
Richtlijnen 
 

1. De verschillende niveaus waarvoor een antwoord wordt gevraagd. 
 
Het toepassingsgebied van deze vragenlijst is algemeen maar ruim.  Hij omvat het geheel 
(pijlers 1 tot 3) van het geplande Nieuwe Basel-kapitaalakkoord (“Basel 2”).  Hij beoogt niet 
enkel uw projecten ter voorbereiding op de invoering van het kapitaalakkoord op het niveau van 
uw individuele instelling, maar ook op het niveau van de groep waartoe uw instelling 
mogelijkerwijze behoort. 
 
Mogen we u dus vragen ons uw antwoorden vanuit dubbel standpunt te bezorgen :  

a. Als individuele instelling (solo niveau) ; 

b. Als groep waartoe uw instelling behoort (geconsolideerd groepsniveau). Hier wordt 
bedoeld, het hoogste bancaire niveau 1  waarop de eigen-
vermogensreglementering in de groepsstructuur van toepassing is. Een 
financiële holding en/of financieel conglomeraat aan de top van de groep wordt 
vooralsnog niet in de analyse betrokken.  

 
De volledigheid van de informatie waarover u beschikt kan afhangen van de plaats van uw 
instelling in de groepsstructuur. Zo wordt niet eenzelfde mate van volledigheid verwacht van alle 
instellingen voor wat de projecten op geconsolideerd groepsniveau betreft. 

Toch zouden we u willen vragen ons de gegevens te bezorgen waarover u beschikt, om ons in 
staat te stellen te beoordelen in welke mate de projecten en doelstellingen van de groep inzake de 
implementatie van het nieuwe kapitaalakkoord doorgegeven worden naar de verschillende 
groepsentiteiten.   
 

2. Samenstelling van de vragenlijst en door uw instelling in te vullen onderdelen. 

 
Deze vragenlijst bestaat uit een aantal  Excel werkbladen : 

o Inhoudstafel 
o Informatie : personen/diensten 
o Uw geïntegreerd implementatieproject inzake Basel 2 
o Het kredietrisico 
o Het operationeel risico 
o De tweede pijler 
o De derde pijler 

 
Mogen we u vragen te antwoorden op de vragen van alle werkbladen van het bestand.  
 
Elk werkblad is opgesplitst in meerdere onderdelen in verband met verschillende mogelijke 
situaties.  Deze onderdelen dienen slechts te worden ingevuld in die mate dat ze van toepassing 
zijn op uw instelling.   
 

                                                      
1 Of beleggingsonderneming. 
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Aldus wensen we uw aandacht te vestigen op het werkblad met betrekking tot het 
kredietrisico.  

 
Dit werkblad bevat vier onderdelen : 

1. Uw keuze van methode voor de aanpak van het kredietrisico tegen eind 2006 ; 
2. Uw ‘roll out’-beleid tegen eind 2006 en erna, en uw projecten met betrekking tot de 

methoden gebruikt na 2006 ; 
3. De ‘standaard’-methode ; 
4. De IRB-methode (IRB). 

 
Deze onderdelen omvatten zowel het geheel van de gekozen methodes als de manier waarop 
u die zal implementeren tegen eind 2006 en erna.  
 

 
1. Het eerste gedeelte moet ons in staat stellen te bepalen welke methode u zult 

gebruiken tegen eind 2006 : dit gedeelte moet ingevuld worden. 
 

2. Het tweede gedeelte bestaat uit twee onderverdelingen : 
o Uw ‘roll-out’-beleid (planning voor de algemene invoering van de  

IRB-benadering voor het geheel van de activiteiten van uw groep of van uw 
instelling) 

o Uw projecten inzake keuze van methode na 2006. 

o Het gedeelte met betrekking tot het ‘roll out’-beleid dient slechts ingevuld te 
worden indien uw instelling zich richt naar een IRB-benadering vanaf eind 2006 
maar nog niet in staat zal zijn die benadering vanaf die datum toe te passen voor 
het geheel van haar activiteiten. In dit geval dient de bank het volledige detail 
van haar ‘roll-out’-beleid na 2006 over te maken aan de CBF, opdat deze 
overtuigd zou kunnen worden van de realiseerbaarheid van een concrete en snelle 
IRB-implementatie voor het geheel van de activiteiten van de instelling. 
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Enz. 

De keuzemogelijkheden qua methode per eind 2006 en erna  
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o Het gedeelte in verband met de projecten inzake keuze van methode na 2006 
dient enkel te worden ingevuld indien uw instelling nu reeds van mening is dat ze 
na 2006 een andere methode zal toepassen dan degene(n) die ze zal(zullen) 
gebruiken op het eind van 2006.   

Voorbeelden :  

o Uw instelling voert de ‘standaard-methode’ in tegen eind 2006 maar u bent 
van mening dat ze - na 2006 - zal overstappen naar een ‘interne-rating-
benadering’.     

o Uw instelling voert  de ‘Foundation IRB-methode’ in tegen eind 2006 maar u 
bent van mening dat ze - na 2006 - zal overstappen naar de ’Advanced  
IRB-methode’.     

3. Het derde gedeelte is bestemd voor de instellingen die de ‘Standaard-methode’ voor 
het geheel of een gedeelte van hun activiteiten gaan toepassen, zelfs indien deze 
‘Standaard-methode’ slechts een tussenfase is in hun ‘roll out’-planning.  

4. Het laatste gedeelte is bestemd voor de instellingen die de ‘IRB-methode’ gaan 
toepassen voor het geheel of een gedeelte van hun activiteiten tegen eind 2006 of 
later. 

 

3. Technische richtlijnen : 
 
1. De antwoorden dienen uitsluitend ingevuld te worden in de daartoe voorziene vetjes 

omlijnde zones. 
 
2. Indien u er  niet in slaagt een antwoord in een vetjes omrand gebied in te brengen, dan 

betekent zulks dat het antwoord gekozen moet worden uit een vooraf gedefinieerde lijst :  

o klik op de cel, waarna een pijl aan de rechterkant van de cel verschijnt  
o klik op deze pijl en   
o kies het gewenste antwoord vanuit het afrolmenu dat nu in deze cel verschijnt. 

 
3. We hebben de cellen van het aan u overgemaakt Excel-bestand tegen “schrijven” beveiligd.  

U heeft bijgevolg slechts weinig mogelijkheden om andere dan de vooraf gedefinieerde 
antwoorden in te brengen : u dient een keuze te maken onder de mogelijkheden die 
verschijnen in de afrolmenu’s verbonden aan de cellen waarin u uw antwoord moet geven 
(zie technische richtlijn nummer 2 hierboven). 

Zo ook dient u voor het inbrengen van uw vrije antwoorden, bemerkingen en vragen de 
daarvoor voorziene plaatsen te gebruiken (vetjes omrand).  

 
De vragenlijst werd opgemaakt vanuit de optiek zoveel mogelijk denkbare situaties en dito 
antwoorden te omvatten. 
Indien sommige van uw antwoorden evenwel niet aangeboden worden in de voorziene 
antwoordmogelijkheden, of indien de aangeboden vrije ruimte niet volstaat, kunt u - als 
laatste oplossing - een Excelbestand toevoegen aan uw beantwoorde vragenlijst.  
Dit Excelbestand dient de volledige nummering van de vraag te hernemen (vb. 1A1) alsook 
het antwoord dat overeenstemt met de vraag.  
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Gelieve evenwel zoveel mogelijk uw antwoorden te plaatsen in de daartoe vetjes 
omlijnde zones die daartoe speciaal werden voorzien in de vragenlijst. 

 
4. Op het einde van elke onderverdeling werd een ruimte voorzien die u toelaat uw eigen 

commentaar, bemerkingen, vragen, ondervonden problemen, enz. toe te voegen.  

Wij vestigen in het bijzonder uw aandacht op het gedeelte  van de ‘ondervonden 
problemen ‘ en van de ‘over te maken vragen aan de Commissie voor het Bank- en 
Financiewezen’.  

Er werden inderdaad een aantal werkgroepen opgericht voor overleg tussen de CBF en de 
sector (zie de lijst hieronder) met het oog op de voorbereiding van de implementatie, in de 
Belgische regelgeving, van de toekomstige Europese Richtlijn inzake kapitaaltoereikendheid.   

Het ware wenselijk dat uw instelling zo volledig mogelijk probeert in te gaan op bedoelde 
onderdelen betreffende de ‘ondervonden problemen’ en de ‘over te maken vragen aan de 
CBF’, opdat de werkgroepen tijdig kennis zouden kunnen nemen van de vragen en 
problemen waarmee de sector wordt geconfronteerd.  
Mocht u evenwel niet in de mogelijkheid verkeren deze informatie tegen eind december 2003 
over te maken, dan kan u ze later bezorgen aan de contactpersonen opgenomen in 
onderstaande tabel. 
 

Werkgroepen Codes Contactpersonen 
Toepassingsgebied – grensoverschrijdende toepassing SCP-XBO Patrick Massin 
Toepassingsgebied – derde landen SCP-3RD Patrick Massin 
Toepassingsgebied – perimeter SCP-PER Patrick Massin 
Tweede Pijler – algemene aanpak P2-GEN Fernand Naert 
Tweede Pijler – renterisico ‘banking book’ P2-IRR Jos Meuleman 
Tweede Pijler – landenrisico P2-CTR Fernand Naert 
Eigen vermogen OF David Guillaume 
Opleiding TRA Patrick Massin 
Centrale groep – regelgeving GC Patrick Massin 
Revisoren AUD Patrick Massin 
Kredietrisico – standaardmethode CR-SA Gaëtan Doucet 
Kredietrisisco – IRB-benadering CR-IRB Claire Renoirte 
Kredietrisisco - effectisering CR-SEC David Guillaume 
Marktrisico MR Claire Renoirte 
Operationeel risico  OPR Jos Meuleman 
Marktdiscipline P3-GEN Marc Pickeur 
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Contactpersonen voor alle vragen met betrekking tot  
deze vragenlijst. 
Voor al uw vragen in verband met deze vragenlijst kunt u Gaëtan Doucet (gaetan.doucet@cbf.be) 
en Claire Renoirte (claire.renoirte@cbf.be) - bij voorkeur via elektronische post - contacteren. 
 
 
 
 

___________ 


