredieten en bij het beleid inzake aanleg van voorzieningen. Daartoe is het vooral 
van belang om een coherentie te verzekeren tussen de definitie van probleemkredieten in 
het opvolgingsbeleid en de aanleg van voorzieningen enerzijds en de reglementaire 
definitie van in gebreke blijven (‘default’) anderzijds; 

 
 Het gebruikte ratingsysteem (of de gebruikte ratingsystemen) een significant deel 

dekt(dekken) van de kredietportefeuilles waarvoor de eigen-vermogensvereiste door 
middel van die systemen zal worden berekend. ‘Een significant deel’ houdt in dat minstens 
90% van de bij het ratingsysteem betrokken tegenpartijen of kredietomlopen aan een 
interne rating onderworpen moet zijn geweest en waarvoor een betrouwbare 
waarschijnlijkheid van in gebreke blijven (‘probability of default’ of ‘PD’) werd 
gehanteerd. Eén jaar vooraf moet de instelling in staat zijn om op een betrouwbare manier 
de parameters te beoordelen die aangewend worden bij de berekening van de eigen-
vermogensvereisten. Ze moet dus in staat zijn een « parallel calculation» uit te voeren één 
jaar voordat ze het ratingsysteem gebruikt bij de berekening van de eigen-
vermogensvereisten;  

 
 de vereisten inzake het bestuur van en het toezicht op de onderneming zoals vastgelegd in 

de ontwerprichtlijn moeten worden nageleefd, namelijk dat de essentiële aspecten van het 
ratingproces en van de beoordeling van de risicoparameters door de directieorganen 
worden goedgekeurd; dat de analyse die aan de basis ligt van de interne ratings een 
essentieel luik vormt van de interne beheersverslagen; dat er een onafhankelijke controle-
eenheid voor de risico’s bestaat, verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de keuze, het 
gebruik, het toezicht op en de werking van het ‘rating’-systeem. 

 
- De instelling zou één jaar vóór de datum van gebruik in het kader van de reglementaire 

verplichtingen een volledige (interne) validatie van haar ‘interne rating’-systemen moeten 
hebben uitgevoerd. Bij het indienen van het dossier bij de CBFA, moet de validatie minstens 
betrekking hebben gehad op de methodologie van het ‘intern rating’-systeem in de mate dat de 
afronding van de validatie zelf vereist dat het model daadwerkelijk sinds een bepaalde tijd 
wordt gebruikt. In ieder geval moet de bank een volledige validatie van haar ‘intern rating’-
systeem ‘foundation’ of ‘retail’ hebben uitgevoerd, met inbegrip van de controle door de 
interne audit, ten minste zes maanden vóór het reglementaire gebruik van het interne model. De 
conclusies van de validatie door de bank worden aan de CBFA bezorgd. Voor de CBFA zijn de 
kwaliteit en de conclusies van het validatieproces door de instelling zelf van uiterst belang. Hoe 
beter de instelling bij het indienen van het dossier bij de CBFA kan aantonen dat haar ‘intern 
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rating’-systeem, in het bijzonder de ramingen van de risicoparameters, performant is, hoe 
sneller de CBFA haar goedkeuring zal kunnen verlenen.  

 
b. Wat de ‘advanced’-modellen voor het kredietrisico betreft, zijn de vereisten gelijkaardig aan 

bovenvermelde vereisten met uitzondering van het feit dat de termijn van één jaar wordt 
verlengd tot twee jaar, tot 31 december 2008 en tot 3 jaar vanaf 1 januari 2009. Het verzoek tot 
gebruik van één of van meerdere ‘advanced’-modellen, moet echter nog steeds één jaar vóór het 
gebruik in het kader van de reglementaire vereisten bij de CBFA worden ingediend.  

 
c. Wat de ‘AMA’-modellen betreft, worden de vereisten inzake ervaring voorafgaand aan het intern 

gebruik (‘use test’) van de methode niet strikt vastgelegd door de richtlijn. De CBFA verwacht 
echter dat de instelling minimum één jaar ervaring heeft wat het gebruik van een dergelijk 
systeem van risicometing betreft. De bepalingen inzake de ‘foundation’-modellen voor het 
kredietrisico betreffende de ervaring en het indienen van het dossier zijn eveneens van 
toepassing op de ‘AMA’-modellen.   

 
d. De minimale inhoud van het bij de CBFA in te dienen goedkeuringsdossier zal door  een 

werkgroep op het niveau van het Comité van Europese Banktoezichthouders nader worden 
bepaald. De besprekingen hieromtrent zijn gaande. De CBFA zal de instellingen te gepasten 
tijde op de hoogte brengen over het resultaat hiervan. 

 
e. De uitvoering van de voornoemde «parallel calculation» voor het kredietrisico en het 

operationeel risico, wordt als noodzakelijk beschouwd teneinde een zo precies mogelijk inzicht 
te verwerven in de impact van het gebruik van de ‘interne rating’-systemen en ‘AMA’-modellen 
op de eigen-vermogensvereisten alsook het vermogen van de instelling om op een betrouwbare 
manier de eigen-vermogensvereisten te berekenen.  De rapportering over de resultaten van deze 
«parallel calculation» zal met de betrokken kredietinstellingen worden vastgelegd. De 
rapporteringsvorm kan afwijken van het rapporteringsschema van de eigen-vermogensvereisten 
dat vanaf 1 januari 2007 van toepassing zal zijn (Europees rapporteringsschema voorgesteld 
door het Comité van Europese Banktoezichthouders). Vóór de definitieve goedkeuring van het 
interne metingsysteem zal de instelling echter in staat moeten zijn om de prudentiële 
rapportering integraal uit te voeren.  

 
3. Planning voor de goedkeuring door de CBFA  
 
De CBFA heeft al gesprekken aangeknoopt met de instellingen die interne metingsystemen wensen 
te gebruiken bij de berekening van de eigen-vermogensvereisten. Bepaalde informatieopdrachten 
zijn al uitgevoerd en dit proces wordt in 2005 verdergezet.  
 
Om haar planning voor de goedkeuring van de interne metingsystemen voor te bereiden, wenst de 
CBFA een geactualiseerde stand van zaken op de maken van de instellingen die interne 
metingsystemen wensen te gebruiken bij de berekening van hun eigen-vermogensvereisten voor 
kredietrisico’s of operationele risico’s. Daartoe vraagt de CBFA dat de instellingen haar formeel op 
de hoogte brengen van hun voornemens betreffende het gebruik van interne systemen (type van 
model: ‘foundation’, ‘advanced’, ‘AMA’, aangeven voor welke portefeuilles, voor welke entiteiten 
en vanaf welke datum). Samen met die informatie dient een beknopt ‘roll-out’-plan te worden 
bezorgd.  
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Op basis van dat plan zal de CBFA, in overleg met de instellingen en desgevallend met de 
betrokken buitenlandse toezichthouders, haar planning voor de goedkeuring van de interne 
metingsystemen vastleggen. Die planning zal mede afhangen van het onderzoek dat de CBFA bij 
die instellingen al heeft uitgevoerd of die voor 2005 zijn voorzien. 
 
Als bijlage vindt u een schema waarin de verschillende data en essentiële elementen die in deze 
nota opgenomen zijn, schematisch worden voorgesteld.  
 
 

*     *     * 
 
 
Wij vragen de instellingen de hierboven in punt 1 en 3 van deze brief vereiste informatie uiterlijk 
tegen 30 juni 2005 te bezorgen aan D. Guillaume, adviseur (e-mail adres: policy@cbfa.be).  
 
Een afschrift van deze brief wordt gestuurd naar de commissaris(sen), erkende revisor(en) van uw 
instelling. 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
 
Peter Praet, 
Lid van het Directiecomité. 
 
 
 
 
Bijlagen : 2 
 
 
 
 
 
Bijlage 1 
Bijlage 2 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/ppb_56_57_annex1.xls
http://www.nbb.be/doc/cp/nl/ki/circ/pdf/ppb_56_57_annex2.pdf
mailto:policy@nbb.be
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