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Bijlage  Mededeling  CBFA_2008_20-1  dd.  12 november 2008 
 

Nadere informatie over bepaalde prudentiële verwachtingen inzake de opvolging 
van de toepassing van de eigenvermogensreglementering voor de instellingen 
die een geavanceerde benadering gebruiken voor hun kredietrisico (IRB) en/of 

operationeel risico (AMA) 

Toepassingsveld: 

Instellingen die onderworpen zijn aan het reglement van 17 oktober 2006 op het eigen 
vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen, die onderworpen zijn 
aan het toezicht op geconsolideerde basis van de CBFA en die de toestemming hebben 
verkregen om in het kader van de reglementaire verplichtingen geavanceerde benaderingen te 
gebruiken voor hun krediet- en/of operationeel risico. 

 
 
In deze bijlage wordt nadere informatie verstrekt over de wijze waarop de Commissie voor het Bank-, 
Financie- en Assurantiewezen (CBFA) voornemens is toezicht te houden op de toepassing van haar 
reglement van 17 oktober 2006 op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de 
beleggingsondernemingen.  
Deze nadere informatie is gericht tot de instellingen die onderworpen zijn aan het toezicht op 
geconsolideerde basis van de CBFA en die de toestemming hebben verkregen om in het kader van de 
reglementaire verplichtingen geavanceerde benaderingen te gebruiken voor hun krediet- en/of 
operationeel risico.  
 
Conform de beginselen van richtlijn 2006/48/EG inzake de samenwerking tussen de Europese 
toezichthouders, dienen de instellingen die onderworpen zijn aan het toezicht op geconsolideerde basis 
van een andere lidstaat de regels en de procedures te volgen die ter zake zijn vastgesteld door de 
betrokken toezichthouder. 

Deze nadere informatie geeft aan wat de CBFA onder meer verwacht inzake de opvolging van de 
naleving van de voorwaarden voor het verkrijgen van de toestemming om in het kader van de 
reglementaire verplichtingen geavanceerde benaderingen te gebruiken1, met inbegrip van de opvolging 
van het eventuele plan voor de sequentiële toepassing van deze benaderingen2. Er wordt ook ingegaan 
op de procedures voor de continue toetsing van de naleving van de in het reglement vastgestelde 
minimumvereisen voor het gebruik van die benaderingen. En tot slot wordt vermeld welke verwachtingen 
de CBFA onder meer heeft inzake de opvolging van wijzigingen in goedgekeurde modellen.  

A. Opvolging van de 'terms and conditions' en van het roll-out plan 

'Terms and conditions' 

De CBFA evalueert de deugdelijkheid van de maatregelen die door de instelling worden genomen om te 
voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de toestemming om in het kader van de 
reglementaire verplichtingen geavanceerde benaderingen te gebruiken. Zij doet dit in coördinatie met de 
verschillende betrokken hosttoezichthouders en volgens de planning die voor de uitvoering van de 'terms 
and conditions' is vastgelegd. Om dit mogelijk te maken, dienen de instellingen binnen de vooropgestelde 
termijn volledige documentatie over te leggen die aantoont dat deze maatregelen effectief zijn genomen. 
                                                           
1 Hierna 'terms and conditions' genoemd. 
2 Hierna 'roll-out plan' genoemd. 
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Op grond van die evaluatie kan de CBFA beslissen haar 'terms and conditions' te wijzigen of opnieuw op 
te leggen, om de nog resterende zwakke punten in de door de instelling gebruikte benaderingen op 
passende wijze aan te pakken. Voor de opvolging van de naleving van deze 'terms and conditions' wordt 
de procedure gevolgd die in deze mededeling is beschreven. 

Roll-out plan 

Voor de uitvoering van hun roll-out plan dienen de instellingen de procedures te volgen die omschreven 
zijn in de uniforme brieven PPB/153 en PPB/155 van 24 oktober 2005 en in circulaire PPB-2007-1-CPB 
van 8 februari 2007. De aanvraag dossier om in het kader van de reglementaire verplichtingen gebruik te 
mogen maken van geavanceerde benaderingen, mag evenwel worden ingediend 8 maanden vóór de 
gewenste datum van ingebruikname van deze benaderingen voor de betrokken operationele entiteiten 3. 

B. Opvolging van significante wijzigingen in door de CBFA goedgekeurde modellen 
 
Indien er wijzigingen worden aangebracht in de door de CBFA goedgekeurde modellen, kan dit een 
significante invloed hebben op de eigenvermogensvereisten van de instelling of op de naleving van de in 
het reglement vastgestelde minimumvereisten voor het gebruik van een geavanceerde benadering. 
Daarom moeten de instellingen voor alle wijzigingen die zij in de goedgekeurde modellen wensen aan te 
brengen en die zij significant achten, bij de CBFA een dossier indienen om hiervoor de toestemming te 
verkrijgen.  
 
Om een efficiënte behandeling van deze aanvragen mogelijk te maken, mogen de dossiers maar 
tweemaal per jaar bij de CBFA worden ingediend. Deze dossiers kunnen dus informatie bevatten over 
verschillende significante wijzigingen. Zij moeten minstens 8 maanden vóór de gewenste datum van 
ingebruikname van een van deze wijzigingen in het kader van de reglementaire verplichtingen aan de 
CBFA worden overgemaakt. 

 
Het gebruik van een significant gewijzigd model wordt maar toegestaan indien dit model gedurende 
voldoende lange tijd gebruikt geweest is binnen de instelling. Deze periode moet voldoende lang zijn om 
te kunnen garanderen dat voldaan is aan de minimumvereisten van de titels VI en VIII van het reglement 
en dat de berekening van de eigenvermogensvereisten betrouwbaar is. Dit betekent dat het oude model 
en de gewijzigde versie ervan gedurende een voldoende lange periode gelijktijdig gebruikt moeten 
worden zodat het nieuwe model gevalideerd kan worden. Tijdens deze periode kan het nieuwe model 
bijvoorbeeld getest worden door de betrokken gebruikers of kunnen de resultaten van de twee modellen 
onderling vergeleken worden.  
 
De aanvraagdossiers moeten dus de volgende gegevens bevatten: 

• De resultaten van de validatie en van de interne controle van de betrokken 
modellen/benaderingen, evenals de bijbehorende documentatie (kwaliteit van de modellen, use 
test, implicatie voor de corporate governance, documentatie van de modellen, enz.). 

• De vergelijking tussen de resultaten van het nieuwe model en die van het vorige model en van 
het laatste model dat door de CBFA werd goedgekeurd. 

• Identificatie van de betrokken buitenlandse toezichthouders die in voorkomend geval op de 
hoogte moeten worden gehouden van de significante wijzigingen waarvoor de toestemming wordt 
gevraagd.  

De instellingen worden verzocht om een intern beleid uit te stippelen omtrent de criteria op grond 
waarvan vooraf bepaald kan worden of een wijziging die in de goedgekeurde modellen is aangebracht, al 
dan niet significant is, en om de CBFA uiterlijk begin 2009 in kennis te stellen van dit beleid. Deze criteria 
moeten minstens één materiële wijziging omvatten van de eigenvermogensvereisten of een materiële 
wijziging in de implementatie van het betrokken model of de betrokken modellen (use test en/of validatie, 
enz.). De ontwikkeling van een intern model dat ter vervanging van een 'vendor model' zal worden 
gebruikt, wordt bijvoorbeeld als een significante wijziging beschouwd. 
 

                                                           
3 Volgens de uniforme brieven PPB/153 en PPB/155 moeten de aanvraagdossiers worden ingediend 1 jaar vóór de 

gewenste datum van ingebruikname van de geavanceerde benaderingen in het kader van de reglementaire 
verplichtingen. 
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Indien zij dit nodig acht, kan de CBFA bepaalde wijzigingen die de instelling niet significant acht, toch als 
significant beschouwen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de instelling in eenzelfde model 
verschillende opeenvolgende wijzigingen heeft aangebracht die zijzelf niet als significant beschouwt. 

C. Continue opvolging van de toepassing van het eigenvermogensreglement en opvolging van niet-
significante wijzigingen in door de CBFA goedgekeurde geavanceerde modellen  

De instellingen moeten erop toezien dat de minimumvereisten voor het gebruik van een geavanceerde 
benadering op continue basis worden nageleefd. De CBFA stelt voor om in een permanent intern dossier 
vast te leggen welke maatregelen zij daartoe genomen hebben en te vermelden welke resultaten deze 
maatregelen hebben opgeleverd. In dit dossier moeten ook de niet-significante wijzigingen worden 
opgenomen die in de door de CBFA goedgekeurde modellen zijn aangebracht.  

Deze dossiers moeten beschikbaar zijn wanneer de CBFA erom vraagt in het kader van haar 
toezichtstaken. 

Zij moeten ten minste de volgende gegevens bevatten: 

• De resultaten van de jaarlijkse validaties van de bestaande modellen (onder andere wat betreft 
de kwaliteit), het resultaat van de toetsing van de naleving van de minimumvereisten, het 
auditplan en de opgestelde verslagen.  

• De lijst van de niet-significante wijzigingen die in de modellen/geavanceerde benaderingen zijn 
aangebracht en hun impact op de eigenvermogensvereisten. 

 


