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Prudentieel beleid

 

  

 Brussel, 15 februari 2006. 

 

UUNNIIFFOORRMMEE  BBRRIIEEFF  PPPPBB--22000066--22--CCPPBB  
aaaann  ddee  ffiinnaanncciiëëllee  hhoollddiinnggss,,  kkrreeddiieettiinnsstteelllliinnggeenn,,  

bbeeuurrssvveennnnoooottsscchhaappppeenn,,  vveerreeffffeenniinnggssiinnsstteelllliinnggeenn  eenn  ddee  mmeett  
vveerreeffffeenniinnggssiinnsstteelllliinnggeenn  ggeelliijjkkggeesstteellddee  iinnsstteelllliinnggeenn  

  
BETREFT: BASEL II SOLVABILITEITSREGLEMENTERING: PARALLELLE BEREKENING VOOR 

IRB (KREDIETRISICO) EN AMA (OPERATIONEEL RISICO) 

Mevrouw, 
Mijnheer, 
 
Met het oog op de inwerkingtreding van het nieuwe kapitaalakkoord (‘Basel II’), voert de 
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) een parallelle berekening in 
voor de instellingen die gebruik wensen te maken van de Interne Rating benaderingen (hierna 
‘IRB’) voor kredietrisico en/of de geavanceerde meetbenadering (hierna ‘AMA’) voor operationeel 
risico bij de berekening van de eigen-vermogensvereisten. De parallelle berekening is niet van 
toepassing op instellingen die gebruik wensen te maken van de standaardbenadering voor 
kredietrisico en de basisindicatorbenadering of de standaardbenadering voor operationeel risico. 
 
Deze parallelle berekening werd geïntroduceerd in het document van het Basel Comité 
“International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” (Basel II – 
raamakkoord van juni 2004) doch werd niet overgenomen in de “Capital Requirements Directive” 
(‘CRD’). In het licht van de beoordeling van de aanvraagdossiers voor IRB en AMA, meent de 
CBFA echter dat de parallelle berekening een aanvullend middel kan zijn om de paraatheid van de 
instellingen voor de overgang naar de nieuwe methodes voor het berekenen van hun eigen-
vermogensvereisten na te gaan. 
 
Daarnaast laten de resultaten van de parallelle berekening toe om in de loop van het jaar voor de 
invoering van de nieuwe berekeningsmethodes voor zowel krediet- als operationeel risico een 
vergelijking te maken tussen de bestaande eigen-vermogensvereisten en de toekomstige. 
Daarenboven kan de CBFA, in overleg met de betrokken instelling, oordelen of verdere 
bijsturingen inzake interne modellen en/of systemen al dan niet noodzakelijk zijn. 
 
Zoals bij het aanvraagdossier, zijn de vereisten voor de parallelle berekening van toepassing op de 
instellingen die in België onder toepassing van de solvabiliteitsreglementering vallen en dit op 
basis van de geconsolideerde positie van de moederinstelling. Voor instellingen naar Belgisch recht 
maar dochtermaatschappijen van instellingen die onder het recht van een andere EU-lidstaat 
ressorteren, zal de CBFA zelf het verzoek voor het bekomen van een gelijk(w)aardige parallelle 
berekening aan de toezichthouder van de consoliderende moederonderneming, rekening houdend 
met artikel 129 van de CRD, overmaken. 
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Opdat de resultaten van de parallelle berekening een inzicht zouden geven in het effect van 
verandering van berekeningsmethode op de eigen-vermogensvereisten van een instelling, zullen de 
instellingen steeds de volledige portefeuille in de parallelle berekening opnemen en dit volgens de 
toekomstige gehanteerde benaderingen. Hierdoor zullen de resultaten van de parallelle berekening 
een volledig beeld geven van de eigen-vermogensvereisten in de toekomst wat het mogelijk maakt 
om deze met de vereisten volgens de reeds gebruikte benaderingen te vergelijken. 
 
Hierdoor kan het voorkomen dat deelportefeuilles voor dewelke de instelling de 
standaardbenadering voor kredietrisico en de basisindicatorbenadering of de standaardbenadering 
voor operationeel risico gebruikt, tevens in de parallelle berekening geïntegreerd worden ook al 
zijn deze specifieke benaderingen in principe niet onderhevig aan een parallelle berekening. 
 
De vereiste om een parallelle berekening uit te voeren is onafhankelijk van het tijdstip van de eerste 
ingebruikname van een IRB en/of AMA model voor de berekening van de eigen-
vermogensvereisten voor krediet- en/of operationeel risico. Het uitvoeren van de parallelle 
berekening zal dan ook aan de instellingen opgelegd worden bij de eerste toepassing van een IRB 
en/of AMA model. Dit betekent dat de vereiste voor een parallelle berekening niet enkel geldt bij 
de inwerkingtreding van het nieuwe kapitaalakkoord maar ook bij een latere uitrol van de complexe 
benaderingen voor (deel-)portefeuilles waarvoor een - al dan niet aanvullend - aanvraagdossier 
vereist is. 
 
Voor de ingebruikname van de vermelde benaderingen, zal de parallelle berekening 2 maal plaats 
vinden. Dit is met name 12 en 6 maanden voor de effectieve prudentiële rapportering volgens de 
nieuwe berekeningsmethodes. De laatste kalenderdag van het betreffende kwartaal is de 
rapporteringsdatum voor de parallelle berekening. De resultaten van de parallelle berekening 
dienen zo spoedig mogelijk aan de CBFA te worden toegezonden en uiterlijk 2 maanden en 
15 dagen na de rapporteringsdatum.  
 
Wanneer een instelling gebruikt maakt van de mogelijkheid om de overgang naar een complexe 
benadering voor krediet- en/of operationeel risico in de tijd te spreiden, zal deze uitrol ook 
weerspiegeld worden in de parallelle berekening. Hierbij zal telkens met de meest significante 
situatie rekening gehouden worden, gegeven dat maar 2 berekeningen per jaar dienen te gebeuren 
in het kader van de parallelle berekening. Het is aangeraden om de precieze modaliteiten inzake de 
opname van de uitrol van de IRB en AMA over de portefeuilles in de parallelle berekeningen op 
voorhand te bespreken met de medewerkers van de CBFA. 
 
In bijlage vindt u ter illustratie een tijdslijn met mogelijke voorbeelden van parallelle berekeningen 
voor de eigen-vermogensvereisten gegeven de uitrol van de IRB en AMA. 
 
De tabellen met de resultaten van de parallelle berekening die dienen overgemaakt te worden aan 
de CBFA bevinden zich in bijlage. Deze rapporteringstabellen werden voorbereid in de schoot van 
CEBS (Committtee of European Banking Supervisors) en zullen een onderdeel vormen van de 
rapporteringsvereisten die opgelegd zullen worden aan de instellingen in het kader van het nieuwe 
kapitaalakkoord. Van de instellingen wordt verwacht dat ze bijkomende informatie kunnen 
verstrekken ten behoeve van de CBFA indien dit noodzakelijk geacht wordt. De resultaten van de 
parallelle berekening kunnen bezorgd worden op het volgende emailadres: cpb@cbfa.be. 
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Ingeval van verdere vragen betreffende de parallelle berekening kan u contact opnemen met 
mevr. Annemie Lefevre (Annemie.Lefevre@cbfa.be). 
 
Een afschrift van deze brief wordt verstuurd aan de commissaris(sen), erkende revisor(en) van uw 
instelling. 
 
 
Met de meeste hoogachting, 
 
 
 
 
 
 
Peter Praet,      Rudi Bonte, 
Lid van het Directiecomité.    Lid van het Directiecomité. 
 
 
 
Bijlagen:  - Bijlage 1 

- Bijlage 2 
- Bijlage 3 
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