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Mededeling  CBFA_2008_20  dd.  12 november 2008 
 

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. 

Samenvatting/Doelstelling: 

Nadere informatie 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 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 gebruiken; de continue toetsing van de naleving van de in het 
reglement vastgestelde minimumvereisten voor het gebruik van geavanceerde benaderingen; 
de opvolging van wijzigingen in goedgekeurde modellen. 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

 
Als bijlage bij deze mededeling vindt u nadere informatie 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: 

1. 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 gebruiken, met inbegrip van 
de opvolging van het eventuele plan voor de sequentiële toepassing van deze benaderingen.  
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Deze opvolging geschiedt volgens de door de CBFA vastgelegde planning. De opvolging van de 
sequentiële toepassing van de geavanceerde benaderingen gebeurt op basis van de procedures 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. 

2. De continue toetsing van de naleving van de in het reglement vastgestelde minimumvereisten voor het 
gebruik van geavanceerde benaderingen.  

 De opvolging van de toepassing van het eigenvermogensreglement geschiedt op grond van interne 
dossiers die door de instellingen worden opgesteld. Deze dossiers moeten beschikbaar zijn wanneer 
de CBFA erom vraagt in het kader van haar toezichtstaken. 

3. De opvolging van wijzigingen in goedgekeurde modellen.  

Alle belangrijke wijzigingen in modellen die reeds zijn goedgekeurd door de CBFA, moeten aan haar 
worden meegedeeld en moeten voorafgaandelijk worden goedgekeurd. 

Indien u vragen heeft in verband met de procedures die gevolgd moeten worden in het kader van de 
opvolging van de toepassing van het eigenvermogensreglement, kunt u contact opnemen met de 
bevoegde diensten van de CBFA.  

Wij bezorgen een kopie van deze brief aan de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling. 

 

Hoogachtend, 

 

De Voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

Jean-Paul SERVAIS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: - CBFA_2008_20-1 / 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) 

http://www.nbb.be/doc/cp/nl/vi/settle/circ/pdf/cbfa_2008_20-1.pdf

