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TITEL I : TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES  
 

Hoofdstuk 1 : Toepassingsgebied 
 
Art. I.1 
 
 Tenzij anders is aangegeven, zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing op : 
 
1° de kredietinstellingen in de zin van artikel 1, tweede lid, 1°, en bedoeld in titel II en titel IV van de 

wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen; 
 
2°   de beleggingsondernemingen in de zin van artikel 44, eerste lid, en bedoeld in titels II en IV van de 

wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de 
bemiddelaars en beleggingsadviseurs, voor zover zij een vergunning hebben verkregen als 
beursvennootschap, vennootschap voor vermogensbeheer;  

 
3°  de bijkantoren in België van beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van Staten 

die geen lid zijn van de Europese Unie, bedoeld in boek II, titel IV van de wet van 6 april 1995 
inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en 
beleggingsadviseurs en die van de CBFA een vergunning hebben verkregen als beursvennootschap, 
vennootschap voor vermogensbeheer of vennootschap voor plaatsing van orders in financiële 
instrumenten. 

 
De in het eerste lid bedoelde instellingen worden hierna “de instellingen” genoemd. 

 
 Titel III, hoofdstuk 3, en artikel XIII.3 zijn echter van toepassing op de instellingen voor 
elektronisch geld bedoeld in artikel 1, tweede lid, 2°, van de wet van 22 maart 1993. 
 

Het niveau waarop dit reglement moet worden toegepast, wordt bepaald door de geldende 
wetgeving op grond waarvan dit reglement wordt genomen. 
 
Voor de kredietinstellingen en de financiële holdings bepalen de artikelen 43 en 49 van de wet 
van 22 maart 1993 dat het eigenvermogensreglement op vennootschappelijke, op 
geconsolideerde en op gesubconsolideerde basis moet worden toegepast. Artikel 49 bepaalt dat, 
voor iedere kredietinstelling waarvan de moederonderneming een financiële holding is, het 
toezicht geschiedt op basis van de geconsolideerde financiële positie van de financiële holding. 
Het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 dat is genomen met toepassing van artikel 49 van 
de wet van 22 maart 1993, geeft een nadere omschrijving van de toepassingsregels van het 
eigenvermogensreglement en maakt het mogelijk om, onder bepaalde voorwaarden, van de 
toepassing van het reglement af te wijken op vennootschappelijke of geconsolideerde basis. 
 
Wat de in artikel I.1 bedoelde beleggingsondernemingen betreft, zijn de artikelen 90 en 95 van 
de wet van 6 april 1995 identiek aan de voornoemde artikelen van de wet van 22 maart 1993.  
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Hoofdstuk 2 : Definities  
 
Art.I.2 
 
Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder : 
 

(1) “kredietinstelling” : een onderneming waarvan de werkzaamheden bestaan in het van het 
publiek in ontvangst nemen van deposito's of van andere terugbetaalbare gelden en het 
verlenen van kredieten voor eigen rekening als gedefinieerd in artikel 1 van de wet van  
22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen; 

(2) “bevoegde autoriteiten” : de nationale autoriteiten die, op grond van wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen, bevoegd zijn om toezicht uit te oefenen op de instellingen;  

(3) “bijkantoor” : een bedrijfszetel die een deel zonder rechtspersoonlijkheid vormt van een 
instelling en rechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, handelingen verricht die eigen zijn aan de 
werkzaamheden van een instelling;  

(4) “financiële instelling” : een onderneming die geen instelling is en waarvan de 
hoofdwerkzaamheid bestaat in het verwerven van deelnemingen of in het uitoefenen van een 
of meer van de onder artikel 3, § 2, punten 2 tot en met 12 van de wet van 22 maart 1993 
opgenomen werkzaamheden; 

(5) “lidstaat” : lidstaat van de Europese Unie; 
(5bis) “lidstaat van herkomst” : de lidstaat waarin aan een instelling een vergunning is verleend; 

(6) “derde land” : staat die geen lidstaat is; 
(7) “zeggenschap” : het verband dat bestaat tussen een moederonderneming en een 

dochteronderneming, zoals bepaald bij het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de 
jaarrekening van de kredietinstellingen, of een verband van dezelfde aard tussen een 
natuurlijke of rechtspersoon en een onderneming; 

(8)  “deelneming” voor de toepassing van artikel II.1, § 4  : een deelneming zoals gedefinieerd in 
de reglementering op de jaarrekening van de kredietinstellingen of de 
beleggingsondernemingen. Voor de toepassing van artikel II.1, § 4 wordt onweerlegbaar als 
deelneming beschouwd, het rechtstreekse of onrechtstreekse bezit van maatschappelijke 
rechten die 20 % of meer vertegenwoordigen van de stemrechten of het kapitaal van een 
onderneming  ; 

(9) “moederonderneming” : een moederonderneming in de zin van artikel 3 van het koninklijk 
besluit van 23 september 1992 op de geconsolideerde jaarrekening van de kredietinstellingen 
en de beleggingsondernemingen; 

(10) “dochteronderneming” : een dochteronderneming in de zin van de bepalingen van het 
koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, 
alsook iedere onderneming waarop een moederonderneming, naar de mening van de CBFA, 
feitelijk een overheersende invloed uitoefent. Elke dochteronderneming van een 
dochteronderneming wordt ook beschouwd als een dochter van de moederonderneming die 
aan het hoofd van deze ondernemingen staat; 
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(11) “moederinstelling in een lidstaat” : een instelling die een instelling of een financiële instelling 
als dochteronderneming heeft, of die een deelneming in zo een instelling heeft, en die zelf 
geen dochteronderneming is van een andere instelling waaraan in dezelfde lidstaat een 
vergunning is verleend, of van een in dezelfde lidstaat opgerichte financiële holding; 

(12) “financiële moederholding in een lidstaat”: een financiële holding die zelf geen 
dochteronderneming is van een instelling waaraan in dezelfde lidstaat een vergunning is 
verleend, of van een andere financiële holding die in dezelfde lidstaat is opgericht; 

(13) “EU-moederinstelling” : een moederinstelling in een lidstaat die geen dochteronderneming is 
van een andere instelling waarin in één van de lidstaten een vergunning is verleend, of van 
een in één van de lidstaten opgerichte financiële holding; 

(14) “financiële EU-moederholding” : een financiële moederholding in een lidstaat die geen 
dochteronderneming is van een instelling waaraan in een lidstaat een vergunning is verleend, 
of van een andere financiële holding die in een lidstaat is opgericht;  

(15) “financiële holding” : een financiële instelling waarvan de dochterondernemingen uitsluitend 
of hoofdzakelijk instellingen of financiële instellingen zijn, waarbij ten minste één van die 
dochterondernemingen een instelling is, en die geen gemengde financiële holding is in de zin 
van artikel 49bis van de wet van 22 maart 1993 of artikel 95bis van de wet van 6 april 1995; 

(16) “gemengde financiële holding” : een moederonderneming die geen financiële holding of een 
moederonderneming is, en die aan het hoofd staat van een financiële groep als gedefinieerd in 
artikel 49bis van de wet van 22 maart 1993 of artikel 95bis van de wet van 6 april 1995;  

(17) “onderneming die nevendiensten verricht” : een onderneming bedoeld in artikel 32, § 4, 5°, 
van de wet van 22 maart 1993; 

(18) “CBFA” : de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen; 

(19) “wet van 22 maart 1993” : de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen; 

(20) “wet van 6 april 1995” : de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de 
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs.  

 
Voor de toepassing van titel III wordt de volgende definitie verduidelijkt  

 
(21) “vreemde middelen”: het opvraagbaar passief, vermeerderd met de verplichtingen uit 

gemobiliseerde activa. 
 

Onder de vreemde middelen worden de voorzieningen voor risico's en kosten, de 
achtergestelde schulden en de reconstitutiefondsen, alsook, in voorkomend geval, de 
wiskundige reserves met betrekking tot levensverzekerings- en kapitalisatiecontracten 
gevoegd bij hypothecaire leningen, echter niet opgenomen. 
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Voor de toepassing van titels V en VI worden de volgende definities verduidelijkt 

 
(22) “publiekrechtelijke entiteiten” : administratieve organen zonder winstoogmerk die 

verantwoording moeten afleggen aan de centrale, regionale of lokale overheid of aan 
overheden die, naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten, dezelfde verantwoordelijkheden 
dragen als de regionale en lokale overheden, of niet-commerciële ondernemingen die in het 
bezit zijn van centrale overheden en uitdrukkelijke waarborgregelingen hebben, met inbegrip 
van bij wet geregelde autonome organen met zelfbestuur die onder openbaar toezicht staan;  

(23) “centrale banken” : daartoe wordt, tenzij anders aangegeven, ook de Europese Centrale Bank 
gerekend; 

(24) “verwateringsrisico” : het risico dat een kortlopende vordering afneemt door geldelijke of 
niet-geldelijke kredieten aan de debiteur; 

(25) “omrekeningsfactor of CF” : de verhouding tussen het momenteel onbenutte bedrag van een 
kredietlijn waarop een aanbevolen limiet van toepassing is en dat opgenomen wordt en open 
staat bij wanbetaling, en het momenteel onbenutte bedrag van de kredietlijn, waarbij de 
omvang van de kredietlijn wordt bepaald door de aanbevolen limiet, tenzij de niet-aanbevolen 
limiet hoger ligt, of de factor die wordt toegepast op de andere buitenbalansposten dan de 
kredietlijnen die het mogelijk maken het bedrag van de risicopositie te bepalen conform de 
bepalingen van titels V en VI; 

(26) “kredietrisicomatiging” : een door een instelling gehanteerde techniek ter beperking van het 
kredietrisico dat verbonden is aan een of meer risicoposities die de instelling blijft houden; 

(27) “volgestorte kredietprotectie” : een techniek van kredietrisicomatiging waarbij het 
kredietrisico dat verbonden is aan de risicopositie van een instelling, wordt beperkt dankzij 
het recht van de instelling om, bij wanbetaling van de wederpartij of bij andere specifieke 
kredietgebeurtenissen (“credit events”) in verband met de wederpartij, bepaalde activa of 
posten te liquideren, over te nemen, daarvan het eigendom te verwerven of te behouden, dan 
wel de risicopositiewaarde te verlagen tot of deze te vervangen door het verschil tussen de 
risicopositie zelf en een vordering op de instelling; 

(28) “niet-volgestorte kredietprotectie” : een techniek van kredietrisicomatiging waarbij het 
kredietrisico dat verbonden is aan de risicopositie van een instelling, wordt beperkt dankzij de 
garantie van een derde partij om een bepaald bedrag uit te keren bij wanbetaling van de 
leningnemer of bij andere specifieke gebeurtenissen; 

(28bis) “gedekte leningstransactie” : een transactie die aanleiding geeft tot het ontstaan van een risico 
dat is gedekt door middel van een zekerheidsovereenkomst die geen bepaling bevat waarbij 
aan de instelling het recht wordt verleend frequent margebetalingen te ontvangen; 

(28ter) “kapitaalmarktgerelateerde transactie” : een transactie die aanleiding geeft tot het ontstaan van 
een risico dat is gedekt door middel van een zekerheidsovereenkomst die een bepaling bevat 
waarbij aan de instelling het recht wordt verleend frequent margebetalingen te ontvangen; 

(29) “met contanten vergelijkbaar instrument” : een certificaat van deposito of soortgelijk papier 
dat door een leningverstrekkende kredietinstelling wordt uitgegeven; 

(30) “erkende markt” : een markt die door de bevoegde autoriteiten als zodanig is erkend en die 
aan de volgende voorwaarden voldoet: 
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a) ze werkt regelmatig; 

b) ze is onderworpen aan door de bevoegde autoriteiten van het land van herkomst van de 
markt opgestelde of goedgekeurde bepalingen waarin de voorwaarden voor de werking 
van en de toegang tot de markt zijn vastgelegd, alsook de voorwaarden waaraan 
contracten moeten voldoen om daadwerkelijk op de markt te kunnen worden verhandeld; 

c) ze beschikt over een clearingregeling op grond waarvan de in artikel V.5. vermelde 
afgeleide instrumenten die op die markt worden verhandeld, onderworpen zijn aan 
dagelijkse margeverplichtingen die, naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten, een 
adequate bescherming bieden. 

 De CBFA stelt, voor de toepassing van dit reglement, de lijst van de betrokken Belgische 
markten op; 

(31) “clearing member” : een lid van de beurs of van de clearinginstelling dat een rechtstreekse 
contractuele verhouding heeft met de centrale wederpartij (“market guarantor”); 

(32) “verwacht verlies of EL” (expected loss): de verhouding tussen het verlies op een risicopositie 
dat bij een eventuele wanbetaling van een wederpartij of bij verwatering over een periode van 
een jaar te verwachten is, en het uitstaande bedrag bij wanbetaling; 

(33) “kans op wanbetaling of PD” : de kans dat een wederpartij over een periode van een jaar in 
gebreke blijft; 

(34) “verlies” : economisch verlies, met inbegrip van de gevolgen van aanzienlijke kortingen, en 
omvangrijke directe en indirecte incassokosten; 

(35) “verlies bij wanbetaling of LGD” : de verhouding tussen het verlies op een risicopositie als 
gevolg van wanbetaling door een wederpartij en het uitstaande bedrag bij wanbetaling. 

 

Voor de toepassing van hoofdstuk 3 van titel V worden de volgende definities verduidelijkt 
 
Algemene termen 
 

(36) “wederpartijrisico” (counterparty credit risk – CCR) : het risico dat de wederpartij bij een 
transactie in gebreke blijft vóór de definitieve afwikkeling van de met de transactie 
samenhangende kasstromen heeft plaatsgevonden; 

 
(37) “centrale wederpartij” : een entiteit die wettelijk als een tussenpartij fungeert tussen 

wederpartijen bij contracten op een of meer financiële markten en koper van elke verkoper en 
verkoper van elke koper wordt. 

 
Transactietypen 
 

(38) “transacties met uitgestelde afwikkeling” : transacties waarbij een wederpartij toezegt een 
hoeveelheid effecten, grondstoffen of deviezen te leveren tegen contanten, andere financiële 
instrumenten of grondstoffen, of vice versa, op een afwikkelings- of leveringsdatum waarvoor 
contractueel is vastgesteld dat deze datum later is dan de marktstandaard voor de betreffende 
transactie en dan vijf werkdagen na de datum waarop de instelling de transactie verricht; 
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(39) “margeleningstransacties” : transacties waarbij een instelling krediet verleent voor de aan- of 

verkoop, het aanhouden of het verhandelen van effecten. Andere leningen die door effecten 
gedekt zijn, vallen niet onder margeleningstransacties. 

 
 
 
Samenstel van verrekenbare transacties, samenstel van afdekkingsinstrumenten en daarmee verband 
houdende termen 
 

(40) “samenstel van verrekenbare transacties” (netting set) : een groep met een en dezelfde 
wederpartij gesloten transacties die onderworpen zijn aan een in rechte uitvoerbare bilaterale  
nettingovereenkomst en waarvan de netting in het kader van titel V, hoofdstuk 3, afdeling II, 
en titel V, hoofdstuk 5, in aanmerking wordt genomen. Elke transactie die niet onderworpen is 
aan een in rechte uitvoerbare bilaterale nettingovereenkomst en waarvan de netting in het 
kader van titel V, hoofdstuk 3, afdeling II, in aanmerking wordt genomen, wordt voor de 
toepassing van deze bepalingen als een apart samenstel van verrekenbare transacties 
beschouwd. De nettingovereenkomsten omvatten de schuldvernieuwings- of 
schuldvergelijkingsovereenkomsten. 

 
 In het kader van de in artikel V.9 vastgestelde methode kunnen alle samenstellen van 

verrekenbare transacties met een en dezelfde wederpartij worden behandeld als één samenstel 
indien de negatieve gesimuleerde marktwaarden van de afzonderlijke samenstellen van 
verrekenbare transacties bij de raming van de verwachte risicopositie (EE) op 0 worden 
bepaald. 

 
(41) “uitstaande positie” : een risicobedrag dat, volgens de standaardmethode, aan een transactie 

wordt toegekend in titel V, hoofdstuk 3, op basis van een vooraf bepaald algoritme; 
 
(42) “samenstel van afdekkingsinstrumenten” (hedging set) : een groep risicoposities uit hoofde 

van transacties die tot eenzelfde samenstel van verrekenbare transacties behoren en waarvan 
alleen het saldo relevant is voor de bepaling van de waarde van de risicopositie volgens de in 
titel V, hoofdstuk 3 beschreven standaardmethode; 

 
(43) “margeovereenkomst” : een contractuele overeenkomst of een aantal clausules in een 

overeenkomst op grond waarvan een eerste wederpartij een zekerheid moet verstrekken aan 
een tweede wederpartij wanneer een risicopositie van deze tweede wederpartij op de eerste 
wederpartij een bepaalde hoogte overschrijdt; 

 
(44) “margedrempel” : het hoogste bedrag dat een uitstaande risicopositie mag bereiken voor een 

partij het recht heeft een zekerheid te eisen; 
 

(45) “marge-risicoperiode” (margin period of risk) : de periode vanaf de laatste ruil van 
zekerheden ter dekking van een samenstel van verrekenbare transacties met een wederpartij in 
staat van wanbetaling totdat de betrokken wederpartij is geliquideerd en het resulterende 
marktrisico opnieuw is afgedekt; 
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(46) “effectieve looptijd volgens de op een intern model berustende methode, voor een samenstel 
van verrekenbare transacties met een looptijd van meer dan een jaar” : de verhouding tussen 
de som van de verwachte risicoposities over de looptijd van de transacties van een samenstel 
van verrekenbare transacties gedisconteerd tegen het risicovrije rendement, gedeeld door de 
som van de verwachte risicoposities over een jaar van een samenstel van verrekenbare 
transacties gedisconteerd tegen het risicovrije rendement. Deze effectieve looptijd mag 
worden aangepast voor het doorrolrisico door de verwachte risicopositie te vervangen door de 
effectief verwachte risicopositie over een prognosehorizon van minder dan een jaar; 

 
(47) “cross-product-verrekening” : de opneming van transacties met betrekking tot verschillende 

productcategorieën in hetzelfde samenstel van verrekenbare transacties overeenkomstig de in 
titel V, hoofdstuk 3, vervatte regels voor cross-product-verrekening; 

 
(48) “actuele marktwaarde” (current market value – CMV) : de nettomarktwaarde van de 

portefeuille van transacties binnen het samenstel van verrekenbare transacties met de 
wederpartij. Bij de berekening van de CMV worden zowel positieve als negatieve 
marktwaarden gebruikt. 

 
Verdelingen 
 

(49) “verdeling van marktwaarden” : de prognose van de waarschijnlijkheidsverdeling van 
nettomarktwaarden van transacties binnen een samenstel van verrekenbare transacties voor 
een datum in de toekomst (de prognosehorizon) in het licht van de gerealiseerde marktwaarde 
van die transacties tot op heden; 

 
(50) “verdeling van risicoposities” : de prognose van de waarschijnlijkheidsverdeling van 

marktwaarden waarbij de verwachte negatieve nettomarktwaarden door nul worden 
vervangen; 

 
(51) “risiconeutrale verdeling”: een verdeling van marktwaarden of risicoposities tijdens een 

periode in de toekomst, waarbij de verdeling wordt berekend aan de hand van impliciete 
marktwaarden, zoals impliciete volatiliteiten; 

 
(52) “werkelijke verdeling” : een verdeling van marktwaarden of risicoposities tijdens een periode 

in de toekomst waarbij de verdeling wordt berekend aan de hand van historische of 
gerealiseerde waarden, zoals volatiliteiten die zijn berekend op basis van prijs- of 
koerswijzigingen die zich in het verleden hebben voorgedaan. 

 
Metingen van risicoposities en aanpassingen 
 

(53) “actuele risicopositie”: gelijk aan nul of, indien deze groter is, de marktwaarde van een 
transactie of een portefeuille van transacties binnen een samenstel van verrekenbare 
transacties met een wederpartij die verloren zou gaan indien de wederpartij in gebreke blijft, 
ervan uitgaande dat bij een faillissement niets van de waarde van die transacties kan worden 
teruggevorderd; 
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(54) “maximumrisicopositie” : een hoog percentiel van de verdeling van risicoposities op een 
bepaalde datum in de toekomst vóór de vervaldatum van de langstlopende transactie van het 
samenstel van verrekenbare transacties; 

 
(55) “verwachte risicopositie” (EE) : het gemiddelde van de verdeling van risicoposities op een 

bepaalde datum in de toekomst vóór de vervaldatum van de langstlopende transactie van het 
samenstel van verrekenbare transacties; 

 
(56) “effectieve verwachte risicopositie op een specifieke datum” (effectieve EE) : de hoogste 

verwachte risicopositie die zich voordoet op die datum of op een eerdere datum. Bij wijze van 
alternatief kan een dergelijke risicopositie voor een specifieke datum ook worden gedefinieerd 
als de verwachte risicopositie op die datum of de effectieve risicopositie op de eerdere datum, 
al naargelang welke waarde het grootst is; 

 
(57) “verwachte positieve risicopositie” (expected positive exposure of EPE) : het gewogen 

gemiddelde in de tijd van de verwachte risicoposities waarbij de gewichten het proportionele 
aandeel van een afzonderlijke verwachte risicopositie in het volledige tijdsinterval 
vertegenwoordigen. Bij de berekening van het minimumeigenvermogensvereiste wordt het 
gemiddelde genomen over het eerste jaar of over de duur van het langstlopende contract van 
het samenstel van verrekenbare transacties, als alle contracten binnen het samenstel van 
verrekenbare transacties over minder dan een jaar vervallen; 

 
(58) “effectieve verwachte positieve risicopositie” (effectieve EPE)  : het gewogen gemiddelde in 

de tijd van de effectieve verwachte risicoposities over het eerste jaar of, als alle contracten 
binnen het samenstel van verrekenbare transacties over minder dan een jaar vervallen, over de 
duur van het langstlopende contract van het samenstel van verrekenbare transacties, waarbij 
de gewichten het proportionele aandeel van een afzonderlijke verwachte risicopositie in het 
volledige tijdsinterval vertegenwoordigen; 

 
(59) “aanpassing van de kredietwaardering” (credit valuation adjustment - CVA) : een aanpassing 

van de gemiddelde marktwaardering van een portefeuille van transacties met een wederpartij. 
Deze aanpassing weerspiegelt de marktwaarde van het kredietrisico dat voortvloeit uit niet-
nakoming van contractuele overeenkomsten met een wederpartij. Deze aanpassing kan een 
afspiegeling vormen van de marktwaarde van het wederpartijrisico of van de marktwaarde 
van het kredietrisico van zowel de instelling als de wederpartij; 

 
(60) “eenzijdige aanpassing van de kredietwaardering” : een aanpassing van de kredietwaardering 

die de marktwaarde van het kredietrisico van de wederpartij voor de instelling weerspiegelt, 
maar niet de marktwaarde van het kredietrisico van de instelling voor de wederpartij.  

 
Met het wederpartijrisico samenhangende risico’s 
 

(61) “doorrolrisico” : het bedrag waarmee de verwachte positieve risicopositie is onderschat 
wanneer wordt verwacht dat toekomstige transacties met een wederpartij een permanent 
karakter krijgen. De extra risicopositie die uit deze toekomstige transacties voortvloeit, wordt 
niet meegenomen in de berekening van de verwachte positieve risicopositie; 
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(62) “algemeen wrong-way risico” : het risico dat ontstaat wanneer de kans op wanbetaling van de 
wederpartijen een positieve correlatie vertoont met algemene marktrisicofactoren; 

 
(63) “specifiek wrong-way risico” : het risico dat ontstaat wanneer de risicopositie op een bepaalde 

wederpartij vanwege de aard van de transacties met die wederpartij een positieve correlatie 
vertoont met de kans op wanbetaling van de betrokken wederpartij. Een instelling wordt 
geacht een specifiek wrong-way risico te  lopen  als  wordt  verwacht  dat  de  toekomstige  
risicopositie op een bepaalde wederpartij hoog zal zijn en wanneer de kans op wanbetaling 
van de wederpartij ook groot is. 

Voor de toepassing van titel VII worden de volgende definities verduidelijkt 
 

(64) “traditionele effectisering : effectisering waarbij de geëffectiseerde risicoposities in 
economische zin worden overgedragen aan een effectiseringsvehikel dat effecten uitgeeft. 
Daartoe wordt het eigendom van de geëffectiseerde risicoposities door de initiërende 
instelling of via subdeelneming overgedragen. De uitgegeven effecten vormen voor de 
initiërende instelling geen betalingsverplichting; 

(65) “synthetische effectisering” : effectisering waarbij de onderverdeling in tranches geschiedt 
door middel van kredietderivaten of garanties. De pool van risicoposities verdwijnt niet uit de 
balans van de initiërende instelling; 

(66) “tranche” : een contractueel vastgesteld segment van het kredietrisico van een risicopositie of 
van een aantal risicoposities, waarbij een positie in dit segment een groter of kleiner 
verliesrisico meebrengt dan een positie van dezelfde omvang in elk ander segment, als 
tenminste geen rekening wordt gehouden met de kredietprotectie die door derden rechtstreeks 
aan de houders van de posities in dit segment of in andere segmenten wordt geboden; 

(67) “effectiseringspositie” : een risicopositie in het kader van een effectisering;  

(68) “initiërende instelling” : 
a) ofwel een onderneming die zelf of via verwante ondernemingen direct of indirect 

betrokken is geweest bij de oorspronkelijke overeenkomst waarmee de verplichtingen of 
de potentiële verplichtingen van de debiteur of potentiële debiteur zijn ontstaan die tot 
effectisering van risicoposities hebben geleid; 

b) ofwel een onderneming die de risicoposities van een derde koopt, in haar balans 
opneemt en daarna effectiseert; 

 Het feit dat kredietrisico’s worden gekocht, inzonderheid via kredietderivaten, met de 
bedoeling op korte termijn een resultaat te realiseren, kan worden gekwalificeerd als een 
handelsportefeuilleverrichting wanneer is voldaan aan de voorwaarden die worden 
vastgesteld in titel I, hoofdstuk 3. Voor die verrichtingen gelden dan de 
marktrisicovereisten die worden vastgesteld in titel IX. Terloops wordt eraan herinnerd 
dat de CBFA, met toepassing van artikel I.4, § 4, verrichtingen kan uitsluiten uit de 
handelsportefeuille.  

(69) “sponsor” : een niet-initiërende instelling die een door activa gedekt 
commercieelpapierprogramma of een andere effectiseringsregeling, waarbij risicoposities van 
derden worden gekocht, uitgeeft en beheert; 
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 Een instelling die de functie van beheerder of van raadsman vervult, de effecten op de 
markt plaatst dan wel contanten en/of kredietverbeteringen verstrekt, wordt over het 
algemeen als een “sponsorinstelling” beschouwd en bijgevolg als een “initiërende 
instelling” behandeld.  

(70) “kredietverbetering” : een contractuele regeling waarbij de kredietkwaliteit van een 
effectiseringspositie verbetert ten opzichte van een situatie waarin van een dergelijke regeling 
geen sprake zou zijn geweest; daartoe worden ook verbeteringen gerekend die worden 
gerealiseerd door meer achtergestelde tranches in de effectisering en door andere soorten 
kredietprotectie;  

(71) “effectiseringsvehikel” : een vennootschap, trust of een ander soort onderneming die geen 
instelling is, die is opgericht voor een of meer effectiseringen, waarvan de activiteiten beperkt 
blijven tot hetgeen noodzakelijk is voor de realisatie van dit doel, waarvan de constructie 
bedoeld is om de verplichtingen te scheiden van die van de initiërende instelling, en waarvan 
de economische eigenaars hun deelneming mogen belenen of verkopen zonder dat daar 
voorwaarden aan verbonden zijn; 

(72) “overgebleven rentemarge” : financieringsvergoedingen en andere vergoedingen die met 
betrekking tot geëffectiseerde risicoposities zijn ontvangen, minus kosten en uitgaven; 

(73) “opschoon-calloptie” : een contractuele optie die de initiërende instelling het recht geeft de 
effectiseringsposities terug te kopen of af te lossen vóór alle onderliggende risicoposities zijn 
terugbetaald, wanneer het bedrag van de uitstaande risicoposities beneden een bepaald niveau 
daalt; 

(74) “liquiditeitsfaciliteit” : een effectiseringspositie die voortvloeit uit een contractueel 
vastgelegde afspraak om middelen ter beschikking te stellen ten einde de continuïteit van de 
kasstroom ten behoeve van de beleggers te waarborgen; 

(75) “kirb” : 8% van de gewogen risicobedragen die, overeenkomstig de bepalingen van titel VI 
met betrekking tot de geëffectiseerde risicoposities zouden zijn berekend indien zij niet 
geëffectiseerd zouden zijn, vermeerderd met het bedrag van de overeenkomstig die titel 
berekende verwachte verliezen die met deze risicoposities verband houden; 

(76) “ratingbenadering” : de methode waarbij de gewogen risicobedragen voor 
effectiseringsposities overeenkomstig artikel VII.27 worden berekend; 

(77) “benadering met toezichthoudersformule” : de methode waarbij de gewogen risicobedragen 
voor effectiseringsposities overeenkomstig artikel VII.28 worden berekend; 

(78) “positie zonder rating (kredietbeoordeling)” : een effectiseringspositie waarvoor geen 
kredietbeoordeling van een erkende EKBI, zoals omschreven in artikel VII.4, beschikbaar is; 

(79) “positie met een rating (kredietbeoordeling)” : een effectiseringspositie waarvoor een 
kredietbeoordeling van een erkende EKBI, zoals omschreven in artikel VII.4, beschikbaar is; 

(80) “door activa gedekt commercieelpapierprogramma (hierna “ABCP-programma”)” : een 
effectiseringsprogramma in het kader waarvan effecten worden uitgegeven, voornamelijk in 
de vorm van commercieel papier met een oorspronkelijke looptijd van een jaar of minder. 
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Voor de toepassing van titel VIII wordt de volgende definitie verduidelijkt  

 
(81) “operationeel risico” : het risico van verliezen als gevolg van tekortschietende of falende 

interne processen, mensen en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen. Juridische 
risico´s worden er ook toe gerekend; 

 
Voor de toepassing van titel IX worden de volgende definities verduidelijkt 
 
(82) “delta” : de verandering in de waarde van een optie ingevolge een geringe verandering in de 

waarde van het onderliggende instrument; 
 

(83) “gamma” : de gevoeligheid van de waarde van een optie voor de schommelingen van de delta; 
 

(84) “vega” : de gevoeligheid van de waarde van een optie voor een volatiliteitsschommeling; 
 

(85) “afgeleide buitenbeursinstrumenten (over-the-counter-instrumenten)” : de afgeleide 
instrumenten die niet worden verhandeld op een erkende markt ; 

 
(86) “financieel instrument” : een van de instrumenten als bedoeld in artikel 1, §§ 1 en 2, van de 

wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, 
de bemiddelaars en beleggingsadviseurs; 

 
(87) “risicoweging” : de risicograden die van toepassing zijn op de betrokken wederpartijen, 

overeenkomstig de titels V, VI en VII; 
 

(88) “algemeen risico” : het risico van een prijsverandering van een financieel instrument als 
gevolg van een wijziging in de rentestand (bij een obligatie of een ander schuldinstrument dan 
wel bij een afgeleid instrument op een obligatie of op een ander schuldinstrument), of als 
gevolg van een algemene koersontwikkeling op de markt van de aandelen of andere effecten 
die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld die geen verband houdt met enigerlei 
specifieke aspecten van de betrokken waardepapieren (bij een aandeel of een ander effect dat 
met een aandeel kan worden gelijkgesteld, dan wel bij een afgeleid instrument op een aandeel 
of op een ander effect dat met een aandeel kan worden gelijkgesteld); 

 
(89) “specifiek risico” : het risico van een prijsverandering van een financieel instrument als 

gevolg van factoren die verband houden met de emittent ervan of, in het geval van een 
afgeleid instrument, de emittent van het onderliggende instrument; 

 
(90) “voorraadfinanciering” : posities waarbij fysieke voorraden op termijn worden verkocht en de 

financieringskosten tot de datum van de termijnverkoop zijn vastgelegd; 
 

(91) “retrocessieovereenkomst” en “omgekeerde retrocessieovereenkomst” : een overeenkomst 
waarbij een instelling of haar wederpartij effecten, grondstoffen, of gegarandeerde rechten 
betreffende de eigendom van effecten of grondstoffen overdraagt, mits die garantie is gegeven 
door een erkende markt die houder is van de rechten betreffende de effecten of grondstoffen, 
en de overeenkomst een instelling niet toestaat een bepaald effect of een bepaalde grondstof 

12



TITEL I : TOEPASSINGSGEBIED EN DEFINITIES 
  

aan meer dan één wederpartij tegelijkertijd over te dragen of toe te zeggen, onder de 
verbintenis deze effecten of grondstoffen (of vervangende effecten of grondstoffen met 
dezelfde kenmerken) tegen een vastgestelde prijs op een door de overdragende instelling 
bepaald of te bepalen tijdstip in de toekomst terug te kopen; deze wordt aangemerkt als een 
“retrocessieovereenkomst” voor de instelling die de effecten of grondstoffen verkoopt, en als 
een “omgekeerde retrocessieovereenkomst” voor de instelling die de effecten of grondstoffen 
koopt; 

 
(92) “verstrekte effecten- of grondstoffenlening” en “opgenomen effecten- of  

grondstoffenlening” : een transactie waarbij een instelling of haar wederpartij effecten of 
grondstoffen overdraagt tegen een passende zekerheid, onder de verbintenis dat de 
leningnemer op een tijdstip in de toekomst of wanneer de overdragende instelling daarom 
verzoekt, gelijkwaardige effecten of grondstoffen teruglevert; deze wordt aangemerkt als een 
“verstrekte effecten- of grondstoffenlening” voor de instelling die de effecten of grondstoffen 
overdraagt, en als een “opgenomen effecten- of grondstoffenlening” voor de instelling 
waaraan de effecten of grondstoffen worden overgedragen. 
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Hoofdstuk 3 : Definitie van de handelsportefeuille 
 
Afdeling I – Algemene definitie 
 
Art. I.3 
 

§ 1. De handelsportefeuille bestaat uit alle posities in financiële instrumenten en grondstoffen 
die worden aangehouden, hetzij met de intentie om te handelen, hetzij ter afdekking van andere 
elementen van de handelsportefeuille. Deze instrumenten dienen vrij te zijn van beperkende clausules 
ten aanzien van hun verhandelbaarheid en hun marktrisico’s of afdekbaar te zijn. 
 

§ 2. Ingenomen posities met de intentie om te handelen, zijn posities die worden ingenomen om 
op korte termijn weer te worden afgestoten en/of met de bedoeling op korte termijn een voordeel te 
behalen uit bestaande of verwachte verschillen tussen de aankoop- en verkoopprijzen of uit andere 
koers- of renteschommelingen. Deze omvatten de posities voor eigen rekening en de posities uit hoofde 
van de dienstverlening aan cliënten en van het onderhouden van een markt. 
 

§ 3. De intentie om te handelen zal blijken uit de strategieën, beleidsmaatregelen en procedures 
die door de instelling zijn ingevoerd om de positie of de portefeuille overeenkomstig artikel I.5 te 
beheren. 
 

§ 4. De instellingen zorgen voor de inrichting en instandhouding van systemen en controles om 
hun handelsportefeuille te beheren overeenkomstig de artikelen I.5 tot I.7. 
 

§ 5. Interne afdekkingstransacties mogen worden opgenomen in de handelsportefeuille, in welk 
geval artikel I.8 van toepassing is. 

 
a. Bij de berekening van de eigenvermogensvereisten moet een onderscheid worden 

gemaakt tussen de handelsportefeuilleverrichtingen en alle andere verrichtingen. Voor 
de handelsportefeuilleverrichtingen gelden specifieke eigenvermogensvereisten die 
worden vastgesteld in titel IX van dit reglement. 

 
b. Om in de handelsportefeuille te worden opgenomen, moeten de verrichtingen voldoen 

aan de in dit hoofdstuk vastgestelde voorwaarden. Het is de instelling die moet 
aantonen dat daadwerkelijk aan die voorwaarden is voldaan. 

 
Om uit te maken welke posities in de handelsportefeuille moeten worden opgenomen, 
moet worden nagegaan wat de bedoeling was van de instelling op het ogenblik dat zij de 
positie innam. Aan de hand van de interne procedures van de instelling moet, op grond 
van objectieve criteria, kunnen worden bepaald welke verrichtingen in de 
handelsportefeuille moeten worden opgenomen zodra zij zijn afgesloten. 

 
De handelsportefeuille bestaat uit de posities voor eigen rekening in financiële 
instrumenten die worden gehouden om te worden doorverkocht en/of met de bedoeling 
om op korte termijn voordeel te halen uit een verschil tussen de aankoop- en 
verkoopprijs. Zowel actief/passiefposten als buitenbalansposten worden geviseerd. De 
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posities die worden ingenomen om andere bestanddelen van de handelsportefeuille te 
dekken, behoren eveneens tot de handelsportefeuille.  
 
De berekeningswijze van de posities wordt bepaald conform de bepalingen van titel IX, 
hoofdstukken 2 (renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille), 3 (positierisico in 
aandelen dat voortvloeit uit de handelsportefeuille), 4 (behandeling van door 
kredietderivaten afgedekte posities en van de in de handelsportefeuille opgenomen 
posities op ICB’s), 5 (vaste overneming en waarborg van goede afloop), 7 
(grondstoffenrisico). De berekeningswijzen van de vereisten worden eveneens 
gedefinieerd in titel IX. 

  
c.  De compenserende aan- en verkopen voor eigen rekening worden in de 

handelsportefeuille opgenomen, alsook de verrichtingen in het kader van de uitvoering 
van orders van de cliënten. Dergelijke verrichtingen resulteren, per definitie, niet in een 
positie, omdat de overgedragen bestanddelen worden gecompenseerd door de 
verworven bestanddelen. Er kunnen echter nog posities overblijven wanneer de 
hoeveelheid verworven bestanddelen, bijvoorbeeld ingevolge fouten of praktijken die 
verband houden met de betrokken markten, niet perfect overeenstemt met de hoeveelheid 
overgedragen bestanddelen. 

 
d. Aan te stippen valt dat onder het begrip “handelsportefeuille” meer verrichtingen 

worden gegroepeerd dan vervat in de categorieën waarin de boekhoudwetgeving de 
verrichtingen onderverdeelt. 
 
Voor de instellingen die de internationale standaarden voor jaarrekeningen IFRS 
gebruiken bij de opstelling van hun geconsolideerde jaarrekening, blijft de 
reglementaire definitie van de handelsportefeuille ongewijzigd. Die definitie verschilt 
dan ook van het begrip “trading” in de zin van de internationale standaarden voor 
jaarrekeningen. Zo worden bijvoorbeeld de afgeleide instrumenten die worden gebruikt 
in het kader van het beheer van de bankrisico’s die voortvloeien uit de activiteiten 
buiten de handelsportefeuille, niet opgenomen in de handelsportefeuille, ook al worden 
ze boekhoudkundig gekwalificeerd als “tradinginstrumenten”, in zoverre zij niet worden 
gebruikt om op korte termijn voordeel te halen uit een prijsverschil. 

 
Ook de financiële instrumenten die tegen reële waarde worden gewaardeerd, omdat zij 
als “beschikbaar voor de verkoop” worden gekwalificeerd of omdat gebruik wordt 
gemaakt van de optie om die instrumenten tegen reële waarde te waarderen, maken 
geen deel uit van de handelsportefeuille, in zoverre zij niet worden aangehouden voor 
wederverkoop op korte termijn en/of met de bedoeling om op korte termijn voordeel te 
halen uit een verschil tussen de aankoop- en de verkoopprijs. 
 

§ 6. De handelsportefeuille bestaat ook uit de risico’s in verband met : 

a. de niet-afgewikkelde transacties, bedoeld in artikel IX.1; 

b. de leveringen zonder tegenprestaties, bedoeld in artikel IX.3; 
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c. de afgeleide buitenbeursinstrumenten, bedoeld in artikel IX.4; 

d. retrocessieovereenkomsten en verstrekte effecten- en grondstoffenleningen, die 
betrekking hebben op tot de handelsportefeuille behorende effecten of grondstoffen, 
bedoeld in artikel IX.4; 

e. omgekeerde retrocessieovereenkomsten en opgenomen effecten- en 
grondstoffenleningen, die zijn gesloten in het kader van de handelsportefeuille en 
voldoen aan de voorwaarden, bedoeld in artikel IX.5; 

f. de in artikel IX.4 bedoelde margeleningstransacties op basis van effecten of 
grondstoffen van de handelsportefeuille; 

g. de in artikel IX.4 bedoelde transacties met uitgestelde afwikkeling die in de 
handelsportefeuille zijn opgenomen. 

 
Art. I.4 
 

§ 1. Wanneer de in artikel I.9 bedoelde regeling niet van toepassing is op de instelling, 
waardeert zij haar handelsportefeuille dagelijks tegen marktwaarde. 
 

Het feit dat een instelling in aanmerking komt voor de in artikel I.9 bedoelde “de minimis”-
regeling, betekent niet automatisch dat zij haar handelsportefeuille niet op geregelde 
tijdstippen tegen marktwaarde hoeft te waarderen. 
 
§ 2. Op alle in de handelsportefeuille opgenomen posities worden conservatieve 

waarderingsregels in de zin van de artikelen I.6 en I.7 toegepast. Deze regels verplichten de instellingen 
ertoe aan elke positie in de handelsportefeuille een waarde toe te kennen die de actuele marktwaarde 
adequaat weerspiegelt. 
 

§ 3. Bij ontstentenis van marktprijzen die vlot beschikbaar zijn volgens een toereikende 
frequentie conform het bepaalde bij § 1, mogen de instellingen andere waarderingsmethoden 
gebruiken, mits deze methoden voldoende voorzichtig zijn, onverminderd de boekhoudrechtelijke 
bepalingen ter zake, en door de CBFA zijn goedgekeurd. 
 

De bepalingen over de waardering van posities, inclusief die van artikel I.7, mogen geen 
afbreuk doen aan de toepassing van de voor de instellingen geldende boekhoudkundige 
bepalingen. Als, met toepassing van die boekhoudkundige bepalingen, de in aanmerking 
genomen marktwaarden onvoldoende voorzichtig of betrouwbaar zijn, onder verwijzing naar de 
bepalingen van artikel I.7, moet het reglementair eigen vermogen worden aangepast conform 
de bepalingen van artikel II.1, § 1, 1°, b), vii.  

 
§ 4. Op grond van de aard van de verrichtingen en bij niet-naleving van de bepalingen van de 

artikelen I.3 tot I.7, kan de CBFA eisen dat welbepaalde elementen of categorieën van elementen in de 
handelsportefeuille worden opgenomen, of zich ertegen verzetten dat die elementen of categorieën van 
elementen in de handelsportefeuille worden opgenomen. 
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De CBFA kan beslissen om instrumenten of portefeuilles uit de handelsportefeuille uit te 
sluiten voor de berekening van de eigenvermogensvereisten, inzonderheid wanneer die 
onvoldoende liquide zijn om te worden verhandeld, wanneer de doelstelling van die 
verrichtingen niet strookt met de bepalingen van de artikelen I.5 tot I.7 of wanneer niet is 
voldaan aan de bepalingen van artikel I.5. De beslissingen die de CBFA in dat verband 
neemt, doen geen afbreuk aan de toepassing van de ter zake geldende boekhoudrechtelijke 
bepalingen.  

 
Afdeling II – Doelstelling van de handelsportefeuille  
 
Art. I.5  
 

§ 1. De volgende voorschriften worden in acht genomen met betrekking tot de posities of de 
portefeuilles die worden aangehouden met de intentie om te handelen: 

a) ten aanzien van de betrokken posities of portefeuilles wordt een goed gedocumenteerde en 
door de effectieve leiding goedgekeurde handelsstrategie gevolgd, waarin een verwachte 
tijdshorizon voor het aanhouden van posities of portefeuilles is vastgesteld; 

 In verband met de verwachte tijdshorizon voor het aanhouden van posities legt de 
CBFA geen maximale termijn vast, hoewel zij verwacht dat de posities op actieve 
manier worden beheerd in het kader van een tradingactiviteit, wat veronderstelt dat de 
posities op korte termijn worden gesloten. 

 b) voor het actieve beheer van de ingenomen posities gelden duidelijk omschreven 
gedragslijnen en procedures, die onder andere bepalen : 

i) welke posities een marktenzaal mag innemen; 

ii) welke positielimieten gelden en hoe de toereikendheid daarvan wordt gevolgd; ook 
de toereikendheid van die limieten ten opzichte van de vastgestelde strategie wordt 
gevolgd; 

iii) dat handelaars met inachtneming van de vastgestelde strategie autonoom posities 
kunnen innemen/beheren binnen de overeengekomen limieten; 

iv) dat, als onderdeel van het risicobeheerproces van de instelling, aan de effectieve 
leiding wordt gerapporteerd over de posities; 

v) dat de posities actief worden bewaakt op basis van marktinformatiebronnen. De 
verhandelbaarheid of de risicocomponenten of de afdekbaarheid van de posities 
worden beoordeeld, met inbegrip van de kwaliteit en de beschikbaarheid van 
marktinformatie voor het waarderingsproces, de op de markt gerealiseerde omzet 
en de omvang van de op de markt verhandelde posities. 

c) er gelden duidelijk omschreven gedragslijnen en procedures voor de toetsing van de 
posities aan de handelsstrategie van de instelling, die omvatten onder andere het bewaken 
van het volume van de verrichtingen en van verouderde posities in de handelsportefeuille 
van de instelling en van het resultaat dat die posities opleveren. 

 
 De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk aan de toepassing door de instellingen 

van de andere circulaires van de CBFA over de organisatie van de activiteiten op de 
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geld- en valutamarkten of over de activiteiten in afgeleide instrumenten (inzonderheid 
circulaires D1 90/1, D1 90/2, D1 94/3 en D1 2001/10). 

 
§2. Voor de toepassing van § 1 beschikken de instellingen over een helder omschreven beleid 

en dito procedures om te bepalen welke posities voor de berekening van hun eigenvermogensvereisten 
worden opgenomen in de handelsportefeuille, overeenkomstig de normen in artikel I.3 en rekening 
houdend met het vermogen en de aanpak van de instelling op het gebied van risicobeheer. De naleving 
van dit beleid en van deze procedures wordt volledig gedocumenteerd en periodiek aan een interne 
audit onderworpen.  
 
 § 3. De instellingen beschikken over een helder omschreven beleid en procedures voor het 
algemene beheer van de handelsportefeuille. Via dit beleid en deze procedures worden ten minste 
aangepakt: 

a)  de activiteiten die door de instelling worden beschouwd als handelsactiviteiten en als 
onderdeel van de handelsportefeuille met het oog op de berekening van de 
eigenvermogensvereisten; 

b)   de mate waarin een positie dagelijks tegen marktprijzen kan worden gewaardeerd via 
verwijzing naar een actieve, liquide tweerichtingsmarkt; 

c)   voor tegen modelprijzen gewaardeerde posities de mate waarin de instelling in staat is :  

 i)   alle materiële risico's van de positie te bepalen;  
 ii) alle materiële risico's van de positie af te dekken door middel van instrumenten 

waarvoor een actieve, liquide tweerichtingsmarkt bestaat; en  
   iii) betrouwbare ramingen af te leiden voor de voornaamste in het model gebruikte 

veronderstellingen en parameters. 
d) de mate waarin een instelling in staat en verplicht is voor de positie beoordelingen te 

produceren die extern op samenhangende wijze kunnen worden gevalideerd; 
e) de mate waarin de wettelijke beperkingen of andere operationele eisen het vermogen van 

de instelling aantasten op korte termijn liquidatie of afdekking van de positie te 
bewerkstelligen; 

f) de mate waarin een instelling in staat en verplicht is om de positie actief te beheren in het 
kader van haar handelsactiviteiten; en 

g) de mate waarin de instellingen risico's of posities kan overdragen tussen de 
handelsportefeuille en de niet-handelsportefeuille, en de criteria die van toepassing zijn op 
dit soort overdrachten.  

 
Afdeling III – Evaluatie van de posities, systemen en controles 
 
Art. I.6 
 

§ 1. De instellingen zorgen voor de inrichting en instandhouding van een passende organisatie 
om de risico’s verbonden aan en de resultaten van de handelsactiviteiten op een onafhankelijke en 
correcte wijze te meten, controleren en beoordelen. 
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§ 2. Deze systemen en controles bestaan minimaal uit de volgende elementen met betrekking tot 

de waardering van de posities en de toetsing van de resultaten van de handelsactiviteiten: 

a) gedocumenteerde gedragslijnen en procedures voor het waarderingsproces. Dit omvat een 
duidelijke afbakening van de bevoegdheden van de verschillende domeinen die bij de 
waardering betrokken zijn, marktinformatiebronnen en beoordeling van de deugdelijkheid 
ervan, frequentie van onafhankelijke waarderingen, timing van slotkoersen, procedures 
voor het aanpassen van waarderingen, procedures voor ad hoc verificaties en verificaties 
aan het einde van de maand  

b) duidelijke en onafhankelijke (d.w.z. onafhankelijk van de marktenzaal) 
rapporteringslijnen voor de afdeling die verantwoordelijk is voor het waarderingsproces. 
Aan het einde van de rapporteringsketen staat een lid van de effectieve leiding.  
Er wordt verwacht dat informatie over de risico’s verbonden aan en de resultaten van de 
handelsactiviteiten wordt verstrekt tot op het niveau van de effectieve leiding en dit via de 
leden van de effectieve leiding die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de posities en 
de beoordeling van de risico’s en de resultaten. Er moet ook voldoende informatie worden 
verstrekt aan de raad van bestuur, om die in staat te stellen zich ervan te vergewissen of 
het uitgestippelde beleid met betrekking tot de handelsactiviteiten wordt nageleefd, en om 
de risico’s verbonden aan en de resultaten van die activiteiten te beoordelen. 

 
Art. I.7  
 

§ 1. Waarderen tegen marktwaarde (“mark to market”) in de zin van artikel I.4 is het minstens 
dagelijks bepalen van de waarde van posities op basis van direct beschikbare slotkoersen, afkomstig 
van onafhankelijke bronnen. Daarbij kan worden gedacht aan beurskoersen, prijzen in de 
schermenhandel of noteringen van een aantal onafhankelijke gereputeerde effectenmakelaars. 
 

§ 2. Bij waardering tegen marktwaarde wordt gebruik gemaakt van de bied- of de vraagprijs, 
naargelang van wat het voorzichtigst is, tenzij de instelling een belangrijke marktmaker is in het 
betrokken financieel instrument of de betrokken grondstof en zijn positie kan liquideren tegen de 
gemiddelde marktkoers.   
 

§ 3. Wanneer waardering tegen marktwaarde niet mogelijk is, dienen instellingen hun 
posities/portefeuilles te waarderen op basis van een modellenbenadering alvorens zij de voorschriften 
voor de handelsportefeuille toepassen. Waardering op basis van een modellenbenadering (“mark to 
model”) is het door middel van benchmarking, extrapolatie of een andere berekeningswijze bepalen 
van de waarde op basis van informatie uit de markt.  
 

§ 4. Bij waardering op basis van een modellenbenadering dient aan de volgende voorwaarden 
voldaan te zijn : 

a) de effectieve leiding heeft kennis van de bestanddelen van de handelsportefeuille 
waarvoor waardering op basis van een modellenbenadering wordt toegepast en is bekend 
met de graad van de onzekerheid die zulks meebrengt met betrekking tot de marktwaarde 
van de posities en het niveau van de resultaten van de activiteit; 
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b) de gebruikte marktgegevens zijn, voor zover mogelijk, in overeenstemming met de 
marktinformatie over de positie die wordt gewaardeerd, en met de parameters van het 
waarderingsmodel. Die parameters worden periodiek getoetst; 

c) waar zij beschikbaar zijn, worden waarderingsmethoden gebruikt die voor bepaalde 
financiële instrumenten of grondstoffen als vaste marktpraktijk worden beschouwd; 

d) modellen die door de instelling zelf worden ontwikkeld, berusten op deugdelijke 
hypothesen, die zijn geanalyseerd en getest door entiteiten of afdelingen die voldoende 
gekwalificeerd zijn en die niet bij het ontwikkelingsproces betrokken zijn; 

 De instelling moet zich zo organiseren dat een onafhankelijke validatie van de 
waarderingsmodellen kan worden gegarandeerd.  

e) er zijn formele controleprocedures voor veranderingen ingesteld en er wordt een beveiligd 
exemplaar van het model bewaard, dat periodiek wordt gebruikt om de uitgevoerde 
waarderingen te verifiëren; 

f) de dienst die verantwoordelijk is voor het risicobeheer, is op de hoogte van de 
tekortkomingen van de gebruikte modellen en weet hoe ermee rekening te houden in de 
resultaten van de waardering. Over de impact van die tekortkomingen wordt periodiek 
informatie verstrekt aan de effectieve leiding; 

g) het model wordt onderworpen aan een periodiek onderzoek naar de nauwkeurigheid van 
de resultaten (bv. op het vlak van de blijvende relevantie van de hypothesen, de analyse 
van winst en verlies versus risicofactoren, de vergelijking van de daadwerkelijke 
sluitprijzen met de modeluitkomsten). 

In verband met punt d) geldt dat het model wordt ontwikkeld en erkend door van de marktenzaal 
onafhankelijke entiteiten. Het testen van het model geschiedt op onafhankelijke wijze. Dit omvat het 
valideren van de wiskundige formules, de hypothesen en de implementatie van de 
computerprogrammatuur.  
 

§ 5. Naast de dagelijkse waardering tegen marktprijzen of op basis van een 
modellenbenadering dient ook een onafhankelijke prijsverificatie plaats te vinden. Hierbij worden 
marktprijzen of door het model gebruikte gegevens op regelmatige basis gecontroleerd op hun 
nauwkeurigheid en onafhankelijkheid. De verificatie van marktprijzen en modelinputs dient minstens 
maandelijks (of, afhankelijk van de aard van de handelsportefeuilleverrichtingen, met een grotere 
frequentie) door een van de marktenzaal onafhankelijke eenheid te worden verricht. Wanneer geen 
onafhankelijke bronnen van prijsinformatie beschikbaar zijn of de bronnen van prijsinformatie een 
veeleer subjectief karakter vertonen, kunnen voorzorgsmaatregelen, zoals de aanpassing van de 
waarderingen, aangewezen zijn. 
 

§ 6. De instellingen zorgen voor de inrichting en instandhouding van procedures die het 
mogelijk maken te garanderen dat de marktwaarde die in aanmerking wordt genomen bij de vaststelling 
van het reglementair eigen vermogen en de eigenvermogensvereisten, als voorzichtig kan worden 
gekwalificeerd. Bij hun beoordeling houden de instellingen inzonderheid rekening met de volgende 
elementen : niet-benutte kredietspreidingswinsten, liquidatiekosten, operationele risico’s, vervroegde 
beëindiging, beleggings- en financieringskosten, toekomstige administratiekosten en, indien van 
toepassing, aan het model gebonden risico. 
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§ 7. Posities kunnen minder liquide worden als gevolg van marktgebeurtenissen en 
instellingsgerelateerde situaties, bijvoorbeeld geconcentreerde en/of langdurige posities. 
 
Bij de beoordeling van de markwaarde van minder liquide posten, houden de instellingen rekening met 
een aantal verschillende factoren. Deze omvatten de termijnen die nodig zijn om de 
positie/risicobestanddelen binnen de positie af te dekken, de volatiliteit en het gemiddelde van de 
spread tussen bied- en vraagprijzen, de beschikbaarheid van marktnoteringen (aantal marktmakers en 
hun identiteit), de volatiliteit en het gemiddelde van de handelsvolumes, marktconcentraties, de 
veroudering van posities de mate waarin de waardering gebeurt op basis van een modellenbenadering   
en het effect van andere modelrisico’s. 
 

§ 8. Wanneer de instellingen gebruik maken van waarderingen door derden of waardering op 
basis van een modellenbenadering, beoordelen zij of het noodzakelijk is een waarderingsaanpassing te 
verrichten. 

 
§ 9. Indien nodig en onverminderd de bepalingen van het boekhoudrecht, passen de instellingen 

de marktwaarden aan of voeren zij waardeverminderingen door om rekening te kunnen houden met de 
in de §§ 5 tot 8 vermelde elementen. Met die aanpassingen en waardeverminderingen wordt rekening 
gehouden bij de bepaling van het eigen vermogen als bedoeld in titel II. 

 
§ 10. Wanneer de boekhoudregels verschillen van de in dit artikel vastgestelde 

waarderingsregels, waardoor het reglementair eigen vermogen op basis van de boekhoudnormen 
overschat wordt, corrigeert de instelling haar eigen vermogen. De CBFA kan een instelling, in het 
kader van de uitvoeringsmaatregelen van artikel II.1, § 1, 1°, b), vii, vragen die correctie door te 
voeren. 
 

De bepalingen van artikel I.7 inzake waardering mogen geen afbreuk doen aan de 
boekhoudrechtelijke bepalingen die van toepassing blijven voor de bepaling van de 
waarderingsregels en de opstelling van de jaarrekening. Niettemin moet rekening worden 
gehouden met het feit dat het reglementair eigen vermogen, als gedefinieerd in titel II van dit 
reglement, wordt berekend op basis van de boekhouding. In zoverre de bij de opstelling van 
de jaarrekening toegepaste waarderingsregels niet aansluiten bij het bepaalde bij artikel I.7 
en de toepassing van die boekhoudrechtelijke regels het risico inhoudt dat het bedrag van het 
reglementair eigen vermogen wordt overschat ten opzichte van het bedrag dat wordt 
verkregen bij toepassing van de regels van artikel I.7, kan de CBFA, met toepassing van 
artikel II.1, § 1, 1°, b), vii, een aanpassing eisen van het eigen vermogen. 

 
Afdeling IV – Interne afdekkingen 
 
Art. I.8 

 
§ 1. Een intern afdekkingsinstrument is een positie waarmee de risicocomponent van een positie 

of een reeks posities in de niet-handelsportefeuille materieel of compleet wordt gecompenseerd. 
Posities die ontstaan zijn als gevolg van interne afdekkingsinstrumenten kunnen in aanmerking komen 
voor toepassing van de voorschriften voor de handelsportefeuille indien zij worden ingenomen met de 
intentie om te handelen en mits aan de algemene criteria inzake intentie om te handelen en 
conservatieve waardering van respectievelijk de artikelen I.4 en I.5 is voldaan. In het bijzonder: 
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a) hebben interne afdekkingsinstrumenten niet in de eerste plaats tot doel om 
eigenvermogensvereisten te ontlopen of te verminderen; 

b) worden interne afdekkingsinstrumenten naar behoren gedocumenteerd en onderworpen 
aan bijzondere interne goedkeurings- en auditingprocedures; 

c) wordt de interne transactie afgewikkeld tegen marktvoorwaarden; 

d) wordt het overgrote deel van het aan het interne afdekkingsinstrument verbonden 
marktrisico, met inachtneming van de toegestane limieten, dynamisch beheerd in de 
handelsportefeuille; 

e) worden de interne transacties zorgvuldig opgevolgd. De deugdelijkheid van de monitoring 
wordt gewaarborgd door middel van adequate procedures. 

 
a. Omzendbrief D1/1786 van 8 juli 1996 over asymmetrische interne contracten fungeert 

ook als referentiekader bij de beoordeling of is voldaan aan de in dit artikel vermelde 
voorwaarden. Als niet is voldaan aan die voorwaarden of aan de voorwaarden waarvan 
sprake in de voornoemde omzendbrief, zullen de interne afdekkingsverrichtingen niet in 
de handelsportefeuille worden opgenomen. 

   
b. Voor de berekening van de vereisten op geconsolideerde basis, kunnen de 

intragroepsverrichtingen, in voorkomend geval, in aanmerking worden genomen als 
interne afdekkingen, in zoverre is voldaan aan de voorwaarden waarvan sprake in § 1. 

 
§ 2.  De in § 1 beschreven behandeling is van toepassing, onverminderd de 

eigenvermogensvereisten die van toepassing zijn op het bestanddeel van de interne afdekking van de 
aan verrichtingen verbonden kredietrisico’s die niet behoren tot de handelsportefeuille zoals voorzien 
in artikel V.27 (zie interne dekking van het kredietrisico). 
 

Voor de verrichtingen inzake de interne afdekking van het kredietrisico moet worden verwezen 
naar artikel V.27 op grond waarvan de interne afdekking enkel wordt erkend als zij zelf wordt 
afgedekt op de markt, met andere woorden wanneer de instelling effectief gedekt is door een 
extern contract.  
 
§ 3. Wanneer een instelling een kredietrisicopositie buiten de handelsportefeuille afdekt met 

een kredietderivaat dat in haar handelsportefeuille is opgenomen (met behulp van een intern 
afdekkingsinstrument), dan mag, in afwijking van §§ 1 en 2, de risicopositie buiten de 
handelsportefeuille voor de berekening van eigenvermogensvereisten niet als afgedekt worden 
beschouwd, tenzij de instelling van een toelaatbare derde protectieverschaffer een kredietderivaat koopt 
dat voldoet aan de vereisten van Titel V, hoofdstuk V met betrekking tot de risicopositie buiten de 
handelsportefeuille. Ingeval een dergelijke protectie vanwege een derde wordt gekocht en voor de 
berekening van de eigenvermogensvereisten als een afdekkingsinstrument van een risicopositie buiten 
de handelsportefeuille wordt erkend, wordt, onverminderd artikel IX.11, tweede zin, voor de 
berekening van eigenvermogensvereisten noch het interne, noch het externe afdekkingsinstrument in de 
vorm van een kredietderivaat in de handelsportefeuille opgenomen. 
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Afdeling V – Vrijstelling (De minimis) 
 

a. De instellingen met een beperkte handelsportefeuille die voldoen aan de voorwaarden 
van artikel I.9, hebben de mogelijkheid om hun eigenvermogensvereisten niet te 
berekenen op basis van de regels met betrekking tot de handelsportefeuille als 
uiteengezet in titel IX, maar om, voor die verrichtingen, een vereiste voor het 
kredietrisico te berekenen conform titel IV. 

 
b. Het is de instelling die beslist om al dan niet gebruik te maken van de mogelijkheid die 

haar door het reglement wordt geboden en de CBFA schrijft ter zake niets voor. 
Wanneer de CBFA echter vaststelt dat het handelsportefeuillerisico groot is gelet op de 
ingenomen posities, bijvoorbeeld in weinig liquide instrumenten of instrumenten 
waarvan de waarde weinig volatiel is, houdt zij daarmee rekening in het kader van de 
toepassing van titel XII.  

  
c. Het gebruik van de door artikel I.9 geboden mogelijkheid doet geen afbreuk aan de 

naleving van de bepalingen met betrekking tot de voorzichtige waardering van de 
posities en de passende organisatie in het kader van het beheer van de 
handelsportefeuille. De ontwikkeling van een handelsactiviteit, hoe beperkt ook, 
impliceert immers dat voor een passende follow-up van de risico’s en een passende 
waardering van de posities moet worden gezorgd. De instelling moet inzonderheid in 
staat zijn te zorgen voor de passende follow-up van de aan die handelsactiviteit 
verbonden risico’s om ervoor te kunnen zorgen dat die risico’s beperkt blijven en dat 
het voordeel van de “de minimis”-regeling kan worden gehandhaafd. Toch blijft het 
proportionaliteitsbeginsel van toepassing.  

 
 
Art. I.9 
 
De instellingen die voldoen aan de volgende voorwaarden, kunnen de in titel IX, hoofdstukken 1 tot 5 
bedoelde eigenvermogensvereisten met betrekking tot hun handelsportefeuille, met uitzondering van de 
niet-afgewikkelde transacties en de leveringen zonder tegenprestatie als bedoeld in titel IX, hoofdstuk 
1, afdeling I, berekenen overeenkomstig titels V en VI in plaats van overeenkomstig de bepalingen van 
titel IX. Deze bepaling is mutatis mutandis van toepassing op de normen die voortvloeien uit titel X.  
 

Voor de instellingen die in aanmerking komen voor de regeling waarvan sprake in artikel I.9, 
geldt echter het vereiste met betrekking tot het afwikkelingsrisico dat wordt gedefinieerd in 
titel IX, hoofdstuk 1, afdeling I waarbij dat vereiste van toepassing is op alle verrichtingen en 
niet enkel op de verrichtingen die deel uitmaken van de handelsportefeuille. 

 
De in het eerste lid bedoelde voorwaarden zijn de volgende : 
 
1° het totaal van de handelsportefeuilleposities bedraagt normaal niet meer dan 5 % van hun totale 

bedrijf; 
 
2° het totaal van de handelsportefeuilleposities bedraagt normaal niet meer dan 15 miljoen EUR; 
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3° de handelsportefeuille bedraagt nooit meer dan 6 % van hun totale bedrijf en het totaal van hun 
handelsportefeuilleposities bedraagt nooit meer dan 20 miljoen EUR. 

 
a. De conform artikel I.7 gewaardeerde handelsportefeuilleposities worden vergeleken met 

het totaal van alle balansposten en buitenbalansposten. Bestanddelen 
buitenbalanstelling die geen kredietrisico of marktrisico inhouden, bijvoorbeeld effecten 
die cliënten in open bewaargeving hebben gegeven, worden niet opgenomen in de 
berekeningsbasis. 

 
De verrichtingen in het kader van de uitvoering van orders voor rekening van de 
cliënten, die worden gekenmerkt door een gelijktijdige aan- en verkoop van eenzelfde 
instrument, hebben geen invloed op de positie, lang of kort, van het betrokken 
instrument. 

 
b.  Deze twee in 1° en 2° bedoelde limieten zijn cumulatief en moeten normaliter worden 

nageleefd. Er wordt, met andere woorden, toegestaan dat zij gedurende een korte 
periode beperkt worden overschreden. De handelsportefeuilleposities mogen echter 
nooit meer dan 6 % van het totaal van alle balansposten en buitenbalansposten of meer 
dan 20 miljoen EUR bedragen. 

 
Indien een instelling één van de twee in 1° en 2° hierboven bedoelde limieten voor een 
langere periode of één van de in 3° bedoelde absolute limieten overschrijdt, is zij 
verplicht om op haar handelsportefeuille alle regels toe te passen die zijn vastgesteld in 
titel IX, en om de CBFA onmiddellijk op de hoogte te brengen van de toestand. 

 
 
 

Art. I.10 
 
 § 1. Om het aandeel van de handelsportefeuilleactiviteiten ten opzichte van hun totale bedrijf 
als bedoeld in artikel I.9 te berekenen, baseren de instellingen zich op het gecombineerde bedrag van de 
balans- en de buitenbalansposten, met uitzondering van de buitenbalansverrichtingen die geen krediet- 
of marktrisico impliceren. 
 

§ 2. Bij de berekening van de omvang van de balans- en de buitenbalansactiviteiten :  
 

- worden de obligaties en andere schuldinstrumenten gewaardeerd tegen marktwaarde of 
tegen nominale waarde; 

- worden de aandelen en andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld, 
gewaardeerd tegen marktwaarde; en 

- worden de afgeleide instrumenten gewaardeerd tegen de nominale waarde of de 
marktwaarde van de onderliggende instrumenten. 

 
Lange en korte posities worden samengevoegd, ongeacht of zij positief of negatief zijn. 
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Art. I.11  
 

Indien een instelling voor langere tijd een van beide of beide in artikel I.9, tweede lid, 1° en 2° 
gestelde grenswaarden overschrijdt, of een van beide of beide in artikel I.9, tweede lid, 3° gestelde 
grenswaarden overschrijdt, moet zij, wat haar handelsportefeuilleactiviteiten betreft, voldoen aan de 
vereisten van titel IX, hoofdstukken 2 tot 5. 

 
 
Art. I.12 
 
 De CBFA kan via circulaire de begrippen uit dit reglement nader preciseren. 
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TITEL II : DEFINITIE VAN HET EIGEN VERMOGEN  
 

 
a. De instellingen hebben de keuze uit twee definities van eigen vermogen naargelang van het type 

risico dat met het eigen vermogen moet worden gedekt: 
 

 ofwel geldt voor het totaal van alle risico’s het eigen vermogen zoals gedefinieerd in de 
artikelen II.1 en II.2. Dit eigen vermogen bestaat uit twee groepen bestanddelen: het eigen 
vermogen sensu stricto en de aanvullende bestanddelen van het eigen vermogen; 

 
  ofwel voor de dekking van de vereisten inzake: 

  

 het renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille (titel IX,  
 hoofdstuk 2),  

  het positierisico in aandelen dat voortvloeit uit de handelsportefeuille  
 (titel IX, hoofdstuk 3), 

 het positierisico gedekt door een kredietderivaat en in ICB dat voortvloeit uit de 
handelsportefeuille (titel IX, hoofdstuk 4), 

 de vaste overname en de waarborg van goede afloop (titel IX, hoofdstuk 5),  

 het wisselkoersrisico (titel IX, hoofdstuk 6),  

 het grondstoffenrisico (titel IX, hoofdstuk 7), 

 de interne modellen voor marktrisico’s (titel IX, hoofdstuk 8), 

 de overschrijding van de normen ter begrenzing van de concentratie van de risico’s 
die voortvloeien uit de handelsportefeuille (artikel III.5).  

kunnen het eigen vermogen sensu stricto en de aanvullende bestanddelen worden 
vermeerderd met de in artikel II.3 bedoelde bestanddelen, binnen de in dat artikel 
vastgestelde grenzen. 

 
 

b. De definitie van het eigen vermogen is eveneens verschillend voor de instellingen naarmate zij 
de standaardmethode hanteren (cf. titel V) of de interne ratings (cf. titel VI) om de vereisten 
inzake eigen vermogen voor kredietrisico en verwateringsrisico van de verrichtingen buiten 
handelsportefeuille te bepalen (cf. titel IV) en voor afwikkelings- en wederpartijrisico’s  
(cf. titel IX, hoofdstuk 1).  

 
c.  Het eigen vermogen op geconsolideerde basis wordt berekend op basis van de boekhouding 

gehouden conform de internationale boekhoudnormen (IFRS). Behoudens uitzondering, zijn de 
in het reglementair eigen vermogen te bevatten bestanddelen en hun bedragen bijgevolg 
gedefinieerd ten opzichte van de bestanddelen van het eigen kapitaal die door deze normen 
worden gedefinieerd. Artikel II.5 bepaalt hoe rekening moet gehouden worden met de specifieke 
bestanddelen van het eigen kapitaal zoals ze door de internationale boekhoudnormen (IFRS) 
worden bepaald, onder meer de herwaarderingsreserves.  
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Art. II.1 
 
 § 1. Als bestanddelen van het eigen vermogen worden in aanmerking genomen : 
 
1° Het eigen vermogen sensu stricto, bestaande uit de onder a) vermelde bestanddelen en na aftrek van 

de onder b) vermelde posten en toevoeging van de onder c) vermelde bestanddelen. 
 

 a) op te nemen bestanddelen: 

i) het gestort kapitaal in de zin van het vennootschapsrecht plus de daarmee verbonden 
uitgiftepremies, voor zover het verliezen in doorgaande bedrijfsvoering volledig opvangt en 
het in geval van faillissement of vereffening achtergesteld is bij alle andere 
schuldvorderingen; 

 

a. De normen die de CBFA hanteert om uit te maken of een instrument in het eigen vermogen 
sensu stricto mag worden opgenomen als een bestanddeel bedoeld in § 1, 1°, a), i), gaan uit 
van de criteria die door CEBS zijn vastgelegd in het document "CEBS guidelines on 
instruments referred to in article 57(A) of the CRD" van 14 juni 2010. 

b. Voor de instellingen die de vorm hebben van een naamloze vennootschap, is een gewoon 
stemrechtverlenend aandeel doorgaans het enige instrument dat in deze categorie valt. 

c. Elk ander instrument moet voldoen aan de volgende criteria om in aanmerking te komen 
voor opname in deze categorie: 

 het instrument vertegenwoordigt het maatschappelijk kapitaal van de instelling en wordt 
in de boekhoudstaten vermeld als kapitaal. De houder van het instrument moet kunnen 
worden beschouwd als een aandeelhouder of eigenaar van de instelling; 

 het kapitaal is effectief gestort.  

Als de instelling rechtstreeks of onrechtstreeks een financiering toekent aan een 
aandeelhouder om in te schrijven op het kapitaalinstrument of om het te verwerven, 
wordt het overeenstemmende kapitaalbedrag niet erkend als eigen vermogen sensu 
stricto. 

Meer in het algemeen geldt dat wanneer de terugbetalingen in kapitaal en de 
interestbetalingen van de financieringen die aan een aandeelhouder zijn toegekend, 
voornamelijk afhangen van de inkomsten die de aandeelhouder zou kunnen krijgen uit 
de eigenvermogensinstrumenten die hij in de instelling bezit, die financieringen worden 
gelijkgesteld met financieringen die de inschrijving op of de verwerving van een 
kapitaalinstrument tot doel hebben, zoals bedoeld in het vorige lid. Bijgevolg moeten die 
financieringen ook integraal worden afgetrokken van het eigen vermogen sensu stricto.  
Voor de op 31 december 2010 bestaande financieringen die nog niet afgetrokken zouden 
zijn, geldt de volgende overgangsmaatregel.  
De op 31 december 2010 bestaande financieringen moeten worden afgetrokken vanaf 
1 januari 2014, ten belope van 20 % per jaar en op cumulatieve basis, zodat ze op 
1 januari 2018 volledig zijn afgetrokken. De kredieten die vervallen en die hernieuwd of 
verlengd worden, worden evenwel afgetrokken op de oorspronkelijke contractuele 
vervaldatum. In afwachting van de volledige aftrek van die financieringen, wordt het 
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niet-afgetrokken deel in aanmerking genomen voor de beoordeling van de 
toereikendheid van het eigen vermogen van de instelling, met toepassing van de 
bepalingen van titel XII (Pijler 2).  

 het instrument wordt rechtstreeks uitgegeven door de instelling; 
 het instrument is eeuwigdurend, het houdt geen mogelijkheid tot terugbetaling in 

contanten in, noch op initiatief van de uitgever noch van de intekenaar, en het bevat 
evenmin aanwijzingen dat de uitgevende instelling voornemens is om het in te kopen. Dit 
doet geen afbreuk aan een mogelijke terugbetaling van het instrument ingeval het 
vennootschapsrecht hierin voorziet (zoals bijvoorbeeld voor de coöperatieve 
vennootschappen) en voor zover de terugbetaling geweigerd kan worden door de 
instelling als dit te nadelig zou uitvallen gezien haar financiële positie of zou impliceren 
dat zij de vereisten van dit reglement niet langer naleeft;  

 elke terugbetaling of inkoop (of elk terugbetalings- of inkoopplan) moet ter advies 
worden voorgelegd aan de CBFA die zich ertegen kan verzetten rekening houdend met 
de impact op de financiële positie. Het overeenstemmende bedrag moet worden 
afgetrokken van het eigen vermogen sensu stricto zodra de instelling besluit om het 
instrument terug te betalen ofin te kopen en haar voornemen openbaar maakt; 

 het bedrag en de periodiciteit van het dividend worden volledig discretionair bepaald. 
Er bestaat geen contractueel beding over het bedrag dat op periodieke basis gestort zal 
worden. Wat de coöperatieve vennootschappen betreft, doet de vermelding, met name in 
de statuten, van een jaarlijks betaalbaar maximumdividend (cap) geen afbreuk aan het 
voormelde beginsel voor zover deze vermelding daadwerkelijk tot doel heeft de uitkering 
van het resultaat te beperken en in de praktijk geen minimumbedrag is dat elk jaar aan 
de aandeelhouders wordt uitgekeerd; 

 het instrument moet de verliezen onmiddellijk opvangen als ze zich voordoen en naar 
verhouding van het aandeel in het kapitaal en de reserves. Voor de coöperatieve 
vennootschappen is het feit dat de aandelen verlieslijdend zijn na uitputting van de 
reserves, niet in strijd met dit beginsel voor zover aan de leden van de coöperatieve 
vennootschap krachtens de wettelijke of statutaire bepalingen een beperkte toegang tot 
de reserves is verleend; 

 in geval van vereffening is het instrument het meest achtergestelde instrument. Het geeft 
enkel voor de houders van het kapitaal, die onderling pari passu behandeld dienen te 
worden, recht op een evenredig aandeel van het overblijvende nettoactief na 
terugbetaling van alle schulden. Wat de coöperatieve vennootschappen betreft, is de 
mogelijkheid voor een lid van de coöperatieve vennootschap om in geval van 
vereffening een maximumbedrag te ontvangen dat overeenstemt met de nominale 
waarde van het aandeel, niet strijdig met dit beginsel voor zover aldus de toegang tot 
het overblijvende nettoactief in geval van vereffening wordt beperkt.  
 

    ii) de reserves en de overgedragen winst ; 
   iii) het fonds voor algemene bankrisico’s; 
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iv) De tussentijdse winst van het boekjaar mag worden opgenomen in het eigen vermogen sensu 
stricto in zoverre zij is gecontroleerd door de erkende commissaris(sen)-revisor(en) van de 
instelling en alle voorzienbare kosten en dividenden ervan zijn afgetrokken. 

In afwachting van de toerekening ervan, mag ook het positieve resultaat van het laatste 
afgesloten boekjaar, verminderd met de te verwachten dividenduitkering, onder dezelfde 
voorwaarden, worden opgenomen in het eigen vermogen sensu stricto. 

 
 b) af te trekken posten : 

  i) het verlies van het boekjaar en het overgedragen verlies ; 
 
    ii) de oprichtingskosten ; 
 
   iii) de immateriële vaste activa, met inbegrip van de goodwill ; 
  

Een instelling die zich ertoe verbonden heeft een participatie te nemen voor een 
welbepaalde prijs, moet rekening houden met de impact van deze nieuwe participatie op 
haar situatie inzake eigen vermogen op geconsolideerde basis en moet beschikken over 
het nodige eigen vermogen ter zake.  Bijvoorbeeld, indien werd bepaald dat deze 
verbintenis bij haar realisatie de boeking van een “goodwill” met zich brengt, moet 
daarmee rekening worden gehouden voor de beoordeling van de situatie inzake 
geconsolideerd eigen vermogen van de instelling.  

 
   iv) de eigen aandelen van de instelling ; 
 

 Het bezit van eigen aandelen in het kader van de handelsportefeuille wordt in 
aanmerking genomen voor de aftrek vermeld in punt iv.  

 
   v) de mogelijke en voorzienbare verliezen en kosten waarvoor, naar het oordeel van de CBFA, 

niet de nodige waardeverminderingen werden geboekt of voorzieningen gevormd ; 
 

 Het eigen vermogen wordt enkel in aanmerking genomen in de mate dat het 
overeenstemt met een netto-actief. Daarom wordt het eigen vermogen sensu stricto 
berekend na aftrek van volgende posten: het verlies van het boekjaar en het 
overgedragen verlies, de oprichtingskosten, de immateriële vaste activa, de eigen 
aandelen alsook de mogelijke en voorzienbare verliezen en kosten waarvoor, volgens de 
CBFA, niet de nodige waardeverminderingen werden geboekt of voorzieningen werden 
gevormd. In de mate waarin zij niet worden opgenomen in de boekhouding, moeten de 
passieve belastinglatenties die de waarde van het netto-actief verlagen, eveneens 
worden meegerekend voor de bepaling van het nuttig eigen vermogen. 

 
vi) in het geval van een initiërende instelling van een effectisering, de nettowinsten die 

voortvloeien uit de kapitalisering van het toekomstige inkomen van de geëffectiseerde activa 
en die de kredietverbetering van effectiseringsposities vormen ;  

vii) de waardeaanpassingen vermeld in artikel I.7, § 10 ; 
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  viii) voor de instellingen die de bedragen van hun vereisten inzake eigen vermogen voor 
kredietrisico’s berekenen conform de bepalingen van titel VI, 50 % van de negatieve 
bedragen die het resultaat zijn van de berekening vermeld in artikel VI.47 en van de 
verwachte verliezen op aandelen bepaald in artikel VI.44 van het reglement ; 

 
 Met verwijzing naar de bepalingen van titel VI, wordt eraan herinnerd dat het overschot 

aan voorzieningen of waardeverminderingen ten opzichte van de verwachte verliezen 
afzonderlijk wordt berekend voor de risicoposities op aandelen en voor de andere 
risicoposities (hoofdzakelijk kredieten). Bijgevolg worden de waardeverminderingen en 
voorzieningen voor kredieten niet meegerekend om de verwachte verliezen berekend op 
de aandelen te compenseren.  

 
ix) 50 % van de bestanddelen vermeld in § 5. 
 

c) de aan de instelling gestorte fondsen aangetrokken via schuldtitels met onbepaalde looptijd en 
andere financieringsinstrumenten die de in § 2 bepaalde voorwaarden vervullen om als 
bestanddeel van het eigen vermogen sensu stricto in aanmerking te komen.  
 
Deze instrumenten komen in aanmerking:  
 

i. ten belope van maximum 15 % van de som van de bestanddelen vermeld in de punten a) 
tot c), na aftrek van de bestanddelen vermeld in b), zonder rekening te houden met het 
bedrag vermeld in b), viii) en ix) voor de instrumenten waarvoor is voorzien in een 
gematigde, door de CBFA bepaalde aflossingsprikkel voor de instelling; 

ii. ten belope van 35 % van de som van de bestanddelen vermeld in de punten a) tot c), na 
aftrek van de bestanddelen vermeld in b), zonder rekening te houden met het bedrag 
vermeld in b), viii) en ix) voor de instrumenten waarvoor niet is voorzien in een 
gematigde, door de CBFA bepaalde aflossingsprikkel voor de instelling. Voor de 
toetsing van de naleving van de limiet van 35 % worden de in punt i. bedoelde 
instrumenten in aanmerking genomen;  

iii. ten belope van 50 % van de som van de bestanddelen vermeld in de punten a) tot c), na 
aftrek van de bestanddelen vermeld in b), zonder rekening te houden met het bedrag 
vermeld in b), viii) en ix), wanneer de instrumenten waarvoor niet is voorzien in een 
gematigde, door de CBFA bepaalde aflossingsprikkel voor de instelling, in noodsituaties 
binnen een vooraf bepaalde marge geconverteerd moeten worden en op initiatief van de 
bevoegde autoriteiten in het licht van de financiële positie en de solvabiliteitspositie van 
de emittent te allen tijde geconverteerd mogen worden in bestanddelen genoemd in 
artikel II.1, § 1, al. 1, a), i). Voor de toetsing van de naleving van de limiet van 50 % 
worden de in punt i. bedoelde instrumenten in aanmerking genomen. 
 

Bij overschrijding van een limiet waarvan sprake in voornoemde punten i tot iii wordt het 
surplus in aanmerking genomen bij de aanvullende bestanddelen van het eigen vermogen als in 
§ 1, 2°, tweede lid, c), bedoelde gestorte fondsen aangetrokken via schuldtitels met onbepaalde 
looptijd en wordt het in aanmerking genomen bij de berekening van de naleving van de limiet 
die op die instrumenten van toepassing is krachtens § 1, 2°, tweede lid. 
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a.  De normen die de CBFA hanteert om uit te maken of een instrument in het eigen 
vermogen sensu stricto mag worden opgenomen als een bestanddeel bedoeld in § 1, 1°, 
c), gaan uit van de criteria die door CEBS zijn vastgelegd in het document "CEBS 
guidelines on hybrid capital instruments" van 10 december 2009.  

b. Om in het eigen vermogen sensu stricto te mogen worden opgenomen, moeten de 
betrokken instrumenten de volgende kenmerken hebben:  

 het kapitaal moet gestort zijn; 

 zij moeten voldoen aan de voorwaarden van § 2; 

 er wordt geen enkele garantie verstrekt door de instelling-emittent of door een 
verbonden onderneming die de positie van de belegger in dat type instrument zou 
verbeteren ten koste van de andere schuldeisers van de instelling; 

 de kenmerken van het instrument moeten begrijpelijk zijn en openbaar worden gemaakt; 

c. De ingezamelde fondsen moeten onmiddellijk en onbeperkt ter beschikking worden 
gesteld van de instelling-emittent en de verliezen van de instelling kunnen dekken. 
Indien de fondsen via een uitgiftevehikel (SPV) worden ingezameld, moeten zij 
onmiddellijk beschikbaar worden gesteld via een instrument dat op eenzelfde wijze is 
achtergesteld maar, wat de vergoeding betreft, een cumulatief karakter kan hebben. 
Ingeval de betalingen op het instrument worden opgeschort, dienen de interesten die 
aan het SPV zijn gestort voor de achtergestelde intragroepslening, onverwijld te worden 
teruggestort aan de instelling.  

Als zich een gebeurtenis voordoet waardoor een verliesabsorberend mechanisme in 
werking moet worden gesteld, moet het instrument dat door het SPV wordt uitgegeven 
hetzij worden omgezet in gewone aandelen van de instelling, hetzij in omloop worden 
beperkt conform de regeling die nader toegelicht wordt in de commentaar bij § 2. 
Het SPV zou zijn werkzaamheden moeten beperken tot de uitgifte van hybride 
kapitaalinstrumenten teneinde het juridische risico in te perken. Met ditzelfde doel voor 
ogen moet de instelling het cross border en het wettelijk risico beperken door 
rechtsgebieden uit te kiezen waarvoor zij dit type risico voldoende beheerst.  
De investeerder zou niet in staat mogen zijn om een insolventieprocedure op te starten 
jegens het SPV. In geval van insolventie van het SPV moet de investeerder zich in een 
situatie bevinden die identiek is aan diegene waarin hij zich zou hebben bevonden mocht 
hij rechtstreeks in de instelling hebben geïnvesteerd.  

d. Naast de hierboven en in § 2 bedoelde voorwaarden moeten de instrumenten, om te 
worden opgenomen boven de limiet van 35% waarvan sprake in punt ii., de volgende 
kenmerken hebben: 

 de hoofdsom mag niet worden terugbetaald in contanten maar uitsluitend in 
gewone aandelen of andere instrumenten bedoeld in artikel II.1, § 1, eerste lid, 
a), i) via een omzettingsmechanisme; 

 omzetting is verplicht in de gevallen vermeld in de commentaar bij § 2 waar een 
verantwoording wordt gegeven voor het gebruik van een verliesabsorberend 
mechanisme. In het kader van maatregelen die met toepassing van artikel 57, § 1 
van de wet van 22 maart 1993 worden genomen voor de kredietinstellingen, kan 
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de CBFA op elk ogenblik eisen dat de omzetting plaatsvindt indien zij van 
oordeel is dat dit aangewezen is om de financiële situatie van een instelling 
veilig te stellen; 

 de omzettingsratio moet het aantal af te leveren aandelen dermate beperken dat 
de investeerder in werkelijkheid een deel van het verlies draagt, pari passu met 
de aandeelhouders, en dit zodra het instrument wordt uitgegeven. Deze 
omzettingsratio kan om technische redenen worden aangepast, meer bepaald om 
rekening te houden met uitzonderlijke operaties (fusie/overname, omzetting van 
aandelen, reorganisatie van de groep, ...). 

. e.  De hybride instrumenten mogen slechts in aanmerking worden genomen ten belope van 
hun nettobedrag, met andere woorden na aftrek van de potentiële belastinglasten of de 
belastinglatenties die in mindering zouden worden gebracht op het bedrag dat effectief 
ter beschikking wordt gesteld van de instelling.  

 
2°   De aanvullende bestanddelen van het eigen vermogen die samengesteld zijn uit de bestanddelen 

vermeld onder a) tot e), na aftrek van de bestanddelen bedoeld in f) en g).  
 

Onverminderd de bepalingen van punt d), wordt het totaal van de bestanddelen vermeld in de 
punten a) tot e) overgenomen ten belope van hoogstens 100% van het eigen vermogen sensu stricto 
beschreven in 1° afgezien van de aftrek voorzien in § 1, 1°, b), viii) en ix) : 

 
 Om de naleving van de grens van 100 % van toepassing op de aanvullende 

bestanddelen van het eigen vermogen na te gaan, dient geen rekening te worden 
gehouden met het feit dat 50 % van de bestanddelen gedefinieerd in § 5, onder meer de  
deelnemingen en achtergestelde vorderingen op verbonden ondernemingen alsook, voor 
de instellingen die gebruik maken van de interneratingmethode voor het kredietrisico, 
het deel van de verwachte verliezen dat de voorzieningen overschrijdt, wordt 
afgetrokken van het eigen vermogen sensu stricto.  
  

 a) de herwaarderingsmeerwaarden ; 
 
 b) het intern zekerheidsfonds ; 
 
 c) de gestorte fondsen aangetrokken via schuldtitels met onbepaalde looptijd en andere 

financieringsinstrumenten die voldoen aan de voorwaarden voorzien in § 2 ; alsook de in § 1, c) 
vermelde gestorte fondsen voor het deel dat wordt uitgesloten uit het eigen vermogen sensu 
stricto omdat de voor die bestanddelen geldende limieten bereikt zijn; 

 
d) de achtergestelde schulden, alsook de cumulatief preferente aandelen met vaste looptijd, die 

voldoen aan de voorwaarden voorzien in § 4, evenwel beperkt tot een bedrag van hoogstens 
50 % van het eigen vermogen sensu stricto gedefinieerd in 1° supra afgezien van de aftrek 
voorzien in § 1, 1°, b), viii) en ix) ; 

 
 Om de naleving van de limiet van 50 % van toepassing op de bestanddelen vermeld in 

punt d) na te gaan, dient geen rekening te worden gehouden met het feit dat de 
bestanddelen gedefinieerd in § 5, onder meer de deelnemingen en achtergestelde 
vorderingen op verbonden ondernemingen alsook, voor de instellingen die gebruik 
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maken van de interneratingmethode voor het kredietrisico, het deel van de verwachte 
verliezen dat de voorzieningen overschrijdt, worden afgetrokken van het eigen 
vermogen sensu stricto.  

 
 Het bedrag waarvoor de hier bedoelde bestanddelen worden in aanmerking genomen, wordt 

geleidelijk afgebouwd in de loop van de laatste vijf jaar die de datum van terugbetaling 
voorafgaan, zodat dit bedrag op het einde van het vijfde, vierde, derde, tweede en laatste jaar 
vóór de terugbetalingdatum niet hoger is dan respectievelijk 80 %, 60 %, 40 %, 20 % en 0 % 
van het bedrag van de lening. 

 
e) voor de instellingen die hun gewogen risicobedragen conform de bepalingen van titel VI 

berekenen, kunnen de positieve bedragen die het resultaat zijn van de berekening vermeld in 
artikel VI.47, voor maximum 0,6 % van de bedragen van deze gewogen risico’s, worden erkend 
als andere bestanddelen van het aanvullend eigen vermogen. Te dien einde, zijn de gewogen 
risicobedragen berekend voor de effectiseringsposities waarop een risicoweging van 1250 % 
wordt toegepast met toepassing van titel VII, hoofdstuk 4, niet inbegrepen in de gewogen 
frisicobedragen. Voor deze instellingen wordt het intern zekerheidsfonds vermeld in punt b) 
hierboven, meegerekend in het aanvullend eigen vermogen op grond van deze beschikking.  

 
 De instellingen die voor de berekening van de vereisten inzake eigen vermogen voor 

kredietrisico op een deel van hun risicopositie de standaardmethode gebruiken vermeld 
in titel V, bepalen welk aandeel van hun intern zekerheidsfonds de aan de 
standaardbenadering of aan de interneratingbenadering onderworpen 
kredietrisicoposities dekt, conform wat voorzien is in de toelichting van artikel VI.47. 
Het deel dat de risicoposities dekt, behandeld op grond van de standaardbenadering 
vermeld in titel V, kan steeds meegerekend worden bij het aanvullend eigen vermogen 
conform artikel II.1, § 1, 2°, b). 

 
f) voor de instellingen die het bedrag van het vereiste eigen vermogen voor het kredietrisico 

berekenen conform de bepalingen van titel VI, 50 % van de negatieve bedragen die het resultaat 
zijn van de berekening vermeld in artikel VI.47 en van de verwachte verliezen op aandelen 
gedefinieerd in artikel VI.44 van het reglement. Dit bestanddeel moet van het aanvullend eigen 
vermogen worden afgetrokken. Indien deze bedragen groter zijn dan de som van de 
bestanddelen vermeld in a) tot e), wordt het verschil volledig afgetrokken van het eigen 
vermogen sensu stricto. 

 
g)  50 % van de bestanddelen vermeld in § 5 moeten worden afgetrokken van het aanvullend eigen 

vermogen. Als dit bedrag hoger is dan de som van de bestanddelen vermeld in a) tot e), na 
aftrek van het bedrag bedoeld in f), wordt het verschil volledig afgetrokken van het eigen 
vermogen sensu stricto.  

 
 Deze bepaling houdt verband met deze van § 1, 1°, b), ix) die voorziet in de aftrek ten 

belope van 50 % van de bestanddelen bepaald in § 5, onder meer de deelnemingen in 
verbonden ondernemingen, van het eigen vermogen sensu stricto voor de berekening 
van de solvabiliteitsratio. De overige 50 % worden afgetrokken van het aanvullend 
eigen vermogen ten belope van de waarde van deze laatsten. Indien het aanvullend 
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eigen vermogen, voor voormelde aftrek, ontoereikend is om de 50 % van de in § 5 
vermelde bestanddelen te dekken, wordt het saldo afgetrokken van het eigen vermogen 
sensu stricto.  

 
De bestanddelen opgesomd in 2° a) en b) van deze paragraaf moeten onmiddellijk en zonder beperking 
door de instelling kunnen worden aangewend om de risico’s of verliezen te dekken van zodra deze zich 
voordoen. Bovendien, worden deze bestanddelen, alsook deze vermeld in 1°, c) en in 2°, c) en d) 
evenals in artikel II.3, § 1, derde lid, 3° slechts in aanmerking genomen na aftrek van de 
belastingslatenties, in de mate dat die het bedrag verlagen ten belope waarvan de bestanddelen kunnen 
worden aangewend ter dekking van de risico’s of verliezen. 

 
Er moet rekening gehouden worden met de eventuele fiscale impact die zou voortvloeien 
uit de aanwending van een instrument van het eigen vermogen om de verliezen aan te 
zuiveren. Aldus wanneer de dekking van de verliezen wordt verzekerd bij middel van de 
afschrijving van een schuldinstrument via de resultaatrekening, kan het product dat er 
uit voortvloeit worden belast, wat het bedrag vermindert ten belope waarvan de schuld 
effectief wordt gedekt. In zulk geval komt het bedrag van het instrument dat in het eigen 
vermogen wordt opgenomen overeen met het bedrag dat ter beschikking wordt gesteld 
van de instelling na aftrek van de eventuele fiscale impact ingeval van afschrijving van 
het kapitaal.  
 

§ 2. De  in  §  1,  eerste  lid,  1°,  c),  bedoelde  instrumenten  stemmen  overeen  met  de  in  voornoemde  
punten a) tot d) vastgelegde vereisten: 

a) De instrumenten hebben geen vervaldatum of hebben een oorspronkelijke looptijd van ten 
minste dertig jaar. De instrumenten kunnen een of meer, uitsluitend op initiatief van de 
uitgevende instelling uit te oefenen callopties omvatten maar worden ten vroegste vijf jaar na de 
datum van uitgifte afgelost. Als de bepalingen die voor instrumenten zonder vervaldatum 
gelden, voorzien in een gematigde, door de CBFA te beoordelen aflossingsprikkel voor de 
instelling, mag die prikkel zich ten vroegste tien jaar na de datum van uitgifte voordoen. De 
bepalingen die voor instrumenten met vervaldatum gelden, staan niet toe dat van die 
instrumenten een prikkel tot aflossing op een andere datum dan de vervaldatum uitgaat.  

a. Stimuli voor terugbetaling zijn gedefinieerd als contractuele elementen die een 
aanwijzing bevatten dat de emittent voornemens is om het instrument terug te betalen 
op de optionele inkoopdatum. Hiermee worden onder meer de verhogingen (step up) 
bedoeld of de wijzigingen van de vergoeding ingeval de call niet wordt uitgeoefend of 
de zogenaamde principal stock settlement clausules die de emittent ertoe verplichten 
om de instrumenten op de datum van de call terug te betalen in gewone aandelen 
mocht hij besluiten om ze niet terug te betalen in contanten.    

 
b. Een stimulans in de vorm van een verhoging van de vergoeding (step up) op de 

inkoopdatum wordt als gematigd beschouwd als zij niet meer bedraagt dan: 
- hetzij 100 basispunten, min de spread tussen de oorspronkelijke basisindex en de 

basisindex die wordt gebruikt om de step up te bepalen; 

34



TITEL II : DEFINITIE VAN HET EIGEN VERMOGEN  

- hetzij 50 % van de oorspronkelijke kredietspread, min de spread tussen de 
oorspronkelijke basisindex en de basisindex die wordt gebruikt om de step up te 
bepalen. 

 
c.  Een stimulans voor terugbetaling in de vorm van een principal stock settlement wordt 

als gematigd beschouwd als bepaald is dat het aantal af te leveren aandelen niet meer 
mag bedragen dat 150 % van het bedrag aan aandelen die hadden moeten worden 
uitgegeven op de uitgiftedatum van de lening teneinde een bedrag te verkrijgen dat 
gelijkwaardig is aan de hoofdsom van het betrokken hybride instrument, rekening 
houdend met de waarde van de gewone aandelen op de uitgiftedatum. 

 
d. De CBFA kan, geval per geval, andere mechanismen kwalificeren als stimulans voor 

de terugbetaling. 
 
e. De stimulans voor terugbetaling wordt beoordeeld op de uitgiftedatum van het 

instrument en niet op de optionele terugbetalingsdatum. Deze beslissing wordt niet 
herzien als het instrument op die datum niet wordt terugbetaald. 

 
f. Een instrument met een stimulans tot terugbetaling die de voormelde limieten niet 

naleeft, wordt beschouwd als een instrument met een vaste terugbetalingsdatum die 
overeenstemt met de optionele terugbetalingsdatum waarop de stimulans ingaat. De 
betrokken instrumenten worden in het eigen vermogen opgenomen, rekening houdend 
met deze maturiteit. 

Zowel instrumenten met als instrumenten zonder vervaldatum kunnen alleen met voorafgaande 
toestemming van de CBFA worden teruggekocht of afgelost. De CBFA kan deze toestemming 
verlenen mits het verzoek op initiatief van de instelling wordt gedaan en noch de financiële 
positie, noch de solvabiliteitspositie van de instelling al te zeer wordt aangetast. De CBFA kan 
van instellingen verlangen dat zij het instrument vervangen door in § 1, eerste lid, 1°, a), of § 1, 
eerste lid, 1°, c), bedoelde bestanddelen van dezelfde of een betere kwaliteit.  

 
 

a.  De fondsen mogen niet worden terugbetaald op initiatief van de schuldeiser. Zij mogen 
enkel op initiatief van de debiteur worden terugbetaald na een termijn van minimum 
vijf jaar en met de voorafgaande instemming van de CBFA, op voorwaarde dat het 
instrument wordt vervangen door een ander eigenvermogensbestanddeel dat de 
debiteuren van de instelling een soortgelijke of kwalitatief betere bescherming biedt, 
tenzij de CBFA van oordeel is dat de instelling over voldoende eigen vermogen 
beschikt om haar huidige en toekomstige risico's te dekken; 

 
b. De emittent bezorgt de CBFA een gemotiveerde aanvraag tot terugbetaling. Hij moet 

kunnen aantonen dat hij na de terugbetaling over voldoende eigen vermogen beschikt 
om zijn risico's op adequate wijze te dekken zoals bedoeld in titel XII van het 
onderhavige reglement. Het dossier bevat informatie over de redenen voor de 
terugbetaling alsook over de weerslag op zijn solvabiliteit op korte en lange termijn, 
rekening houdend met de verwachte ontwikkelingen in de werkzaamheden en de 
risico's. In dit verband mag de emittent verwijzen naar het ICAAP-dossier dat hij heeft 
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ingediend bij de CBFA met toepassing van circulaire PPB 2007-CPB-CPA van 18 
december 2007. Ook de invloed op zijn liquiditeitspositie moet aan bod komen.  

 
 De CBFA zal bij het onderzoek van de eventuele toelatingsaanvragen voor 

(vervroegde) terugbetaling van instrumenten rekening houden met de weerslag die 
deze terugbetaling heeft op de eigenvermogenspositie alsook op de verplichtingen 
inzake solvabiliteitscoëfficiënten en op de beperking van de - huidige en toekomstige - 
risicoconcentraties van de aanvrager.  

 
c. De inkoop van een instrument op de markt wordt behandeld als een vervroegde 

terugbetaling. De voorafgaande toelating van de CBFA moet verplicht worden 
verkregen voor elke inkoop of voor elk inkoopplan. Een inkoop wordt, net als een 
vervroegde terugbetaling, doorgaans niet toegestaan vóór een periode van vijf jaar, 
tenzij de instelling zich in een uitzonderlijke crisissituaties bevindt en dit 
gerechtvaardigd is door een herstructurering van de kwaliteit van haar eigen 
vermogen.  

b) De CBFA kan verlangen dat de aflossing van instrumenten met vervaldatum wordt opgeschort 
als de instelling niet aan de eigenvermogensvereisten van artikel III.1 of XV.1 of aan de 
concentratienormen van artikel III.4 voldoet en kan verlangen dat aflossing op andere 
tijdstippen wordt opgeschort op grond van de financiële positie en de solvabiliteitspositie van 
de instelling.  

c) De CBFA kan te allen tijde toestemming verlenen voor een vroegtijdige aflossing van 
instrumenten met of zonder vervaldatum ingeval de toepasselijke fiscale behandeling of 
indeling van deze instrumenten volgens de regelgeving een wijziging ondergaat die bij uitgifte 
niet was voorzien.  

d) De bepalingen die voor het instrument gelden, bieden de instelling de mogelijkheid om de 
rente- of dividenduitkering zo nodig voor onbepaalde tijd en op niet-cumulatieve basis te 
annuleren.  

De instelling dient dergelijke uitkeringen echter te annuleren als zij niet voldoet aan de 
eigenvermogensvereisten van artikel III.1 of XV.1.  
 
De CBFA kan verlangen dat de rente- of dividenduitkering op grond van de financiële positie 
en de solvabiliteitspositie van de instelling wordt geannuleerd. Het annuleren van de rente- of 
dividenduitkering doet geen afbreuk aan het recht van de instelling om de rente- of 
dividenduitkering te vervangen door een betaling in de vorm van een instrument als bedoeld in 
§ 1, eerste lid, 1°, a), mits de instelling daardoor haar financiële middelen kan behouden. De 
CBFA kan aan die vervanging voorwaarden verbinden.  

 
 

a. De periodieke vergoeding kan worden opgeschort en is niet-cumulatief. De instelling moet 
de mogelijkheid hebben om de uitbetaling van de vergoeding te annuleren of om het bedrag 
van de vergoeding te beperken, alsook om de data te kunnen bepalen waarop die 
vergoeding wordt betaald als dit gerechtvaardigd wordt door de financiële positie van de 
emittent of als de emittent niet langer voldoet aan de bepalingen van het voorliggend 
reglement.  

 

36



TITEL II : DEFINITIE VAN HET EIGEN VERMOGEN  

b. Er bestaat evenwel een mogelijkheid om een contractuele beperking in te bouwen van dit 
recht tot opschorting of afschaffing van de betaling van de vergoedingen, door de 
uitoefening van dat recht te koppelen aan de uitkering door de instelling van een dividend 
op de gewone aandelen, of de storting van een soortgelijk instrument tijdens een 
welbepaalde periode vóór, of na, de contractuele datum voor de betaling van de 
vergoedingen voor het hybride instrument. De annulering blijft evenwel verplicht in 
bepaalde in punt d beschreven omstandigheden.  

 
 De zogenaamde "dividend stopper"-clausule die de opschorting oplegt van de 

dividenduitkering voor gewone aandelen ingeval de uitkering voor de hybride instrumenten 
is opgeschort, is aanvaardbaar voor zover zij uitsluitend betrekking heeft op de 
eerstvolgende dividenduitkering. Als de algemene vergadering evenwel besluit, zonder dat 
de CBFA hier bezwaar tegen maakt, om een dividend uit te keren voor de gewone aandelen 
terwijl de betaling van de coupons op hybride instrumenten is opgeschort, mag 
contractueel worden bepaald dat de betrokken coupon retroactief wordt betaald.  

 
 De zogenaamde "dividend pusher"-clausule die de uitbetaling van de vergoeding voor het 

instrument verplicht stelt als de instelling een dividend heeft uitgekeerd voor de aandelen, 
of voor een gelijkwaardig instrument tijdens een welbepaalde periode vóór de contractuele 
uitkeringsdatum voor het hybride instrument, mag niet zodanig zijn opgesteld dat de 
instelling de uitkering in de praktijk niet kan opschorten mocht dit nodig blijken omwille 
van haar financiële positie. De voormelde periode moet worden beperkt (maximum 3 
maanden) en de uitkeringsdata dienen geüniformiseerd te worden voor alle hybride 
instrumenten die door de instelling zijn uitgegeven en waarvoor een dergelijke clausule is 
opgenomen.  

 
c. De mogelijkheid om een clausule op te nemen die de uitkering van de coupon in gewone 

aandelen verplicht stelt als de betaling in contanten geannuleerd is, kortweg het ACSM-
mechanisme genoemd, is aanvaardbaar voor zover dit mechanisme, vanuit het oogpunt van 
de solvabiliteit van de instelling, hetzelfde resultaat oplevert als een annulering van de 
coupon. De enige aanvaardbare wijze om dit te realiseren is het omzetten van de coupon in 
gewone aandelen. De emittent mag geenszins verplicht worden om de aandelen op de 
markt te verkopen en externe investeerders te zoeken om de uit te geven aandelen te kopen. 

 
 De omzetting van de onbetaalde coupon in gewone aandelen moet onverwijld gebeuren. De 

emittent moet op elk ogenblik over een toereikend toegestaan kapitaal beschikken. Als de 
emittent op het ogenblik van de omzetting niet over een toereikend toegestaan kapitaal 
beschikt, moet voorzien zijn in de mogelijkheid om de aflevering van de aandelen uit te 
stellen tot een buitengewone algemene vergadering de beslissing neemt om het kapitaal te 
verhogen. Die vergadering moet onverwijld worden bijeengeroepen. Indien het na deze 
algemene vergadering niet mogelijk blijkt om voldoende aandelen uit te geven om de 
betaling van de coupon te dekken, moet deze geannuleerd worden op niet-cumulatieve 
wijze.  

 
 Het ACSM-mechanisme moet worden opgeschort als een van de verliesabsorberende 

mechanismen als beschreven in de toelichting bij punt d), in werking is gesteld. 
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d. De vergoeding mag enkel in contanten worden uitgekeerd als de instelling voldoende 
beschikbare reserves heeft. Een dergelijke opschorting moet eveneens mogelijk zijn als de 
instelling, ingevolge de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de 
handelsvennootschappen, geen dividend mag uitkeren alsook ingeval het nettoactief van de 
instelling door de betaling van deze periodieke vergoeding zou dalen onder het bedrag van 
het gestort kapitaal vermeerderd met de wettelijke reserves en de reserves die volgens de 
statuten niet mogen worden uitgekeerd, of ingeval de instelling niet langer voldoet aan de 
vereisten die door dit reglement zijn opgelegd.  

 
e. Als de vergoeding vooraf is vastgesteld, mag zij niet worden herzien in functie van de 

evolutie van de kredietkwaliteit van de uitgevende instelling.  
 
 

e) De bepalingen die voor het instrument gelden, schrijven voor dat de hoofdsom en niet-
uitgekeerde rente of dividend van dien aard moeten zijn dat verliezen ermee worden 
opgevangen, terwijl de instelling tegelijkertijd ook haar activiteiten kan voortzetten, en dat ze 
geen belemmering vormen voor de herkapitalisatie van de instelling met passende 
mechanismen. 

a. De fondsen en nog verschuldigde periodieke vergoedingen mogen worden gebruikt om de 
verliezen aan te zuiveren teneinde de instelling in staat te stellen haar werkzaamheden 
voort te zetten.  

 
 Het uiteindelijke doel is de instelling toe te laten haar werkzaamheden verder te zetten door 

haar solvabiliteit te ondersteunen. Als een instelling ernstige verliezen heeft geleden, ook al 
houdt dit niet in dat zij niet langer de minimumvereisten naleeft die door dit reglement zijn 
opgelegd, is het mogelijk dat zij spoedig geherkapitaliseerd zal moeten worden om haar 
werkzaamheden te kunnen blijven uitoefenen en meer bepaald om het vertrouwen van haar 
tegenpartijen niet aan het wankelen te brengen. 

 
 Doorgaans volstaat het niet om louter de mogelijkheid te hebben om de vergoeding van de 

hybride instrumenten te annuleren en, in voorkomend geval, is het nodig om de hoofdsom 
aan te wenden voor het herkapitaliseren van de deficiënte instelling. Het gebruik van de 
hoofdsom van het hybride instrument moet leiden tot een verhoging van het kapitaal en/of 
van de reserves van de instelling door ervoor te zorgen dat de belegger in het hybride 
instrument zich in een gelijkaardige situatie bevindt als een bestaande aandeelhouder. Dit 
veronderstelt dat de houder van het hybride instrument ermee instemt om definitief of 
tijdelijk afstand te doen van de voorrechten die verbonden zijn aan het hybride instrument 
(vaste coupon, pusher of stopper dividend, ACSM, ...) waardoor er een verwantschap met 
een schuldinstrument ontstaat. De afschaffing van deze voorrechten zou bovendien in het 
voordeel moeten spelen van een herkapitalisatie van de instelling aangezien de nieuwe 
beleggers een ruimere toegang zullen hebben tot de toekomstige winsten van de betrokken 
instelling.  

 
 Dit verliesabsorberend mechanisme hoeft niet in werking te treden zodra de instelling te 

kampen krijgt met een verlies aangezien het de bestaande aandeelhouders zijn die de eerste 
verliezen moeten dragen, maar wel als de verliezen dermate groot worden dat de instelling 
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geherkapitaliseerd moet worden en het niet mogelijk is om deze herkapitalisatie binnen een 
redelijke termijn rond te krijgen.  

 
b. In de contractuele clausules is bepaald op welke wijze het kapitaal van het instrument de 

verliezen dekt, met name:  
 

  het instrument wordt niet in aanmerking genomen om uit te maken of de instelling 
insolvent is of, met andere woorden, wordt niet beschouwd als een schuld voor de 
berekening van het nettoactief van de instelling. De fondsen worden beschouwd als 
kapitaalbestanddeel in plaats van als schuld om aldus een procedure van 
invereffeningstelling te vermijden. 

 Teneinde een dergelijke procedure te vermijden, wordt eveneens verwacht dat de 
contractuele bepalingen de verhaalmogelijkheden van de investeerder ten aanzien van 
de instelling debiteur of emittent strikt beperken.  

 Het instrument omvat een passend mechanisme om verliezen op te vangen, hetzij via 
omzetting in gewone aandelen, hetzij via vermindering van de omloop. Dit mechanisme 
wordt in werking gesteld als het verantwoord is gezien de financiële situatie van de 
instelling en hoe dan ook in de voormelde omstandigheden. Alvorens een beroep te doen 
op dit mechanisme kan de instelling, in overleg met de CBFA, andere maatregelen 
overwegen zoals bijvoorbeeld een kapitaalverhoging of een verkoop van activa teneinde 
haar solvabiliteit te herstellen. Het betrokken mechanisme wordt geactiveerd als deze 
maatregelen niet volstaan om de solvabiliteit en derhalve de geloofwaardigheid van de 
instelling snel te herstellen. 

Trigger voor de omzetting of de vermindering van de omloop: 

de omzetting en/of vermindering van de omloop vinden plaats in de volgende gevallen: 
- het eigen vermogen op vennootschappelijke of geconsolideerde basis van de 

instelling daalt onder de drempel die is voorgeschreven in artikel III.1, § 1, 3° van 
het eigenvermogensreglement dat de vigerende internationale reglementering inzake 
solvabiliteit weerspiegelt; 

- het bedrag van het eigen vermogen sensu stricto op vennootschappelijke of 
geconsolideerde basis, met uitsluiting van de in artikel II.1, § 2 bedoelde 
instrumenten, daalt onder 5/8 van de vereisten bedoeld in artikel III.1, § 1, 3°; 

- het nettoactief van de instelling daalt onder de drempel die is vastgelegd in artikel 
633 van het Wetboek van Vennootschappen; 

- het eigen vermogen van de instelling daalt onder het wettelijk minimum, inzonderheid 
vastgelegd in artikel 23 van de wet van 22 maart 1993 en in artikel 66 van de wet van 
6 april 1995; 

- de uitgiftevoorwaarden moeten eveneens voorzien in de mogelijkheid voor de CBFA 
om, in het kader van maatregelen die met toepassing van artikel 57, § 1 van de wet 
van 22 maart 1993 worden genomen voor de kredietinstellingen, te eisen dat het 
mechanisme voor de dekking van de verliezen in werking wordt gesteld, indien dit 
volgens de CBFA aangewezen is om de financiële situatie van de instelling veilig te 
stellen;  
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- de instelling ontvangt noodsteun van de openbare besturen. Zonder deze steun zou de 
instelling niet langer levensvatbaar zijn, zoals vastgesteld door de CBFA. 

Omzettingsmechanisme: 

De instelling zou moeten beschikken over het vereiste toegestane kapitaal om een 
voldoende aantal aandelen uit te geven. Indien de emittent niet beschikt over het 
toegestane kapitaal moet worden voorzien in een uitstel van betaling van de aandelen 
tot een onverwijld bijeen te roepen buitengewone algemene vergadering ter zake een 
beslissing heeft genomen. Indien het na deze algemene vergadering niet mogelijk blijkt 
om voldoende aandelen uit te geven als vereist voor het contractueel bepaalde 
omzettingsmechanisme, moet een mechanisme voor vermindering van de omloop in 
werking worden gesteld. 

Niet-levering van de aandelen mag niet worden beschouwd als een tekortkoming van de 
instelling. De omzettingsmodaliteiten van het vernieuwend instrument in kapitaal 
moeten worden bepaald teneinde een overmatige verwatering van het kapitaal te 
vermijden. 

Vermindering van de omloop: 
De vermindering kan definitief of tijdelijk zijn. 

Als de vermindering tijdelijk is, en er een mechanisme is ingesteld voor 
wedersamenstelling van het kapitaal, mag dit mechanisme enkel in werking treden als 
de instelling opnieuw op structurele wijze winstgevend is. Het deel van de winst dat 
wordt aangewend voor de wedersamenstelling van de hoofdsom van het instrument 
wordt op zodanige wijze bepaald dat de houder van het instrument hoofdzakelijk pari 
passu wordt behandeld als de aandeelhouders. Dit deel zou dus moeten worden 
vastgesteld in functie van de verhouding tussen, enerzijds, het kapitaal en de reserves 
die door de aandeelhouder worden gehouden en, anderzijds, het bedrag waarmee de 
hoofdsom van het instrument verminderd is. De betaling in contanten van de coupons 
zou moeten worden opgeschort gedurende de periode waarin het kapitaal 
wedersamengesteld wordt in zoverre een deel van het resultaat al is bestemd voor de 
wedersamenstelling van de hoofdsom en dit op pari passu basis met de aandeelhouder.  

Tijdens de wedersamenstellingsperiode zouden de contractuele bedingen die de betaling 
van een dividend op de gewone aandelen beperken, zoals een dividend pusher of 
stopper, moeten worden opgeschort teneinde de waarborg te bieden dat het instrument 
een deel van de verliezen draagt, pari passu met de gewone aandelen.  

Er mogen andere mechanismen en triggers worden aangewend, onder voorbehoud van 
de voorafgaande goedkeuring van de CBFA. De CBFA kan haar vereisten versoepelen 
als dit gerechtvaardigd is in spoedeisende gevallen.  
 

f) Bij het faillissement of de vereffening van de instelling zijn de instrumenten 
achtergesteld bij de in onderstaande §§ 3 en 4 bedoelde bestanddelen."; 
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§ 3. De § 1, eerste lid, 2°, c) vermelde schuldtitels en financieringsinstrumenten dienen te 
beantwoorden aan de hiernavolgende voorwaarden, waarvan de naleving vooraf wordt gecontroleerd  
door de CBFA : 
 

a) geen terugbetaling is mogelijk op initiatief van de schuldeiser of zonder de voorafgaande 
toestemming van de CBFA ; 

 
b) de fondsen worden verstrekt op achtergestelde basis ; dit betekent dat in situaties van 

samenloop van alle schuldeisers op het gehele vermogen van de debiteur of de emittent, met 
name bij diens faillissement, aanvraag tot gerechtelijk akkoord of vrijwillige of gedwongen 
vereffening, de achtergestelde schuldeiser onherroepelijk afstand doet van zijn recht op een 
gelijke behandeling ten opzichte van de andere niet-bevoorrechte schuldeisers ; de 
achtergestelde schuldeiser aanvaardt, met andere woorden, dat de debiteur of de emittent, in 
diezelfde situaties van samenloop, slechts verplicht is hem te betalen nadat vooraf alle andere 
schuldeisers zijn betaald of dat de hiervoor nodige sommen hiertoe in consignatie zijn gegeven ; 

 
c) de achterstelling is eveneens van toepassing op de verschuldigde periodieke vergoeding ; 

 
d) de debiteur of emittent heeft het recht de betaling van de verschuldigde periodieke vergoeding 

uit te stellen ; 
 

e) de fondsen en de nog verschuldigde periodieke vergoeding kunnen worden aangewend tot 
aanzuivering van verliezen, dit terwijl de debiteur of emittent zijn werkzaamheden kan 
voortzetten. 

 
 § 4. De in § 1, eerste lid, 2°, d) vermelde achtergestelde schulden en cumulatief preferente 
aandelen, dienen te beantwoorden aan de hiernavolgende voorwaarden waarvan de naleving vooraf 
wordt gecontroleerd door de CBFA : 
 

a) vervroegde terugbetaling is enkel mogelijk op initiatief van de debiteur en met de voorafgaande 
toestemming van de CBFA ;  

 
b) hun oorspronkelijke looptijd bedraagt minstens 5 jaar ; is de looptijd onbepaald, dan bedraagt 

de opzeggingstermijn tenminste 5 jaar ; 
 

c) de fondsen zijn verstrekt op achtergestelde basis, als gedefinieerd in § 2, b), supra ;  
 

d) de overeenkomst mag geen bepalingen bevatten krachtens dewelke de schuld in bepaalde 
omstandigheden, buiten de vereffening van de instelling, vóór de overeengekomen datum moet 
worden terugbetaald. 

 
a. De aanvullende bestanddelen bedoeld in artikel II.1, § 1, eerste lid, 2°, c) en d), zijn 

onderworpen aan de voorwaarden vastgesteld bij artikel II.1, §§ 3 en 4, waarvan de 
naleving voorafgaand zal worden gecontroleerd door de CBFA. 

 
b.  “Preferente aandelen” met de vaste verplichting voor de emittent tot het betalen van een 

periodieke vergoeding, komen enkel in aanmerking als aanvullende bestanddelen van 
het eigen vermogen, ook al bevatten ze clausules die het mogelijk maken de betaling van 
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de vergoeding over te dragen naar een volgend boekjaar ("cumulatief preferente 
aandelen"). Preferente aandelen zonder vaste verplichting van betaling van een 
periodieke vergoeding en zonder vast recht van terugbetaling ("niet-cumulatief 
preferente aandelen") kunnen worden opgenomen in  het eigen vermogen sensu stricto 
voor zover zij voldoen aan de voorwaarden van § 2.  
 
Naargelang van hun looptijd worden "cumulatief preferente aandelen" in aanmerking 
genomen, hetzij als aanvullend bestanddeel van het eigen vermogen als bedoeld in 
artikel II.1, § 1, eerste lid, 2°, c) ("cumulatief preferente aandelen met onbeperkte 
looptijd"), hetzij als aanvullend bestanddeel van het eigen vermogen als bedoeld in 
artikel II.1, § 1, eerste lid, 2°, d) ("cumulatief preferente aandelen met bepaalde 
looptijd"). 

 
c.  In de contractuele bepalingen tot regeling van de instrumenten en vorderingen als 

bedoeld in artikel II.1, § 1, eerste lid, 2°, c) en d), dient, om redenen van rechtszekerheid 
in beginsel, de toepasselijkheid van het Belgisch recht te worden bedongen en de 
exclusieve bevoegdheid van de Belgische hoven en rechtbanken in geval van geschillen 
met betrekking tot deze verrichtingen. Dit commentaar is eveneens van toepassing op de 
vernieuwende bestanddelen vermeld in artikel II.1, § 1, eerste lid, 1°, c). 

 
De CBFA zal evenwel de toepassing van het recht van een ander lid van de OECD 
kunnen aanvaarden en de bevoegdheid van een rechtsinstantie uit een dergelijk land, 
indien de instelling op basis van een gemotiveerd extern advies aantoont dat de 
toepasselijkheid van dit ander rechtsstelsel juridisch gelijkwaardige gevolgen heeft als 
de toepassing van het Belgisch recht, inzonderheid wat de voorwaarden van het 
reglement betreft om de gelijkstelling van dergelijke instrumenten en vorderingen met 
eigen vermogen te verkrijgen. 
  

d. De CBFA zal de eventuele verzoeken om toestemming tot (vervroegde) terugbetaling 
van instrumenten en vorderingen als bedoeld in artikel II.1, § 1, eerste lid, 2°, c) en d), 
beoordelen in het licht van de weerslag ervan op de eigenvermogenssituatie en de - 
huidige en toekomstige - vereisten inzake solvabiliteitscoëfficiënt en begrenzing van de 
risicoconcentratie van de aanvrager. 

 
e.  Wat de in artikel II.1, § 1, eerste lid, 2°, c), bedoelde schuldtitels en instrumenten 

betreft, dient de debiteur of emittent het recht te hebben om, in bepaalde 
omstandigheden, de verschuldigde periodieke vergoeding uit te stellen. Een dergelijk 
uitstel dient te worden bedongen ingeval de instelling, op grond van de gecoördineerde 
wetten op de handelsvennootschappen, niet gerechtigd is om een dividend uit te keren of 
wanneer, ingevolge de betaling van de bedoelde periodieke vergoeding, het nettoactief 
van de instelling lager zou komen te liggen dan de som van het gestort kapitaal en de 
wettelijke en statutair onbeschikbare reserves.   

 
Bovendien moeten de fondsen en de nog verschuldigde periodieke vergoedingen kunnen 
worden gebruikt om de verliezen aan te zuiveren, waarbij de debiteur of emittent 
tegelijkertijd ook in de gelegenheid wordt gesteld om haar werkzaamheden voort te 
zetten. In dat opzicht, kunnen verschillende modaliteiten van dekking van verliezen 
worden overwogen. Er wordt verwacht dat deze modaliteiten tenminste voorzien dat de 
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uitbetalingen van vergoedingen of de terugbetalingen van fondsen slechts kunnen 
plaatsvinden wanneer, na deze uitbetalingen en terugbetalingen, de instelling solvabel 
blijft en dat, ingeval van ontbindingsprocedure, deze fondsen behandeld worden alsof zij 
werden omgezet in preferente of gewone aandelen.  
 
Wanneer deze instrumenten voorzien in een terugbetalingsoptie op initiatief van de 
debiteur, kan deze optie slechts worden aangeboden na het verstrijken van een termijn 
van tenminste vijf jaar en met de voorafgaande toestemming van de CBFA. Wanneer de 
terugbetalingsoptie samengaat met een verhoging van de vergoeding ingeval van niet-
uitoefening, moet deze vergoeding gematigd zijn en mag zij in geen geval 100 bp 
overschrijden. De CBFA kan dit maximumbedrag verminderen op basis van de 
marktvoorwaarden.    

  
§ 5. Aftrek van het eigen vermogen  

 
a. Om de meervoudige aanwending van hetzelfde eigen vermogen door verschillende 

entiteiten met een financiële activiteit ("double gearing") tegen te gaan bij de toepassing 
van de coëfficiënten en normen voorzien in dit reglement, wordt het eigen vermogen  
berekend na aftrek van de deelnemingen in kredietinstellingen, 
beleggingsondernemingen, beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve 
beleggingen, vereffeningsinstellingen of gelijkgestelde instellingen, evenals in bepaalde 
andere financiële instellingen en verzekeringsondernemingen, die met die instelling 
verbonden ondernemingen zijn of waarmee zij een deelnemingsverhouding heeft.  

 
Om dezelfde reden worden de in artikel II.1,§ 1, eerste lid, 1°, c) en in artikel II.1, § 1, 
eerste lid, 2°, c) en d), en in artikel II.3, § 1, derde lid bedoelde vorderingen op en 
instrumenten uitgegeven door dergelijke ondernemingen, eveneens afgetrokken voor de 
berekening van het eigen vermogen van de instelling die deze vorderingen en 
instrumenten houdt. De aftrek is volledig ingeval het verbonden ondernemingen betreft 
of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat.  

 
In de andere gevallen worden dergelijke vorderingen en instrumenten, samen met de 
aandelen van dergelijke instellingen, afgetrokken van het eigen vermogen van de 
instelling die ze houdt, voor zover het totaal ervan 10 % van haar eigen vermogen 
overtreft; de aftrek is in dat geval beperkt tot het gedeelte dat 10 % overschrijdt. Er 
dient evenwel te worden opgemerkt dat de aandelen en deelbewijzen die worden 
gehouden in het kader van de handelsportefeuille, niet noodzakelijk in aanmerking 
worden genomen voor de bepaling van het bedrag dat van het eigen vermogen moet 
worden afgetrokken met betrekking tot de voornoemde begrenzing van 10 % (artikel 
II.1, § 4, 5°).  

 
b. De volgende bestanddelen moeten, overeenkomstig artikel 32, § 5, derde lid van de wet 

van 22 maart 1993, eveneens van het eigen vermogen worden afgetrokken: de 
deelnemingen in ondernemingen die zelf een gekwalificeerde deelneming bezitten in de 
instelling of in een dochter hiervan, alsook de deelnemingen in ondernemingen die 
worden gecontroleerd door personen die een dergelijke gekwalificeerde deelneming 
bezitten.  
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c.  Wat betreft de kredietinstellingen worden bovendien, ten belope van het bedrag van het 
saldo, de gekwalificeerde deelnemingen afgetrokken die de percentages overschrijden 
bedoeld in artikel 32, § 5, van de wet van 22 maart 1993.   

 
d.  Het reglement vult deze aftrekregeling aldus aan, dat alle bestanddelen van het eigen 

vermogen van de instelling die rechtreeks of onrechtsreeks worden gehouden door een 
onderneming waarin de instelling een deelneming heeft, moeten worden afgetrokken.   
 
De aftrekverplichting geldt evenwel niet met betrekking tot de in artikel II.1, § 1, eerste 
lid, 2°, c) en d) bedoelde aanvullende bestanddelen van het eigen vermogen en tot de 
bestanddelen vermeld in artikel II.1, § 1, eerste lid, 1° , c) en in artikel II.3 die door 
zogenaamde "special purpose vehicles" zijn ingebracht met naleving van de in het 
reglement bepaalde voorwaarden (artikel II.1, § 4, 6°). 

 
De bestanddelen die moeten afgetrokken worden van het eigen vermogen sensu stricto conform § 1, 
eerste lid, b), ix) en van het aanvullend eigen vermogen krachtens § 1, eerste lid, 2°, g) worden hierna 
gedefinieerd : 
 
1° De aandelen en deelbewijzen van kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, 

beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingen, vereffeningsinstellingen en 
de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, of van andere financiële instellingen 
waarvan het gewone bedrijf bestaat uit het verlenen van kredieten of uit het afsluiten van andere 
verrichtingen die in aanmerking worden genomen voor de berekening van de vereisten die 
voortvloeien uit dit reglement voor zover :  

 de gehouden aandelen en deelbewijzen meer dan 10 % vertegenwoordigen van de stemrechten 
of van het kapitaal van betrokken ondernemingen of;  

 deze aandelen en deelbewijzen betrekking hebben op verbonden ondernemingen of 
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat in de zin van de 
boekhoudkundige bepalingen. 

 
De vaste verbintenissen om aandelen  te  verwerven  of  deel  te  nemen aan kapitaalsverhogingen 
komen in aanmerking voor de toepassing van onderhavig punt, van 2° en 5°bis, behoudens 
specifieke beslissing van de CBFA.  

 
2° Deelnemingen in verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een 

deelnemingsverhouding bestaat, wanneer het gaat om verzekeringsondernemingen, 
herverzekeringsondernemingen of verzekeringsholdings, met een ander bedrijf dan bedoeld in 1° 
supra ; 

 
a.  De aandelen gehouden in het kader van de handelsportefeuille worden in aanmerking 

genomen in het kader van de aftrek vermeld in 1°, 2° en 5°bis. De instellingen kunnen 
echter aan de CBFA vragen deze aftrek niet toe te passen wanneer het bezit van 
aandelen verantwoord is omwille van strategieën van positiedekking in omgekeerde zin, 
namelijk de dekking van een baissepositie in betrokken aandelen of wanneer de 
instelling markthouder is voor deze aandelen wanneer zij beursgenoteerd zijn. De aftrek 
betreft in dat geval de waarde van de nettohaussepositie in de betrokken aandelen. 
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b.  De verbintenissen een deelneming te verwerven of het kapitaal van een onderneming te 

verhogen zoals bedoeld in 1°, 2° en 5°bis moeten eveneens in aanmerking genomen 
worden voor de controle van de drempels van 10 % of 20 %, respectievelijk bedoeld in 
1°, 2° en 5°bis, en afgetrokken van het eigen vermogen in de mate waarin er wordt 
verwacht dat de instelling beschikt over de nodige middelen om dit soort verbintenis te 
dragen. Met vaste verbintenis een deelneming te verwerven wordt eveneens bedoeld de 
uitgifte van put-opties op grond waarvan de instelling zich ertoe verbindt een 
deelneming te verwerven. De CBFA kan echter, in het kader van een 
overnameverrichting van instellingen, een tijdelijke afwijking toestaan op de aftrek van 
de verbintenis teneinde toe te laten aan de verwervende instelling te beschikken over de 
tijd nodig om zelf in de markt het nodige eigen vermogen te verzamelen. Deze 
beslissingen steunen op de voorlegging van een dossier aan de CBFA dat haar in staat 
stelt de capaciteit in te schatten van de betrokken instelling om op termijn alle 
bepalingen inzake het eigen vermogen na te leven. 

 Er moet worden opgemerkt dat bovenvermelde bepalingen geen afbreuk doen aan het 
feit dat, wanneer een instelling de verbintenis heeft aangegaan een deelneming te nemen 
voor een welbepaalde prijs, zij rekening moet houden met de impact van deze nieuwe 
deelneming op haar situatie inzake eigen vermogen op geconsolideerde basis.   

 
3° De instrumenten en vorderingen bedoeld in § 1, eerste lid, 1°, c) en § 1, eerste lid, 2°, c) en d), die 

betrekking hebben op de in 1° hiervoor vermelde ondernemingen ; 
 
4° De instrumenten en vorderingen bedoeld artikel II.3, § 1, vierde lid, 3°, die betrekking hebben op 

de in 1° hiervoor vermelde ondernemingen ; 
 

4°bis De achtergestelde vorderingen en de instrumenten die betrekking hebben op in 2° bedoelde 
ondernemingen, zoals bedoeld in artikel 15 bis, § 1, 5°, 6° en 7° van de wet van 9 juli 1975 op de 
controle van de verzekeringsondernemingen; 

 
5° De aandelen en deelbewijzen van kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, 

beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve beleggingen, vereffeningsinstellingen en 
de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen en van andere financiële instellingen als 
bedoeld in 1° hiervoor, maar die geen verbonden ondernemingen zijn en waarmee evenmin een 
deelnemingsverhouding bestaat, alsook de in § 1, eerste lid, 1°, c en in § 1, eerste lid, 2°, c) en d), 
en in artikel II.3, § 1, vierde lid, 3° bedoelde vorderingen op en instrumenten uitgegeven door zulke 
instellingen, voor het gedeelte van het totaal van de hier bedoelde aandelen en deelbewijzen, 
vorderingen en instrumenten dat groter is dan 10 % van het eigen vermogen als gedefinieerd in § 1, 
van de instelling waarvoor dit reglement geldt, afgezien van de aftrek voorzien in § 1, 1°,b), ix) en 
2°, g). 
De aandelen van de handelsportefeuille worden niet meegerekend wanneer de instelling 
« markthouder » is voor de betrokken aandelen.  

 
5°bis De deelnemingen in verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een 

deelnemingsverhouding bestaat, wanneer het gaat om gemengde financiële holdings, evenals de 
bestanddelen vermeld in 3°, 4° en 4°bis uitgegeven door deze gemengde financiële holdings ; 

 
 De commentaren met betrekking op 1° en 2° van § 4 zijn van toepassing.  
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6° De bestanddelen van het eigen vermogen van de instelling die worden gehouden door 

ondernemingen waarin zij deelneemt of dochterondernemingen daarvan, tenzij deze bestanddelen 
aanvullende bestanddelen van het eigen vermogen zijn als bedoeld § 1, eerste lid, 2° en in artikel 
II.3, § 1, vierde lid, 3°, of de herbesteding zijn van werkmiddelen die bedoelde ondernemingen als 
financieringsvehikels specifiek daartoe bij derden hebben opgenomen en waarover deze derden 
uitdrukkelijk zijn geïnformeerd ; 

 
7° De vorderingen en overige activa, met inbegrip van de toekomstige vorderingen en overige 

toekomstige activa buiten deze bedoeld in 1° tot 5°bis supra, op verbonden ondernemingen en 
ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, alsook de verplichtingen voor 
rekening van of ten gunste van zulke ondernemingen, tenzij deze vorderingen, overige activa en 
verplichtingen, naar hun aard en voorwaarden, verantwoorde courante bankverrichtingen zijn ; 

 
a. De kredieten die worden toegestaan aan aandeelhouders om in te schrijven op een 

kapitaalinstrument of om het te verwerven, en de kredieten waarvan de terugbetalingen en 
interestbetalingen voornamelijk afhangen van de inkomsten die de aandeelhouder zou 
kunnen krijgen uit de eigenvermogensinstrumenten die hij in de instelling bezit, worden 
omwille van hun aard beschouwd als niet-courant en moeten worden afgetrokken van het 
eigen vermogen sensu stricto conform de toelichting bij § 1, 1°, a), i). Andere kredieten en 
verbintenissen die zouden zijn toegekend tegen abnormale voorwaarden, moeten van het 
eigen vermogen worden afgetrokken conform punt 7 hierboven. 

 
8° Wat betreft de kredietinstellingen, het aandelenbezit in ondernemingen waarvan het bedrag per 

post, of het totaalbedrag van de posten, de begrenzingen overschrijdt bedoeld in artikel 32, § 5, 
eerste lid, van de wet van 22 maart 1993 op het statuut en de controle van de kredietinstellingen, of 
deze bedoeld in artikel 146 van dezelfde wet met betrekking tot de in dit artikel bedoelde 
instellingen, ten belope van het bedrag van deze overschrijding. 

  
De CBFA kan de instelling vrijstellen van de verplichting om de in 1° tot 5°bis van deze paragraaf 
bedoelde aandelen en deelbewijzen, instrumenten en vorderingen af te trekken, wanneer het bezit ervan 
kadert in een sanerings- of reddingsoperatie van bedoelde ondernemingen. 
 
 § 6.  De CBFA kan een instelling toestemming geven om de in artikel II.1., § 1, eerste lid, 1°, 
c), in artikel II.1., § 1, eerste lid, 2°, tweede lid, en in artikel II.1,§ 1, eerste lid, 2°, tweede lid, d) 
genoemde limieten in noodsituaties tijdelijk te overschrijden 
 
Art. II.2  
 

§ 1. De instellingen die onderworpen zijn aan een toezicht op geconsolideerde basis als 
bedoeld in artikel 49 van de wet van 22 maart 1993, van artikel 95 van de wet van 6 april 1995 of aan 
een gelijkgestelde geconsolideerde controle, zijn, voor de berekening van het eigen vermogen op 
vennootschappelijke basis, vrijgesteld van de aftrek van de bestanddelen vermeld in artikel II.1, § 5, 1° 
tot 4°bis en 5°bis wanneer volgende voorwaarden vervuld zijn : 

 

- de bestanddelen hebben betrekking op ondernemingen die zijn inbegrepen in de 
toezichtskring van de instelling op geconsolideerde basis; 
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- de instelling heeft het recht het grootste deel van de leden van de raad van bestuur te 
benoemen of te ontslagen en bezit tenminste 50 % van de stemrechten op de 
algemene vergadering ; 

- er bestaat, in rechte of in feite, geen enkele praktische hinderpaal, huidige of 
toekomstige, voor de snelle overdracht van eigen vermogen of voor de terugebtaling 
op vervaldag van passiva door de dochteronderneming aan haar moederinstelling. 

 
In dat geval worden bovenvermelde bestanddelen die niet worden afgetrokken van het eigen vermogen 
in aanmerking genomen :  
 

- als financiële vaste activa voor  wat  betreft  het  vereiste  bedoeld  in  artikel  III.1,  §  1,  
1° ; 

- worden zij onderworpen aan een vereiste inzake kredietrisico, zoals voorzien in  
titel IV, gelijkwaardig aan 8 % * 400 % * van de boekwaarde van de bestanddelen 
die wordt meegerekend overeenkomstig de bepalingen van titel IV. 

 
a. Deze paragraaf heeft enkel betrekking op de aftrek op vennootschappelijke basis van de 

deelnemingen in – evenals van de achtergestelde vorderingen of andere instrumenten in 
kapitaal uitgegeven door – verbonden ondernemingen of ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat bedoeld in artikel II.1, § 5. 

 
b. De instellingen blijven onderworpen aan de naleving van de vereisten inzake eigen 

vermogen, zowel op vennootschappelijke basis als op geconsolideerde basis, 
onverminderd de specifieke bepalingen die desgevallend toelaten ze vrij te stellen van  
controle op vennootschappelijke basis zoals bedoeld door het Koninklijk Besluit van  
12 augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen. 
 
De regel van het dubbel toezicht op kredietinstellingen die een moederonderneming zijn, 
moet, meer bepaald wat het toezicht op vennootschappelijke basis betreft, echter ook 
worden toegepast rekening houdend met de veelheid van factoren die de toewijzing van 
het eigen vermogen aan de onderscheiden groepsentiteiten mede bepalen. De CBFA is 
bijgevolg van oordeel dat het toezicht op de naleving door de consoliderende instelling 
van haar eigenvermogensverplichtingen op vennootschappelijke basis met enige 
soepelheid kan geschieden. Het Europees recht biedt ter zake trouwens een zekere 
marge. Wat betreft de toewijzing van het eigen vermogen, is de CBFA de mening 
toegedaan dat de instelling een interne politiek moet ontwikkelen die de zekerheid geeft 
dat het bij de moederonderneming bewaarde eigen vermogen en het eigen vermogen dat 
aan de dochterondernemingen wordt toebedeeld, in verhouding staan tot de effectief 
door elke entiteit gedragen risico’s.  
 
Het reglement bepaalt dan ook dat de consoliderende instellingen voor het toezicht op 
vennootschappelijke basis, hun deelnemingen in verbonden ondernemingen niet moeten 
aftrekken conform de bepalingen van artikel II.1. Bijgevolg wordt de solvabiliteit op 
vennootschappelijke basis gewaardeerd ten opzichte van de risico’s gedragen door de 
instelling op individuele basis met inachtneming van het feit dat de gehouden 
deelnemingen worden behandeld als een belegging in een derde onderneming. De niet 
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afgetrokken bestanddelen worden bijgevolg meegerekend voor de berekening van de 
vereisten inzake eigen vermogen en de weging die hen wordt toegekend wordt forfaitair 
bepaald op 400 %, wat overeenstemt met de weging van toepassing, op grond van de 
zogenaamde vereenvoudigde methode op niet-genoteerde aandelen zoals zij werd 
vastgelegd door het Comité van Bazel voor de instellingen die voor de berekening van 
de vereisten inzake kredietrisico interne modellen gebruiken zoals bedoeld in titel VI .  

 
Deze bepaling die de niet-aftrekking toelaat van deelnemingen op vennootschappelijke 
basis is slechts van toepassing op dochterondernemingen van de instelling die deel 
uitmaken van de consolidatiekring van de instelling. Inderdaad is het niet-aftrekken op 
vennootschappelijke basis slechts verantwoord voor bestanddelen die niet zullen worden 
afgetrokken op geconsolideerde basis. Er moet worden opgemerkt dat wanneer de 
instelling de toelating heeft de dochterondernemingen met statuut van 
verzekeringsonderneming mee op te nemen in de toezichtskring op geconsolideerde 
basis, het mogelijk is de deelneming in deze dochterondernemingen niet meer af te 
trekken van het eigen vermogen op vennootschappelijke basis.     
 

c. Wat voorafgaat doet bovendien evenmin afbreuk aan de mogelijkheid om individuele 
afwijkingen toe te staan op grond waarvan bepaalde deelnemingen kunnen genieten van 
een gunstigere weging voor het toezicht op de verplichtingen op vennootschappelijke 
basis. De CBFA kan dergelijke afwijkingen verlenen wanneer het gaat om deelnemingen 
met betrekking waartoe de onderliggende bekommernis van de toepassing van een 
weging van 400 % aan verplichtingen op vennootschappelijke basis voor de 
consoliderende moederonderneming niet relevant is. Deze gevallen zullen worden 
onderzocht vanuit de volgende vraagstelling: kan de niet-weging aan 400 % van de 
deelneming in de betrokken dochteronderneming tot gevolg hebben dat de schuldeisers 
van de moederonderneming een geringere eigenvermogensbescherming genieten 
omwille van de prioritaire aanspraak van de schuldeisers van de betrokken 
dochteronderneming? Deelnemingen in dochterondernemingen die geen andere 
schuldeisers hebben dan de moederinstelling, kunnen in aanmerking komen voor een 
dergelijke afwijking. Voor deze dochterondernemingen zal de toe te passen weging 
worden bepaald conform de bepalingen met betrekking tot de weging van vorderingen 
van de titels V of VI.  

 
§ 2.  De instellingen die zijn onderworpen aan een aanvullend toezicht in de zin van artikel  

49 bis van de wet van 22 maart 1993 of van artikel 95 bis van de wet van 6 april 1995 of aan een 
evenwaardige controle, zijn, voor de berekening van het eigen vermogen op geconsolideerde basis, 
vrijgesteld van de aftrek van de bestanddelen bedoeld in artikel II.1, § 5, al. 1, 2 °, 4°bis en 5° bis 
wanneer zij betrekking hebben op verbonden ondernemingen die in het toepassingsveld van het 
geconsolideerd of aanvullend toezicht vallen. 
 
 In dergelijk geval worden bovenvermelde bestanddelen, die niet worden afgetrokken van het 

eigen vermogen, meegerekend :  
 

- als financiële vaste activa voor wat betreft het vereiste bedoeld in  
artikel III.1, § 1, 1° ; 
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- worden zij onderworpen aan een vereiste voor kredietrisico zoals voorzien in titel IV, 
gelijk aan 8 % * 400 % * van de boekwaarde van de bestanddelen die wordt 
meegerekend overeenkomstig de bepalingen van titel IV. 

Art. II.3 
 
 § 1. Onverminderd de toepassing van artikel II.1, mag een instelling die gehouden is te 
voldoen aan de vereisten inzake eigen vermogen krachtens titel IX, hoofdstukken 2 tot 7, artikel III.2 
en artikel III.5, kiezen voor een andere definitie van het eigen vermogen om aan deze vereisten te 
voldoen. 
 

 De bestanddelen van het eigen vermogen bedoeld in artikel II.3, § 1 zijn eveneens 
bekend onder de naam “Tier 3”. 

 
Geen enkel onderdeel van het aldus beschikbaar eigen vermogen mag tegelijkertijd worden gebruikt 
om andere vereisten inzake eigen vermogen na te komen.  
 
De bepalingen van deze paragraaf zijn mutatis mutandis van toepassing op de begrenzingsnormen 
bepaald in artikel III.4 voor wat betreft de bestanddelen die deel uitmaken van de handelsportefeuille. 
 
De definitie vermeld in het eerste lid van deze paragraaf omvat volgende bestanddelen : 
 
1° het eigen vermogen zoals gedefinieerd in artikelen II.1, II.2, II.3 en II.4 dat niet is aangewend voor 

de dekking van de risico’s die voortvloeien uit de titels IV tot VIII en de risico’s bedoeld in titel IX, 
hoofdstuk 1; 

 
2° de nettowinst van de handelsportefeuille van de instelling, na aftrek van alle voorzienbare kosten of 

dividenden en verminderd met de verliezen op haar andere werkzaamheden, voor zover dit bedrag 
niet reeds is opgenomen in de in 1° supra bedoelde bestanddelen; 

 
 Dergelijke winsten komen in elk geval enkel in aanmerking voor het deel van het netto-

eindresultaat afkomstig van de handelsportefeuille op voorwaarde dat het een winst 
betreft. 

 
3°  De in § 2 bedoelde achtergestelde schulden en de in § 4 bedoelde elementen, onder voorbehoud 

van de in §§ 2 tot 4 opgesomde voorwaarden. 
 
 § 2. De in § 1, vierde lid, 3°, vermelde achtergestelde schulden dienen te beantwoorden aan de 
hiernavolgende voorwaarden waarvan de naleving vooraf wordt gecontroleerd door de CBFA: 
 
a) hun oorspronkelijke looptijd bedraagt minstens 2 jaar ; is de looptijd onbepaald, dan bedraagt de 

opzeggingstermijn ten minste twee jaar ; 
 
b) zij zijn integraal gestort en de leningsovereenkomst bevat geen bepalingen op grond waarvan de 

schuld in bepaalde omstandigheden, buiten de vereffening van de instelling, vóór de 
overeengekomen datum moet worden terugbetaald, tenzij de CBFA daarmee vooraf heeft 
ingestemd; 
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c) noch het hoofdbedrag van, noch de verschuldigde interesten op die achtergestelde schulden mogen 
worden terugbetaald indien het eigen vermogen van de betrokken instelling door die terugbetaling 
minder dan 100% van de in artikel III.1 gedefinieerde vereisten bedraagt;   

 
d) de fondsen zijn verstrekt op achtergestelde basis zoals gedefinieerd in artikel II.1, § 2, b). 
 
De instelling stelt de CBFA in kennis van alle terugbetalingen op die achtergestelde schulden zodra het 
eigen vermogen van de instelling minder bedraagt dan 120% van de in artikel III.1 gedefinieerde 
vereisten. 
 
 § 3. De in § 1, vierde lid, 3°, bedoelde schulden worden in aanmerking genomen ten belope van 
200 % van het resterende eigen vermogen sensu stricto, voor het beantwoorden aan de in titel IX, 
hoofdstukken 2 tot 7, in artikel III.2 en in artikel III.5, bedoelde eigenvermogensvereisten. 
 
 § 4. De instelling kan de in § 1, vierde lid, 3°, bedoelde achtergestelde schulden vervangen door 
elementen van dezelfde aard bedoeld in artikel II.1, § 1, eerste lid, 2°, a) tot d), en die elders niet in 
aanmerking worden genomen voor de berekening van het eigen vermogen, binnen de grenzen vermeld 
in § 3. 
 

 
a.  De toelichting van deze punten c en d van § 3 van artikel II.1 is mutatis mutandis van 

toepassing.   
 
b.  De instelling moet de CBFA bovendien op eigen initiatief op de hoogte brengen zodra de 

terugbetaling van de in artikel II.3, § 1, vierde lid, 3°, bedoelde achtergestelde schulden tot 
gevolg zou hebben dat het eigen vermogen van de instelling onder 120 % van haar totale 
eigenvermogensvereisten zou dalen. 

 
c. De in artikel II.3, § 1, vierde lid, 3°, bedoelde achtergestelde schulden worden slechts in 

aanmerking genomen voor 200 % van het resterende eigen vermogen sensu stricto om te 
voldoen aan de in titel IX gedefinieerde vereisten inzake de renterisico’s die voortvloeien uit 
de handelsportefeuille (hoofdstuk 2), de positierisico's in aandelen die voortvloeien uit de 
handelsportefeuille (hoofdstuk 3), de positierisico’s in kredietderivaten en ICB’s van de 
handelsportefeuille (hoofdstuk 4), de vaste overname en de waarborg van goede afloop 
(hoofdstuk 5), het wisselkoersrisico (hoofdstuk 6), grondstoffenrisico’s (hoofdstuk 7), 
marktrisico’s op basis van interne modellen (hoofdstuk 8), de overschrijding van de normen 
ter begrenzing van de concentratie van de risico's die voortvloeien uit de handelsportefeuille 
(artikel III.5) en de dekking voor de algemene kosten (artikel III.2). 

 
Dit betekent dus dat het resterende eigen vermogen sensu stricto moet worden berekend. Dit 
vereist de toerekening aan het eigen vermogen sensu stricto en aan de aanvullende 
bestanddelen van het eigen vermogen als bedoeld in artikel II.1, § 1, eerste lid, 2° van: 

 
  de overeenkomstig artikel II.1, § 5, toe te passen aftrekken, en 

 
  de vereisten die voortvloeien uit de kredietrisico's (titels IV tot VII), uit de operationele 
risico’s (titel VIII), uit de afwikkelings- en wederpartijrisico’s (titel IX, hoofdstuk 1). 
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Ten hoogste de helft van de som van deze bestanddelen zal worden toegerekend aan het 
aanvullend eigen vermogen ten belope van het bedrag hiervan; het saldo zal worden 
toegerekend aan het eigen vermogen sensu stricto. 

 
d.  De bestanddelen die beantwoorden aan de in artikel II.1, § 1, eerste lid, 2°, bedoelde definitie 

van aanvullende bestanddelen, maar die niet zouden zijn opgenomen in het aanvullend eigen 
vermogen van de instelling, omdat de limieten voor die bestanddelen al zijn bereikt, mogen 
worden gebruikt als vervanging voor de in artikel II.3, § 1, vierde lid, 3°, bedoelde 
achtergestelde schulden, onverminderd de toepassing van de in artikel II.1, § 1, eerste lid, 2°, 
d) bedoelde degressiviteitsregel. 

 
Art. II. 4 
 
Specifieke bestanddelen van het geconsolideerd eigen vermogen 
 
 Voor de berekening van het eigen vermogen op geconsolideerde basis, worden de negatieve 
consolidatieverschillen, de negatieve verschillen na vermogensmutatie en de negatieve 
omrekeningsverschillen opgenomen als bestanddeel van het eigen vermogen sensu stricto ; bedoelde  
verschillen worden echter afgetrokken voor de berekening van het eigen vermogen sensu stricto als zij 
positief zijn. 
 
 Voor de berekening van het eigen vermogen op geconsolideerde basis, worden de belangen van 
derden in het eigen vermogen van geconsolideerde dochterondernemingen integraal toegevoegd aan het 
eigen vermogen sensu stricto op geconsolideerde basis onder voorbehoud van wat hierna wordt 
bepaald, onverminderd artikel II.5, 10 ° :  

- voor de belangen van derden die de in artikel II.1, § 1, 1°, a) en c), en in artikel II.1, § 1, 2°, 
c) en d), bedoelde instrumenten vertegenwoordigen die zijn uitgegeven door verbonden 
ondernemingen, gelden, om in het eigen vermogen te worden opgenomen, dezelfde 
voorwaarden en limieten als voor de rechtstreeks door de instelling uitgegeven instrumenten;  

 
a.  De toepassing van de eigenvermogensreglementering op geconsolideerde basis vereist een 

regeling van de wijze waarop bepaalde bestanddelen eigen aan de geconsolideerde positie, in 
aanmerking kunnen worden genomen bij de bepaling van het geconsolideerd eigen vermogen. 

 
Hierbij worden vooreerst de consolidatieverschillen, de verschillen na vermogensmutatie en 
de omrekeningsverschillen bedoeld. Negatieve verschillen worden opgenomen in het eigen 
vermogen sensu stricto; positieve verschillen worden afgetrokken voor de berekening van het 
eigen vermogen sensu stricto. 

 
b.  Het deel van het eigen vermogen van dochterondernemingen dat afkomstig is van derden, 

wordt integraal opgenomen in het geconsolideerd eigen vermogen sensu stricto. Dergelijke 
belangen van derden fungeren daadwerkelijk als eigen vermogen in de dochteronderneming. 
Aangezien de Belgische eigenvermogensreglementering in een naleving van de 
eigenvermogensverplichtingen op vennootschappelijke basis voorziet, waardoor tegemoet 
wordt gekomen aan de bezorgdheid om een evenwichtige spreiding van het eigen vermogen 
binnen eenzelfde groep, lijkt het redelijk de belangen van derden in dochterondernemingen 
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integraal in aanmerking te nemen bij de berekening van het eigen vermogen op basis van het 
geconsolideerd geheel. 

 
  Er moet echter worden vastgesteld dat de belangen van derden afkomstig kunnen zijn van 

dochterondernemingen die op individuele basis slechts geringe of geen kredietrisico’s, 
marktrisico’s of operationele risico’s dragen. Het meerekenen van deze belangen van derden 
in het eigen vermogen op geconsolideerde basis kan bijgevolg met zich brengen dat het 
geconsolideerd eigen vermogen dat effectief wordt besteed aan risicodekking wordt 
overschat. In een dergelijk geval kan de CBFA de opname van belangen van derden in het 
geconsolideerd eigen vermogen beperken. 

Wat betreft de belangen van derden die zouden afkomstig zijn van de uitgifte door verbonden 
ondernemingen van vernieuwende instrumenten inzake eigen vermogen bedoeld in  
artikel II.1, § 1, 1°, c), zijn dezelfde voorwaarden en begrenzingen met betrekking tot de 
opname van dat type instrument in het eigen vermogen mutatis mutandis van toepassing. 

 
 
Art. II.5 

Voor de instellingen die de internationale standaarden voor jaarrekeningen normen gebruiken bij de 
opstelling van de periodieke verslagen op geconsolideerde basis die zij met toepassing van artikel 44 
van de wet van 22 maart 1993 of van artikel 91 van de wet van 6 april 1995, aan de CBFA richten, 
wordt het bij de artikelen II.1 tot II.4, gedefinieerde eigen vermogen aangepast als volgt :  

1° De aan de instelling gestorte fondsen aangetrokken via schuldtitels met onbepaalde looptijd en 
andere financieringsinstrumenten die, met toepassing van artikelen II.1 en II.3, in het eigen 
vermogen van de instelling op vennootschappelijke basis worden of zouden worden opgenomen, 
mogen, met toepassing van de internationele standaarden voor de jaarrekeningen, in het 
reglementair eigen vermogen op geconsolideerde basis worden opgenomen, ongeacht hun 
verwerkingswijze. Wanneer, met toepassing van de artikelen II.1 en II.3, reglementaire limieten 
gelden voor de opneming van die bestanddelen in het eigen vermogen op vennootschappelijke basis, 
gelden die limieten mutatis mutandis ook op geconsolideerde basis. 

2° Parallel met het 1° en onverminderd de bepalingen van artikel II.1 en II.3, worden de aan de 
instelling gestorte fondsen aangetrokken via schuldtitels met onbepaalde looptijd of schuldtitels die 
converteerbaar zijn in aandelen van de emittent, en via andere financieringsinstrumenten die in het 
boekhoudkundig eigen vermogen op geconsolideerde basis worden opgenomen met toepassing van 
de internationale standaarden voor jaarrekeningen, uitgesloten uit het reglementair eigen vermogen 
op geconsolideerde basis, in zoverre zij, met toepassing van de artikelen II.1 en II.3, niet in het eigen 
vermogen op vennootschappelijke basis worden of zouden worden opgenomen. 

 Hier worden voornamelijk de in eigen aandelen converteerbare schulden en de bedragen met 
betrekking tot de baisseposities in eigen aandelen bedoeld, die in het boekhoudkundig eigen 
vermogen op geconsolideerde basis worden geboekt. Het aandeel van de converteerbare schulden 
mag echter in het reglementaire eigen vermogen worden opgenomen in zoverre de converteerbare 
schuld zelf in het eigen vermogen sensu stricto of in het aanvullend eigen vermogen wordt 
opgenomen conform de artikelen II.1 en II.3. 
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3° De niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden op de afgeleide instrumenten die als dekking van de 
kasstromen worden gekwalificeerd, worden uitgesloten uit het reglementair eigen vermogen.  

4° De verwerking van de niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden op voor verkoop beschikbare 
financiële activa die bij de herwaarderingsreserves worden geboekt, wordt aangepast als volgt: 

- de niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden op vastrentende effecten en kredieten worden 
niet opgenomen in het reglementair eigen vermogen; 

- de niet-gerealiseerde meerwaarde na belasting op aandelen en andere niet-vastrentende 
effecten wordt opgenomen in het aanvullend eigen vermogen ten belope van 90 % van haar 
boekwaarde na aftrek van de belastingslatenties. De meerwaarde wordt op nettobasis 
berekend op alle betrokken financiële activa. Een eventuele minderwaarde wordt afgetrokken 
van het eigen vermogen sensu stricto.  

5° De niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden op schuldinstrumenten van de instelling die verband 
houden met veranderingen in het eigen kredietrisico van de instelling en die bij de resultaten of de 
reserves worden geboekt (schommeling ten opzichte van vorig jaar) omdat gebruik wordt gemaakt 
van de optie om financiële instrumenten tegen reële waarde te waarderen, worden niet in 
aanmerking genomen in het reglementair eigen vermogen. 

6°  De niet-gerealiseerde meerwaarden op vastgoedbeleggingen worden afgetrokken van het eigen 
vermogen sensu stricto en opgenomen in het aanvullend eigen vermogen ten belope van 90 % van 
hun boekwaarde, na aftrek van de belastingslatenties. De niet-gerealiseerde minderwaarden worden 
afgetrokken van het eigen vermogen sensu stricto. De meer- of minderwaarden worden activa per 
activa bepaald.   

7° De niet-gerealiseerde meerwaarden op materiële vaste activa worden afgetrokken van het eigen 
vermogen sensu stricto en opgenomen in het aanvullend eigen vermogen ten belope van 90 % van 
hun boekhoudwaarde, na aftrek van de belastingslatenties. De niet-gerealiseerde minderwaarden 
worden afgetrokken van het eigen vermogen sensu stricto. De meer- of minderwaarden worden 
bepaald activa per activa. 

8° De uitgestelde belastingvorderingen met betrekking tot bestanddelen die in aanmerking worden 
genomen in het eigen vermogen, in verband waarmee de instelling, aan de hand van de geraamde 
belastbare winst voor de volgende vijf fiscale boekjaren, niet kan aantonen dat zij ze zou kunnen 
gebruiken, of met betrekking tot het gedeelte dat groter is dan 10% van het eigen vermogen sensu 
stricto op geconsolideerde basis, worden afgetrokken van het eigen vermogen sensu stricto. 

9° De activa die worden geboekt met betrekking tot de financiering van toegezegdpensioenregelingen, 
worden afgetrokken van het eigen vermogen sensu stricto in zoverre de instelling niet kan aantonen 
dat als gevolg daarvan toekomstige economische voordelen voor haar beschikbaar zijn in de vorm 
van een verlaging van haar toekomstige bijdragen in contanten, hetzij rechtstreeks aan haar, hetzij 
onrechtstreeks aan een andere regeling die met een tekort te kampen zou hebben. De CBFA kan 
eisen dat die activa geheel of gedeeltelijk worden afgetrokken, indien zij vaststelt dat de door de 
instelling gemaakte inschatting van de mogelijkheid om economische voordeel te halen uit deze 
activa, onvoldoende gefundeerd is.  

10°  de belangen van derden gelden dezelfde aanpassingen als vermeld in de punten 1° tot 9°. 
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11° De CBFA kan van een instelling eisen dat zij de niet-gerealiseerde winsten en verliezen die 
voortvloeien uit het feit dat gebruik wordt gemaakt van de optie om financiële instrumenten tegen 
reële waarde te waarderen, niet opneemt in het reglementair eigen vermogen, indien zij van oordeel 
is dat de betrokken instelling daarvan niet op passende wijze gebruik maakt, waardoor haar 
reglementair eigen vermogen op ongerechtvaardigde wijze kan worden aangedikt.  

a.   Artikel II.5, 1° beveelt aan om, in het eigen vermogen op geconsolideerde basis, de 
instrumenten op te nemen die zijn opgenomen in het eigen vermogen op vennootschappelijke 
basis, ongeacht hun verwerkingswijze op het geconsolideerde niveau. Als voorbeeld wordt 
verwezen naar de coöperatieve aandelen die erkend blijven als bestanddelen van het eigen 
vermogen sensu stricto, met naleving van de door de CBFA vastgestelde limieten en in 
zoverre zij de vereiste kenmerken vertonen om in het eigen vermogen sensu stricto op 
vennootschappelijke basis te worden opgenomen. 

b.  Artikel II.5, 2° bepaalt dat, uit het eigen vermogen op geconsolideerde basis, bepaalde 
bestanddelen mogen worden uitgesloten die, met toepassing van de internationale 
standaarden voor jaarrekeningen, in het boekhoudkundige eigen vermogen worden 
opgenomen, omdat zij niet de vereiste kenmerken vertonen om in het reglementair eigen 
vermogen te worden opgenomen. Hier wordt inzonderheid verwezen naar de korte posities in 
eigen aandelen, naar de waarde van de opties die vervat zitten in converteerbare obligaties of 
naar in aandelen terugbetaalbare leningen. In zoverre dat type leningen echter voldoet aan 
de gelijkstellingsvoorwaarden waarvan sprake in de artikelen II.1 en II.3, mag het in 
aanmerking worden genomen in het reglementair eigen vermogen. Dit lid heeft geen 
betrekking op “stock options”, in zoverre de boeking van hun waarde in het boekhoudkundig 
eigen vermogen wordt gecompenseerd door een soortgelijke kost in de resultatenrekening. 

c. De niet-gerealiseerde meerwaarden die worden geboekt op de portefeuille niet-vastrentende 
beleggingseffecten (aandelen), op vastgoed dat bestemd is voor beleggingsdoeleinden en op 
de materiële vaste activa, die in de herwaarderingsreserves, de reserves of het resultaat 
worden opgenomen, mogen, met toepassing van artikel II.5, 4°, 6° en 7°, ten belope van 90% 
van hun waarde worden opgenomen in het aanvullend eigen vermogen, nadat rekening is 
gehouden met de belastinglatenties. De niet-gerealiseerde maar geboekte minderwaarden op 
dat type activa worden afgetrokken van het eigen vermogen sensu stricto. 10% van de 
betrokken meerwaarden wordt uitgesloten om rekening te kunnen houden met de 
prijsvolatiliteit van die activa, en dit tot die volatiliteit in aanmerking wordt genomen door de 
eigenvermogensvereisten. De niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden op vorderingen en 
rentende effecten worden niet opgenomen in het reglementair eigen vermogen, met name om 
eenzelfde verwerking te kunnen garanderen als voor de vorderingen die tegen historische 
kostprijs worden geboekt. 

d. Artikel II.5, 8° betreft de uitgestelde belastingvorderingen. Uitgestelde belastingen mogen 
enkel worden geboekt als de instelling kan aantonen dat zij in de toekomst voldoende 
belastbare winst zal kunnen genereren om van die vorderingen gebruik te maken. Gelet op de 
aard van die vorderingen en op de onzekerheid over de ramingen van de toekomstige 
belastbare winst, beveelt de CBFA aan om de uitgestelde belastingvorderingen waarvoor de 
instelling op basis van haar geraamde resultaten niet kan aantonen dat zij in de loop van de 
volgende vijf jaar zullen kunnen worden gebruikt, of met betrekking tot het gedeelte dat groter 
is dan 10% van het eigen vermogen sensu stricto, af te trekken van het eigen vermogen. Die 
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10% wordt berekend op basis van het eigen vermogen sensu stricto vóór de 
inaanmerkingnemeing van een aftrek voor de uitgestelde belastingvorderingen. De drempel 
van 10% is van toepassing op het geconsolideerde niveau en niet per fiscale entiteit. De 
CBFA zal de individuele posten van fiscale entiteiten echter aandachtig blijven volgen. De 
verwerking van de uitgestelde belastingen op bestanddelen die niet in aanmerking worden 
genomen in het eigen vermogen, bijvoorbeeld de minderwaarden op rentende activa die 
worden gekwalificeerd als “beschikbaar voor verkoop”, moet niet worden aangepast. 

e. Met toepassing van de internationale standaarden voor jaarrekeningen, kan een actief 
worden gegenereerd wanneer een toegezegdpensioenregeling overgefinancierd is. Aangezien 
de activa die worden aangewend voor de dekking van pensioenverplichtingen, niet 
onmiddellijk beschikbaar zijn om de verliezen van de instelling te dekken, bepaalt artikel II.5, 
9° dat het in de balans opgenomen actief van het eigen vermogen sensu stricto moet worden 
afgetrokken. Die aftrek is echter niet nodig wanneer de instelling kan aantonen dat zij 
economisch voordeel kan halen uit die activa in de vorm van een verlaging van haar 
toekomstige bijdragen of een terugbetaling in contanten, hetzij rechtstreeks aan haar, hetzij 
onrechtstreeks aan een andere regeling die met een tekort te kampen zou hebben. De 
instelling moet aantonen dat de mogelijkheid om die activa te gebruiken, gefundeerd is en 
concreet gestalte zal krijgen op middellange termijn, bijvoorbeeld vijf jaar. De CBFA zal 
kunnen eisen dat die activa geheel of gedeeltelijk worden afgetrokken, als zij vaststelt dat de 
inschatting door de instelling van de mogelijkheid om economisch voordeel te halen uit de 
activa, onvoldoende gefundeerd is. Voor elke betrokken pensioenregeling moet worden 
voorzien in die mogelijkheid om activa te recupereren.   

f. Artikel II.5, 11° bepaalt dat de CBFA de instellingen kan vragen hun reglementair eigen 
vermogen aan te passen indien zij op niet-passende wijze gebruik zouden hebben gemaakt van 
de in IAS 39 ingeschreven optie om financiële instrumenten tegen reële waarde te waarderen. 
Een dergelijke aanpassing kan ook vereist zijn als de reële waarde niet betrouwbaar is. De 
toepassing van de optie om financiële instrumenten tegen reële waarde te waarderen, moet 
ook stroken met het vooraf gedefinieerde beleid inzake risicobeheer. De toepassing van 
voornoemde optie moet een beperking van de volatiliteit van de resultatenrekening tot doel en 
tot gevolg hebben, die kan worden verklaard door de verplichting om bepaalde instrumenten 
van het banking book tegen reële waarde te boeken via de resultatenrekening, inzonderheid 
de derivaten die bestemd zijn voor het beheer van de rentemarge, of de verborgen derivaten. 
De instellingen moeten de CBFA op de hoogte brengen wanneer zij gebruik maken van de 
optie om financiële instrumenten tegen reële waarde te waarderen, zodat zij het passend 
karakter daarvan kan beoordelen, evenals van de normen die zij zich opleggen inzake 
waardering van deze financiële instrumenten. De beoordeling van de CBFA zal steunen op de 
aanbevelingen van het Comité van Bazel inzake gebruik van de waarderingsoptie op de reële 
waarde.  

g.  De mogelijkheid bestaat dat het boekhoudkundig eigen vermogen en, in voorkomend geval, 
het reglementair eigen vermogen sterk veranderen bij de eerste toepassing van de 
internationale standaarden voor jaarrekeningen of bij de daaropvolgende wijzigingen 
daarvan. Om de instellingen in de gelegenheid te stellen om hun eigen vermogen 
dienovereenkomstig aan te passen, kan de CBFA er, in voorkomend geval, mee instemmen dat 
de betrokken impact over een beperkte periode van maximum drie jaar wordt verspreid. 
Terzake zullen diverse criteria worden gehanteerd, inzonderheid: 
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- De omvang van de impact: een daling van het eigen vermogen met 10% zal als 
aanzienlijk worden beschouwd; 

-  De beschikbare eigenvermogensmarge: als de instelling na een aanpassing van de 
boekhoudregels nog steeds over een voldoende grote marge beschikt, zal een 
spreidingsperiode niet gerechtvaardigd zijn. 

 
Art. II.6 
 
In afwijking van de bepaling van artikel II.1, § 1,1°, b), ix) en van artikel II.1, § 1, 2°, g), kunnen de 
instellingen tot 31 december 2012, voortgaan met de aftrek van de deelnemingen bedoeld in artikel II.1, 
§ 4, eerste lid, 2° , van de totaliteit van het eigen vermogen bepaald in de artikelen II.1, II.2, II.4 en 
II.5 . 

 
 Op grond van deze beschikking blijven de deelnemingen in verzekeringsmaatschappijen 

volledig afgetrokken van het eigen vermogen, maar de regel op grond waarvan zij voor de 
helft van het eigen vermogen sensu stricto moeten afgetrokken worden is niet van 
toepassing voor 1 januari 2013. 
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TITEL III : REGLEMENTAIRE COEFFICIENTEN  EN 
BEGRENZINGSNORMEN 

Hoofdstuk 1 : Toezicht op vennootschappelijke basis  

Afdeling I – Solvabiliteitscoëfficiënten 

 
Art. III.1 
 
 § 1. Het eigen vermogen van een instelling, als omschreven in de artikelen II.1 tot II.2 : 
 
1°  moet steeds groter zijn dan of gelijk zijn aan het totaal van de vaste activa, met uitsluiting van de 

activa die met toepassing van artikel II.1, voor de berekening van het eigen vermogen moeten 
worden afgetrokken ;  

 
Voor de instellingen die de internationale standaarden voor jaarrekeningen gebruiken, stemt de waarde 
die in aanmerking moet worden genomen voor het in het eerste lid bedoelde vereiste overeen met het 
bedrag van het eigen vermogen, als omschreven in titel II, dat de instelling verliest bij volledige 
afschrijving van de betrokken activa.  
 

a. De bepaling op grond waarvan het eigen vermogen in geen geval kleiner mag zijn dan 
het totaal van de vaste activa is de reglementaire verwoording van een basisregel van 
gezond financieel beheer. 

 
b. Financiële vaste activa, zoals deelnemingen in verbonden ondernemingen, die niet van 

het eigen vermogen worden afgetrokken met toepassing van artikel II.1, worden 
meegeteld in de vaste activa bedoeld in 1°.  

 
c. Voor de instellingen die de standaarden voor jaarrekeningen IFRS gebruiken, worden 

de aandelen die opgenomen zijn in de portefeuille « voor verkoop beschikbare financiële 
activa » maar die beantwoorden aan de definitie van financiële vaste activa in de zin 
van de Belgische wettelijke bepalingen betreffende de jaarrekening op 
vennootschappelijke basis, meegeteld in de vaste activa die moeten worden gedekt door 
eigen vermogen op geconsolideerde basis.  

 
d. Het tweede lid biedt de mogelijkheid aan de instellingen die de internationale 

standaarden voor jaarrekeningen IFRS gebruiken om rekening te houden met het feit 
dat niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden op vaste activa of op aandelen slechts 
ten belope van 90 % worden meegeteld in het reglementair eigen vermogen (zie art. II.5, 
4°, 6°, 7°). In de in aanmerking te nemen waarde van het actief mag dus rekening 
worden gehouden met deze uitsluiting van 10 % van de gerealiseerde meerwaarden.  

 
2° moet steeds voldoen aan de algemene solvabiliteitscoëfficiënt berekend op basis van de vreemde 

middelen met toepassing van de volgende schaal : 
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- eerste schijf   : tot en met 25.000.000 € 6 % 

- tweede schijf  : > 25.000.000  125.000.000 € 4 % 

- derde schijf   : > 125.000.000  250.000.000 € 3 % 

- vierde schijf  : > 250.000.000  1.250.000.000 € 2,5 % 

- vijfde schijf : meer dan 1.250.000.000 €  2 %. 
 

a.  De verhouding "eigen vermogen tot vreemde middelen", ook wel "algemene 
solvabiliteitscoëfficiënt" of "gearing ratio" genoemd, vervult de functie van aanvullende 
solvabiliteitsnorm.  Ter bescherming van de schuldeisers moet het eigen vermogen een 
buffer vormen tegen om het even welk soort verlies. 

 
 Het is immers niet mogelijk om, met de vereisten inzake kredietrisico's, marktrisico’s of 

operationele risico’s, als gedefinieerd in het reglement, alle risico's te dekken die de 
instelling loopt.   

 
b. De algemene solvabiliteitscoëfficiënt steunt op de vaststelling dat de wet van de grote 

getallen de risicobeheersing doorgaans op een meer dan evenredige wijze gunstig 
beïnvloedt.  Dit verantwoordt dan ook de relatief zwaardere verplichtingen voor de 
kleine en middelgrote instellingen. 

 
 De algemene solvabiliteitscoëfficiënt wordt berekend op basis van de vreemde middelen 

van de instelling, die gedefinieerd worden als het opvraagbaar passief, vermeerderd met 
de verplichtingen uit vaste activa, volgens een schaal die voorziet in degressieve per-
centages van eigenvermogensvereisten per opeenvolgende schijf van vreemde middelen.  

 
c. Indien een instelling deze norm niet naleeft, kan de CBFA haar echter toestaan daarvan 

af te wijken overeenkomstig de bepalingen van artikel 43 van de wet van 22 maart 1993 
of artikel 90 van de wet van 6 april 1995.  De toekenning van een dergelijke afwijking is 
mogelijk voor zover de CBFA, op basis van haar beoordeling van de risico’s en van het 
ICAAP zoals beschreven in titel XII, besluit dat het eigen vermogen van de instelling 
passend is ten aanzien van haar risico’s.  

 
 
3° moet steeds groter zijn dan of gelijk zijn aan de som van de vereisten die voortvloeien uit 
 

- artikel II.2, § 1 en 2 (deelnemingen die niet worden afgetrokken van het eigen vermogen) 
- artikel III.5 (overschrijding van de normen ter begrenzing van de risicoconcentratie) 

- titel IV (krediet- en verwateringsrisico van posities buiten de handelsportefeuille) 
- titel VIII (operationeel risico) 

- titel IX (afwikkelings- en wederpartijrisico, marktrisico’s). 
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De eigenvermogensbestanddelen (Tier 3) vermeld in artikel II.3 kunnen worden aangewend 
voor de dekking van de vereisten voor marktrisico’s, als bedoeld in titel IX, hoofdstukken 2 tot 
7, en in artikel III.5.  

  
 § 2. De vereisten die voortvloeien uit :  
 
- § 1, 1° en 2° van dit artikel,  

- titel VIII,  
- hoofdstuk 1, afdeling I, uit de hoofdstukken 6 en 7, en, in voorkomend geval, uit titel IX, 

hoofdstukken 8 en 9,  
 

worden berekend op het gehele bedrijf van de instelling. 
 
De vereisten die voortvloeien uit de titels IV, V, VI en VII worden berekend op het gehele bedrijf van 
de instelling, met uitzondering van de handelsportefeuille. 
 
De vereisten die voortvloeien uit hoofdstuk 1, afdeling II, uit de hoofdstukken 2, 3, 4, 5 en, in 
voorkomend geval, uit titel IX, hoofdstukken 8 en 9 en uit artikel III.5 worden berekend op de 
handelsportefeuille van de instelling. 
 
Art. III.2 
 

Onverminderd de naleving van het bepaalde in artikel III.1, moet het eigen vermogen van 
beleggingsondernemingen die beschikken over een vergunning als beursvennootschap, vennootschap 
voor vermogensbeheer of vennootschap voor plaatsing van orders in financiële instrumenten, steeds 
gelijk zijn aan een vierde van de algemene kosten van het voorafgaande jaar. 

 
Wanneer de instelling haar werkzaamheden minder dan één jaar heeft uitgeoefend, met inbegrip 

van de dag waarop zij die werkzaamheden heeft aangevat, bedraagt het eigenvermogensvereiste een 
vierde van het bedrag van de algemene kosten waarin het financieel plan voorziet.  

 
De CBFA kan eisen dat dit plan wordt aangepast. 
 
Voor de toepassing van dit artikel omvatten de algemene kosten die in aanmerking worden 

genomen : 

1°  diverse goederen en diensten ; 
2°  de bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen ; 

3°  de afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico’s en kosten; 
4°  de andere bedrijfskosten, met uitzondering van de bedragen waarvan de instelling aantoont dat 

zij rechtstreeks verband houden met het bedrijfsvolume. 
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De CBFA kan die berekeningsgrondslag aanpassen bij een relevante wijziging in de 
werkzaamheden van de instelling ten aanzien van het voorafgaande jaar. 

 
 De bepalingen van dit artikel beogen de voortzetting van het bedrijf van de betrokken 

vennootschappen te waarborgen ingeval hun bedrijvigheid aanzienlijk zou dalen.  
 

 Daarom worden de algemene kosten die rechtstreeks verband houden met het bedrijfs-
volume buiten beschouwing gelaten voor de berekening van het vereiste. Zo wordt geen 
rekening gehouden met variabele kosten, zoals bijvoorbeeld vergoedingen die recht-
streeks verband houden met het bedrijfsvolume of met het uitvoeren van verrichtingen 
en die niet moeten worden betaald als er geen bedrijvigheid is. 

 
 De financiële kosten maken geen deel uit van de algemene kosten en worden bijgevolg 

niet in aanmerking genomen voor de berekening van de dekking van de algemene 
kosten. 

 
Art. III.3 
 

In afwijking van artikel III.1, § 1, 3°, moet het eigen vermogen van :  
 

1°  beleggingsondernemingen die beschikken over een vergunning als vennootschap voor 
vermogensbeheer ; 

2°  beleggingsondernemingen die beschikken over een vergunning als beursvennootschap en die 
geen posities mogen innemen voor eigen rekening, geen uitgiften van financiële instrumenten 
mogen overnemen of borg mogen staan voor de plaatsing hiervan ; 

3°  beleggingsondernemingen die beschikken over een vergunning als vennootschap voor plaatsing 
van orders in financiële instrumenten. 

4°  in België gevestigde bijkantoren van beleggingsondernemingen die ressorteren onder Staten die 
geen lid zijn van de Europese Unie en die een statuut hebben dat gelijkwaardig is aan dat van de 
vennootschappen bedoeld in 1° tot 3° hierboven ; 

 

steeds minstens gelijk zijn aan het hoogste van de twee volgende bedragen :  
a) het totaal van de vereisten bedoeld in artikel III.1, § 1, 3°, met uitsluiting van de vereisten 

die voortvloeien uit titel VIII (operationeel risico) ; 
b) het vereiste bedoeld in artikel III.2. 

 
 Deze bepaling stelt de in het artikel bedoelde beleggingsondernemingen vrij van de ver-

plichting om te voldoen aan het vereiste in verband met het operationeel risico.  
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Afdeling II – Normen ter begrenzing van de risicoconcentratie 

 
a. De instellingen moeten zich hoeden voor de mogelijke gevaren van een te sterke risico-

concentratie, ook ten aanzien van uit het oogpunt van kredietwaardigheid verantwoorde 
wederpartijen. Een té sterke risicoconcentratie kan de beoordelingsautonomie van de 
instelling aantasten met het gevaar dat ze wordt meegesleept in een steeds sterker uit-
gesproken ondersteuning van een kredietnemer of dat ze een toenemend aantal 
verrichtingen afsluit met eenzelfde wederpartij. 

 
De instellingen moeten er daarom over waken dat de concentratie op een wederpartij 
geen omvang krijgt die, wanneer deze laatste in gebreke blijft, een bedreiging vormt 
voor hun solvabiliteit en continuïteit. 

 
b.  Het reglement bepaalt dat de instellingen naar Belgisch recht het geheel van de risico’s 

op eenzelfde wederpartij moeten beperken in functie van de grootte van hun eigen 
vermogen ; de maximum toelaatbare omvang bedraagt 25 % van hun eigen vermogen. 

 
c.  Bovendien bepaalt het reglement met het oog op een minimale spreiding van de risico’s, 

dat het totaalbedrag aan risico’s gelijk aan en groter dan 10 % van het eigen vermogen 
van de instelling (i.e. de “grote risico’s”) moet worden beperkt tot 800 % van ditzelfde 
eigen vermogen (artikel III.4, § 1). 

  
d.  Toevallige of technische overschrijdingen van deze limieten zijn soms onvermijdelijk. 

Het reglement bepaalt dat zij binnen een termijn van uiterlijk zes maanden moeten 
worden weggewerkt en geen repetitief karakter mogen hebben (artikel III.4, § 5). 

 
Art. III.4 
 
 § 1. De instellingen die zijn opgericht als vennootschap naar Belgisch recht, met 
uitzondering van: 
 

1°  beleggingsondernemingen die beschikken over een vergunning als vennootschap voor 
vermogensbeheer en beleggingsadvies; 

2°  beleggingsondernemingen die beschikken over een vergunning als beursvennootschap en die 
geen posities mogen innemen voor eigen rekening, geen uitgiften van financiële instrumenten 
mogen overnemen of borg mogen staan voor de plaatsing hiervan; 

moeten de risico’s op eenzelfde wederpartij, na toepassing van artikel X.7 tot en met X.12 beperken tot 
25 % van hun eigen vermogen. 
Wanneer de wederpartij een instelling is of wanneer een groep van verbonden cliënten een of meer 
instellingen omvat, kan deze waarde niet meer bedragen dan 25 % van het eigen vermogen van de 
instelling of – als dit hoger is  150 miljoen EUR, voor zover de som van de waarde van de posities, 
met inaanmerkingneming van het effect van de kredietrisicomatiging overeenkomstig de artikelen X.7 
tot en met X.12, jegens alle verbonden cliënten die geen instelling zijn, niet meer bedraagt dan 25 % 
van het eigen vermogen van de instelling. 

61



TITEL III : REGLEMENTAIRE COEFFICIENTEN  EN BEGRENZINGSNORMEN  

 

Indien het bedrag van 150 miljoen EUR meer bedraagt dan 25 % van het eigen vermogen van de 
instelling, mag de waarde van de positie, met inaanmerkingneming van het effect van de 
kredietrisicomatiging overeenkomstig de artikelen X.7 tot en met X.12, een redelijke limiet, gelet op 
het eigen vermogen van de instelling, niet te boven gaan. Deze limiet wordt door instellingen bepaald 
in overeenstemming met de gedragslijnen en procedures bedoeld in Titel XII met het oog op het 
aanpakken en beheersen van concentratierisico's, en mag niet meer bedragen dan 100 % van het eigen 
vermogen van de instelling. 

 
§ 2. Voor de toepassing van § 1 wordt het eigen vermogen gedefinieerd conform de 

bepalingen van titel II maar wordt geen rekening gehouden met de bestanddelen vermeld : 
 

- in artikel II.1, § 1, 1°, b, viii en § 1, 2°, f) (tekort aan waardeverminderingen en voorzieningen 
ten opzichte van de gemiddelde verliezen voor de instellingen die de eigenvermogensvereisten 
voor het krediet- en het verwateringsrisico op basis van interne modellen berekenen, en 
gemiddelde verliezen op aandelen) 

- in artikel II.1, § 1, 2°, e) (teveel aan waardeverminderingen en voorzieningen ten opzichte van 
de gemiddelde verliezen voor de instellingen die de eigenvermogensvereisten voor het krediet- 
en het verwateringsrisico op basis van interne modellen berekenen). 

 
§ 3.   De instellingen die, met toepassing van artikel 77 van de wet van 6 april 1995 of met 

toepassing van een soortgelijke buitenlandse bepaling, de door hun cliënteel toevertrouwde middelen 
op specifieke wijze moeten herbeleggen, mogen de in § 1 bedoelde begrenzingen onder de volgende 
voorwaarden overschrijden: 

 
1°   de overschrijding van de begrenzingen vloeit enkel voort uit de middelen waarop de 

herbeleggingsverplichting van toepassing is; 
2°  de wederpartij is een kredietinstelling of een beleggingsonderneming waaraan een weging kan 

worden toegekend die voor haar vorderingen overeenstemt met de in de tabellen 4 en 5 van 
artikel V.16, § 6, bedoelde kredietwaardigheidscategorie 3 en die instelling beschikt niet over 
een kredietbeoordeling voor de korte termijn die, conform artikel V.16, § 6, leidt tot een minder 
gunstig risicogewicht; 

3°   het geheel van de risico's op die wederpartij mag niet meer bedragen dan 16.000.000 €. 
 
 Het geheel van de risico’s bedoeld in 3° wordt berekend vóór toepassing van de 

risicowegingen. 
 
 § 5.  Onverminderd artikel III.5, indien zich ingevolge uitzonderlijke omstandigheden over-
schrijdingen van de in de voorgaande paragrafen bepaalde begrenzingen voordoen, dient de betrokken 
instelling deze uiterlijk binnen een tijdsspanne van zes maanden na hun ontstaan weg te werken. Zij 
neemt de nodige maatregelen om de risicoconcentratie op de wederpartij in kwestie in de toekomst 
binnen de voorgeschreven begrenzingen te houden. 
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Art. III.5. 
 
  Een instelling mag de in artikel III.4 vastgestelde begrenzingen overschrijden, mits 
tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
 
1° het risico buiten de handelsportefeuille op eenzelfde wederpartij overschrijdt niet de in 

artikel III.4 gestelde begrenzingen, berekend in verhouding tot het eigen vermogen als 
omschreven in de artikelen II.1 en II.2 dat de overschrijding zich integraal voordoet binnen de 
handelsportefeuille; 

 
2° de instelling voldoet aan een aanvullend eigenvermogensvereiste ter dekking van de over-

schrijding van de in artikel III.4, § 1, en § 4, gestelde begrenzing; 
  
 Dit vereiste wordt berekend door uit het totale risico op eenzelfde wederpartij binnen de handels-

portefeuille, de bestanddelen te selecteren waarvoor de hoogste eigenvermogensvereisten gelden 
ter dekking van het specifieke risico of van het wederpartijrisico, als bedoeld in titel IX, 
hoofdstukken 1 tot 4, en waarvan de som gelijk is aan het bedrag van de in 1° bedoelde 
overschrijding ; 

 
 Wanneer de overschrijding niet langer duurt dan 10 dagen, bedraagt het aanvullend eigen-

vermogensvereiste 200 % van de in het vorige lid bedoelde vereisten voor deze bestanddelen ; 
 
 Vanaf de tiende dag na het ontstaan van de overschrijding worden de bestanddelen van de over-

schrijding die volgens de bovenstaande criteria zijn geselecteerd, ondergebracht op de passende 
lijn van de tabel hieronder, in stijgende volgorde van eigenvermogensvereiste ter dekking van het 
specifieke risico, als bedoeld in titel IX, hoofdstukken 2 en 3 ;   

 
 De instelling moet dan voldoen aan een aanvullend eigenvermogensvereiste dat gelijk is aan de 

som van de vereisten ter dekking van de specifieke risico’s bedoeld in titel IX, hoofdstukken 2 en 
3, vermenigvuldigd met de overeenkomstige factor uit kolom 2 van de hiernavolgende tabel:  

 
Overschrijding van de begrenzingen Factoren 
(op basis van een percentage van het eigen vermogen)  
(1) (2) 
gedeelte tot 40 % 200 % 
gedeelte tussen 40 % en 60 % 300 % 
gedeelte tussen 60 % en 80 % 400 % 
gedeelte tussen 80 % en 100 % 500 % 
gedeelte tussen 100 % en 250 % 600 % 
gedeelte boven 250 % 900 % 
 
 
3° wanneer niet meer dan tien dagen zijn verstreken sedert het ontstaan van de overschrijding, zal 

het risico op eenzelfde wederpartij binnen de handelsportefeuille niet meer bedragen dan 500 % 
van het eigen vermogen van de instelling ; 
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4° alle overschrijdingen binnen de handelsportefeuille die langer dan tien dagen duren, bedragen 
samen niet meer dan 600 % van het eigen vermogen van die instelling. 

5°  wanneer de instelling deze risico's tijdelijk naar een andere onderneming, al dan niet behorend tot 
dezelfde groep, overdraagt en/of door middel van kunstmatige transacties waardoor het risico 
binnen de periode van tien dagen worden beëindigd en een nieuw risico wordt gecreëerd, blijft zij 
onderworpen aan het in dit artikel bedoeld aanvullend eigenvermogensvereiste alsof zij de risico's 
had behouden. 

 

Afdeling III – Specifieke bepalingen 

 
Art. III.6 
 

De CBFA mag op ad-hocbasis toestaan dat een moederinstelling een of meer verbonden 
dochterondernemingen in aanmerking neemt voor de toetsing van de naleving van de in dit hoofdstuk 
bedoelde eigenvermogensvereisten op vennootschappelijke basis, indien die dochterondernemingen 
aan de volgende voorwaarden voldoen: 

- De moederinstelling toont tot genoegen van de CBFA aan, met opgaaf van alle omstandigheden 
en regelingen (ook wettelijke), dat er geen feitelijke, praktische of juridische belemmeringen 
aanwezig  of  te  voorzien  zijn  die  een  onmiddellijke  overdracht  van  eigen  vermogen  of  
terugbetaling van passiva door de dochteronderneming aan haar moederonderneming, kunnen 
verhinderen wanneer die verschuldigd zijn; 

- De risicobeoordelings-, meet- en controleprocedures die relevant zijn voor het geconsolideerde 
toezicht omvatten de moederinstelling en de dochteronderneming ; 

- De moederonderneming heeft het recht om het grootste deel van de leden van de raad van 
bestuur aan te stellen of te ontslaan ; 

- Hun betekenisvolle risico’s en passiva zijn ten aanzien van de moederinstelling.  
 

a. De beslissingen hierover van de CBFA worden geval per geval genomen, op grond van 
een aanvraag van de kredietinstelling. Bij haar onderzoek beoordeelt de CBFA of het in 
aanmerking nemen van de activa en de passiva van de betreffende dochteronder-
nemingen een betere beoordeling oplevert van de solvabiliteit op vennootschappelijke 
basis van de moederinstelling. Dit kan het geval zijn wanneer de dochteronderneming 
exclusief eigendom is van en gefinancierd wordt door de moederinstelling, zodat het 
eigen vermogen van de moederinstelling rechtstreeks de risico’s draagt die verbonden 
zijn aan de activa van die dochteronderneming.  

b. Wanneer de CBFA van de in dit artikel geboden mogelijkheid gebruik maakt, brengt zij 
regelmatig en ten minste eenmaal per jaar aan de bevoegde autoriteiten van de overige 
lidstaten verslag uit over dit gebruik en over de in het eerste streepje bedoelde 
omstandigheden en regelingen. Wanneer de dochteronderneming in een derde land is 
gelegen, verstrekt de CBFA dezelfde informatie aan de bevoegde autoriteiten van dat 
derde land.  
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Wanneer zij van de in dit artikel geboden mogelijkheid gebruik maakt, maakt de CBFA 
ook de volgende informatie openbaar : 
 
a) de criteria aan de hand waarvan zij vaststelt dat er geen feitelijke, praktische of 

juridische belemmeringen aanwezig of te voorzien zijn die een onmiddellijke 
overdracht van eigen vermogen of terugbetaling van passiva kunnen verhinderen; 

b) hoeveel moederinstellingen gebruik maken van dit artikel en hoeveel daarvan 
dochterondernemingen in een derde land hebben; 

c) op geaggregeerde basis voor de lidstaat: 

i) Het totale bedrag aan eigen vermogen van moederinstellingen die gebruik 
maken van dit artikel, dat in dochterondernemingen in een derde land wordt 
aangehouden; 

ii) Het percentage van het totale bedrag aan eigen vermogen van moeder-
instellingen die gebruik maken van dit artikel, dat gevormd wordt door eigen 
vermogen dat in dochterondernemingen in een derde land wordt aangehouden; 

iii) Het percentage van het totale bedrag dat moederinstellingen die gebruik maken 
van dit artikel, minimaal aan eigen vermogen moeten hebben krachtens artikel 
III.1, § 1, 3°, dat vertegenwoordigd wordt door eigen vermogen dat in 
dochterondernemingen in een derde land wordt aangehouden 
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Hoofdstuk 2 : Toezicht op geconsolideerde basis  
 
Art. III.7 
 
Onverminderd de naleving van de eigenvermogensvereisten op vennootschappelijke basis conform 
hoofdstuk 1 van deze titel, moeten de instellingen die moederonderneming zijn de bij hoofdstuk 1 
voorgeschreven verplichtingen naleven op basis van hun geconsolideerde positie. 
 
Voor de berekening van het eigen vermogen op geconsolideerde basis wordt rekening gehouden met de 
specifieke bepalingen van de artikelen II.4 tot II.5. 
 
Het bepaalde bij artikel I.9 is van overeenkomstige toepassing op de positie op geconsolideerde basis. 
 
Voor de toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk wordt onder geconsolideerde positie verstaan, 
de geconsolideerde positie als gedefinieerd in artikel 49 van de wet van 22 maart 1993 voor krediet-
instellingen, in artikel 95 van de wet van 6 april 1995 voor beleggingsondernemingen, in artikel 25 van 
het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en 
de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen voor de instellingen waarop dit koninklijk 
besluit van toepassing is, en in hun uitvoeringsbesluiten, onverminderd het bepaalde bij artikel III.8. 
 
Art. III.8 
 
 § 1.  1° Om het eigenvermogensvereiste op geconsolideerde basis te berekenen voor de 
toepassing van titel IX, hoofdstukken 2 tot 9, worden de vereisten opgeteld die op vennootschappelijke 
basis zijn berekend voor elk van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen.  
  

2° Voor de berekening op geconsolideerde basis van het geheel van de risico’s op 
eenzelfde wederpartij, worden de bestanddelen bedoeld in artikel X.3, § 2 van elk van de in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen zonder compensatie opgeteld. 

 
3° Voor de toepassing van artikel I.9 op geconsolideerde basis, worden de handels-

portefeuille en de posities van de handelsportefeuille van elk van de in de consolidatie opgenomen 
ondernemingen zonder compensatie opgeteld.  
 
 § 2. In afwijking van § 1, 1° hierboven is, na voorafgaand akkoord van de CBFA, 
compensatie tussen de posities van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen niettemin 
toegestaan overeenkomstig het bepaalde bij titel IX, hoofdstukken 2 tot 9, voor zover : 
 
- het beheer en de opvolging van de posities volledig op geïntegreerde wijze op groepsniveau 

gebeuren, en  
- er geen belemmeringen zijn voor de overdracht van middelen tussen de ondernemingen waarvan de 

posities worden gecompenseerd. 
 

 Het vereiste voor de handelsportefeuille op geconsolideerde basis is de som van de 
vereisten die op vennootschappelijke basis zijn berekend voor elk van de in de 
consolidatie opgenomen ondernemingen. 
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De posities van de in de consolidatie opgenomen ondernemingen mogen evenwel, na de 
voorafgaande toestemming van de CBFA, worden gecompenseerd op voorwaarde dat er 
op groepsniveau een geïntegreerd beheer en geïntegreerde opvolging is van die posities. 
Bovendien mag een dergelijke compensatie enkel worden toegepast door 
ondernemingen waartussen overdrachten van geldmiddelen vrij kunnen worden 
verricht. 
 
Voor de opvolging van de permanente naleving op geconsolideerde basis van de 
vereisten die voortvloeien uit de handelsportefeuille, mag gebruik worden gemaakt van 
de begrenzingen die een instelling oplegt aan haar dochters, voor zover die 
begrenzingen een structuur hebben die beantwoordt aan de in dit reglement bedoelde 
berekeningsmethodes, en er een internecontrolesysteem bestaat dat het mogelijk maakt 
de naleving van de begrenzingen permanent te waarborgen. Elke eventuele over-
schrijding van de begrenzingen moet in aanmerking kunnen worden genomen voor de 
berekening van de vereisten op geconsolideerde basis. 
 

 
Art. III.9 
 
Indien op de datum van inwerkingtreding van dit reglement niet voldaan is aan de in artikel III.1, § 1, 
1° bedoelde vereisten op vennootschappelijke basis, kan de CBFA aan de betrokken instellingen op ad-
hocbasis een termijn opleggen waarbinnen het op de datum van inwerkingtreding vastgestelde tekort 
moet zijn weggewerkt. Die termijn mag niet later eindigen dan op 31.12.2009 en tijdens de periode van 
de door de CBFA toegestane termijn moet het eigen vermogen ten minste de som van de volgende 
bestanddelen dekken : 100 % van de in artikel II.2, § 1 bedoelde financiële vaste activa die niet worden 
afgetrokken van het eigen vermogen en 75 % van de overige vaste activa, waarbij de waarde van de 
betrokken activa berekend wordt conform artikel III.1, §1, 1°.  Bij wijze van alternatief kan de CBFA 
toestaan dat de betrokken instellingen het bedoelde vereiste blijven naleven zoals dit van toepassing 
was in het reglement van de CBFA van 5 december 1995 op het eigen vermogen van de krediet-
instellingen. 
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Hoofdstuk 3 : Instellingen voor elektronisch geld  
 

Afdeling I – Markt- en operationele risico’s  

 
Art. III.10 
 
Het eigen vermogen van een instelling voor elektronisch geld, voor de beleggingen die zij verrichten, 
moet steeds groter zijn dan of gelijk aan de som van de vereisten die voortvloeien uit titel VIII en titel 
IX, hoofdstukken 1 tot 7, van dit reglement. 
 

Afdeling II – Solvabiliteitscoëfficiënten en begrenzingsnormen  

 
Art. III.11 
 
Artikel III.1, § 1, 2°, is van toepassing op de instellingen voor elektronisch geld. 
 
De door een instelling voor elektronisch geld verrichte beleggingen in de bestanddelen als bedoeld in 
artikel III.13, § 2, 2° en 3°, zijn ten hoogste gelijk aan twintig keer haar eigen vermogen. 
 
Art. III.12 
 
Zonder minder te bedragen dan het wettelijk vereiste minimumkapitaal, mag het eigen vermogen van 
een instelling voor elektronisch geld nooit minder bedragen dan 2 % van het hoogste van de volgende 
twee bedragen : het bedrag van haar totale financiële verplichtingen die verband houden met uitstaand 
elektronisch geld, of het gemiddelde van dat bedrag over de laatste zes maanden, 
 
Wanneer de instelling voor elektronisch geld haar werkzaamheden nog geen zes maanden uitoefent, 
mag haar eigen vermogen nooit minder bedragen dan 2 % van het hoogste van de volgende twee 
bedragen : het bedrag van haar financiële verplichtingen die verband houden met uitstaand elektronisch 
geld, of de na zes maanden nagestreefde omvang van dat bedrag zoals vermeld in haar financieel plan, 
nadat daarin de eventueel door de CBFA gevraagde wijzigingen zijn aangebracht. 
 
Art. III.13 
 
 § 1.  Artikel III.4 is van toepassing op de instellingen voor elektronisch geld. 
 
 § 2. De instellingen voor elektronisch geld mogen uitsluitend beleggen in de volgende 
activa: 
 

1°  De bestanddelen die met toepassing van de bepalingen van titel V een risicoweging van 0% 
krijgen, met uitsluiting van de vorderingen op multilaterale ontwikkelingsbanken ; 
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2°  De in artikel V.16, § 6 bedoelde bestanddelen, voor zover de wederpartij een kredietinstelling is 
die van een erkende EKBI een kredietbeoordeling heeft gekregen die minstens overeenstemt met 
de in de tabellen van artikel V.15, § 6 bedoelde kredietwaardigheidscategorie 3 ; 

3° De in de artikelen IX.25 en IX.26 bedoelde bestanddelen die maximum een risicoweging van 
1.6% kunnen krijgen, voor zover zij als voldoende liquide worden beschouwd en zij niet zijn uit-
gegeven door ondernemingen die in de betrokken instelling voor elektronisch geld een 
gekwalificeerde deelneming bezitten in de zin van artikel 3, § 1, 3°, van de wet van  
22 maart 1993, of die moeten worden opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van die 
ondernemingen die een gekwalificeerde deelneming bezitten. 

 § 3. Voor de toepassing van de artikelen III.10 en III.11 worden de actiefbestanddelen als 
bedoeld in § 2 gewaardeerd tegen kostprijs of - indien zij lager is - tegen marktwaarde. 
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TITEL IV : KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO VAN RISICOPOSITIES 
BUITEN DE HANDELSPORTEFEUILLE 
 
 
Art. IV.1 
 

§ 1.  Het vereiste voor het krediet- en verwateringsrisico als bedoeld in artikel III.1, § 1, 
3°, heeft betrekking op alle balans- en buitenbalansrisicoposities, inclusief de afgeleide 
instrumenten, wanneer zij niet tot de handelsportefeuille behoren en niet van het eigen vermogen 
zijn afgetrokken met toepassing van de bepalingen van titel II. 

 
§ 2. Het vereiste voor het krediet- en verwateringsrisico als bedoeld in artikel III.1, § 1, 

3° wordt als volgt berekend : 
 
 8 % x gewogen risicovolume  
 
Art. IV.2 
 

§ 1. Bij de berekening van de gewogen risicovolumes onderscheiden de instellingen de 
effectiseringsverrichtingen van alle verrichtingen buiten de handelsportefeuille. 
 

§ 2. Het gewogen risicovolume van de risicoposities buiten de handelsportefeuille die 
niet beantwoorden aan de definitie van effectiseringsverrichting wordt berekend, hetzij aan de hand 
van de in titel V bedoelde standaardbenadering, hetzij aan de hand van de in titel VI bedoelde 
interneratingbenadering, hetzij aan de hand van een combinatie van beide benaderingen onder 
voorbehoud van de bepalingen van deze titel. 

 
a. De CBFA legt a priori geen specifieke methodes op voor de berekening van de 

vereisten en is van oordeel dat de instellingen zelf verantwoordelijk zijn voor de 
keuze van een methode. De CBFA verwacht wel dat bij die keuze wordt uitgegaan 
van de aard, de omvang en de complexiteit van de ontwikkelde kredietactiviteiten en 
dat de grote of systeemkritieke instellingen bijgevolg opteren voor de meest 
geavanceerde benaderingen.  

b. Bij de interneratingbenaderingen wordt een onderscheid gemaakt tussen :  
- de zogenaamde geavanceerde benadering (advanced), waarbij de instelling haar 

eigen verliezen bij wanbetaling (LGD's) en haar eigen omrekeningsfactoren 
(CF’s) zelf raamt, en 

- de zogenaamde eenvoudige benadering (foundation), waarbij de instelling 
gebruik maakt van de verliezen bij wanbetaling (LGD’s) en de 
omrekeningsfactoren (CF’s) zoals in dit reglement vastgelegd door de CBFA.  

 
Voor retailrisicoposities is enkel de geavanceerde benadering (advanced) 
toegestaan. 

 
§ 3. Voor de toepassing van de in titel VI bedoelde interneratingbenadering, en voor de 

toepassing van die benadering in combinatie met de in titel V bedoelde standaardbenadering, is de 
voorafgaande toestemming van de CBFA vereist, onder voorbehoud van de bepalingen van titel XI. 
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§ 4. Het gewogen risicovolume van de in artikel IV.3 gedefinieerde risicoposities 
ingevolge effectisering wordt berekend op basis van de bepalingen van titel VII, die ook voorzien in 
de mogelijkheid om een standaardbenadering of een interneratingbenadering toe te passen. Ook 
voor de toepassing van een interneratingbenadering op dergelijke verrichtingen is de voorafgaande 
toestemming van de CBFA vereist. 
  
Onverminderd de specifieke bepalingen van titel VII past een instelling, wanneer zij de 
interneratingbenadering toepast bij de berekening van de eigenvermogensvereisten voor de 
risicoposities buiten de handelsportefeuille die niet als effectiseringsverrichtingen worden 
gekwalificeerd, ook de in titel VII vermelde interneratingbenadering toe voor de risicoposities 
ingevolge effectisering met gelijkaardige onderliggende risicoposities.  
 
Art. IV.3 
 
Een effectiseringsverrichting is een verrichting of een regeling waarbij het kredietrisico van een 
risicopositie of een geheel van risicoposities wordt onderverdeeld in tranches, en die de volgende 
kenmerken vertoont : 

a) de in het kader van de verrichting of de regeling uitgevoerde betalingen hangen af 
van de prestatie van de risicopositie of het geheel van risicoposities ; 

 
b) de rangorde van de tranches is bepalend voor de verdeling van de verliezen tijdens 

de looptijd van de verrichting of de regeling. 
  
Art. IV.4 
 

§ 1. De in artikel IV.2, § 3 bedoelde voorafgaande toestemming wordt enkel verleend als 
de CBFA ervan overtuigd is dat de door de instelling gehanteerde systemen voor het beheer en de 
interne rating van kredietrisicoposities solide zijn, zorgvuldig worden toegepast en inzonderheid 
voldoen aan de volgende normen en aan die waarvan sprake in titel VI :  

a) de ratingsystemen van de instelling maken een relevante beoordeling van de 
kenmerken van de debiteur en van de verrichting mogelijk, alsook een bruikbare 
risicodifferentiatie en een precieze en coherente becijfering van de risico’s ; 

b) de voor de berekening van de eigenvermogensvereisten gehanteerde interne ratings 
en ramingen van de omvang van de wanbetalingen en de verliezen, alsook de 
daarmee samenhangende systemen en procedures spelen een essentiële rol bij het 
risicobeheer en de besluitvorming, alsook bij de kredietacceptatie, de interne 
toewijzing van het eigen vermogen en het deugdelijk bestuur van de instelling ; 

c) de instelling beschikt over een voor haar ratingsystemen verantwoordelijke eenheid 
kredietrisicobeheersing die voldoende onafhankelijk is en gevrijwaard wordt van 
ongewenste invloeden ; 

d) de instelling verzamelt en registreert alle gegevens die bijdragen tot een efficiënte 
ondersteuning van haar procedures voor de meting en het beheer van het 
kredietrisico;  

e) de instelling documenteert haar ratingsystemen en de onderliggende beweegredenen 
voor de opzet, en valideert die systemen. 
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a. Vooraleer de CBFA haar toestemming verleent om de interneratingbenadering toe te 
passen voor reglementaire doeleinden, dient zij te hebben vastgesteld dat de 
aanvragende instelling de in deze titel vastgelegde minimumvereisten én de in titel 
VI verduidelijkte vereisten naar behoren naleeft.  

 
b. Het is aan de instelling om aan te tonen dat zij die vereisten naar behoren naleeft. 

Daarom wordt van haar verwacht dat zij een volledige interne validatie van haar 
interneratingsystemen heeft uitgevoerd, wat het mogelijk maakt de kwaliteit van haar 
ramingen van de risicoparameters (PD's en, in voorkomend geval, LDG's en CF’s) 
te beoordelen en te waarborgen, alsook te beoordelen of zij op passende wijze 
voldoet aan de verschillende vereisten, inzonderheid die inzake het interne gebruik 
van interneratingsystemen (use test). Bij de indiening van het dossier in het 
vooruitzicht van het verkrijgen van de toestemming van de CBFA, moet die validatie 
voldoen aan de vereisten die worden vastgelegd in toelichting b. bij § 4 van dit 
artikel. Uit de resultaten van een onafhankelijk intern onderzoek (self assessment) 
zou moeten kunnen worden afgeleid welke afwijkingen er zijn ten opzichte van de in 
dit reglement vastgelegde minimumvereisten, en welke maatregelen er dus moeten 
worden genomen om die verschillen op korte termijn weg te werken. Dit onderzoek 
zou onder andere betrekking moeten hebben op : 

- de toereikendheid van de organisatiestructuur en van de middelen die worden 
aangewend voor de ontwikkeling en de implementatie van de 
interneratingsystemen ; 

- de verschillende aspecten die eigen zijn aan elk ratingsysteem : de methodologie, 
de kwaliteit van de gegevens, de procedures voor de kwalitatieve en 
kwantitatieve validatie, de naleving van de beginselen inzake deugdelijk bestuur, 
de toereikendheid van de technologische omgeving, enz. 

  Ook een onderzoek naar de toereikendheid van de coherentie tussen de verschillende 
interneratingsystemen die zijn ontwikkeld binnen de instelling of de groep waartoe 
zij behoort, zou nuttig kunnen zijn.  

 
Dit onafhankelijke onderzoek moet periodiek worden uitgevoerd en de instelling 
moet erop toezien de in titel VI vastgelegde vereisten permanent na te leven. Er 
wordt dan ook van de instellingen verwacht dat zij zich dienovereenkomstig 
organiseren.  
  
Als de instelling niet op passende wijze voldoet aan bepaalde van die vereisten, dient 
zij aan te tonen dat het feit dat zij niet alle voorwaarden naleeft, geen significante 
impact heeft. 

 
c. De praktische voorschriften in verband met de verlening van de toestemming om een 

interneratingbenadering toe te passen voor reglementaire doeleinden 
(goedkeuringsprocedure), worden vastgelegd door de CBFA.  

 
De vaststelling of is voldaan aan de in het reglement vastgelegde minimumvereisten, 
is gebaseerd op het onderzoek van een door de instelling ingediend volledig en 
omstandig dossier, zoals omschreven in onderstaand punt d., alsook op de 
conclusies van de inspecties ter plaatse en de bij de instelling en bij de andere 
betrokken toezichthouders ingewonnen inlichtingen. 
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 Om de goedkeuringsprocedure doeltreffender te laten verlopen, verzoekt de CBFA 
de instellingen haar op de hoogte te houden van de evolutie van de invoering van de 
interneratingsystemen alvorens, samen met het in onderstaand punt d. vermelde 
volledige en omstandige dossier, een officiële goedkeuringsaanvraag in te dienen. 
Op basis van deze dialoog met de instellingen kan de CBFA de behandeling van de 
goedkeuringsaanvraag gemakkelijker voorbereiden, met name aan de hand van 
voorafgaande inspecties ter plaatse.  

 
 Bij de behandeling van de goedkeuringsaanvraag zal bijzondere aandacht worden 

besteed aan het door de instelling ingevoerde onafhankelijke interne validatieproces, 
alsook aan de resultaten daarvan.  

 
d. Onverminderd titel XI dient de instelling een aanvraag in te dienen om haar 

interneratingsystemen te mogen toepassen voor reglementaire doeleinden. Deze 
aanvraag dient zo snel mogelijk en uiterlijk één jaar voor de geplande datum 
waarop de betrokken systemen voor het eerst voor reglementaire doeleinden zullen 
worden toegepast, te worden ingediend, samen met een omstandig dossier. 

  
De aanvraag dient door ten minste één lid van het directiecomité van de instelling te 
worden ondertekend en dient te bevestigen dat alle relevante informatie wordt 
meegedeeld (of eventueel beschikbaar is) en dat die informatie correct weergeeft in 
welke mate de instelling voorbereid en in staat is om een interneratingbenadering 
toe te passen bij de berekening van de eigenvermogensvereisten voor het 
kredietrisico. Onder verwijzing naar de uitgevoerde interne validatie, bevestigt de 
instelling ook dat zij de kwantitatieve en kwalitatieve minimumvereisten van de 
gekozen benadering ruimschoots naleeft.  
 
Voor instellingen met dochterondernemingen in België of in het buitenland, 
preciseert de goedkeuringsaanvraag of zij ook betrekking heeft op die 
dochterondernemingen.  
 
De gedetailleerde inhoud van het aan de CBFA over te leggen dossier wordt 
beschreven in de bijlage bij de uniforme brief van 24 oktober 2005. 

 
e. De instelling die bij de CBFA een aanvraag indient, wordt geacht over 

interneratingsystemen te beschikken die op afdoende wijze voldoen aan de in de 
titels IV en VI beschreven prudentiële vereisten, en in staat te zijn om een correcte 
raming te maken van de parameters die nodig zijn voor de berekening van de 
eigenvermogensvereisten overeenkomstig de bepalingen van titels IV en VI. De 
CBFA eist dan ook dat tijdens het jaar voorafgaand aan de toepassingsdatum van de 
betrokken systemen in het kader van de reglementaire verplichtingen, een periode 
wordt ingelast waarin vergelijkende berekeningen van de eigenvermogensvereisten 
worden gemaakt (parallelle berekening), zodat op voldoende nauwkeurige wijze kan 
worden beoordeeld wat de impact is van de toepassing van de interneratingsystemen 
op het eigen vermogen, alsook of de instelling in staat is haar 
eigenvermogensvereisten op betrouwbare wijze te berekenen. 
De manier waarop die parallelle berekening in de praktijk moet worden uitgevoerd, 
wordt beschreven in de uniforme brief van 15 februari 2006.  

 
f. Als de goedkeuringsaanvraag betrekking heeft op een interneratingsysteem dat 

eveneens zal worden toegepast om de lokale eigenvermogensvereisten te berekenen 
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van dochterondernemingen in andere lidstaten van de Europese Unie, werkt de 
CBFA samen met de lokale toezichtsautoriteit om de aanvraag te onderzoeken. Bij 
het nemen van haar beslissing houdt zij rekening met de door de betrokken 
autoriteiten geformuleerde opmerkingen. 

 

§ 2.  Indien een EU-moederinstelling en haar dochterondernemingen of een financiële 
EU-moederholding en haar dochterondernemingen de interneratingbenadering centraal toepassen, 
kan de CBFA erin toestemmen dat de moeder- en dochteronderneming samen voldoen aan de in 
deze titel en in titel VI, hoofdstuk 9 vastgelegde minimumvereisten.  

 
a. De beoordeling door de CBFA van de naleving van de in dit reglement beschreven 

vereisten heeft hoofdzakelijk betrekking op het geconsolideerde niveau. Het is in de 
praktijk immers mogelijk dat bepaalde vereisten enkel op geconsolideerd niveau 
kunnen worden nageleefd, met name wanneer de interneratingsystemen centraal 
ontwikkeld zijn. De CBFA zal dergelijke dossiers geval per geval beoordelen.  

b. Onverminderd de bepalingen van titel XI dient elke instelling die de 
eigenvermogensvereisten berekent, inclusief die van haar dochterondernemingen, 
echter op individueel niveau te voldoen aan een bepaald aantal vereisten. Dit is het 
geval voor het intern gebruik van de ontwikkelde ratingsystemen, in zoverre deze 
systemen integraal deel moeten uitmaken van het beheer van het kredietrisico op het 
niveau van elke betrokken entiteit, en correct moeten worden ingepast in de eigen 
organisatie van die entiteiten. 
Hoewel de CBFA geen exhaustieve lijst opstelt van de vereisten die zij toegepast 
wenst te zien, niet enkel centraal, maar ook door elke groepsentiteit, is zij van 
mening dat de naleving van de vereisten op centrale basis geen afbreuk mag doen 
aan het feit dat de prestaties van de toegepaste systemen aanvaardbaar moeten zijn, 
niet enkel op geconsolideerd niveau, maar ook op het niveau van de deelportefeuilles 
en/of de materiële entiteiten. De CBFA behoudt zich het recht voor om aanpassingen 
te eisen als die systemen worden geacht onvoldoende te presteren op het niveau van 
de individuele entiteiten. 
Als de betrokken instelling een dochteronderneming is van een instelling of een 
financiële holding in een andere lidstaat van de Europese Unie, zijn de bepalingen 
van titel XI van toepassing. De beoordeling van de naleving van de 
minimumvereisten behoort in hoofdzaak tot de bevoegdheid van de autoriteit belast 
met het geconsolideerde toezicht op de moederonderneming in de Europese Unie, 
waarbij de CBFA aan die beoordeling deelneemt als toezichthouder van de 
Belgische dochteronderneming. Het is dan ook in de eerste plaats de autoriteit die 
belast is met het toezicht op geconsolideerde basis, die oordeelt of centraal kan 
worden voldaan aan de vereisten. De CBFA neemt aan deze beoordeling deel op 
basis van de met die autoriteit gemaakte overlegafspraken.  

 

 § 3. Een instelling die een aanvraag indient om de interneratingbenadering te mogen 
toepassen, dient aan te tonen dat zij, voor de betrokken risicopositiecategorieën, al ten minste drie 
jaar vóór zij in aanmerking komt voor het recht om die benadering toe te passen, ratingsystemen 
hanteert voor de interne risicometing en het interne risicobeheer die in grote lijnen overeenstemmen 
met de in deze titel en in titel VI, hoofdstuk 9 vastgelegde minimumvereisten.  
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Voor de instellingen die een aanvraag indienen om de interneratingbenadering vóór 2010 te mogen 
toepassen, kan de CBFA een verkorting van die toepassingsperiode toestaan. Die periode mag 
echter niet korter zijn dan één jaar tot 31 december 2009.  

 
 § 4. Een instelling die verzoekt om haar eigen ramingen van verliezen bij wanbetaling 
en/of conversiefactoren te mogen gebruiken, dient aan te tonen dat zij al ten minste drie jaar vóór zij 
in aanmerking komt voor het recht om dat te doen, eigen ramingen van verliezen bij wanbetaling 
en/of conversiefactoren maakt en gebruikt, en wel op een wijze die in grote lijnen overeenstemt met 
de in deze titel en in titel VI, hoofdstuk 9 vermelde minimumvereisten voor het gebruik van eigen 
ramingen van de desbetreffende parameters.  

 

Voor instellingen die een aanvraag indienen om de interneratingbenadering vóór 2009 te mogen 
toepassen voor de in het vorige lid bedoelde parameters, kan de CBFA een verkorting van die 
toepassingsperiode toestaan. De periode mag echter niet korter zijn dan twee jaar tot 
31 december 2008. 

 
a. Doelstelling van het in §§ 3 en 4 vermelde vereiste inzake voorafgaande toepassing 

(experience test) is na te gaan of de instelling op afdoende wijze voldoet aan de 
vereisten inzake de interne toepassing van de ratingsystemen (use test), alsook aan 
alle in het reglement vastgelegde minimumvereisten, en dit vóór de effectieve 
toepassing van die systemen voor reglementaire doeleinden. De CBFA kan haar 
toestemming om een interneratingbenadering voor reglementaire doeleinden toe te 
passen, immers pas verlenen als zij er zeker van is dat de instelling die de aanvraag 
indient, voldoende lange ervaring heeft met de toepassing van de betrokken 
systemen, om eruit te kunnen concluderen dat de leiding van die instelling en haar 
organisatie in haar geheel vertrouwd zijn met de interneratingbenadering en de 
interneratingsystemen die daarvan deel uitmaken. 

 
b.  Tijdens de toepassingsperiode die voorafgaat aan de goedkeuring door de CBFA, 

zal worden ingestemd met een zekere flexibiliteit met betrekking tot de volledige 
naleving van de in deze titel of in titel VI gedefinieerde vereisten. Het 
interneratingsysteem moet evenwel “in ruime mate conform” zijn aan die vereisten. 
De CBFA is niet van plan de specifieke minimumvereisten van een “in ruime mate 
conform” ratingsysteem exhaustief te definiëren, maar zij verwacht wel dat : 

- het interneratingsysteem (of de interneratingsystemen) een essentiële rol 
speelt (spelen) bij de toekenning, de follow-up van de kredieten en het 
voorzieningenbeleid. Daartoe is het vooral van belang dat de definitie van 
probleemkredieten in het follow-upbeleid en de vorming van voorzieningen, 
enerzijds, en de reglementaire definitie van wanbetaling (‘default’), 
anderzijds, coherent zijn;

- het toegepaste ratingsysteem (of de toegepaste ratingsystemen) een 
significant deel dekt (dekken) van de kredietportefeuilles waarvoor het 
eigenvermogensvereiste zal worden berekend aan de hand van die systemen. 
‘Een significant deel’ houdt in dat minstens 90 % van de wederpartijen of de 
kredietomlopen waarop het betrokken ratingsysteem wordt toegepast, aan 
een interne rating onderworpen moet zijn geweest en een betrouwbare kans 
op wanbetaling (‘probability of default’ of ‘PD’) toegekend moet hebben 
gekregen. Eén jaar voor de toepassing voor reglementaire doeleinden moet 
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de instelling in staat zijn om de parameters die worden gebruikt bij de 
berekening van de eigenvermogensvereisten, op betrouwbare wijze te ramen; 

- de vereisten inzake het bestuur van en het toezicht op de onderneming als 
vastgelegd in titel VI moeten worden nageleefd. Dit betekent dat de essentiële 
aspecten van het ratingproces en van de raming van de risicoparameters 
door de effectieve leiding worden goedgekeurd, dat de analyse die aan de 
basis ligt van de interne ratings van de risico’s van de instelling een 
essentieel onderdeel vormt van de verslagen inzake intern beheer, dat er een 
onafhankelijke risicocontrole-eenheid bestaat belast met de ontwikkeling, de 
keuze, de implementatie, het toezicht op en de prestaties van het 
ratingsysteem. De ervaringsperiode van drie jaar start overigens op het 
ogenblik waarop het orgaan dat binnen de instelling belast is met de 
effectieve leiding, beslist het interneratingsysteem operationeel toe te passen; 

- één jaar vóór de datum van toepassing van haar interneratingsystemen voor 
reglementaire doeleinden zou de instelling een volledige interne validatie van 
die systemen moeten hebben uitgevoerd. De CBFA hecht erg veel belang aan 
de kwaliteit van de validatieprocedure en de besluiten die daaruit worden 
getrokken. Het feit dat de interneratingsystemen slechts “in ruime mate 
conform” moeten zijn aan de reglementaire vereisten, mag immers niet 
beletten dat tot een volledige interne validatie van de toegepaste systemen 
wordt overgegaan, inclusief een door de interne audit uit te voeren 
onderzoek naar de invoering van de interneratingbenaderingen. Dat mag 
evenmin verhinderen dat de interne audit ook tijdens de eerste jaren dat die 
benaderingen voor reglementaire doeleinden worden toegepast, een 
jaarlijkse controle uitvoert van de ingevoerde systemen. De eerste controle 
moet uiterlijk het eerste jaar van de voorafgaande toepassingsperiode 
worden uitgevoerd. 

 § 5. Als een instelling zich niet langer conformeert aan de in deze onderafdeling en in 
titel VI vastgelegde vereisten, legt zij onverwijld een herstelplan voor aan de CBFA, of toont zij aan 
dat de impact van de niet-naleving verwaarloosbaar is. 

 
 In afwachting van de uitvoering van het herstelplan kan de CBFA de instelling een 

sanctie opleggen in het kader van de toepassing van titel XII. Wanneer er sprake is 
van een aanzienlijke lacune of van niet-naleving van het herstelplan, kan de sanctie 
zelfs de vorm aannemen van in de schrapping van de eerder verleende goedkeuring. 

Art. IV.5 
 § 1. Onverminderd artikel IV.8 voeren de instellingen, alsook elke moederonderneming 
en haar dochterondernemingen, de interneratingbenadering op consistente wijze in voor al hun 
risicoposities.  
 
Onder voorbehoud van de toestemming van de CBFA kan die invoering stapsgewijs gebeuren voor 
elke risicopositiecategorie als bedoeld in artikel VI.2, binnen eenzelfde bedrijfseenheid, voor de 
verschillende bedrijfseenheden van eenzelfde groep of, wanneer gebruik wordt gemaakt van eigen 
ramingen van verliezen bij wanbetaling of conversiefactoren voor de berekening van 
risicowegingen, voor de risico’s op de ondernemingen, de instellingen, de centrale overheden en de 
centrale banken.  
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Wat de categorie van de risicoposities op de retailcliënteel betreft als bedoeld in artikel VI.2, § 1, 
(d), is een stapsgewijze invoering toegestaan volgens de subcategorieën waarvan sprake in de 
toelichting bij de artikel VI.2, §§ 4 en 5. 

 
 § 2. De in § 1 bedoelde invoering vindt plaats binnen een met de CBFA overeen te 
komen redelijke termijn en onder strikte voorwaarden die door de CBFA worden vastgelegd. Deze 
voorwaarden moeten ervoor zorgen dat de in § 1 geboden flexibiliteit niet selectief wordt gebruikt 
met de bedoeling de minimale eigenvermogensvereisten (cherry picking) die van toepassing zijn op 
risicopositiecategorieën of op entiteiten die nog niet onder de interneratingbenadering vallen, dan 
wel het gebruik van eigen ramingen van verliezen bij wanbetaling of conversiefactoren te 
verminderen.  

a. Als een instelling voor één risicopositiecategorie een op interne ratings gebaseerde 
benadering toepast, dan dient de toepassing van die benadering te worden 
uitgebreid tot alle risicopositiecategorieën van de instelling en tot alle juridische 
entiteiten die in de consolidatieperimeter van de instelling zijn opgenomen.  
Onder voorbehoud van het verkrijgen van de toestemming om gebruik te maken van 
de door artikel IV.8 geboden mogelijkheden tot permanente vrijstelling en de in de 
§§ 1 en 2 van dit artikel bedoelde mogelijkheid om de interneratingbenadering 
stapsgewijs in te voeren :  

- mag een instelling de interneratingbenadering niet combineren met de in titel 
V beschreven standaardbenadering ; 

- als een instelling ervoor opteert een geavanceerde interneratingbenadering 
(advanced) toe te passen waarbij zij zelf haar verliezen bij wanbetaling 
(LGD’s) en haar conversiefactoren (CF’s) voor een risicopositiecategorie 
raamt, moet zij haar eigen LGD’s en CF’s ook ramen voor al haar 
risicoposities. De geavanceerde interneratingbenadering (advanced) die 
enkel wordt toegepast op risicoposities op de retailcliënteel mag wel worden 
gecombineerd met de eenvoudige interneratingbenadering (foundation) voor 
de andere risicoposities. 

b.  Onder bepaalde voorwaarden kan de CBFA een instelling toestemming verlenen om 
haar interneratingsystemen voor het kredietrisico stapsgewijs in te voeren. Deze 
invoering dient te worden verwezenlijkt binnen een met de CBFA overeen te komen 
redelijke termijn. Daartoe dienen de betrokken instellingen de CBFA een planning te 
bezorgen, de zogenaamde uitrolplanning. Deze uitrolplanning moet worden 
opgenomen in het dossier waarmee de toestemming wordt gevraagd om de 
interneratingbenadering te mogen toepassen voor reglementaire doeleinden, zoals 
gedefinieerd in toelichting d bij § 1 van artikel IV.4. Op het einde van die 
uitrolperiode moet (moeten) het interneratingsysteem (of de interneratingsystemen) 
van de instelling alle risicoposities dekken die niet als niet-materieel worden 
beschouwd conform de voorwaarden vastgelegd in toelichting c bij artikel IV.8. 

 
Het zijn de instellingen die hun uitrolplanning moeten opstellen, maar de CBFA 
verwacht dat zij prioriteit geven aan de risicopositiecategorieën die hun 
belangrijkste activiteit (core business) vormen, of aan de belangrijkste business 
units.  
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c. De stapsgewijze invoering van de interneratingbenaderingen kan, in beginsel, 
gebeuren op de volgende drie manieren : 
a)   spreiding van de invoering van de interneratingbenadering voor alle 

risicopositiecategorieën binnen eenzelfde business unit (of voor elke 
subrisicopositiecategorie afzonderlijk in het geval van vorderingen op de 
retailcliënteel) ; 

b) spreiding van de invoering van de interneratingbenadering voor alle business 
units van dezelfde groep ;  

c) stapsgewijze overgang tussen de eenvoudige interneratingbenadering 
(foundation) en de geavanceerde interneratingbenadering (advanced). 

 
De spreiding is niet toegestaan binnen eenzelfde risicopositiecategorie in een 
bepaalde business unit (of voor een bepaalde subrisicopositiecategorie in het geval 
van vorderingen op de retailcliënteel). Een instelling die een 
interneratingbenadering toepast voor een risicopositiecategorie binnen een 
bepaalde business unit (of voor een bepaalde subcategorie in het geval van 
risicoposities op de retailcliënteel), moet deze ook toepassen op alle risicoposities 
binnen die categorie (of subcategorie) in deze business unit. 
 
De CBFA verstaat onder “business unit” de organisatie-eenheid die belast is met 
het interne risicobeheer in de instelling. Om dit concept te kunnen gebruiken in het 
vooruitzicht van het verkrijgen van de vereiste toestemming voor de stapsgewijze 
invoering van de interneratingbenadering, moet de definitie van “business unit” 
overeenstemmen met de intern gangbare definitie van het kredietrisicobeheer van de 
instelling.  
 
Per risicopositiecategorie in een business unit kan de instelling er ook voor opteren 
in eerste instantie de eenvoudige interneratingbenadering (foundation) toe te passen 
en vervolgens over te schakelen op de geavanceerde interneratingbenadering 
(advanced), wat dan ook een andere spreidingsvorm is. Deze spreiding op basis van 
de risicofactoren moet voldoen aan de in dit artikel vermelde voorwaarden en moet 
op een coherente manier gebeuren. Als de instelling beslist haar eigen ramingen van 
verliezen bij wanbetaling (LGD's) toe te passen voor de categorieën van risicoposten 
in een business unit, moet zij tegelijkertijd ook haar eigen ramingen van 
conversiefactoren (CF's) gebruiken voor de betrokken risicoposities. 
  
De CBFA aanvaardt tijdens de overgangsperiode echter dat de instelling haar 
stapsgewijze invoering doorvoert per risicoparameter. Van deze mogelijkheid moet 
echter voorzichtig en pragmatisch gebruik worden gemaakt. De CBFA kan 
aanpassingen eisen om vertekeningen bij de berekeningen van de reglementaire 
vereisten te compenseren die door een dergelijke stapsgewijze invoering worden 
veroorzaakt. 
 

d.  De CBFA bekijkt geval per geval de gegrondheid van de aangevoerde redenen die 
het, volgens de instelling, moeilijk maken om één enkele, op interne ratings 
gebaseerde benadering toe te passen op alle risicoposities van alle juridische en 
operationele entiteiten die zij controleert. Voor de CBFA zullen die redenen echter 
beter aanvaardbaar zijn naarmate ze verband houden met de beschikbaarheid van 
bepaalde gegevens, met beslissingen van buitenlandse toezichtsautoriteiten en met 
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een adequate interne toepassing van de op interne ratings gebaseerde benaderingen 
(use test). 

 
De CBFA oordeelt, op basis van de door de instelling overgelegde uitrolplanning en 
de elders ingewonnen informatie, of het spreidingsplan voor de toepassing van een 
interneratingbenadering op alle risicoposities van alle juridische en operationele 
entiteiten die de instelling controleert, de goedkeuring door de CBFA rechtvaardigt 
van een stapsgewijze invoering van de interneratingbenadering. De evaluatiecriteria 
zijn onder andere: 

- de snelheid waarmee en de volgorde waarin de instelling van plan is haar 
verschillende risicoposities in de gekozen interneratingbenadering op te 
nemen : bij het maken van haar keuzes mag de instelling zich niet laten 
leiden door een doelstelling van “cherry picking”; 

-   de haalbaarheid : de op de interne ratings gebaseerde benaderingen moeten 
op de voorziene data alle minimumvereisten naleven die inherent zijn aan de 
gekozen benadering; 

-  de definitie van de door de instelling vooropgestelde coherente 
activiteitengehelen : deze dient overeen te stemmen met de intern gangbare 
definitie in het kader van het kredietrisicobeheer van de instelling;  

-  het bestaan, de toepassing en de kwaliteit van de procedure die ervoor moet 
zorgen dat de eigenvermogensvereisten niet worden beïnvloed door 
intragroepstransacties (dit omvat inzonderheid maar niet uitsluitend de 
overdrachten van activa of de kruiselingse garanties. 

  
De CBFA kan de uitrolplanning volledig of gedeeltelijk weigeren als zij van oordeel 
is dat uit bepaalde elementen van de planning blijkt dat de instelling de uitrolperiode 
wil gebruiken om arbitrages uit te voeren bij de berekening van haar reglementaire 
eigenvermogensvereisten (cherry picking). De instelling zal dan een nieuwe 
uitrolplanning moeten voorleggen, rekening houdend met de eisen van de CBFA. 

 
e.  Precies om dit arbitragerisico (cherry picking) te beperken is de CBFA van oordeel 

dat de maximale spreidingsperiode beperkt moet blijven tot drie jaar, vanaf het 
eerste jaar waarin de interneratingbenadering wordt toegepast voor de berekening 
van de eigenvermogensvereisten. 

 
 Indien zij dat nodig en gerechtvaardigd acht, kan de CBFA echter op individuele 

basis een afwijking verlenen en die periode verlengen. Zolang de verlengde 
uitrolperiode loopt, dient de instelling jaarlijks de vernieuwing van deze afwijking 
aan te vragen. Bij de vernieuwing zal rekening worden gehouden met de 
vervolgverslagen van de instelling over de invoering van haar uitrolplanning, 

 
 Voor instellingen die voornemens zijn aan het einde van de uitrolperiode hun eigen 

ramingen van verliezen bij wanbetaling (LGD's) en conversiefactoren (CF's) toe te 
passen, wordt de aanvraag voor een afwijking van de maximumperiode van drie jaar 
a priori als goedgekeurd beschouwd. De totale uitrolperiode mag voor deze 
instellingen echter nooit meer bedragen dan zes jaar. 

 

79



TITEL IV : KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO VAN RISICOPOSITIES BUITEN DE HANDELSPORTEFEUILLE  

f.  Na de datum van de officiële overlegging van de uitrolplanning en tijdens de 
volledige uitrolperiode dient de instelling de CBFA minstens om de zes maanden een 
vervolgverslag over de invoering van de planning te bezorgen.  

 
 De uitvoering van de uitrolplanning impliceert niet noodzakelijk dat een nieuwe 

goedkeuringsaanvraag en een nieuw dossier moeten worden ingediend zoals 
voorzien in de toelichting bij artikel IV.4, § 1. In het kader van haar onderzoek van 
het verslag over de uitvoering van de uitrolplanning, laat de CBFA de betrokken 
instelling weten of zij een nieuwe formele goedkeuringsaanvraag samen met een 
omstandig dossier moet indienen, dan wel eenvoudigweg aanvullende informatie 
moet verstrekken over de nieuw ingevoerde interneratingsystemen of over de 
uitbreiding van reeds goedgekeurde interneratingsystemen tot andere business units 
of andere portefeuilles van risicoposities.  

  
g.  Zodra officieel overgelegd aan de CBFA, zou de uitrolplanning niet meer mogen 

worden aangepast, behalve om rekening te houden met de eisen van de CBFA. 
Nadien moet de instelling de CBFA onmiddellijk in kennis stellen van elk element dat 
de uitvoering van de oorspronkelijke planning in het gedrang kan brengen. Zodra er 
zich binnen de instelling of daarbuiten gebeurtenissen voordoen die de eerder aan 
de CBFA overgelegde uitrolplanning achterhaald en ongeschikt maken, moet de 
instelling een nieuwe uitrolplanning overleggen. De volgende gebeurtenissen dienen 
in aanmerking te worden genomen :  

- als de vrijgestelde coherente gehelen van risicoposities, zoals gedefinieerd in 
toelichting a bij punt c) in § 1 van artikel IV.8, omvangrijk worden en dit 
mogelijk zullen blijven; 

- als ontwikkelingen van nieuwe markten, fusies en overnames situaties doen 
ontstaan die sterk afwijken van de aan de CBFA overgelegde uitrolplanning. 

 

Art. IV.6 
Onverminderd de artikelen IV.8 en II.2 passen de instellingen die een interneratingbenadering 
toepassen op om het even welke risicopositiecategorie, die benadering parallel daarmee ook toe op 
de risicoposities in de vorm van aandelen buiten de handelsportefeuille. 
 

 Dit vereiste is van toepassing onverminderd de bepalingen van titel II. Zo moeten de 
in artikel II.2 bedoelde deelnemingen of de deelnemingen die van het eigen 
vermogen worden afgetrokken, niet noodzakelijk door een interneratingsysteem 
worden gedekt. 

Art. IV.7 
Instellingen die, krachtens artikel IV.4, toestemming hebben gekregen om de 
interneratingbenadering toe te passen, vallen, voor de berekening van hun gewogen risicovolume 
voor het kredietrisico, niet terug op de bepalingen van titel V, behalve om behoorlijk gemotiveerde 
redenen en op voorwaarde dat de CBFA daarvoor toestemming verleent. 
Instellingen die, krachtens artikel IV.4, toestemming hebben gekregen om hun eigen ramingen van 
verliezen bij wanbetaling en conversiefactoren te gebruiken, vallen niet terug op de in de 
artikelen VI.7, VI.12, § 2, VI.24 en VI.34 vermelde verliezen bij wanbetaling en conversiefactoren, 
behalve om behoorlijk gemotiveerde redenen en op voorwaarde dat de CBFA daarvoor 
toestemming verleent. 
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 Een instelling die een op interne ratings gebaseerde specifieke benadering 
(foundation of advanced) toepast, wordt geacht die benadering te blijven toepassen. 
Enkel uitzonderlijke omstandigheden kunnen een door de instelling gewenste 
terugkeer rechtvaardigen naar een eenvoudigere benadering dan diegene die 
voorheen werd toegepast, bijvoorbeeld in het geval van een overdracht van 
kredietactiviteiten. Dit vereist echter de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming 
van de CBFA. 

 
Art. IV.8 
 

§ 1.  Onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de CBFA, kunnen 
instellingen die, voor de berekening van het gewogen risicovolume en van de verwachte verliezen 
voor een of meer risicopositiecategorieën, de interneratingbenadering mogen toepassen, voor de 
berekening van het gewogen risicovolume voor de hierna bedoelde risicoposities buiten de 
handelsportefeuille, de in titel V beschreven benadering toepassen op : 

a) de in artikel VI.2, § 1, a), bedoelde risicopositiecategorie, als het aantal belangrijke 
wederpartijen beperkt is en het voor de instelling een buitensporige verplichting zou 
betekenen om voor deze wederpartijen een ratingsysteem in te voeren ; 

b) de in artikel VI.2, § 1, b), bedoelde risicopositiecategorie, als het aantal belangrijke 
wederpartijen beperkt is en het voor de instelling een buitensporige verplichting zou 
betekenen om voor deze wederpartijen een ratingsysteem in te voeren ;  

 De instelling moet in een aanvraag voor een permanente vrijstelling van de 
interneratingbenadering voor risicoposities op centrale overheden of op 
instellingen:  

- verantwoorden waarom de ontwikkeling van een interneratingsysteem voor 
deze wederpartijen buitensporig duur is ten opzichte van de gedekte risico's. 
Het feit dat het aantal wanbetalingen beperkt is, is als dusdanig geen 
argument ;  

- aantonen dat de bedoelde wederpartijen beperkt zijn in aantal, dat het met 
die wederpartijen verbonden kredietrisico beperkt is en dat een en ander te 
danken is aan een ter zake vastgelegd beleid. 

De beoordeling is gebaseerd op de geconsolideerde situatie van de instelling. 
c) de risicoposities ingenomen in weinig belangrijke bedrijfseenheden en de 

risicopositiecategorieën met beperkte omvang en beperkt risicoprofiel. 
Voor de toepassing van dit punt wordt de risicopositiecategorie in aandelen van een 
instelling als materieel beschouwd als de totale waarde ervan, met uitzondering van de 
in § 2, d) van dit artikel bedoelde risicoposities in aandelen die zijn ingenomen in het 
kader van overheidsprogramma’s, in het voorgaande jaar gemiddeld meer dan 10 % 
van het eigen vermogen van de instelling bedraagt. Als het aantal risicoposities in 
aandelen minder dan tien individuele deelnemingen bedraagt, wordt de drempel 
teruggebracht tot 5 % van het eigen vermogen van de instelling. 
 

a. Als de instelling voor bepaalde risicoposities (behalve op de retailcliënteel) de 
zogenaamde geavanceerde interneratingbenadering (advanced) hanteert, kan de 
CBFA een instelling toestemming verlenen om, in het kader van de 
standaardbenadering of in het kader van de zogenaamde eenvoudige 
interneratingbenadering (foundation), niet-materiële coherente activiteitengehelen, 
zoals hierna gedefinieerd, te behouden zolang zij niet-materieel blijven op het vlak 
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van het bedrag van de betrokken risicoposities en het risicoprofiel van die 
risicoposities. Het is aan de instelling om aan te tonen dat die coherente 
activiteitengehelen aan die voorwaarden voldoen.  

  
Een coherent geheel van risicoposities kan ofwel een geografische entiteit zijn, ofwel 
een portefeuille van risicoposities, ofwel een business unit. Een coherent geheel van 
risicoposities moet echter ten minste overeenstemmen met de intern gangbare 
definitie van het kredietrisicobeheer van de instelling. Zo kan de uitsluiting van een 
operationele entiteit uit de perimeter van het interneratingsysteem worden 
verantwoord door het feit dat, bijvoorbeeld, deze entiteit geografisch en 
organisatorisch is afgescheiden van de rest van de groep of dat de instelling de 
interneratingbenadering niet kan toepassen op grond van lokale wettelijke 
bepalingen.  

 
b. De aandelenportefeuille wordt evenwel als materieel beschouwd als de totale 

waarde van de nettorisicoposities, met inbegrip van de risicoposities in aandelen die 
zijn vrijgesteld omdat zij tijdens de overgangsperiode niet materieel zijn of 
onderworpen zijn aan de tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel IV.8, § 2, e), in 
het voorgaande jaar gemiddeld meer dan 10 % van het eigen vermogen ter dekking 
van het kredietrisico bedraagt, zoals bepaald in titel II. Deze drempel wordt 
verminderd tot 5% als de aandelenportefeuille minder dan 10 wederpartijen bevat.  

 
Bij de evaluatie van de materialiteit van de risicoposities in aandelen, wordt de 
totale portefeuille van risicoposities in aandelen (zoals bedoeld in dit hoofdstuk) in 
aanmerking genomen, met inbegrip van de risicoposities in aandelen die zijn 
ondergebracht bij niet-materiële entiteiten of bedrijfsactiviteiten. Indien de totale 
portefeuille van risicoposities in aandelen materieel is, dient het 
eigenvermogensvereiste voor de risicoposities in aandelen ondergebracht bij niet-
materiële entiteiten en/of bedrijfsactiviteiten ook berekend te worden op basis van 
een interneratingbenadering voor risicoposities in aandelen. 
 

c. Een coherent activiteitengeheel wordt bovendien als materieel beschouwd als het 
gewogen risicovolume van de risicoposities (risk weighted assets RWA), berekend 
volgens de geldende regels voor de benadering die de instelling wenst toe te passen 
voor deze risicoposities (standaard of foundation) meer dan 5 % bedraagt van het 
gewogen risicovolume van de risicoposities van de groep. De groep moet worden 
beschouwd op het geconsolideerde niveau waarop zij onderworpen is aan het 
toezicht van de CBFA, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel XI.2.  
 
Bovendien koppelt de CBFA een globale limiet aan de mogelijkheid om 
verschillende coherente activiteitengehelen als niet-materieel te beschouwen. Zo 
mag het totale gewogen risicovolume (RWA) van de risicoposities van alle coherente 
activiteitengehelen die de instelling door de CBFA als niet-materieel wil laten 
erkennen, niet meer dan 15 % bedragen van het totale gewogen risicovolume van 
alle risicoposities van de groep. De groep moet worden beschouwd op het 
geconsolideerde niveau waarop zij onderworpen is aan het toezicht van de CBFA, 
onder voorbehoud van de bepalingen van artikel XI.2.  
 
Dit percentage kan op een lager niveau worden vastgelegd als de CBFA dit nodig 
acht.  
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In het vooruitzicht van de evaluatie van het in de toelichting bij dit punt c bedoelde 
materialiteitsniveau, mogen de gewogen risicovolumes van de risicoposities in de 
portefeuilles die zijn vrijgesteld met toepassing van artikel IV.8, § 1, a), b,) en § 2, 
a), b), c), d), en f), evenwel niet worden opgenomen in de gewogen risicovolumes 
van de risicoposities. 

 
 § 2. Instellingen die, bij de berekening van het gewogen risicovolume en de verwachte 
verliezen voor een of meer risicocategorieën, de interneratingbenadering mogen hanteren, mogen, 
bij de berekening van het gewogen risicovolume voor de hierna bedoelde risicoposities buiten de 
handelsportefeuille, de in titel V beschreven benadering toepassen op: 
 

a) de risicoposities op de centrale overheid, regionale overheden, lagere overheden en 
administratieve organen in de lidstaten van de EU, op voorwaarde dat voor deze 
risicoposities een risicoweging van 0 % geldt met toepassing van artikel V.16. 

a.  Deze bepaling is van toepassing op de rechtstreekse risico’s op de bedoelde 
wederpartijen alsook op de risico’s die rechtstreeks of onrechtstreeks door die 
wederpartijen worden gewaarborgd.  

b. Wat de risicoposities op de centrale overheden van andere lidstaten van de Europese 
Unie betreft waarvoor een risicoweging van 0 % geldt met toepassing van artikel 
V.16, is het zo dat, als de lokale bevoegde autoriteit van dat land heeft beslist op zijn 
centrale overheid dezelfde bepaling toe te passen als de in dit punt bedoelde 
bepaling, de risico’s op die centrale overheid in handen van entiteiten naar het recht 
van dat land die zijn opgenomen in de consolidatieperimeter van de instelling naar 
Belgisch recht, in aanmerking kunnen komen voor de door die autoriteit bepaalde 
behandeling.  

b) de risicoposities van een instelling op een wederpartij die haar moederonderneming, haar 
dochteronderneming of een dochteronderneming van haar moederonderneming is, mits 
het bij deze wederpartij om een instelling, een financiële holding, een financiële 
instelling, een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging of een 
onderneming die nevendiensten verricht, gaat waarop passende prudentiële voorschriften 
van toepassing zijn.  

 Deze bepaling wil de instellingen de mogelijkheid bieden om geen kans op 
wanbetaling te moeten toekennen aan met hen verbonden ondernemingen, op 
voorwaarde dat die ondernemingen rechtstreeks onderworpen zijn aan passende 
prudentiële vereisten of aan een toezicht op geconsolideerde basis.  

c) de risicoposities op aandelen van entiteiten waarvan de vorderingen krachtens 
artikel V.16 voor een risicoweging van 0 % in aanmerking komen (inclusief de 
instellingen met een openbaar karakter waarvoor een risicoweging van 0 % geldt). 

 
 Posities in aandelen van de Nationale Bank van België vallen onder de toepassing 

van punt c).  
 

d) de risicoposities op aandelen die zijn ingenomen in het kader van overheidsprogramma´s 
ter promotie van bepaalde economische sectoren, waarbij de instelling omvangrijke 
subsidies ontvangt voor haar beleggingen, maar waarbij ook een bepaalde vorm van 
overheidstoezicht wordt ingevoerd en beperkingen worden opgelegd aan die 
beleggingen. De hier bedoelde uitsluiting is beperkt tot een totaal van 10 % van het 
oorspronkelijke eigen vermogen plus het aanvullende eigen vermogen. 
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 Met betrekking tot de toepassing van de standaardbenadering op de in § 2, punten c) 
en d) bedoelde risicoposities in aandelen in derde landen, zal de CBFA haar beleid 
vastleggen op basis van de analyse van de lokale toezichthouder.  

 
e) tot 31 december 2017, de risicoposities op aandelen die op 31 december 2007 worden 

gehouden door een instelling. De vrijgestelde positie wordt gemeten door het aantal 
aandelen op 31 december 2007 te nemen en daarbij het aantal aandelen op te tellen die 
rechtstreeks voortvloeien uit het bezit van die activa mits zij het proportionele belang in 
de betrokken onderneming niet uitbreiden.  

 
Als, ingevolge een verwerving, het proportionele gewicht van aandelen in een bepaalde 
risicopositie toeneemt, geldt de vrijstelling niet voor het overtollige deel. De vrijstelling 
geldt evenmin voor activa die worden verkocht en daarna opnieuw worden gekocht, ook 
al genoten zij oorspronkelijk deze vrijstelling.  

f) de in artikel V.16, § 6, 7°, gedefinieerde risicoposities die aan de daar gestelde 
voorwaarden voldoen, alsook de garanties en tegengaranties verstrekt door een lidstaat 
overeenkomstig artikel V.37, § 2.  

 

Art. IV.9 
Met uitzondering van risicoposities waardoor verplichtingen ontstaan in de vorm van de in Titel II 
genoemde eigenvermogensbestanddelen, mag de CBFA de risicoposities van een instelling op een 
wederpartij die haar moederonderneming, haar dochteronderneming of een dochteronderneming 
van haar moederonderneming, dan wel een onderneming die is verbonden door een relatie zoals 
bedoeld in artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen is, vrijstellen van de 
eigenvermogensvereisten voor het in artikel IV.1 bedoelde krediet- en verwateringsrisico, mits aan 
de volgende voorwaarden is voldaan: 
 

a)  de wederpartij is een instelling of een financiële holding, een financiële instelling, een 
vermogensbeheerder of een onderneming die nevendiensten verricht, waarop passende 
prudentiële voorschriften van toepassing zijn; 

b)  de wederpartij is integraal opgenomen in dezelfde consolidatie als de instelling; 

c)  de wederpartij is onderworpen aan dezelfde risicobeoordelings-, meet- en controleprocedures 
als de instelling; 

d)  de wederpartij is gevestigd in dezelfde lidstaat als de instelling; en 
e) er is geen feitelijke of juridische belemmering aanwezig of te voorzien die een onmiddellijke 

overdracht van eigen vermogen of terugbetaling van passiva door de wederpartij aan de 
instelling kan verhinderen. 
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TITEL V : DEFINITIE VAN HET GEWOGEN KREDIETRISICOVOLUME: 
STANDAARDBENADERING 
 

Hoofdstuk 1 : Algemene beginselen 
 
Art. V.1 

 
Het gewogen risicovolume is als volgt gedefinieerd: 

 
Risicopositiewaarde  * Risicoweging 
 

 
a. De risicopositiewaarde wordt gedefinieerd in hoofdstuk 2, met uitzondering van de 

risicopositiewaarde van afgeleide instrumenten die in hoofdstuk 3 wordt gedefinieerd. 
De risicopositiewaarde kan worden beïnvloed door de bepalingen van hoofdstuk 5 
over de volgestorte protecties.  

 
 
b.  In hoofdstuk 4 wordt de risicoweging per type risicopositie gedefinieerd. Deze weging 

kan worden beïnvloed door de bepalingen van hoofdstuk 5 inzake niet-volgestorte 
protecties.   
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Hoofdstuk 2 : Definitie van de risicopositiewaarde 

Afdeling I – Algemene beginselen  

 
Art. V.2 

§1.  De risicopositiewaarde is afhankelijk van de aard van de risicoposities. Er worden vier 
soorten risicoposities onderscheiden, namelijk : 

1° de activa, waarmee de actiefbestanddelen worden bedoeld met uitzondering van 
de bestanddelen die gerelateerd zijn aan afgeleide instrumenten en aan de 
transacties als bedoeld in het onderstaande 4°; 

2° de buitenbalansverrichtingen als bedoeld in artikel V.4., met uitzondering van de 
afgeleide instrumenten; 

3°  de afgeleide buitenbeursinstrumenten als gedefinieerd in artikel V.5; 

4° de risicoposities ingevolge retrocessieovereenkomsten, transacties inzake 
verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen, transacties met 
uitgestelde afwikkeling en margeleningstransacties. 

 

§2.  Onverminderd § 3 wordt de risicopositiewaarde van de verschillende risicoposities als 
volgt bepaald:  

 
- De risicopositiewaarde van een actiefbestanddeel is haar balanswaarde, na aftrek van de 

specifieke voorzieningen die aan het actief of het geheel van de actiefbestanddelen kunnen 
worden toegewezen.  

  De collectieve voorzieningen voor activa moeten worden omgeslagen op grond van de 
weging van de gedekte activa. Als de instelling ze niet kan omslaan, moeten ze bij 
voorrang worden toegewezen aan de activa met de minst zware weging.  

- De risicopositiewaarde van een in artikel V.4 bedoelde buitenbalanspost is de nominale 
waarde van de verplichting, na aftrek van de specifieke voorzieningen, vermenigvuldigd met 
een omrekeningsfactor. Deze omrekeningsfactoren worden bepaald door de aard van de 
transactie, als vastgesteld in afdeling II van dit hoofdstuk.  

- De risicopositiewaarde van een afgeleid instrument wordt bepaald volgens een van de vier 
methoden uiteengezet in hoofdstuk 3, die rekening houden met de gevolgen van 
schuldvernieuwingscontracten en andere nettingovereenkomsten; deze methoden worden 
ook gehanteerd voor transacties met uitgestelde afwikkeling. 

- De risicopositiewaarde van de retrocessieovereenkomsten, de transacties inzake verstrekte 
of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en de margeleningstransacties is 
vastgelegd in hoofdstuk 5, afdeling IV, van deze titel.  

Onverminderd de bepalingen in de twee laatste bovenstaande streepjes, wordt de 
risicopositiewaarde van de uitstaande kredietrisicoposities, zoals bepaald door de CBFA, 
met een centrale wederpartij, bepaald overeenkomstig artikel V.5, § 9, op voorwaarde dat de 
wederpartijrisicoposities van de centrale wederpartij ten aanzien van alle deelnemers aan 
haar regelingen, dagelijks volledig door zekerheden worden gedekt. 
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Mits toestemming van de CBFA, mag de risicopositiewaarde van de retrocessieovereenkomsten, de 
transacties inzake verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en de 
margeleningstransacties worden bepaald conform artikel V.9. van hoofdstuk 3.  

Bij leaseovereenkomsten is de waarde van de risicopositie gelijk aan de gedisconteerde 
minimumleasebetalingen. Minimumleasebetalingen zijn de betalingen gedurende de leasetermijn 
die de leasenemer moet betalen of kan worden verplicht te betalen, alsmede alle gunstige 
koopopties (dit zijn opties die naar alle waarschijnlijkheid worden uitgeoefend). Ook alle 
gegarandeerde restwaarden die voldoen aan de reeks voorwaarden in artikel V.25 met betrekking 
tot de toelaatbare protectieverschaffers alsmede de minimumvereisten voor de erkenning van 
andere soorten garanties in artikelen V. 35 tot en met V.37, zijn in de minimumleasebetalingen 
inbegrepen. Deze vorderingen worden overeenkomstig artikel V.15 in de desbetreffende categorie 
ondergebracht. 
 

§3. Indien een bestanddeel gegarandeerd is door een volgestorte kredietprotectie als bedoeld 
in hoofdstuk 5, mag de risicopositiewaarde van dit bestanddeel conform de bepalingen van dit 
hoofdstuk worden aangepast. 

 
a. Onder voorbehoud van artikel V.3 is de risicopositiewaarde van een actiefbestanddeel 

haar boekwaarde in de balans. Aangezien het bedrag van het actiefbestanddeel geldt 
als boekwaarde, worden de waardeverminderingen hiervan afgetrokken voor de 
berekening van het gewogen risicovolume.  

 Om de risicopositiewaarde te berekenen, kan de instelling rekening houden met het 
gevolg van verrekenings- of nettingovereenkomsten, alsook met volgestorte protecties 
die zij heeft ontvangen overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 5. 

 In § 1 worden de activa in de vorm van vorderingen, aandelen of onroerend goed 
beoogd maar niet de activa die afgeleide instrumenten vertegenwoordigen.  

 
b. De risicopositiewaarde van afgeleide instrumenten is gedefinieerd in hoofdstuk 3. 
 
c.  De risicopositiewaarde van de overige buitenbalansverplichtingen is het nominale 

bedrag van de verplichting na aftrek van de eventuele voorzieningen tot dekking van 
deze verplichtingen, en vermenigvuldigd met een omrekeningsfactor.  

 
 De risicopositiewaarde is bijgevolg het bedrag dat de instelling zal moeten betalen 

wanneer voldaan is aan de voorwaarden voor het nakomen van de verplichting. Als de 
instelling voorzieningen heeft gevormd ter dekking van haar verplichtingen, kan zij die 
in aanmerking nemen als een factor die haar risicopositiewaarde vermindert.  

   
 De risicopositiewaarde van geschreven putopties en vaste aankopen op termijn van 

activa of vaste contante aankopen van activa, is het aan de wederpartij te betalen 
bedrag bij uitoefening van de optie of bij de levering van de onderliggende activa.   

 
d. De risicopositiewaarde van transacties inzake retrocessieovereenkomsten en 

opgenomen of verstrekte effecten- of grondstoffenleningen is normalerwijs 
gedefinieerd in hoofdstuk 5. Om de risicopositiewaarde van deze transacties te 
bepalen, wordt rekening gehouden met het risico dat verbonden is aan de volatiliteit 
van de onderliggende elementen.  Mits de CBFA haar goedkeuring verleent, mag een 
instelling voor de berekening van de risicopositiewaarde van dergelijke transacties 
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gebruik maken van de internemodellenmethode voor de afgeleide instrumenten als 
bedoeld in artikel V.9. 

 Op grond van de in dit artikel bedoelde risicopositiewaarde wordt het vereiste voor de 
dekking van het wederpartijrisico berekend. Daarnaast dient de instelling een 
eigenvermogensvereiste te blijven berekenen door de in hoofdstuk 4 voorgeschreven 
wegingen toe te passen op de activa waarop de retrocessieovereenkomst betrekking 
heeft of die zijn geleend (zie artikel V. 16, § 14). 

 
Art. V.3 
 
 De instellingen die de internationale boekhoudregels toepassen, berekenen de 
risicopositiewaarde derwijze dat zo dicht mogelijk wordt aangeleund bij de definitie in artikel V.2. 
 

a. In beginsel stemt de in aanmerking te nemen risicopositiewaarde overeen met het 
bedrag van het in titel II gedefinieerde nuttig eigen vermogen dat de instelling dreigt te 
verliezen bij volledige afschrijving van de risicopositie. De wijze waarop de 
risicopositiewaarde wordt berekend, stemt dan ook overeen met de aanpassingen 
ingevolge artikel II.5. betreffende de definitie van het eigen vermogen van de 
instellingen die de internationale boekhoudregels toepassen.  

 
b. Aangezien de niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden op niet-rentende financiële 

instrumenten, in casu aandelen, zijn opgenomen in het eigen vermogen, stemt de 
risicopositiewaarde van die instrumenten overeen met hun boekwaarde.  

 
c. De materiële vaste activa en de onroerende goederen bestemd voor belegging worden 

in aanmerking genomen ten belope van hun boekwaarde.  Indien de instelling ervoor 
geopteerd heeft ze te waarderen op grond van hun reële waarde, worden de niet-
gerealiseerde meer- of minderwaarden immers eveneens opgenomen in het 
reglementair eigen vermogen.  

 
d. De niet-gerealiseerde meer- of minderwaarden op de rentende effecten in de 

portefeuille “beschikbaar voor verkoop” worden niet opgenomen in het eigen 
vermogen. Bijgevolg stemt de risicopositiewaarde overeen met de afgeschreven  
kostprijs.  Als een instelling voor de berekening van de eigenvermogensvereisten een 
ander bedrag gebruikt, dient zij dit te melden aan de CBFA opdat duidelijk zou zijn 
hoe de risicopositiewaarde werd berekend. 

  
e. Bij  de rentende activa waarvan de reële waarde gedekt is (inclusief de voor verkoop 

beschikbare activa), hetzij op individuele basis, hetzij in het kader van een portefeuille, 
stemt de risicopositiewaarde overeen met de afgeschreven kostprijs.  Bij de bepaling 
van het gewogen risicovolume wordt dan ook geen rekening gehouden met de 
waardeaanpassing van deze activa ingevolge de hedge accounting teneinde de 
neutraliteit te vrijwaren bij de eigenvermogensvereisten ten aanzien van de 
dekkingsstrategieën van de instellingen. Indien een instelling een ander bedrag 
hanteert voor de berekening van de eigenvermogensvereisten, stelt zij de CBFA 
hiervan in kennis en verantwoordt zij het gebruik van de gehanteerde waarden.  

 
f. Bij de rentende activa die tegen reële waarde gewaardeerd worden met toepassing van 

de fair value optie, stemt de risicopositiewaarde overeen met de boekwaarde. Indien 
een instelling een ander bedrag hanteert voor de berekening van de 
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eigenvermogensvereisten, stelt zij de CBFA hiervan in kennis en verantwoordt zij het 
gebruik van de gehanteerde waarden. Bij haar beoordeling zal de CBFA voornamelijk 
rekening houden met het doel, het resultaat en het gebruik van de fair value optie, 
meer bepaald wanneer die daadwerkelijk in de plaats komt van de “hedge 
accounting”.  

 
g. De afgeleide instrumenten tegen reële waarde boeken in de balans, impliceert geen 

wijziging van de berekening van de risicopositiewaarde van deze instrumenten als 
gedefinieerd in hoofdstuk 5. 

 
h.  De risicopositiewaarde van een buitenbalansverplichting stemt volledig overeen met 

de in artikel V.2 vastgestelde waarde en bijgevolg ook met het bedrag van de 
verplichting.  

 
 

Afdeling II : Definitie van de omrekeningsfactoren  

 
Art. V.4  
 

De buitenbalansverrichtingen die in aanmerking worden genomen voor het gewogen 
risicovolume en de omrekeningsfactoren die erop van toepassing zijn, zijn de volgende :  
 
1° Honderd percent van 
 
 a)  de verplichtingen op grond van accepten; 
 
 b)  de verplichtingen met kredietvervangend karakter, waardoor de instelling de verbintenis van 

een derde moet nakomen of een vervangende geldsom moet betalen indien deze derde zijn 
verplichtingen niet nakomt; 

  
 c)  de verplichtingen voor de instelling, voortvloeiend uit transacties in kredietderivaten, om 

een bedrag te betalen ingeval een onderliggende wederpartij bij die transacties in gebreke 
blijft;  

 
d) de activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden, indien de zekerheid 

een kredietvervangend karakter heeft;  
 

e) de toekomstige vorderingen ingevolge contantverrichtingen in uitvoering en ingevolge vaste 
verbintenissen wegens termijnverrichtingen, buiten de in artikel V.4, 2°, f) bedoelde 
geschreven opties en de afgeleide instrumenten als gedefinieerd in artikel V.5; 
 

f) het onbetaalde deel van niet-volgestorte aandelen en effecten; 
 

g) de retrocessieovereenkomsten en andere verkopen met verbintenis tot wederinkoop. 
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2°  Vijftig percent van 
 

a) de verplichtingen wegens documentaire kredieten met kredietrisico voor de instelling die 
niet beantwoorden aan de definitie in 3° van deze paragraaf; 

 
b) de verplichtingen zonder kredietvervangend karakter, waardoor de instelling de verbintenis 

van een derde moet nakomen of een vervangende geldsom moet betalen indien deze derde 
zijn verplichtingen niet nakomt;  

 
c) de activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden, indien de zekerheid 

geen kredietvervangend karakter heeft;  
 

d) het onbenut gedeelte van de verplichtingen wegens betekende kredietlijnen met een 
oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar die niet op elk ogenblik, onvoorwaardelijk 
en zonder vooropzeg kunnen worden beëindigd of die niet voorzien in een automatische 
beëindiging ingeval de kwaliteit van de ontlener erop achteruitgaat; 

 
e) het onbenut gedeelte van de verplichtingen wegens betekende kredietlijnen waardoor de 

instelling een emittent van verhandelbaar kortlopend papier toezegt de vervangende of 
aanvullende financiering te verschaffen, indien deze emittent de gewenste financiering niet 
heeft verkregen door uitgifte van dergelijk papier op de markt; 

 
f) de verplichtingen ingevolge geschreven putopties op effecten en ander waardepapier. 

 
 
3°  Twintig percent van 
 

a) de verplichtingen wegens documentaire kredieten met kredietrisico voor de instelling, voor 
zover de instelling een tegenwerpelijk pandrecht of een ander gelijkwaardig recht heeft op 
de onderliggende goederen en het krediet een uitdovend karakter heeft;  

 
b) het onbenut gedeelte van de verplichtingen wegens betekende kredietlijnen met een 

oorspronkelijke looptijd van minder dan of gelijk aan één jaar die niet op elk ogenblik, 
onvoorwaardelijk en zonder vooropzeg kunnen worden beëindigd of die niet voorzien in 
een automatische beëindiging ingeval de kwaliteit van de ontlener erop achteruitgaat. 

 
Kredietlijnen die zijn toegezegd aan retailcliënteel mogen worden beschouwd als 
onvoorwaardelijk en zonder vooropzeg beëindigbaar indien de instelling deze 
kredietlijnen volgens de eraan verbonden voorwaarden mag beëindigen, in de mate dat 
dit is toegestaan door de wetgeving inzake consumentenbescherming en de 
aanverwante wetgevingen. 
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Hoofdstuk 3 : Bepaling van de risicopositiewaarde van afgeleide 
instrumenten, retrocessieovereenkomsten, transacties inzake verstrekte of 
opgenomen effecten- of grondstoffenleningen, transacties met uitgestelde 
afwikkeling en margeleningstransacties. 

Afdeling I – Algemene beginselen  

 
Art. V.5 
 
 §1. Onder voorbehoud van de §§ 2 tot 7 berekenen de instellingen de risicopositiewaarde 
van de hieronder vermelde afgeleide instrumenten aan de hand van een van de in de artikelen V.6 
tot V.9 beschreven methoden, voor zover het afgeleide instrumenten betreft. 

De afgeleide instrumenten omvatten de volgende contracten: 
1°. Rentecontracten: 

 a) Renteswaps in eenzelfde munt; 
 b) Variabele renteswaps van verschillende aard (basisswaps); 
 c) Rentecontracten op termijn (FRA's); 
 d) Interest-future-verrichtingen;   
 e) Bekomen opties op rente; 
 f) Andere gelijkaardige contracten. 

 
2°.  Contracten die betrekking hebben op wisselkoersen of goud: 

 a) Valuta- en renteswaps (in verschillende munten);  
 b) Wisselverrichtingen op termijn ; 
 c) Valuta-future-verrichtingen; 
 d) Bekomen opties op valuta’s; 
 e) Andere gelijkaardige contracten; 
 f) Goudcontracten van dezelfde aard als contracten van het type a) tot e). 
 

3°.  Gelijkaardige contracten als vermeld in de punten 1.a) tot 1.e) en 2.a) tot 2.d) met 
betrekking tot andere referentiebestanddelen of indexen, waaronder ten minste alle 
instrumenten opgesomd in de punten 4 tot 7, 9 en 10 van afdeling C van bijlage I 
van richtlijn 2004/39/EG die niet zijn vermeld in de bovenstaande punten 1 en 2. 

 

a. De contracten als bedoeld in de punten 4 tot 7, 9 en 10 van bijlage I, deel C van 
bovenvermelde Richtlijn 2004/39/EG, zijn de volgende: 

 
1. Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die 

betrekking hebben op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of andere 
afgeleide instrumenten, financiële indices of maatstaven die kunnen worden 
afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten. 

 
2.  Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere derivatencontracten die 

betrekking hebben op grondstoffen en in contanten moeten of mogen worden 
afgewikkeld naar keuze van een van de partijen (anderszins dan op grond van 
wanbetaling of een ander ontbindend element). 
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3. Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking hebben op 

grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door middel van materiële 
levering, mits zij worden verhandeld op een gereglementeerde markt en/of een 
MTF. 

 
4.  Andere, niet in deel C, punt 6 vermelde opties, futures, swaps, termijncontracten en 

andere derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen, die kunnen 
worden afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële 
doeleinden bestemd zijn, en die de kenmerken van andere afgeleide financiële 
instrumenten hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de verrekening 
en afwikkeling via erkende verrekeningsorganismen geschiedt en of er regelmatig 
sprake is van “margin calls” (verzoek om storting van extra zekerheden).  

 
5. Financiële contracten ter verrekening van verschillen (“financial contracts for 

differences”). 
 
6. Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere derivatencontracten met 

betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen, 
inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en die contant 
moeten, of, op verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld 
(anderszins dan op grond van wanbetaling of een ander ontbindend element), 
alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, 
verbintenissen, indices en maatstaven dan die vermeld in Deel C en die de 
kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in 
aanmerking wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden 
verhandeld, of de verrekening en afwikkeling via erkende verrekeningsorganismen 
plaatsvindt, en of er regelmatig sprake is van “margin calls” (verzoek om storting 
van extra zekerheden). 

 
b. Rekening houdend met wat voorafgaat, werd de definitie van “afgeleide instrumenten” 

niet ingrijpend gewijzigd ten aanzien van de definitie in het reglement van 5 december 
1995 waar deze instrumenten als volgt werden gedefinieerd: “afgeleide instrumenten: 
de volgende elementen die geen vaste verbintenis inhouden tot verwerving of 
overdracht, op termijn, van een actief : 

 
1° de termijnverrichtingen op rente; 

 2° de termijnverrichtingen op valuta; 
 3° de termijnverrichtingen op goud; 
 4° de termijnverrichtingen op aandelen; 
 5° de termijnverrichtingen op andere edele metalen; 
 6° de andere termijnverrichtingen.” 

 
c. De eigenvermogensvereisten voor niet in de handelsportefeuille opgenomen 

kredietderivaten komen niet aan bod in dit hoofdstuk. Verrichtingen waarbij een 
kredietrisico wordt gekocht, worden beschouwd als andere buitenbalansverplichtingen 
waarvan de omrekeningsfactor is gedefinieerd in artikel V.4.  Het 
eigenvermogensvereiste wordt berekend op grond van de notionele waarde van de 
verrichtingen en de weging van de onderliggende activa, en niet op grond van de 
wederpartijen van de verrichtingen (cf. § 5). 
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Indien een kredietrisico wordt verkocht, kan het kredietderivaat worden verwerkt als 
een toelaatbare waarborg in de zin van de bepalingen van hoofdstuk 5 van deze titel en 
wordt het vereiste vastgelegd op basis van de notionele waarde en de weging van de 
wederpartij (substitutiebeginsel). 
Indien het kredietderivaat evenwel deel uitmaakt van een nettingovereenkomst met 
betrekking tot andere afgeleide instrumenten, mag hiermee, bij het wederpartijrisico, 
rekening worden gehouden voor de berekening van de vervangingskost van de andere 
afgeleide instrumenten overeenkomstig de bepalingen van dit hoofdstuk.  Deze regel 
geldt tevens voor de vaste verbintenissen tot aankoop van activa wegens 
termijnverrichtingen.  

 
d. De vaste verbintenissen tot aankoop van activa wegens termijnverrichtingen vallen 

evenmin onder de toepassing van dit hoofdstuk en worden beschouwd als andere 
buitenbalansverplichtingen waarop een omrekeningsfactor van 100% dient te worden 
toegepast overeenkomstig artikel V.4.  Conform artikel V.16, § 16, 6° wordt het 
eigenvermogensvereiste berekend op grond van de notionele waarde van de 
verrichtingen en de weging van de onderliggende activa, en niet op grond van de 
wederpartijen van de verrichtingen. 

 
 §2. De instellingen die niet in aanmerking komen voor de behandeling overeenkomstig  
titel I, hoofdstuk 3, afdeling V, mogen de in artikel V.7 beschreven methode niet toepassen.  

De instellingen die een zodanige handelsactiviteit uitbouwen dat zij niet in aanmerking 
komen voor de “de minimis”-regeling, mogen geen gebruik maken van de 
vereenvoudigde methode van artikel V.7 voor de berekening van de 
risicopositiewaarde van de afgeleide instrumenten.   

Voor de bepaling van de risicopositiewaarde bij de contracten bedoeld in § 1, tweede lid, 3°, mogen 
de instellingen de in artikel V.7 beschreven methode niet toepassen. 

In de praktijk heeft deze bepaling hoofdzakelijk tot gevolg dat de vereenvoudigde 
methode van artikel V.7 niet mag worden toegepast voor derivaten met betrekking tot 
aandelen, grondstoffen, inflatie of klimaatvariabelen.  

 
 §3. Het gecombineerde gebruik van de in de artikelen V.6 tot V.9 beschreven methoden is 
op permanente basis toegestaan binnen eenzelfde groep maar niet binnen eenzelfde rechtspersoon. 
In de gevallen als bedoeld in § 7 en in artikel V.8, § 19 is het gecombineerde gebruik van de in de 
artikelen V.6 en V.8 beschreven methoden binnen een rechtspersoon echter wel toegestaan. 

De mogelijkheid om verschillende methoden te combineren, wil men vermijden dat een 
instelling verplicht zou worden om voor alle entiteiten een geavanceerde methodologie 
te ontwikkelen zoals bedoeld in artikel V.9 wanneer deze entiteiten slechts een beperkte 
derivatenactiviteit ontplooien.  De CBFA zal er evenwel op toezien dat de instellingen 
zich bij hun keuze niet voornamelijk laten leiden door reglementaire arbitrage.  Zij zal 
hier, waar toepasselijk, rekening mee kunnen houden bij haar beoordeling van de 
kapitaaltoereikendheid ingevolge titel XII. 
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 §4.  Behoudens voorafgaande instemming van de CBFA, mogen de instellingen voor de 
bepaling van de risicopositiewaarde van de volgende transacties eveneens gebruik maken van de 
internemodellenmethode die is beschreven in artikel V.9:  

 
 i) afgeleide instrumenten;  

ii) retrocessieovereenkomsten; 
 iii) opgenomen of verstrekte grondstoffen- of effectenleningen; 

 iv) margeleningstransacties; 
 v) transacties met uitgestelde afwikkeling. 
 

a. De instellingen mogen de internemodellenmethode toepassen, ongeacht de keuze die zij 
maken voor het kredietrisico (standaardbenadering of IRB-benadering), mits zij de 
minimumvereisten naleven.  

 
b. Voor de bovenstaande verrichtingen mag de in artikel V.9 bedoelde methode worden 

toegepast in plaats van de bepalingen van hoofdstuk 5 van deze titel.  
 
 §5. Wanneer een instelling protectie in de vorm van een kredietderivaat koopt ter afdekking 
van een risicopositie in de niet-handelsportefeuille of van een wederpartijrisicopositie, mag zij haar 
eigenvermogensvereisten voor het afgedekte activum berekenen overeenkomstig hoofdstuk 5, 
afdeling IV of, mits de CBFA daarmee instemt, overeenkomstig artikel VI.9, § 3 of artikel VI.97. 
 
In deze gevallen, en indien de optie die wordt verleend door artikel IX.11, tweede zin, niet wordt 
toegepast, wordt de risicopositiewaarde wat het wederpartijrisico betreft voor deze kredietderivaten 
op nul bepaald. 
 
Een instelling mag er echter voor kiezen om voor de berekening van de eigenvermogensvereisten 
voor het wederpartijrisico consequent rekening te houden met alle niet in de handelsportefeuille 
opgenomen kredietderivaten die zijn gekocht als protectie voor een risicopositie in de niet-
handelsportefeuille of voor een wederpartijrisicopositie wanneer de kredietprotectie op grond van 
dit reglement is erkend. 
 
 §6. Volgens alle in de artikelen V.6 tot V.9 uiteengezette methoden is de risicopositiewaarde 
voor een bepaalde wederpartij gelijk aan de som van de risicopositiewaarden die worden berekend 
voor ieder samenstel van verrekenbare transacties met die wederpartij. 
 
 §7. Risicoposities die voortkomen uit transacties met uitgestelde afwikkeling kunnen 
worden berekend volgens de methoden die worden uiteengezet in de artikelen V.6 tot V.9, ongeacht 
de methode die is gekozen voor de behandeling van verrichtingen in afgeleide 
buitenbeursinstrumenten, retrocessieovereenkomsten, opgenomen of verstrekte effecten- of 
grondstoffenleningen en margeleningstransacties.  
 
 §8. Voor de methoden vermeld in de artikelen V.6 en V.7 geldt dat de instellingen ervoor 
moeten zorgen dat de in aanmerking te nemen notionele waarde een geschikte maatstaf is voor het 
risico dat aan het contract verbonden is. Indien bijvoorbeeld in het contract een vermenigvuldiging 
van de kasstromen bepaald is, moet de notionele waarde worden aangepast om rekening te houden 
met de gevolgen van deze vermenigvuldiging voor de risicostructuur van het betrokken contract. 
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§ 9. Voor het wederpartijrisico kan een risicopositiewaarde van nul worden toegekend aan 

derivatencontracten of retrocessieovereenkomsten, transacties inzake verstrekte of opgenomen 
effecten- of grondstoffenleningen, transacties met uitgestelde afwikkeling en 
margeleningstransacties die uitstaan bij een centrale wederpartij en die door deze centrale 
wederpartij niet zijn verworpen. Voorts kan een risicopositiewaarde van nul worden toegekend aan 
kredietrisicoposities ten aanzien van centrale wederpartijen die voortkomen uit derivatencontracten, 
retrocessieovereenkomsten, transacties inzake verstrekte of opgenomen effecten- of 
grondstoffenleningen, transacties met uitgestelde afwikkeling en margeleningstransacties of andere 
risicoposities, zoals bepaald door de CBFA, die de instelling heeft uitstaan bij de centrale 
wederpartij. De wederpartijrisicoposities van de centrale wederpartij ten aanzien van alle 
deelnemers aan haar regelingen, worden dagelijkse volledig door zekerheden gedekt. 
 
 
Art. V.6   
 
Methode gebaseerd op de waardering tegen marktwaarde 
 
 De risicopositiewaarde is gelijk aan de som van de volgende elementen : 
 
1°. Eerste element : de actuele vervangingskost op basis van de marktwaarde ("marking to market") 
van de verrichtingen met een positieve waarde; 
 
2°. Tweede element : het potentieel toekomstig kredietrisico, i.e. het product verkregen door 
vermenigvuldiging van de notionele hoofdsom of van de onderliggende waarde van elk van de 
uitstaande verrichtingen met hun respectief percentage, met uitzondering van op eenzelfde munt 
betrekking hebbende "floating floating-renteswaps" waarvoor alleen de vervangingskost wordt 
berekend. 
 
Het percentage wordt als volgt bepaald op basis van de resterende looptijd : 
 

TABEL (3) 
 

Resterende 
looptijd  

(1) 
 

Rentecontract
en 

Contracten 
die 
betrekking 
hebben op 
wisselkoersen 
of goud 

Contracten 
die 
betrekking 
hebben op 
aandelen 

Contracten 
die 
betrekking 
hebben op 
andere edele 
metalen dan 
goud 

Contracten die 
betrekking 
hebben op 
andere 
grondstoffen 
dan edele 
metalen (2) 

Een jaar of 
korter 

0 % 1 % 6 % 7 % 10 % 

Een tot vijf 
jaar 

0,5 % 5 % 8 % 7 % 12 % 

Langer dan 
vijf jaar 

1,5 % 7,5 % 10 % 8 % 15 % 
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(1) Voor verrichtingen die zo zijn gestructureerd dat op gespecificeerde betalingsdata de risicopositie wordt 
afgewikkeld, en waarvan de voorwaarden zodanig worden herzien dat de marktwaarde van de verrichting op deze 
gespecificeerde data nihil is, is de resterende looptijd gelijk aan de periode tot de volgende herzieningsdatum.  Voor 
verrichtingen op rente die aan deze criteria voldoen en een resterende looptijd van meer dan een jaar hebben, mag 
het percentage evenwel niet lager zijn dan 0,5 %. 

 
(2) De termijnverrichtingen op andere grondstoffen dan edele metalen, alsook de termijnverrichtingen die niet reeds tot 

een van in de tabel vermelde categorieën behoren en die van gelijke aard zijn, moeten hier worden opgenomen (bv. 
termijnverrichtingen op grondstoffen). 

 
(3) Voor transacties waarbij de hoofdsom meer dan eens wordt betaald, dienen de vermelde percentages te worden 

vermenigvuldigd met het resterende aantal betalingen dat volgens het contract nog moet worden verricht. 
 
Art V.7   
 
Oorspronkelijke vorderingsmethode 
 
De risicopositiewaarde wordt berekend door de notionele  hoofdsommen van ieder instrument te 
vermenigvuldigen met de in de onderstaande tabel genoemde percentages: 
 

TABEL 

Looptijd (1) Rentecontracten 
 

Contracten die betrekking hebben 
op wisselkoersen of goud 

Een jaar of korter 0,5 % 2 % 

Langer dan een jaar doch niet 
langer dan twee jaar 

1 % 5 % 

Verhoging voor ieder jaar extra 1 % 3 % 

 
(1) Voor verrichtingen op valuta of goud, de oorspronkelijke looptijd ; voor verrichtingen op rente, de resterende 

looptijd. 
 
 
Art V.8   
 
Standaardmethode  

a. Voor de berekening van de wederpartijrisico’s kunnen de instellingen een methode 
volgen die het midden houdt tussen, enerzijds, de eenvoudige methoden (de 
oorspronkelijke vorderingsmethode en de methode gebaseerd op de waardering tegen 
marktwaarde) en, anderzijds, de internemodellenmethode. Deze methode gaat uit van 
een aantal vereenvoudigde hypothesen. Zo zijn de wederpartijrisicoposities uitgedrukt 
in termen van uitstaande posities die gebaseerd zijn op kortetermijnschommelingen in 
de beoordelingsparameters (modified duration, delta equivalent, ...) 

 
b. De instellingen stellen de CBFA in kennis van de methode waarvoor zij opteren. 
 
c. Deze methode mag enkel worden toegepast voor de transacties in afgeleide 

buitenbeursinstrumenten en de transacties met uitgestelde afwikkeling. 
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d. De algemene berekeningswijze voor de risicopositie wordt nader toegelicht in § 1. 
Vervolgens wordt uitgelegd hoe de uitstaande posities berekend moeten worden, 
rekening houdend met het profiel van de transacties.  

 
 
Berekeningswijze 
 
 §1. De standaardmethode (SM) mag uitsluitend worden gebruikt voor afgeleide 
buitenbeursinstrumenten en transacties met uitgestelde afwikkeling. De risicopositie wordt 
afzonderlijk berekend voor elk samenstel van verrekenbare transacties. Zij wordt als volgt bepaald, 
zonder inaanmerkingneming van zekerheden: 
 
Risicopositiewaarde =  
 

j
l

ljij
ij

CCRMRPCRPTCMCCMV *;max*  

 
waarbij: 
 
CMV = de actuele marktwaarde van de portefeuille van transacties binnen het samenstel van 
verrekenbare transacties met de wederpartij; 
d.i. waarbij:  
 

i
iCMVCMV
 

 
CMVi is gelijk aan de actuele marktwaarde van transactie i; 
CMC is gelijk aan de actuele marktwaarde van de zekerheden die aan het samenstel van verrekenbare 
transacties zijn toegewezen; 
d.i. waarbij:  

 

l
lCMCCMC
 

waarbij CMCl gelijk is aan de actuele marktwaarde van zekerheid l; 
 
i = de index die verwijst naar de transactie; 
l = de index die verwijst naar de zekerheden; 
j = de index die verwijst naar de categorie waartoe het samenstel van afdekkingsinstrumenten 
behoort. Deze samenstellen van afdekkingsinstrumenten stemmen overeen met risicofactoren 
waarvoor de risicoposities met een tegengesteld teken kunnen worden gesaldeerd zodat een netto 
uitstaande positie wordt verkregen waarop vervolgens de meting van de risicopositie wordt 
gebaseerd; 
 
 
RPTij = de uit transactie i voortvloeiende uitstaande positie met betrekking tot het samenstel van 
afdekkingsinstrumenten j; 
RPClj = de uit zekerheid l voortvloeiende uitstaande positie met betrekking tot het samenstel van 
afdekkingsinstrumenten j; 
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CCRMj = de wederpartijrisicovermenigvuldigingsfactor van de tabel in § 18 met betrekking tot 
het samenstel van afdekkingsinstrumenten j  
 = 1,4. 

 
Zekerheden die van een wederpartij worden ontvangen, hebben een positief teken; 
zekerheden die aan een wederpartij worden verleend, hebben een negatief teken. 
 
Zekerheden die voor deze methode worden erkend, vallen onder de zekerheden die gegeven kunnen 
worden in het kader van de artikelen V.23, § 3 en IX.9.  
 

a. Het bedrag van de risicopositie is gelijk aan het product van de volgende factoren: 
i) het maximum tussen de huidige nettomarktwaarde en een “reglementaire EPE” 

(internemodellenmethode als beschreven in artikel V.9), en 
ii) een vermenigvuldigingsfactor, bèta. 

 
b. De eerste factor omvat twee elementen die aanwezig zijn in de internemodellenmethode: 

i) voor samenstellen van verrekenbare transacties die diep “in the money” zijn, 
wordt het wederpartijrisico voornamelijk bepaald door de huidige marktwaarde 
van het samenstel van verrekenbare transacties, 

ii) voor samenstellen van verrekenbare transacties die “at the money” zijn, wordt 
het wederpartijrisico voornamelijk bepaald door de toekomstige waarden. 

 
c.       De tweede factor is vergelijkbaar met de alfa in de internemodellenmethode en heeft in het 

bijzonder tot doel vooruit te lopen op een ongunstige economische situatie.  
  

Berekening van de uitstaande positie 
 

§2. Wanneer een transactie met een lineair risicoprofiel die op een afgeleid 
buitenbeursinstrument betrekking heeft, voorziet in de levering van een financieel instrument tegen 
betaling, dan wordt de betaling het betalingsgedeelte “payment leg” genoemd. Transacties die voorzien 
in de ruil van twee betalingen bestaan uit twee betalingsgedeelten. De betalingsgedeelten bestaan uit 
contractueel overeengekomen brutobetalingen, met inbegrip van het notionele bedrag van de transactie. 
De instellingen mogen voorbijgaan aan het renterisico van betalingsgedeelten met een resterende 
looptijd van minder dan een jaar ten behoeve van de volgende berekeningen. De instellingen mogen 
transacties die bestaan uit twee betalingsgedeelten die luiden in dezelfde munt, zoals renteswaps, als 
één totale transactie beschouwen. De procedure voor betalingsgedeelten geldt voor de totale transactie.  

 
§3. Transacties met een lineair risicoprofiel waarbij aandelen (met inbegrip van 

aandelenindexen), goud, andere edele metalen of andere grondstoffen als onderliggend financieel 
instrument fungeren, krijgen een uitstaande positie in het desbetreffende aandeel (of de desbetreffende 
aandelenindex) of de desbetreffende grondstof (met inbegrip van goud en andere edele metalen) 
toegewezen en een uitstaande rentepositie voor het betalingsgedeelte. Indien het betalingsgedeelte in 
een vreemde munt luidt, krijgt dit bovendien een uitstaande positie in de desbetreffende munt 
toegewezen.  
 

§4. Transacties met een lineair risicoprofiel waarbij een schuldtitel als het onderliggende 
instrument fungeert, krijgen een uitstaande rentepositie voor de schuldtitel en een andere uitstaande 
rentepositie voor het betalingsgedeelte toegewezen. Bij transacties met een lineair risicoprofiel die 
voorzien in de ruil van twee betalingen (met inbegrip van valutatermijntransacties), krijgt elk van beide 
betalingsgedeelten aan een uitstaande rentepositie toegewezen. Indien de onderliggende schuldtitel in 
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een vreemde munt luidt, krijgt de schuldtitel een uitstaande positie in de desbetreffende munt 
toegewezen. Indien een betalingsgedeelte in een vreemde munt luidt, krijgt ook dit een uitstaande 
positie in de desbetreffende munt toegewezen. Aan de post die uit een valutabasisswap voortvloeit, 
wordt een waarde van nul toegekend. 

 
§5. Behalve  voor  schuldtitels  is  de  omvang van  een  uitstaande  positie  die  voortvloeit  uit  een  

transactie met een lineair risicoprofiel gelijk aan de effectieve notionele waarde (marktprijs maal 
hoeveelheid) van de onderliggende financiële instrumenten (met inbegrip van grondstoffen) 
omgerekend in de nationale munt van de instelling. 

 
§6. Voor schuldtitels en betalingsgedeelten is de omvang van de uitstaande positie gelijk aan de 

effectieve notionele waarde van de niet-vervallen brutobetalingen (inclusief het notionele bedrag) 
omgerekend in de nationale munt van de instelling, vermenigvuldigd met de gewijzigde duur van, 
respectievelijk, de schuldtitel of het betalingsgedeelte.  

 
§7. De omvang van een uitstaande positie die voortvloeit uit een kredietverzuimswap is de 

notionele waarde van de als referentie fungerende schuldtitel vermenigvuldigd met de resterende 
looptijd van de kredietverzuimswap.  

 
§8. De  omvang  van  een  uitstaande  positie  die  voortvloeit  uit  een  afgeleid  

buitenbeursinstrument met een niet-lineair risicoprofiel (met inbegrip van opties en swaptions), is 
gelijk aan het deltaequivalent van de effectieve notionele waarde van het onderliggende financiële 
instrument van de transactie, behalve indien het gaat om een onderliggende schuldtitel. 

 
§9. De  omvang  van  een  uitstaande  positie  die  voortvloeit  uit  een  afgeleid  

buitenbeursinstrument met een niet-lineair risicoprofiel (met inbegrip van opties en swaptions) 
waarvan de onderliggende waarde een schuldtitel of een betalingsgedeelte is, is gelijk aan het 
deltaequivalent van de effectieve notionele waarde van het financiële instrument of het 
betalingsgedeelte vermenigvuldigd met de gewijzigde looptijd van, respectievelijk, de schuldtitel of het 
betalingsgedeelte. 

 
§10. Voor de vaststelling van uitstaande posities worden van een wederpartij ontvangen 

zekerheden behandeld als een claim op de wederpartij krachtens een derivatencontract (lange positie) 
die vandaag vervalt, terwijl uitgegeven zekerheden behandeld worden als een verplichting aan de 
wederpartij (korte positie), die vandaag vervalt. 

 
 §11. De instellingen mogen de volgende formules gebruiken om de omvang en de aard van 

een uitstaande positie te bepalen: 
 
                             a) Voor alle andere instrumenten dan schuldtitels: 
 
effectieve notionele waarde of deltaequivalent = 
 

p
Vpref

 
 waarbij 

pref = waarde van het onderliggend instrument uitgedrukt in de referentiemunt; 
 
V = waarde van het financieel instrument (in het geval van een optie: prijs van de optie; in het geval 
van een transactie met een lineair risicoprofiel: waarde van het onderliggend instrument zelf); 
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p = waarde van het onderliggend instrument, uitgedrukt in dezelfde munt als V; 
 
 
                             b) Voor de schuldtitels en betalingsgedeelden van alle transacties: 
 
effectieve notionele waarde vermenigvuldigd met de modified duration, of  
 
deltaequivalent in notionele waarde, vermenigvuldigd met de modified duration  
 

r
V

 
 waarbij: 

 
V = waarde van het financieel instrument (in het geval van een optie: prijs van de optie; in het geval 
van een transactie met een lineair risicoprofiel: respectievelijk waarde van het onderliggend instrument 
zelf of van het betalingsgedeelte); 

 
r = renteniveau. 
 
Als V wordt uitgedrukt in een andere munt dan de referentiemunt, moet het derivaat worden omgezet 
in de referentiemunt door vermenigvuldiging met de relevante wisselkoers. 

 
§12. De uitstaande posities worden gegroepeerd in samenstellen van afdekkingsinstrumenten. 

Voor elk 
samenstel van afdekkingsinstrumenten wordt de nettorisicopositie (d.i. het absolute bedrag van de som 
van de resulterende risicoposities) berekend, en weergegeven door: 

 

lj
l

ij
i

RPCRPT  

 
 in de formules zoals bedoeld in paragraaf 1.  
 

a.     Om de “reglementaire EPE” te bepalen wordt de mappingtechniek gehanteerd die tevens 
gebruikt wordt voor het marktrisico. De afgeleide buitenbeursinstrumenten worden 
toegewezen aan uitstaande posities.  Zo wordt bijvoorbeeld een valutaswap toegewezen 
aan een positie in valuta’s en een positie in rente voor elk van de betrokken valuta’s.   

 
b.   De uitstaande posities van eenzelfde categorie (bv. valuta’s, resterende looptijd en 

risicofactoren) die tot hetzelfde samenstel van verrekenbare transacties behoren (“netting 
set”) vormen een samenstel van afdekkingsinstrumenten (“hedging set”). Binnen 
eenzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten worden de verrekeningen integraal  
erkend.   

 
c.     De uitstaande posities ingevolge lange posities in transacties met een lineair risicoprofiel 

krijgen een positief teken, posities ingevolge korte posities krijgen een negatief teken. 
Posities in transacties met een niet-lineair risicoprofiel worden weergegeven door het 
deltaequivalent.  Aangezien de portefeuillebenadering geldt, zullen de geschreven opties 
in rekening moeten worden gebracht, terwijl zij volgens de methode van de waardering 
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tegen marktwaarde geen wederpartijrisico inhouden aangezien dit per transactie wordt 
bekeken (behalve voor de onbetaalde premies). 

 
§13. Voor uitstaande renteposities die voortvloeien uit gelddeposito's die van een wederpartij als 

zekerheid zijn ontvangen, uit betalingsgedeelten en onderliggende schuldtitels, waarop volgens artikel 
IX.25 een eigenvermogensvereiste van ten hoogste 1,60% van toepassing is, zijn er zes samenstellen 
van afdekkingsinstrumenten voor elke munt, zoals geschetst in de tabel hieronder. Samenstellen van 
afdekkingsinstrumenten worden gedefinieerd door middel van een combinatie van de criteria "looptijd" 
en "referentierentetarieven". 
Tabel 
 
 
 Rentetarieven waarvoor rente 

op overheidspapier als 
referentierentetarief fungeert 
 

Rentetarieven waarvoor rente 
op niet-overheidspapier als 
referentierentetarief fungeert 

Looptijd <= 1 jaar <= 1 jaar 
Looptijd > 1 jaar - <=  5 jaar > 1 jaar - <=  5 jaar 
Looptijd > 5 jaar > 5 jaar 

 
 

  §14. Voor uitstaande renteposities die voortvloeien uit onderliggende schuldtitels of 
betalingsgedeelten en waarvan het rentetarief gekoppeld is aan een referentierentetarief dat een 
algemeen marktrenteniveau weerspiegelt, is de resterende looptijd gelijk aan de duur van het 
tijdsinterval tot de volgende aanpassing van het rentetarief. In alle overige gevallen is hij gelijk aan de 
resterende looptijd van de onderliggende schuldtitel of, in het geval van een betalingsgedeelte, de 
resterende looptijd van de transactie. 

 
§15. Er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elke uitgevende instelling van een 

referentieschuldtitel die als onderliggende waarde van een kredietverzuimswap fungeert. 
Korfkredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim worden als volgt behandeld: 

 
a) de omvang van een risicopositie in een referentieschuldtitel in een korf die als 

onderliggende waarde van een kredietverzuimswap voor het n-de kredietverzuim 
fungeert, is de effectieve notionele waarde van de referentieschuldtitel, vermenigvuldigd 
met de gewijzigde duur van het n-de kredietverzuimderivaat als gevolg van een 
verandering in de creditspread van de referentieschuldtitel; 

 
b)  er is één samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elke referentieschuldtitel in een 

korf die als onderliggende waarde van een bepaalde kredietverzuimswap voor het n-de 
kredietverzuim fungeert; de uitstaande posities die uit verschillende 
kredietverzuimswaps voor het n-de kredietverzuim voortvloeien, worden niet in 
hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten opgenomen; 

 
c) de wederpartijrisicovermenigvuldigings-factor voor elk samenstel van 

afdekkingsinstrumenten voor een van de referentieschuldtitels van een derivaat voor het 
n-de kredietverzuim bedraagt 0,3 % voor referentieschuldtitels die van een door de 
CBFA krachtens dit reglement erkende EKBI een kredietbeoordeling hebben gekregen 
die overeenkomt met kredietwaardigheidscategorie 1 tot 3, en 0,6 % voor andere 
schuldinstrumenten. 
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§16. Voor uitstaande renteposities die voortvloeien uit gelddeposito's die bij een wederpartij als 
zekerheid worden ondergebracht, wanneer deze wederpartij geen schuldverplichtingen van een laag 
specifiek risico en uit onderliggende schuldtitels heeft, waarop volgens artikel IX.25 van titel IX een 
eigenvermogensvereiste van meer dan 1,60% van toepassing is, is er een samenstel van 
afdekkingsinstrumenten voor elke uitgevende instelling. Wanneer een betalingsgedeelte is geënt op 
zulk een schuldtitel, is er eveneens een samenstel van afdekkingsinstrumenten voor elke uitgevende 
instelling van de referentieschuldtitel. De instellingen mogen uitstaande posities die voortvloeien uit 
schuldtitels van een bepaalde uitgevende instelling of uit referentieschuldtitels van dezelfde uitgevende 
instelling waarop betalingsgedeelten zijn geënt of die als onderliggende waarde van een 
kredietverzuimswap fungeren, in hetzelfde samenstel van afdekkingsinstrumenten onderbrengen. 
 

§17. Andere onderliggende financiële instrumenten dan schuldtitels worden alleen in dezelfde 
respectieve samenstellen van afdekkingsinstrumenten ondergebracht indien het identieke of 
vergelijkbare instrumenten betreft. In alle andere gevallen worden zij in afzonderlijke samenstellen van 
afdekkingsinstrumenten ondergebracht. De vergelijkbaarheid van de instrumenten wordt als volgt 
vastgesteld: 
 

- wat aandelen betreft, zijn vergelijkbare instrumenten, instrumenten van dezelfde uitgevende 
instelling. Een aandelenindex wordt als een afzonderlijke uitgevende instelling behandeld; 

 
- wat edele metalen betreft, zijn vergelijkbare instrumenten, instrumenten van hetzelfde metaal. 

Een index voor edele metalen wordt als een afzonderlijk edel metaal behandeld; 
 
- wat elektrische energie betreft, zijn vergelijkbare instrumenten de leveringsrechten en 

verplichtingen die verwijzen naar hetzelfde piek- of dallaadtijdinterval binnen een periode 
van 24 uur; en 

 
- wat grondstoffen betreft, zijn vergelijkbare instrumenten, instrumenten van dezelfde 

grondstof. Een grondstoffenindex wordt als een afzonderlijke grondstof behandeld. 
 

§18. De wederpartijrisicovermenigvuldigingsfactoren (CCR multipliers – CCRM) voor de 
verschillende categorieën van samenstellen van afdekkingsinstrumenten worden vastgelegd zoals in de 
onderstaande tabel is aangegeven: 
 
Tabel:  
 
Categorieën van samenstellen van 
afdekkingsinstrumenten 

CCR 

1. Rentetarieven 0,2% 
2. Rentetarieven voor uitstaande posities die 
voortvloeien uit een referentieschuldtitel die 
als onderliggende waarde van een 
kredietverzuimswap fungeert en waarop 
volgens artikel IX.25 een 
eigenvermogensvereiste van ten hoogste 
1,60% van toepassing is 

0,3% 

3. Rentetarieven voor uitstaande posities die 
voortvloeien  uit  een  schuldtitel  of  een  
referentieschuldtitel waarop volgens artikel 
IX.25 een eigenvermogensvereiste van meer 

0,6% 
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dan 1,60% van toepassing is 
4. Wisselkoersen 2,5% 
5. Elektrische energie 4,0% 
6. Goud 5,0% 
7. Aandelen 7,0% 
8. Edele metalen (met uitzondering van goud) 8,5% 
9. Andere grondstoffen (exclusief edele 
metalen en elektrische energie) 

10,0% 

10. Tot geen enkele van de bovengenoemde 
categorieën behorende onderliggende 
instrumenten van afgeleide 
buitenbeursinstrumenten 

10,0% 

 

 
Onderliggende instrumenten van OTC-derivaten als bedoeld in punt 10 van de bovenstaande tabel, 
worden in afzonderlijke samenstellen van afdekkingsinstrumenten ondergebracht, waarbij elk 
verschillend onderliggend financieel instrument in een apart samenstel wordt ondergebracht. 
 

§ 19. Er kunnen transacties met een niet-lineair risicoprofiel voorkomen waarvoor de instelling 
geen delta of, in het geval waarin schuldtitels of betalingsgedeelten als onderliggende waarde fungeren, 
geen modified duration kan bepalen met behulp van een model dat door de CBFA is goedgekeurd voor 
de bepaling van de minimum eigenvermogensvereisten voor het marktrisico. In dergelijke gevallen 
dient de in artikel V.6 beschreven methode te worden toegepast. Netting wordt niet in aanmerking 
genomen, d.w.z. de risicopositiewaarde wordt bepaald alsof er een samenstel van verrekenbare 
transacties bestaat dat enkel de betreffende transactie behelst. 
 

§20. Een instelling beschikt over interne procedures om te verifiëren of een transactie valt onder 
een in rechte uitvoerbare nettingovereenkomst die aan de toepasselijke vereisten van artikel V.10 
voldoet, voordat zij de desbetreffende transactie in het samenstel van verrekenbare transacties opneemt.  
 

§21. Een instelling die gebruik maakt van zekerheden om haar wederpartijrisicopositie te 
verminderen, beschikt over interne procedures om te verifiëren of een zekerheid aan de 
rechtszekerheidseisen van hoofdstuk 5 van deze titel voldoet voordat zij het effect van de 
desbetreffende zekerheid in haar berekeningen meeneemt. 
 

De samenstellen van afdekkingsinstrumenten vangen het algemeen marktrisico op. 
Voor de rentevoeten wordt er evenwel een onderscheid gemaakt op basis van het 
specifieke risico, alsook op basis van de referentierentevoet.  Voor de aandelen wordt 
de netting enkel erkend op het niveau van elke afzonderlijke emittent. 

 
Art V.9   
 
Internemodellenmethode 

a. In dit deel worden de regels vastgelegd voor het gebruik van een intern model om het 
wederpartijrisico te berekenen.  

b. In de §§ 1 tot 4 worden de transacties beschreven die aan modellering onderworpen 
zijn en wordt nader ingegaan op de toepassing binnen een instelling of een groep.                      

c. De berekeningswijze van de risicopositiewaarde wordt belicht in de §§ 5 tot 15.  Zij is 
gebaseerd op het concept van de “effectieve verwachte positieve risicopositie” 
(“Effectieve EPE”). 
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d. In de §§ 16 tot 42 komen de vereisten aan bod voor het gebruik en de validatie van 
een dergelijk model. 

 
 
Algemene beginselen 

 
         §1. Als de CBFA daarvoor toestemming verleent, mogen de instellingen de 
internemodellenmethode (IMM) gebruiken om de risicopositiewaarde te berekenen voor de in 
artikel V.5, § 1 bedoelde transacties, voor de in artikel V.5, § 4, ii), iii) en iv) bedoelde 
transacties of voor de in artikel V.5, § 4, i) tot iv) bedoelde transacties. In elk van deze gevallen 
mogen ook de in artikel V.5, § 4 v) bedoelde transacties worden opgenomen. In afwijking van 
het bepaalde in artikel V.5, § 3, mogen de instellingen besluiten deze methode niet toe te passen 
indien het risico onbestaand of te verwaarlozen is. Om de IMM toe te passen voldoet een 
instelling aan de onderstaande vereisten. 

a. Aangezien deze verschillende transacties een aantal kenmerken gemeen hebben 
(waaronder een risico verbonden aan de vervangingskost ingeval de wederpartij in 
gebreke blijft, alsook aan een of meerdere onderliggende marktfactoren), is het 
toegestaan om dezelfde berekeningswijze voor de vereisten te hanteren voor alle of 
een deel van deze transacties.  

b. De instellingen dienen de methode in elke categorie toe te passen voor alle 
belangrijke risicoposities. 

  

         §2. Als de CBFA daarvoor toestemming verleent, mag de IMM stapsgewijze voor 
verschillende soorten transacties worden toegepast. Gedurende deze periode mogen de 
instellingen de in artikel V.6 of V.8 bedoelde methoden gebruiken. 
 
In afwijking van het bepaalde in de rest van dit artikel, hoeven de instellingen geen gebruik te 
maken van een bepaald soort  model. 

 
a. Instellingen die overwegen om voor de implementatie van de MMI stapsgewijs te 

werk te gaan dienen bij de CBFA een goedkeuringsdossier in te dienen, 
vergelijkbaar met het dossier voor het marktrisico, alsook een gedetailleerd 
tijdschema voor de verschillende stappen.  

b. Het reglement legt het algemene kader voor de berekening van de vereisten vast 
maar legt geen specifiek model op. Afhankelijk van de transacties en hun 
kenmerkende eigenschappen, is het mogelijk om verschillende vormen van het 
model toe te passen. 

 
§3. Voor alle afgeleide OTC-transacties en transacties met uitgestelde afwikkeling 

waarvoor een instelling geen toestemming heeft ontvangen om de IMM te gebruiken, gebruikt zij 
de in artikel V.6 of V.8 bedoelde methoden. Het gecombineerde gebruik van beide methoden is 
toegestaan op permanente basis binnen een groep. Het gecombineerde gebruik van beide 
methoden binnen een rechtspersoon is slechts toegestaan wanneer een van de methoden wordt 
gebruikt voor de in artikel V.8, § 19 uiteengezette gevallen. 

 
§4. Instellingen die toestemming hebben gekregen om de IMM te gebruiken, keren niet 

terug tot het gebruik van de in artikel V.6 of V.8 bedoelde methoden, tenzij om behoorlijk 
gemotiveerde redenen en mits toestemming van de CBFA. Wanneer een instelling niet langer 

104



TITEL V : DEFINITIE VAN HET GEWOGEN KREDIETRISICOVOLUME: STANDAARDBENADERING 

voldoet aan de in dit deel vastgelegde vereisten, legt zij onverwijld  een herstelplan voor aan de 
CBFA, of toont zij aan dat de impact van niet-naleving verwaarloosbaar is.  

 

Berekening van de risicopositiewaarde 
 
         §5. De risicopositiewaarde wordt gemeten op het niveau van het samenstel van 
verrekenbare transacties. Het model specificeert de prognoseverdeling voor veranderingen in de 
marktwaarde van het samenstel van verrekenbare transacties die toe te schrijven zijn aan 
veranderingen in marktvariabelen zoals rentetarieven, wisselkoersen enz. Vervolgens berekent 
het model de uit het samenstel van verrekenbare transacties voortvloeiende risicopositiewaarde 
in het licht van de veranderingen in de marktvariabelen op elke datum in de toekomst. In het 
geval van wederpartijen met margeverplichtingen kan het model ook met toekomstige 
overdrachten van zekerheden rekening houden. 
 

Net als bij de standaardmethode, wordt de risicopositiewaarde berekend voor elk 
samenstel van verrekenbare transacties (“netting set”).  De instelling moet de 
verdeling van de marktwaarde van het samenstel van verrekenbare transacties 
berekenen, rekening houdend met veranderingen in de onderliggende 
marktvariabelen teneinde de waarde ervan te berekenen die onderhevig is aan het 
wederpartijrisico.  

 
§6. De instellingen mogen een toelaatbare financiële zekerheid, zoals bedoeld in artikel 

V.23, § 3 en in artikel IX.9, opnemen in hun prognoseverdeling voor veranderingen in de 
marktwaarde van het samenstel van verrekenbare transacties, indien wordt voldaan aan de 
kwantitatieve, kwalitatieve en informatievereisten voor de IMM voor wat betreft de zekerheid. 

 
          §7. De risicopositiewaarde wordt berekend als het product van de factor  en de effectieve 
verwachte positieve risicopositie (effectieve EPE): 

Risicopositiewaarde =  × effectieve EPE 
 

waarbij: 
 alfa ( ) gelijk is aan 1,4 al kan de CBFA een hogere  opleggen, en de effectieve EPE wordt 

berekend uitgaande van de veronderstelling dat de verwachte risicopositie (EEt) overeenstemt 
met de gemiddelde risicopositie op een toekomstige datum t, waarbij het gemiddelde gebaseerd 
wordt op de mogelijke toekomstige waarden van de relevante marktrisicofactoren. Het interne 
model raamt EE op een reeks toekomstige data t1, t2, t3, enz. 

 
          §8. De effectieve EE wordt recursief  berekend op de volgende wijze: 

Effectieve EEtk = max(effectieve EEtk-1; EEtk) 

waarbij: 
de actuele datum aangeduid wordt als t0 en de effectieve EEt0 gelijk is aan de actuele 
risicopositie op t0. 

a. De risicopositiewaarde moet in verschillende stappen worden berekend.  

b. Allereerst moet de instelling de verwachte risicopositie (expected exposure) op 
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verschillende data berekenen. EEt is het gemiddelde op datum t van de risicopositie  
in functie van de potentiële waarden van de risicofactoren. 

c. Vervolgens stelt de instelling het profiel op van de effectieve verwachte risicopositie 
(“Effectieve EE”) die op grond van recursiviteit wordt berekend als het maximum 
van de EE-waarde in t en de voorgaande Effectieve EE-waarde, met andere 
woorden, de hoogste EE-waarde die op een voorafgaande datum is bereikt. 

d. Ten slotte wordt de effectieve verwachte positieve risicopositie (“Effectieve EPE”) 
berekend als zijnde het gemiddelde van de Effectieve EE over één jaar, tenzij alle 
overeenkomsten van de “netting set” een kortere looptijd hebben.  

e. Deze benadering laat toe rekening te houden met het “roll over”-risico van 
kortetermijntransacties.  

f. De vermenigvuldiger alfa werd ingevoerd om er rekening mee te houden dat 
voorzichtigheid geboden is bij de berekening van de risicopositie en dat een 
mogelijke verslechtering van de economische toestand in overweging moet worden 
genomen zoals het geval is bij de IRB-benadering. 

g. De CBFA behoudt zich het recht voor om de waarde van deze parameter te 
verhogen indien de wederpartijen weinig gediversifieerd zijn, het algemeen wrong-
way risico (“general wrong way risk”) hoog is of vanwege andere specifieke 
elementen van de risicoposities van de instelling. 

 
         §9. Hierbij is de effectieve EPE gelijk aan de gemiddelde effectieve EE tijdens het eerste 
jaar van het toekomstige risico. Indien alle contracten die tot het samenstel van verrekenbare 
transacties behoren, binnen een jaar vervallen, is de EPE het gemiddelde van de verwachte 
risicoposities totdat alle contracten vervallen die tot het samenstel van verrekenbare transacties 
behoren. De effectieve EPE wordt berekend als het gewogen gemiddelde van de effectieve EE's, 
aan de hand van volgende formule:  

maturityyear

k
ktk tEEffectiveEEPEEffective

;1min

1
*

 
 waarbij: 

de wegingen tk = tk – tk-1 het mogelijk maken om rekening te houden met het geval waarin de 
toekomstige risicopositie wordt berekend op data die niet gelijk verdeeld zijn in de tijd.  

 
         §10. De verwachte risicopositie of de maximumrisicopositie wordt berekend op basis van 
een verdeling van risicoposities die rekening houdt met de mogelijke niet-normaliteit van de 
verdeling van de risicoposities. 

 
          §11. De instellingen mogen voor elke wederpartij een berekening gebruiken die 
conservatiever is dan het product van  en de effectieve EPE, in plaats van het product van  en 
de effectieve EPE dat wordt berekend volgens bovenstaande vergelijking. 
 

De instellingen mogen een andere benadering volgen dan hierboven is toegelicht 
voor zover die voorzichtiger is.  Hierbij kan worden gedacht aan een VaR-
benadering voor de repos als beschreven in titel V, hoofdstuk 5. 
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§12. In afwijking van § 7 mag de CBFA de instellingen toestaan eigen ramingen van  te 
hanteren, waarbij  ten minste 1,2 bedraagt en gelijk is aan de verhouding tussen het bedrag aan 
eigen vermogen dat wordt verkregen na uitvoering van een volledige simulatie van de 
risicopositie op alle wederpartijen (teller) en het op basis van de EPE berekende bedrag aan 
eigen vermogen (noemer). In de noemer wordt de EPE gebruikt alsof het een vaste omloop 
betreft. De instellingen tonen aan dat bij hun interne ramingen van  in de teller rekening wordt 
gehouden met materiële bronnen van stochastische afhankelijkheid na verdeling van de 
marktwaarden van de transacties of van de portefeuilles van transacties over de wederpartijen. 
Bij de interne ramingen van  wordt rekening gehouden met de granulariteit van de portefeuilles. 

 
§13. Een instelling zorgt ervoor dat de teller en de noemer van  op consequente wijze 

worden berekend wat de modelleringsmethode, de parameterspecificaties en de 
portefeuillesamenstelling betreft. De gevolgde benadering berust op de door de instelling 
gevolgde interne benadering ten aanzien van het eigen vermogen, is goed gedocumenteerd en is 
tevens aan onafhankelijke validatie onderworpen. Voorts onderwerpen de instellingen hun 
ramingen ten minste om de drie maanden aan een nieuw onderzoek. Dit onderzoek vindt 
veelvuldiger plaats wanneer de samenstelling van de portefeuille varieert in de tijd. De 
instellingen evalueren tevens het modelrisico. 

 
         §14. In voorkomend geval zouden de volatiliteiten en correlaties van de 
marktrisicofactoren die bij de gezamenlijke raming van het markt- en kredietrisico worden 
gebruikt, rekening moeten houden met de kredietrisicofactor om de mogelijke toename van de 
volatiliteit of de correlatie in een economische baisse tot uiting te laten komen. 

a. Mits de CBFA haar goedkeuring verleent, mogen de instellingen hun eigen 
vermenigvuldigingsfactor alfa berekenen teneinde rekening te houden met de 
specifieke kenmerken van hun portefeuille, zij het met een op 1,2 vastgesteld 
minimum.  

b. De waarde van alfa is gelijk aan de verhouding tussen, enerzijds, het economisch 
kapitaal voor wederpartijrisico ingevolge een gelijktijdige simulatie van de markt- 
en kredietrisicofactoren, en, anderzijds, het economisch kapitaal bij een constant 
wederpartijrisico vastgelegd in de EPE-waarde.  

 
         §15. Indien het samenstel van verrekenbare transacties aan een margeovereenkomst 
onderworpen is, maken de instellingen gebruik van een van de volgende EPE-metingen: 
 

(a) de effectieve EPE zonder rekening te houden met de margeovereenkomst; 
 

(b) de in de margeovereenkomst vastgelegde drempel, indien deze positief is, 
vermeerderd met een opslagfactor die de potentiële stijging van de risicopositie 
over de margerisicoperiode weerspiegelt. De opslagfactor wordt berekend als de 
verwachte stijging over de margerisicoperiode van de uit het samenstel van 
verrekenbare transacties voortvloeiende risicopositie, uitgaande van een actuele 
positie van nul. Bij deze berekening wordt een margerisicoperiode van ten minste 
vijf werkdagen gehanteerd voor samenstellen van verrekenbare transacties die 
slechts bestaan uit retrocessie-achtige transacties die onderworpen zijn aan 
dagelijkse bijkomende marges en dagelijkse berekening van de marktwaarde, en 
van ten minste tien werkdagen voor alle andere samenstellen van verrekenbare 
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transacties; 
 
(c) indien het model bij de raming van EE rekening houdt met de gevolgen van 
margestortingen, mag de EE van het model rechtstreeks in de vergelijking van § 8 
worden gebruikt, mits de CBFA daarmee instemt. 

 
a. Hoewel het is toegestaan om de in punt b) beschreven methode te hanteren, 

verwacht de CBFA van de instellingen die voornamelijk gebruik maken van 
margeovereenkomsten, dat zij een model opstellen voor dit aspect. 

b. Als de instelling het collateral in aanmerking neemt bij de berekening van de 
risicopositie, mag zij hier elders, met name bij haar raming van het verlies bij 
wanbetaling (“LGD”), geen rekening meer mee houden. 

 

Minimumvereisten voor EPE-modellen 
 
         §16. Het EPE-model van een instelling voldoet aan de operationele vereisten, zoals bedoeld 
in de §§ 17 tot 41. 
 
Beheer van het wederpartijrisico  
 
         §17. De instelling heeft een afdeling risicobeheer die belast is met het ontwerpen en 
implementeren van haar wederpartijrisicobeheersysteem, met inbegrip van de initiële en 
doorlopende validatie van het model. Deze afdeling controleert de integriteit van de 
inputgegevens. Tevens dient zij de rapporten op te stellen en te analyseren die betrekking hebben 
op de uitkomsten van het risicometingsmodel en waarin onder meer de relatie tussen 
risicopositiemetingen en krediet- en transactielimieten wordt beoordeeld. Deze afdeling is 
onafhankelijk van de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan, de vernieuwing en 
de verhandeling van risicoposities, staat niet bloot aan ongewenste invloeden, beschikt over 
voldoende en geschikt personeel en rapporteert rechtstreeks aan de effectieve leiding van de 
instelling. De werkzaamheden van deze afdeling zijn in hoge mate in het dagelijkse 
kredietrisicobeheerproces van de instelling geïntegreerd. Het resultaat van zijn werkzaamheden 
moet dan ook een geïntegreerd onderdeel vormen van het proces van planning, opvolging en 
beheersing van het krediet- en algemeen risicoprofiel van de instelling. 

 
         §18. Het beleid en de procedures en systemen voor het wederpartijrisicobeheer van de 
instelling zijn solide qua concept en worden op integere wijze toegepast. Een solide  
wederpartijrisicobeheerkader omvat de vaststelling, de meting, het beheer, de goedkeuring en de 
interne rapportage van dit risico. 

 

         §19. Het beleid van de instelling op het gebied van het risicobeheer houdt rekening met het 
marktrisico, het liquiditeitsrisico en de juridische en operationele risico’s die aan het 
wederpartijrisico verbonden kunnen zijn. Vooraleer zich te verbinden tegenover een wederpartij, 
toetst de instelling zijn kredietwaardigheid en houdt ze naar behoren rekening met het 
kredietrisico vóór en na afwikkeling. Deze risico’s worden zo volledig mogelijk beheerd op het 
niveau van de wederpartij (risicoposities op de wederpartij worden geaggregeerd met andere 
kredietrisicoposities) en van de onderneming. 
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         §20. Het hoogste bestuursorgaan en de effectieve leiding zijn actief betrokken bij het 
wederpartijrisicobeheersingsproces en beschouwen dit als een essentieel onderdeel van de 
activiteit waaraan aanzienlijk middelen moeten worden toegewezen. De effectieve leiding is zich 
bewust van de beperkingen en aannames van het gebruikte model en van het mogelijke effect 
ervan op de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Zij houdt tevens rekening met de onzekerheden 
van de marktomgeving en operationele kwesties, en is op de hoogte van de wijze waarop die in 
het model zijn geïntegreerd 

 
         §21. De dagelijkse rapporten over de wederpartijrisicoposities van de instelling worden 
bekeken door een leidingniveau dat hoog genoeg geplaatst is en voldoende bevoegdheden heeft 
om een afbouw op te leggen van de door afzonderlijke kredietbeheerders of handelaren besliste 
risicoposities of van de totale wederpartijrisicopositie van de instelling. 

 
         §22. Het wederpartijrisicobeheersysteem van de instelling wordt gehanteerd in combinatie 
met interne krediet- en handelslimieten. De krediet- en handelslimieten zijn aan het 
risicometingsmodel van de instelling gerelateerd op een wijze die consistent is in de tijd en die 
goed wordt begrepen door kredietbeheerders, handelaren en de effectieve leiding. 

 
          §23. De wederpartijrisicopositiemeting van de instelling houdt rekening met het dagelijkse 
en intra-day gebruik van kredietlijnen. De instelling meet haar actuele risicopositie met en 
zonder inaanmerkingneming van gestelde zekerheden. Op het niveau van de portefeuille en de 
wederpartij berekent en bewaakt de instelling de maximumrisicopositie of de potentiële 
toekomstige risicopositie (potential future exposure – PFE) voor het door haar gekozen 
betrouwbaarheidsinterval. De instelling houdt rekening met grote of geconcentreerde 
risicoposities, met inbegrip van die per groep van verbonden wederpartijen, per sector, per markt 
enz. 

 
         §24. Ter aanvulling van de wederpartijrisicoanalyse beschikt de instelling over een ordelijk 
en strikt programma van crisissimulaties dat gebaseerd is op de dagelijkse uitkomsten van haar 
risicometingsmodel. De resultaten van deze crisissimulaties worden periodiek beoordeeld door 
de effectieve leiding en worden verwerkt in het beleid en in de limieten inzake wederpartijrisico 
die door de effectieve leiding en het hoogste bestuursorgaan worden vastgelegd. Wanneer uit de 
crisissimulaties blijkt dat er sprake is van bijzondere kwetsbaarheid voor een bepaalde 
samenloop van omstandigheden, worden terstond maatregelen genomen om deze risico’s op 
passende wijze te beheren. 

 
         §25. De instelling beschikt over een procedure voor het doen naleven van een schriftelijk 
vastgelegd geheel van interne beleidslijnen, controlevoorschriften en procedures die betrekking 
hebben op de werking van het wederpartijrisicobeheersysteem. Dit systeem is goed 
gedocumenteerd en voorziet in een beschrijving van de empirische technieken die voor de 
meting van dit risico worden gehanteerd. 

 
         §26. Als onderdeel van haar eigen interneauditproces gaat de instelling periodiek over tot 
een onafhankelijk onderzoek van haar wederpartijrisicobeheersysteem. Dit onderzoek heeft 
betrekking op de afdelingen belast met de marktactiviteiten en het wederpartijrisicobeheer. Het 
algehele wederpartijrisicobeheerproces wordt periodiek onderworpen aan een onderzoek. Dit 
onderzoek heeft ten minste betrekking op de volgende specifieke punten: 

  
(a) de toereikendheid van de documentatie over het wederparijrisicobeheersysteem 
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en het wederparijrisicobeheerproces; 

        (b) de organisatie van de afdeling wederpartijrisicobeheer; 
(c) de integratie van de wederpartijrisicometingen in het dagelijkse risicobeheer; 

(d) het proces voor de fiattering van risicowaarderingsmodellen en 
waarderingssystemen die door het personeel in back- en frontofficeafdelingen 
worden gebruikt; 
(e) de validatie van significante wijzigingen in het wederpartijrisicometingsproces; 

(f) de mate waarin de wederpartijrisico’s  in het risicometingsmodel verwerkt zijn; 
(g) de deugdelijkheid van het beheersinformatiesysteem; 

(h) de nauwkeurigheid en volledigheid van wederpartijrisicogegevens; 
(i) de controle van de consistentie, tijdigheid en betrouwbaarheid van de 
gegevensbronnen die voor de interne modellen worden gebruikt, alsmede van de 
onafhankelijkheid van deze gegevensbronnen; 

(j) de nauwkeurigheid en correctheid van de aannames inzake volatiliteit en 
correlatie; 

(k) de nauwkeurigheid van de waarderings- en risicotransformatieberekeningen; 
(l) de verificatie of het model accuraat is door veelvuldige backtesting.  
 
 

Gebruikscriteria 
            §27. De verdeling van de risicoposities die voortvloeit uit het model dat wordt gebruikt 
om de effectieve EPE te berekenen, wordt in hoge mate in het dagelijkse 
wederpartijrisicobeheerproces van de instelling geïntegreerd. De uitkomsten van het model 
spelen derhalve een essentiële rol in  de procedures inzake de kredietgoedkeuring, het 
wederpartijrisicobeheer, de interne eigenvermogensallocatie en het deugdelijk bestuur van de 
instelling. 
 

De modellering van het wederpartijrisico moet zijn geïntegreerd in het 
risicobeheerproces. Modellen die uitsluitend bestemd zijn voor de berekening van 
het reglementaire eigen vermogen kunnen niet worden toegelaten.  

 
          §28. De instelling registreert haar gebruik van modellen waaruit een verdeling van 
wederpartijrisicoposities resulteert. De instelling moet derhalve kunnen aantonen dat zij voor de 
berekening van de verdeling van risicoposities waarop de EPE-berekening is gebaseerd, 
gedurende ten minste een jaar voordat de CBFA haar toestemming verleent, gebruik heeft 
gemaakt van een model dat in grote lijnen voldoet aan de minimumvereisten vermeld in dit 
artikel.  

 

          §29. Het gehanteerde model waaruit de verdeling van de wederpartijrisicoposities 
resulteert, maakt deel uit van een kader voor het wederpartijrisicobeheer dat de vaststelling, de 
meting, het beheer, de goedkeuring en de interne rapportage van het wederpartijrisico omvat. Dit 
kader behelst tevens de meting van het gebruik van kredietlijnen (waarbij 
wederpartijrisicoposities met andere kredietrisicoposities worden geaggregeerd) en de interne 
eigenvermogensallocatie. Naast de verwachte positieve risicopositie (EPE) meet en beheert de 
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instelling ook haar actuele risicopositie. In voorkomend geval meet de instelling die actuele 
risicopositie met en zonder inaanmerkingneming van gestelde zekerheden. Aan de 
gebruikscriteria is voldaan indien de instelling gebruik maakt van andere 
wederpartijrisicometingen, zoals de maximumrisicopositie of de potentiële toekomstige 
risicopositie (potential future exposure – PFE) op basis van de verdeling van de risicoposities die 
voortvloeit uit hetzelfde model als voor de berekening van de EPE. 

 

         §30. De instelling is in staat de EE dagelijks te ramen, tenzij zij aan de CBFA kan aantonen 
dat haar wederpartijrisicoposities een minder frequente berekening rechtvaardigen. Zij berekent 
haar EE langs het tijdsprofiel van prognosehorizonten waarin adequaat de tijdsstructuur van de 
toekomstige kasstromen en de looptijd van de contracten tot uiting komen, en op een wijze die 
consistent is met het belang en de samenstelling van de risicoposities. 

 

         §31. Een risicopositie wordt gemeten, opgevolgd en beheerst over de hele duur van alle 
contracten van het samenstel van verrekenbare transacties (en niet alleen over een tijdshorizon 
van een jaar). Wanneer de looptijd van de risicopositie de tijdshorizon van een jaar overtreft, 
beschikt de instelling over procedures voor het onderkennen en beheersen van de 
wederpartijrisicoposities. De voorspelde toename van de risicopositie is een input in het door de 
instelling gebruikte interne berekeningsmodel voor het eigen vermogen. 

 

Crisissimulaties (Stresstests) 
 
          §32. De instelling beschikt over deugdelijke procedures voor het verrichten van 
crisissimulaties bij de beoordeling van de eigenvermogenstoereikendheid voor het 
wederpartijrisico. Deze metingen worden vergeleken met de EPE-meting en door de instelling 
als  een  onderdeel  van  de  in  titel  XII bedoelde procedure beschouwd. Bij het verrichten van 
crisissimulaties wordt door de instelling tevens nagegaan welke mogelijke gebeurtenissen of 
toekomstige veranderingen in economische omstandigheden ongunstige gevolgen kunnen 
hebben voor de kredietrisicoposities van de instelling en wordt beoordeeld in hoeverre de 
instelling tegen dergelijke veranderingen bestand is. 
 

Een van de mogelijke scenario’s is een industriële of economische recessie, 
specifieke gebeurtenissen op bepaalde markten of een vermindering van de 
liquiditeit.  

 
          §33. De instelling verricht crisissimulaties die betrekking hebben op haar 
wederpartijrisicoposities en die tegelijk op markt- en kredietrisicofactoren slaan. In de simulaties 
met betrekking tot het wederpartijrisico wordt rekening gehouden met het concentratierisico (ten 
aanzien van een enkele wederpartij of groepen van wederpartijen), het correlatierisico tussen 
markt- en kredietrisico en het risico dat de liquidatie van de posities op de wederpartij een 
marktbeweging kan veroorzaken. Bij deze simulaties moet ook rekening kunnen worden 
gehouden met het effect van dergelijke marktbewegingen op de eigen posities van de instelling, 
die dit effect meeneemt in de beoordeling van het wederpartijrisico. 

 

Wrong-way risico 
           §34. De instelling houdt terdege rekening met risicoposities die aanleiding geven tot het 
ontstaan van een significant algemeen wrong-way risico. 
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          §35. De instelling beschikt over procedures om specifieke gevallen van wrong-way 
risico’s te onderkennen, te bewaken en te beheersen zodra een begin wordt gemaakt met een 
transactie en tijdens de gehele duur van de transactie. 
 

Deugdelijkheid van de modelleringsprocedure 
 
          §36. Het model weerspiegelt de voorwaarden en specificaties van een transactie op 
passende, volledige en conservatieve wijze. Deze voorwaarden omvatten onder meer maar zijn 
niet beperkt tot contractuele notionele bedragen, looptijd, referentieactiva, margeovereenkomsten 
en nettingovereenkomsten. De voorwaarden en specificaties worden geregistreerd in een 
beveiligde gegevensbank die onderworpen is aan een formele en periodieke audit. De 
voorwaarden en specificaties voor het erkennen van nettingovereenkomsten vereisen de 
aftekening door juridisch personeel om de uitvoerbaarheid in rechte van de netting te verifiëren, 
alsmede het invoeren in de gegevensbank door een onafhankelijke afdeling. Ook de transmissie 
van de gegevens over de transactievoorwaarden en -specificaties naar het model wordt aan een 
interne audit onderworpen en er bestaan formele afstemmingsprocessen tussen het model en de 
brongegevenssystemen om voortdurend te verifiëren of de transactievoorwaarden en -
specificaties op correcte of althans conservatieve wijze in de EPE worden weerspiegeld. 

 
          §37. Het interne model maakt gebruik van actuele marktgegevens om actuele risicoposities 
te berekenen. Wanneer historische gegevens worden gehanteerd om de volatiliteit en de 
correlaties te ramen, moeten historische gegevens over een periode van ten minste drie jaar 
worden gebruikt en dienen die elk kwartaal te worden geactualiseerd of vaker indien de 
marktomstandigheden dit vereisen. De gegevens bestrijken het gehele spectrum van 
economische omstandigheden, zoals een volledige economische cyclus. Een onafhankelijke 
afdeling valideert de prijs vastgelegd door de bedrijfslijnen. De gegevens worden onafhankelijk 
van de bedrijfslijnen verkregen, tijdig en volledig in het model ingevoerd en bewaard in een 
beveiligde gegevensbank die aan een formele en periodieke audit onderworpen is. De instelling 
beschikt tevens over een goed ontwikkelde procedure tot waarborg van de gegevensintegriteit 
om de gegevens te schonen voor fouten en/of anomalieën. Indien in het model gebruik maakt van 
benaderende in de plaats van daadwerkelijke marktgegevens, onder meer voor nieuwe producten 
waarvoor geen gegevens van ouder dan drie jaar beschikbaar zijn, wordt in de interne 
beleidslijnen aangegeven welke geschikte benaderende gegevens zijn en toont de instelling op 
empirische wijze aan dat de benaderende gegevens een conservatief beeld geven van het 
onderliggende risico onder ongunstige marktomstandigheden. Indien het model het effect van 
een zekerheid op de veranderingen van de marktwaarde van het samenstel van verrekenbare 
transacties omvat, beschikt de instelling over gepaste historische gegevens om de volatiliteit van 
de zekerheid in het model te vatten. 

 
          §38. Het model is onderworpen aan een validatieproces. Het proces wordt duidelijk 
omschreven in de beleidslijnen en procedures van de instelling. In het kader van het 
validatieproces wordt gespecificeerd welke nazichten nodig zijn om de deugdelijkheid van het 
model te waarborgen en welke omstandigheden leiden tot afwijkingen van de aannames en 
kunnen resulteren in een onderschatting van de EPE. In het kader van het validatieproces wordt 
nagegaan of het model alomvattend is. 

 

          §39. De instelling bewaakt de relevante risico’s en beschikt over procedures om haar EPE-
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raming aan te passen wanneer deze risicoposities significant worden. Dit omvat onder meer het 
volgende: 

 

(a) de instelling onderkent en beheert haar specifieke blootstelling aan wrong-way 
risico’s; 

(b) in het geval van risicoposities met een stijgend risicoprofiel na een jaar 
vergelijkt de instelling regelmatig de EPE-raming over een jaar met de EPE over 
de looptijd van de positie; 

(c) in het geval van risicoposities met een korte restlooptijd (minder dan een jaar) 
vergelijkt de instelling regelmatig de vervangingskosten (actueel risico) en het 
gerealiseerde risicoprofiel en/of slaat zij gegevens op die een dergelijke 
vergelijking mogelijk maken. 

 

         §40. Een instelling beschikt over interne procedures om te verifiëren of een transactie valt 
onder een in rechte uitvoerbare nettingovereenkomst die aan de toepasselijke vereisten van 
artikel V.10 voldoet voordat zij de desbetreffende transactie in een samenstel van verrekenbare 
transacties opneemt. 

 
          §41. Een instelling die gebruik maakt van zekerheden om haar wederpartijrisico te 
verminderen, beschikt over interne procedures om te verifiëren of een zekerheid aan de 
rechtszekerheidseisen van hoofdstuk 5 voldoet voordat zij het effect van de desbetreffende 
zekerheid in haar berekeningen meeneemt. 

 

Validatievereisten voor EPE-berekeningsmodellen 
          §42. Het EPE-berekeningsmodel van een instelling voldoet aan de onderstaande 
validatievereisten: 
 
- De kwalitatieve validatievereisten van titel IX, hoofdstuk 8; 
 
- Rentetarieven, wisselkoersen, aandelenkoersen, grondstoffen en andere marktrisicofactoren 
worden over lange tijdshorizonten gepronosticeerd voor de meting van de 
wederpartijrisicopositie. De prestatie van het prognosemodel voor de marktrisicofactoren wordt 
over een lange tijdshorizon gevalideerd; 
 
- De prijsmodellen voor de berekening van de wederpartijrisicopositie in een bepaald scenario 
waarbij marktrisicofactoren toekomstige schokken ondergaan, worden getest in het kader van het 
validatieproces van het model. In prijsmodellen voor opties wordt rekening gehouden met de 
niet-lineariteit van de optiewaarde ten opzichte van marktrisicofactoren; 
 
- In het EPE-berekeningsmodel wordt transactiespecifieke informatie verwerkt om risicoposities 
te aggregeren op het niveau van het samenstel van verrekenbare transacties. De instelling 
verifieert of de transacties in het model in het passende samenstel van verrekenbare transacties 
zijn ondergebracht; 
 
- Het EPE-berekeningsmodel bevat ook transactiespecifieke informatie om het effect van 
margeovereenkomsten in aanmerking te nemen. Het houdt rekening met zowel het actuele 
bedrag van de marge als met toekomstige margestortingen tussen wederpartijen. Het model 
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houdt tevens rekening met de aard van de margeovereenkomsten (unilateraal of bilateraal), de 
frequentie van de margeopvragingen, de margerisicoperiode, de minimumomvang van de niet 
door margestortingen gedekte risicopositie die de instelling bereid is te accepteren en het 
minimumbedrag van elke overdracht. Een dergelijk model modelleert de verandering in de 
marktwaarde van de gestelde zekerheden of past de regels toe van hoofdstuk 5; 
 
- In het kader van het validatieproces van het model wordt een statische, op historische gegevens 
gebaseerde backtesting uitgevoerd op representatieve wederpartijportefeuilles. De instelling 
verricht deze backtesting regelmatig op een aantal representatieve (feitelijke of hypothetische) 
wederpartijportefeuilles. Deze representatieve portefeuilles worden gekozen op grond van hun 
gevoeligheid voor de wezenlijke correlatie- en risicofactoren waaraan de instelling is 
blootgesteld; 
 
- Indien uit de backtesting blijkt dat het model niet precies genoeg is, trekt de CBFA de 
modelgoedkeuring in of legt zij passende maatregelen op om ervoor te zorgen dat het model 
onmiddellijk wordt verbeterd. Zij kan tevens eisen dat voldoende eigen vermogen wordt 
aangehouden overeenkomstig de bepalingen van titel XII.  

 

 
a. Aangezien de wederpartijrisico’s afhankelijk zijn van de veranderingen in de 

marktvariabelen, is de validatie van een EPE-model vergelijkbaar met de validatie van 
een VaR-model voor het marktrisico. Voor een aantal punten die validatie vergen, 
verschilt de EPE-modellering evenwel, namelijk: 

b. De voorspelling van de risicofactoren moet een lange periode bestrijken om het 
wederpartijrisico te berekenen, terwijl bij de VaR een korte tijdspanne wordt 
beschouwd. 

c. Bij het EPE-model moet rekening worden gehouden met de specifieke aspecten van 
elke transactie om een totaal te bekomen op het niveau van het samenstel van 
verrekenbare transacties.  De instellingen moeten erop toezien dat de transacties 
worden toegewezen aan het passend samenstel van verrekenbare transacties. 

d. Bij het EPE-model moet tevens rekening worden gehouden met de specifieke aspecten 
van elke transactie om de huidige en toekomstige gevolgen van margestortingen te 
berekenen. Er moet meer bepaald rekening worden gehouden met de frequentie van de 
margeopvragingen, de minimale opvragingsdrempel en de margerisicoperiode 
(“margin period of risk”). 

 

Afdeling II – Schuldvernieuwingsovereenkomsten en 
schuldvergelijkingsovereenkomsten (contractual netting) 

 
Art V.10 
 
         §1. Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder “nettingovereenkomst”, een 
schuldvernieuwings- of schuldvergelijkingsovereenkomst verstaan, onder "wederpartij" elke 
persoon (met inbegrip van natuurlijke personen) die bekwaam is een nettingovereenkomst te 
sluiten, en onder "crossproductnettingovereenkomst" een schriftelijke bilaterale 
nettingovereenkomst tussen een instelling en een wederpartij waarbij een enkele juridische 
verbintenis tot stand komt die alle daarin opgenomen en tot verschillende productsoorten behorende 
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bilaterale raamovereenkomsten en transacties dekt. Crossproductnetting geldt niet voor andere 
nettingtransacties dan op bilaterale basis. 
 
Met het oog op crossproductnetting worden de volgende producten geacht tot verschillende 
categorieën te behoren: 
 

i) retrocessietransacties, omgekeerde retrocessietransacties, transacties inzake 
verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen; 

 
ii)  margeleningstransacties; en 
 
iii) de in artikel V.5, § 1 genoemde contracten. 

 

          §2. 1°. Indien een instelling met een wederpartij een bilaterale schuldvernieuwings- of 
schuldvergelijkingsovereenkomst heeft gesloten, mogen, voor de berekening van de 
risicopositiewaarde en mits voorafgaande toestemming van de CBFA, de uit deze overeenkomst 
resulterende nettobedragen als berekend op de in § 3 bepaalde wijze, worden gewogen in plaats van 
de betreffende brutobedragen.   
 
          Het eerste lid is van toepassing op crossproductnettingovereenkomsten voor instellingen die 
van de CBFA toestemming hebben gekregen om de in artikel V.9 beschreven methode te hanteren, 
voor onder die methode begrepen transacties. Onderlinge nettingtransacties tussen leden van een 
groep worden niet erkend voor de berekening van de eigenvermogensvereisten 
 
 
         2°. Onder "bilaterale schuldvernieuwingsovereenkomst" wordt een overeenkomst verstaan 
tussen een instelling en haar wederpartij, op grond waarvan wederkerige vorderingen en 
verplichtingen van de partijen automatisch worden verrekend, waarbij de schuldvernieuwing 
telkens wanneer zij van toepassing is, leidt tot de vaststelling van één enkel nettobedrag waardoor 
een juridisch bindende nieuwe verbintenis ontstaat die de vroegere verbintenissen vervangt. 
 
         3°. Opdat de CBFA het risicoverminderend karakter van bilaterale schuldvernieuwings- en 
schuldvergelijkingsovereenkomsten zou kunnen erkennen, moeten deze overeenkomsten voldoen 
aan de volgende voorwaarden : 
 
        i)  De instelling heeft met haar wederpartij een schuldvernieuwings- of  

schuldvergelijkingsovereenkomst gesloten, waaruit één enkele juridische verplichting 
ontstaat die alle onder die overeenkomst vallende verrichtingen bestrijkt, zodat, ingeval 
de wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet ingevolge in gebreke blijven, 
faillissement, liquidatie of andere soortgelijke omstandigheden, de instelling slechts een 
vordering tot ontvangst of een verplichting tot betaling heeft ten belope van het 
nettobedrag van de tegen marktwaarde gewaardeerde positieve en negatieve waarden 
van de verschillende onder de overeenkomst vallende verrichtingen; 

 
 ii) De instelling heeft de CBFA schriftelijke en met redenen omklede juridische adviezen 

ter beschikking gesteld, waaruit blijkt dat, in geval van een geschil, de bevoegde 
rechterlijke en bestuurlijke autoriteiten tot de bevinding zouden komen dat, in de in (i) 
beschreven gevallen, de vorderingen en verplichtingen van de instelling beperkt zijn tot 
het nettobedrag als bedoeld in (i), krachtens: 
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- het recht van het rechtsgebied waarin de wederpartij statutair is opgericht en, indien het 
een buitenlands bijkantoor van een onderneming betreft, tevens het recht van het 
rechtsgebied waarin het bijkantoor is gevestigd; 
 
- het recht dat toepassing is op de afzonderlijke onder de overeenkomst vallende 
verrichtingen; 
    
- het recht dat van toepassing is op elke overeenkomst die noodzakelijk is ter uitvoering 
van de schuldvernieuwing of schuldvergelijking; 
 
- de bedoelde juridische adviezen mogen, mits goedkeuring van de CBFA, per type van 
schuldvernieuwing of schuldvergelijking worden opgesteld; 

 
iii) De instelling beschikt over passende procedures om de rechtsgeldigheid van de door 

haar gesloten overeenkomsten voortdurend te toetsen aan eventuele wijzigingen in de 
toepasselijke wetgeving; 

 
iv)      De instelling bewaart alle vereiste documentatie in haar dossiers; 

 
v)  De effecten van de netting worden als factor meegewogen in de raming van de instelling 

van de totale kredietrisicoposities voor elke wederpartij en de instelling beheert haar 
wederpartijkredietrisico op die basis; 

 
vi)  Het kredietrisico voor elke wederpartij wordt samengevoegd om vanuit juridisch 

oogpunt te komen tot één enkele risicopositie voor alle transacties. Deze optelling wordt 
als factor meegewogen in de procedures inzake kredietlimieten en 
eigenvermogensvereisten.  

 
vii)  De overeenkomsten bevatten geen beding op grond waarvan een niet in gebreke zijnde 

partij slechts beperkte betalingen of geen betalingen aan de boedel van de in gebreke 
zijnde wederpartij moet verrichten (zogenaamde "walkaway"-clausule).  

 
 

         4°. De CBFA zal het risicoverminderend karakter slechts erkennen op voorwaarde dat ieder 
van de betrokken toezichthoudende autoriteiten overtuigd is van de rechtsgeldigheid van de 
schuldvernieuwing of schuldvergelijking  krachtens de toepasselijke rechtsstelsels. 

 
5°. Onverminderd het bovenstaande, moeten crossproductnettingovereenkomsten 

beantwoorden aan de volgende criteria: 
 

a) het in punt 3, i) bedoelde nettobedrag is het nettobedrag van de positieve en 
negatieve uitverkoopwaarden (close out values) van de eventuele opgenomen 
afzonderlijke bilaterale raamovereenkomst en van de tegen marktwaarde 
gewaardeerde positieve en negatieve waarden van de afzonderlijke transacties (de 
“Crossproductnettowaarde”);  
 
b) het in punt 3, ii) bedoelde schriftelijke en met redenen omklede juridisch advies 
behelst de geldigheid en juridische uitvoerbaarheid van het geheel van de 
crossproductnettingovereenkomst, en het effect ervan op de essentiële bepalingen 
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van elke erin opgenomen afzonderlijke bilaterale raamovereenkomst. Een juridisch 
advies wordt als zodanig erkend door de juridische gemeenschap in de lidstaat die de 
instelling een vergunning heeft verleend of door een “memorandum of law” waarin 
alle relevante aspecten naar behoren worden gemotiveerd; 
 
c) de instelling beschikt over de in punt 3, iii) bedoelde procedures om te verifiëren 
dat elke transactie die in het samenstel van verrekenbare transacties moet worden 
opgenomen, wordt gedekt door een juridisch advies; 
d) bij het in aanmerking nemen van de crossproductnettingovereenkomst blijft de 
instelling de vereisten naleven voor de erkenning van bilaterale 
nettingovereenkomsten en de vereisten van hoofdstuk 5 voor de erkenning van 
kredietrisicomatiging, zoals van toepassing, met betrekking tot elke opgenomen 
afzonderlijke bilaterale raamovereenkomst en transactie. 

 
         §3. Gevolgen van de inaanmerkingneming 
 

Met het oog op de toepassing van de artikelen V.8 en V.9 worden de nettingovereenkomsten erkend 
zoals daarin omschreven.  
 
Met het oog op de toepassing van de artikelen V.6 en V.7 worden de nettobedragen op de volgende 
wijze berekend :  
 
 

Schuldvernieuwingsovereenkomsten : 
 
 Bij toepassing van de methode als bedoeld in artikel V.6, worden het eerste en het tweede 

element berekend door de schuldvernieuwingsovereenkomst in aanmerking te nemen.   
 
 Bij toepassing van de methode als bedoeld in artikel V.7, wordt de theoretische hoofdsom of de 

onderliggende waarde berekend, rekening houdend met de schuldvernieuwingsovereenkomst. 
 
 Schuldvergelijkingsovereenkomsten 
 
 Bij toepassing van de methode als bedoeld in artikel V.6 kan, voor de berekening van het eerste 

element, de vervangingskost voor verrichtingen die onder een schuldvergelijkingsovereenkomst 
vallen, worden berekend door de actuele theoretische nettovervangingskost die uit de 
overeenkomst resulteert, in aanmerking te nemen; wanneer de schuldvergelijking tot een 
nettoverplichting leidt voor de berekenende instelling, wordt de vervangingskost beschouwd als 
gelijk aan zero.   

 
Het tweede element, het potentieel toekomstig kredietrisico van de onder de 
schuldvergelijkingsovereenkomst vallende verrichtingen, wordt berekend met toepassing van de 
formule : 

‘PKRverlaagd = (0,4*PKRbruto) + (0,6*NBR*PKRbruto)’ 
 

waarbij : 
 PKRverlaagd = het verlaagde bedrag van het potentieel toekomstig kredietrisico 
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van de verrichtingen met eenzelfde wederpartij die onder een 
juridisch geldende bilaterale schuldvergelijkingsovereenkomst 
vallen; 

   
 PKRbruto = de som van de bedragen van de potentiële toekomstige 

kredietrisico’s van elk van de verrichtingen met dezelfde 
wederpartij die onder de juridisch geldende bilaterale 
schuldvergelijkingsovereenkomst vallen, en welke bedragen 
worden berekend met toepassing van de in artikel V.6 vermelde 
eerste methode;  

   
 NBR = “netto-/brutoratio”, zijnde het quotiënt van de 

nettovervangingswaarde van de verrichtingen die onder de 
bilaterale schuldvergelijkingsovereenkomst met de wederpartij 
vallen (teller) en de brutovervangingswaarde van dezelfde 
verrichtingen die onder bedoelde 
schuldvergelijkingsovereenkomst met die wederpartij vallen 
(noemer). 

 
 Voor de berekening van het potentieel toekomstig kredietrisico volgens bovenstaande formule 

mogen de onder de schuldvergelijkingsovereenkomst vallende perfect matchende contracten 
worden beschouwd als één enkel contract, waarvan de theoretische hoofdsom gelijk is aan de 
netto-opbrengsten. Perfect matchende contracten zijn termijnverrichtingen op valuta (of 
soortgelijke verrichtingen) waarvan de theoretische hoofdsom gelijk is aan de kasstromen,  
waarbij de kasstromen op dezelfde datum vervallen en geheel of gedeeltelijk in dezelfde valuta 
luiden. 

 
 Bij toepassing van de methode als bedoeld in artikel V.7 : 
 

- worden onder een schuldvergelijkingsovereenkomst vallende perfect matchende contracten 
beschouwd als één enkel contract waarvan de theoretische hoofdsom gelijk is aan de netto-
opbrengsten;  de in artikel V.7 bepaalde percentages zijn op overeenkomstige wijze van  
toepassing; 

 
- voor alle overige in de tabel bedoelde transacties, zijn de hiernavolgende percentages van 
 toepassing : 

 
Looptijd 
(1) 
 

 
Verrichtingen 
op rente 

 
Verrichtingen op valuta 
of goud 

   
 1 jaar 0,35 % 1,50 % 

   
> 1 jaar en  2 jaar 0,75 % 3,75 % 
   
per bijkomende periode 
van maximum 1 jaar 

0,75 % 2,25 % 

(1) Voor verrichtingen op valuta of goud, de oorspronkelijke looptijd; voor verrichtingen op rente, de resterende 
looptijd. 
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Hoofdstuk 4 : Bepaling van de risicowegingen 

Afdeling I - Algemene beginselen 

 
Art. V.11 
 

§1. Overeenkomstig artikel V.1 worden voor de berekening van het gewogen risicovolume 
wegingen toegepast op alle risicoposities waarvan de waarde bepaald wordt overeenkomstig 
hoofdstuk 2, tenzij die risicoposities op basis van titel II in mindering worden gebracht op het eigen 
vermogen of tenzij hun weging bepaald is in artikel II.2.  

 
Voor instellingen met een activiteit in het buitenland dient te worden opgemerkt dat het 
door de CBFA vastgelegde wegingssysteem moet worden toegepast voor verrichtingen 
die rechtstreeks vanuit België worden uitgevoerd. Dit geldt ook voor de activiteiten van 
ondernemingen die in het buitenland zijn gevestigd en die bij de berekening van de 
vereisten op geconsolideerde basis deel uitmaken van de consolidatieperimeter. 

De toegepaste weging hangt af van de categorie waarin de risicopositie is ondergebracht overeen-
komstig artikel V.15, en, in de mate als bepaald in artikel V.16, van zijn kredietwaardigheid.  
Voor de bepaling van de kredietwaardigheid mogen de kredietbeoordelingen van externe krediet-
beoordelingsinstellingen (EKBI´s) worden gebruikt overeenkomstig de artikelen V.12 tot V.14 of 
de kredietbeoordelingen van exportkredietverzekeringsmaatschappijen, volgens de modaliteiten 
beschreven in artikel V.16, §1, 6° en 7°.  

 

Wanneer er een externe kredietbeoordeling beschikbaar is voor een wederpartij, moet 
de instelling daar gebruik van maken om de risicoweging te bepalen.  Bij de toepassing 
van dit principe houdt de CBFA in voorkomend geval rekening met het 
evenredigheidsbeginsel, zodat de instellingen geen systeem moeten ontwikkelen voor de 
opvolging van de externe kredietbeoordelingen terwijl hun wederpartijen die over een 
kredietbeoordeling beschikken, zeer beperkt zijn in aantal en zij op die wederpartijen 
niet regelmatig risicoposities hebben. Die mogelijkheid is enkel gerechtvaardigd voor 
de zeer kleine vennootschappen die onder de toepassing van dit reglement vallen, en dit 
op voorwaarde dat de CBFA voorafgaandelijk wordt ingelicht en geen bezwaar maakt. 
Wanneer een instelling gebruik wenst te maken van die mogelijkheid, doet zij dit 
consequent, om reglementaire arbitrage te vermijden, en past zij op haar risicoposities 
de hoogste weging toe die geldt voor de betrokken risicopositiecategorie, zoals die 
bepaald is in artikel V.15.   

 
§2. De weging van een risicopositie die het voorwerp uitmaakt van kredietprotectie, mag op 

basis van hoofdstuk 5 worden aangepast. 

§3. De risicoposities waarvoor in afdeling II geen risicowegingen zijn opgenomen, krijgen 
een weging van 100 %, behoudens indien ze betrekking hebben op effectiseringsverrichtingen of 
indien ze rechtstreeks in mindering worden gebracht op het eigen vermogen of bedoeld zijn in 
artikel II.2.  

De risicowegingen voor effectiseringsverrichtingen zijn bepaald in titel VII.  
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Art. V.12 
 

§1. Een externe kredietbeoordeling mag voor de bepaling van de weging van een 
risicopositie op basis van artikel V.11 slechts worden gebruikt als de EKBI die de beoordeling 
toekent, door de CBFA is erkend als zijnde geschikt voor die doeleinden (hierna "erkende EKBI"). 

§2. De CBFA erkent een EKBI als zijnde geschikt voor de doeleinden van artikel V.11 
slechts als ze zich ervan heeft overtuigd dat de beoordelingsmethodiek van de instelling voldoet aan 
de criteria objectiviteit, onafhankelijkheid, doorlopende toetsing en transparantie en dat de 
toegekende kredietbeoordelingen betrouwbaar en transparant zijn. Daartoe houdt de CBFA 
rekening met de technische criteria in hoofdstuk 6. Wanneer een EKBI is geregistreerd als 
kredietratingbureau overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 september 2009 over Kredietratingbureaus, gaat de CBFA ervan uit dat de 
beoordelingsmethodiek van deze instelling aan de criteria van objectiviteit, onafhankelijkheid, 
doorlopende toetsing en transparantie voldoet. 

§ 3. Als de bevoegde autoriteiten van een lidstaat een EKBI hebben erkend, mag de CBFA 
die erkenning overnemen en hoeft ze niet zelf een evaluatie te verrichten. 
 
Art. V.13 

 
§1. De CBFA bepaalt op basis van de technische criteria in hoofdstuk 6 in welke in afdeling 

II van dit hoofdstuk genoemde kredietwaardigheidscategorie de desbetreffende krediet-
beoordelingen van een erkende EKBI moeten worden ondergebracht.  

 
§2. Als de bevoegde autoriteiten van een lidstaat de onderbrenging op basis van § 1 hebben 

bepaald, mag de CBFA die overnemen en hoeft ze niet zelf een onderbrenging te bepalen. 

a. Algemene beginselen : 

De erkenning door de CBFA mag niet worden beschouwd als een bevestiging van de 
geldigheid van de kredietbeoordelingen voor andere toepassingen dan de berekening 
van de eigenvermogensvereisten volgens de standaardbenadering (voor het krediet-
risico) of volgens de ratingbenadering (voor de effectisering). De instelling blijft 
volledig verantwoordelijk voor haar intern risicobeheer.  

De erkenningsprocedure start zodra de CBFA het erkenningsdossier ontvangt. De 
aanvraag kan worden ingediend hetzij door de EKBI zelf, hetzij door een instelling of 
een groep van instellingen. In dit laatste geval moet de EKBI haar medewerking 
verlenen voor het verstrekken van de nodige inlichtingen. 

Een instelling mag echter geen erkenning aanvragen voor een EKBI die haar dochter-
onderneming is, en mag de kredietbeoordelingen van een dergelijke EKBI ook niet 
gebruiken voor reglementaire doeleinden. 

Wanneer de aanvraag wordt ingediend door de EKBI, moet die EKBI aan de CBFA 
bewijzen dat minstens één in België gevestigde instelling van plan is haar krediet-
beoordelingen te gebruiken voor de berekening van de eigenvermogensvereisten. Dit 
bewijs kan onder meer worden geleverd door vermelding van de naam van een 
instelling. 
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De erkenningsaanvraag wordt apart beoordeeld voor de volgende drie markt-
segmenten: openbare financiën (« public finance »), handelsentiteiten met inbegrip van 
ondernemingen en financiële vennootschappen (« commercial entities including 
corporates and financial companies ») en gestructureerde producten met inbegrip van 
effectiseringen (« structured finance including securitisation »). De segmenten 
waarvoor de erkenning wordt aangevraagd en het gebruik dat ervan gemaakt wordt, 
moeten duidelijk worden vermeld. 

Elke erkenningsaanvraag moet gestaafd worden met uitgebreide, transparante en 
voldoende beknopte documentatie. 

Het niveau waarop de erkenning van een EKBI moet gebeuren, is niet als dusdanig 
vastgelegd.  Dit hangt af van het feit of een gegeven kredietwaardigheidscategorie 
overeenstemt met de kredietbeoordeling van een gegeven entiteit, ongeacht waar die 
beoordeling is gegeven.  

Indien de EKBI op groepsniveau kan aantonen dat elke dochteronderneming waarvoor 
de erkenning wordt aangevraagd de praktijken en procedures volgt die op 
groepsniveau zijn vastgesteld, moet er geen aparte aanvraag worden ingediend voor 
elke dochteronderneming. Indien de methodes, praktijken en procedures die de 
dochterondernemingen hanteren, echter aanzienlijk verschillen van die van de groep, 
moeten er wel aparte aanvragen worden ingediend.  

Gezien hun specifieke kenmerken kunnen « affiliates » en « joint ventures » niet worden 
opgenomen in de erkenningsaanvraag op groepsniveau. 

b. Erkenningswijzen : 

De erkenning door de CBFA kan op twee manieren gebeuren : 

- hetzij rechtstreeks, waarbij de CBFA onderzoekt in welke mate voldaan is aan de 
verschillende criteria, 

- hetzij onrechtstreeks, waarbij de CBFA niet onderzoekt of de verschillende criteria 
vervuld zijn, maar zich baseert op de erkenning door de bevoegde autoriteiten van 
een andere lidstaat. 

Het is echter goed mogelijk dat sommige EKBI’s in verschillende lidstaten erkenning 
aanvragen of dat instellingen van verschillende lidstaten erkenning aanvragen voor 
eenzelfde EKBI. 

Hoewel de (rechtstreekse of onrechtstreekse) erkenning in fine moet gebeuren door 
elke bevoegde autoriteit van de Europese Unie, zouden de erkenningsaanvragen 
efficiënter kunnen worden behandeld indien de verschillende betrokken autoriteiten 
zouden samenwerken. 

Om de coördinatie tussen de bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken, wanneer die 
nuttig wordt geacht, is het noodzakelijk dat die autoriteiten weten wie de bevoegde 
Europese autoriteiten zijn die de toelaatbaarheid van de betrokken EKBI moeten 
onderzoeken, ongeacht welke entiteit de erkenning heeft aangevraagd. 
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Of de CBFA deelneemt aan een gemeenschappelijke beoordeling (« joint assessment ») 
van een erkenningsaanvraag hangt af van de specifieke kenmerken van de EKBI, en 
met name van het belang van die EKBI voor de Belgische sector. 

Wanneer de CBFA deelneemt aan de gemeenschappelijke beoordeling, baseert zij haar 
uiteindelijke beslissing op de resultaten van die analyse zonder die evenwel blindelings 
te volgen.  

De CBFA behoudt zich altijd het recht voor bijkomende inlichtingen te vragen en 
nadere analyses te verrichten indien zij dit nodig acht. Dit zou onder meer het geval 
kunnen zijn wanneer bepaalde organisatorische of methodologische aspecten specifiek 
zijn voor bepaalde geografische zones en die aspecten vragen oproepen bij de globale 
beoordeling op groepsniveau. 

De CBFA baseert zich voor haar beoordeling op een standaardvragenlijst (« common 
basis application pack ») en op alle andere aanvullende informatie die door de EKBI 
wordt verstrekt. 

De EKBI wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing van de CBFA. 

c. Informatieverstrekking door de EKBI : 

 EKBI’s die erkend willen worden door de CBFA moeten minstens de gegevens 
verstrekken die gevraagd worden in de standaardvragenlijst (« common basis 
application pack »). Indien nodig kan de CBFA altijd bijkomende inlichtingen vragen 
om haar oordeel te kunnen funderen. 

d. Bekendmaking : 

 De CBFA maakt de lijst van de erkende EKBI’s bekend via een circulaire die op haar 
website beschikbaar wordt gesteld. Daarbij worden voor elke EKBI de volgende 
gegevens vermeld : het segment of de segmenten waarvoor de erkenning geldt, de 
overeenstemmende « mapping », de gehanteerde erkenningsprocedure en de aanvrager 
van de erkenning. 

e. Follow-up: 

 Erkende EKBI’s moeten blijvend voldoen aan de erkenningscriteria. 

Om dit na te gaan evalueert de CBFA de impact van belangrijke veranderingen die de 
EKBI haar heeft meegedeeld, zoals bepaald in artikel V.84, §3. 

Bovendien wordt er om de vijf jaar een grondig onderzoek uitgevoerd. 

Indien de oorspronkelijke erkenning op grond van een gemeenschappelijke beoordeling 
werd toegekend, zal voor de follow-up op dezelfde manier te werk worden gegaan. 

Wanneer een EKBI niet meer voldoet aan de vereisten, erkent de CBFA die EKBI niet 
langer als zijnde geschikt voor de berekening van de eigenvermogensvereisten. 
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Art. V.14 
 

§1. Als een instelling voor de berekening van de gewogen risicobedragen de krediet-
beoordelingen van EKBI´s of van exportkredietverzekeringsmaatschappijen gebruikt, dient ze 
consequent en op basis van hoofdstuk 6, afdeling II te werk gegaan. De instelling mag die krediet-
beoordelingen niet selectief gebruiken. 

 De instellingen kunnen naar keuze gebruikmaken van de externe kredietbeoordelingen 
van door de CBFA erkende EKBI’s. Wanneer een instelling ervoor kiest gebruik te 
maken van de kredietbeoordelingen van bepaalde EKBI’s voor de risicoposities van 
een reglementaire portefeuille, moet zij die kredietbeoordelingen echter consequent 
blijven gebruiken voor alle risicoposities van de betrokken portefeuille. 

§2. De instellingen maken gebruik van aangevraagde kredietbeoordelingen. Met 
toestemming van de CBFA mogen ze echter ook gebruikmaken van niet-aangevraagde 
beoordelingen. 

 De CBFA verwacht van de instellingen dat ze gebruikmaken van de aangevraagde 
externe kredietbeoordelingen. Zij mogen echter ook niet-aangevraagde krediet-
beoordelingen gebruiken, mits ze die keuze rechtvaardigen en mits die niet-
aangevraagde kredietbeoordelingen erkend zijn door de CBFA. De erkenning van die 
kredietbeoordelingen gebeurt afzonderlijk voor elke EKBI. Wanneer de CBFA de 
toelaatbaarheid van een EKBI onderzoekt, onderzoekt zij ook hoe die EKBI te werk 
gaat bij de toekenning van niet-aangevraagde kredietbeoordelingen. Op basis hiervan 
bepaalt zij of die kredietbeoordelingen al dan niet mogen worden gebruikt.  

 

Afdeling II - Bepaling van de wegingen naargelang van de wederpartijen  
 

Art. V.15 
 

§1. Elke risicopositie die niet tot de handelsportefeuille behoort, wordt ondergebracht in een 
van de volgende risicopositiecategorieën : 

a) risicoposities op centrale overheden of centrale banken; 
b) risicoposities op regionale of lokale overheden ; 

c) risicoposities op publiekrechtelijke entiteiten; 
d) risicoposities op multilaterale ontwikkelingsbanken; 

e) risicoposities op internationale organisaties; 
f) risicoposities op instellingen; 

g) risicoposities op ondernemingen; 
h) risicoposities op retailcliënteel 

i) door een onroerend goed gedekte risicoposities; 
j) betalingsachterstallen; 

k) risicoposities behorend tot de reglementaire categorieën met een hoog risico; 
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l) risicoposities in de vorm van gedekte obligaties; 

m)  effectiseringsposities; 
n) kortlopende risicoposities op instellingen en ondernemingen;   

o) risicoposities in de vorm van instellingen voor collectieve belegging (ICB’s); 
p) overige posten. 

 
§2. Om in de categorie risicoposities op retailcliënteel, als bedoeld in § 1, h), ondergebracht 

te kunnen worden, moet een risicopositie aan de volgende voorwaarden voldoen : 
 
 
a) zij moet betrekking hebben op een of meer individuele natuurlijke personen of op een 

kleine of middelgrote onderneming ; 
b) zij moet deel uitmaken van een groot pakket risicoposities met ongeveer dezelfde 

kenmerken zodat het risico dat aan dergelijke leningen verbonden is, aanzienlijk 
wordt beperkt; 

c) het totale bedrag dat de debiteur of groep van verbonden cliënten aan de instelling en 
haar moederondernemingen en dochterondernemingen verschuldigd is, met inbegrip 
van de achterstallige vorderingen, maar exclusief risicoposities gedekt door zeker-
heden in de vorm van niet-zakelijk onroerend goed, mag volgens de informatie van de 
instelling niet meer dan een miljoen euro bedragen. De instelling moet gepaste maat-
regelen nemen om aan die informatie te komen. 

 
Onder punt c) vallen de hypothecaire kredieten die betrekking hebben op niet-zakelijk 
onroerend goed zoals omschreven in artikel 16, § 9. Het gedeelte van de kredieten dat 
niet wordt gewaarborgd door een hypotheek, wordt in aanmerking genomen voor de 
berekening van de naleving van de grens van één miljoen euro. 

 
Effecten kunnen niet worden ondergebracht in de categorie risicoposities op retailcliënteel. 
 

a. Voor de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen wordt verwezen naar de 
definitie van retailcliënteel in titel VI en kan er onder meer rekening worden gehouden 
met de boekhoudkundige criteria die gehanteerd worden om een KMO te definiëren. 
 Er moet echter ook worden nagegaan of voldaan is aan de andere criteria voor de 
onderbrenging van een risicopositie in die categorie. 

b. De instelling moet bewijzen dat haar retailcliënteelportefeuille voldoende 
gediversifieerd is. Dit kan onder meer worden aangetoond door gebruik te maken van 
het door het Bazelcomité vastgelegde criterium van 0.2%. Volgens het Bazelcomité 
mag de som van de vereisten ten opzichte van eenzelfde wederpartij niet meer 
bedragen dan 0.2% van de volledige retailcliënteelportefeuille. Bij de berekening van 
de risicoposities mag er geen rekening worden gehouden met risicoverminderings-
technieken en voor de bedragen buiten balans moeten de omrekeningsfactoren voor 
grote risico’s worden gebruikt. Wat de definitie van wederpartij betreft, geldt de 
definitie die vastgelegd is in de titel over de grote risico’s. 

 
 §3. De actuele waarde van de minimale betalingen in verband met consumptieve leasing kan 
worden ingedeeld bij de categorie risicoposities op retailcliënteel.  
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Art. V.16 

 
§1. RISICOPOSITIES OP CENTRALE OVERHEDEN EN CENTRALE BANKEN  

 
1° Onverminderd  de  punten  2°  tot  7°  mag  aan  risicoposities  op  centrale  overheden  en  centrale  
banken geen risicoweging van minder dan 100% worden toegekend. 
 

 De in 1° bepaalde weging is enkel van toepassing indien de betrokken wederpartij niet 
beschikt over een kredietbeoordeling door een erkende EKBI of een exportkrediet-
verzekeringsmaatschappij of niet in aanmerking komt voor het uitzonderingsregime 
bedoeld in de punten 4 en 5.  

 
2°  Onder voorbehoud van de punten 3°, 4° en 5° wordt aan risicoposities op centrale overheden 
en centrale banken waarvoor een kredietbeoordeling van een aangewezen EKBI beschikbaar is, 
overeenkomstig tabel 1 een weging toegekend in overeenstemming met de onderbrenging door de 
CBFA van de kredietbeoordelingen van erkende EKBI's in zes categorieën van een 
kredietwaardigheidsbeoordelingsschaal. 

 
Tabel 1 

Kredietwaardigheids-
categorie 

1 2 3 4 5 6 

Risicoweging 0% 20% 50% 100% 100% 150% 

a. Indien de centrale bank zelf niet beschikt over een kredietbeoordeling, wordt gebruik 
gemaakt van de kredietbeoordeling die aan de centrale overheid is toegekend. 

b. Voor risicoposities die niet in lokale munt luiden houdt de instelling rekening met de 
kredietbeoordeling die voor dit type van risicopositie geldt wanneer die 
kredietbeoordeling verschilt van de kredietbeoordeling die geldt voor een in lokale 
munt luidende risicopositie. 

 

3°  Aan risicoposities op centrale overheden en centrale banken van de lidstaten die luiden in de 
nationale munt en die gefinancierd zijn in de nationale munt van die centrale overheid en centrale 
bank wordt een weging van 0% toegekend. 

Tot 31 december 2015 wordt voor risicoposities op de centrale overheden en centrale banken van de 
lidstaten luidende en gefinancierd in de nationale munt van eender welke lidstaat dezelfde weging 
toegepast als zou worden toegepast op dergelijke risicoposities luidende en gefinancierd in hun 
nationale munt. 

4° Wanneer de bevoegde autoriteiten van een derde land met een externe kredietbeoordeling van 
een niveau van investment grade of hoger een toezicht- en regelgevingsstelsel hebben dat ten minste 
gelijkwaardig is aan de stelsels die in de Europese Unie worden toegepast en zij aan in de nationale 
munt luidende en gefinancierde risicoposities op de centrale overheid en centrale bank van dat land 
een lagere weging toekennen dan in de punten 1° en 2° is aangegeven, mogen de instellingen de 
weging van dergelijke risicoposities op dezelfde wijze vastleggen indien de CBFA hiertegen geen 
bezwaar heeft. 
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a.  Volgens de Europese Commissie voldoen momenteel enkel de Verenigde Staten en 
Zwitserland aan de hierboven genoemde criteria.  

b.  « Investment grade » betekent dat de wederpartij over de volgende minimumrating 
beschikt voor in lokale munt luidende vorderingen op lange termijn : 
-  Moody’s : Baa3 

-  Standard & Poor’s : BBB- 
-  Fitch: BBB- 

c. De CBFA wil zoveel mogelijk het principe van wederzijdse erkenning toepassen, zodat 
er een « level playing field » gegarandeerd wordt tussen de Belgische instellingen en 
de instellingen van andere landen, wat zeker gerechtvaardigd is wanneer de instelling 
naar Belgisch recht die onder het toezicht van de CBFA staat, dochterondernemingen 
in het buitenland heeft. De CBFA behoudt zich echter het recht voor de beoordeling 
van bevoegde autoriteiten van derde landen in vraag te stellen. 

 
5° Aan risicoposities op de Europese Centrale Bank wordt een weging van 0% toegekend. 
 
Gebruik van kredietbeoordelingen van exportkredietverzekeringsmaatschappijen 
 
6° De instellingen mogen rekening houden met de kredietbeoordelingen van een exportkrediet-
verzekeringsmaatschappij als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan : 
 

a) de kredietbeoordeling is een via een consensus tot stand gekomen risicoscore 
van exportkredietverzekeringsmaatschappijen die deelnemen aan de 
“Arrangement on Guidelines for officially supported export credits” van de 
OESO  ; of 

b) de exportkredietverzekeringsmaatschappij publiceert haar kredietbeoorde-
lingen en houdt zich aan de OESO-methodologie; de kredietbeoordeling is 
gekoppeld aan een van de acht minimumexportverzekeringspremies (MEVP's) 
waarin de OESO-methodologie voorziet. 

 
7° Aan risicoposities waarvoor voor wegingsdoeleinden rekening wordt gehouden met een 
kredietbeoordeling van een exportkredietverzekeringsmaatschappij, wordt een weging toegekend 
overeenkomstig tabel 2.  

 
Tabel 2 

MEVP 0 1 2 3 4 5 6 7 
Risico-
weging 

0% 0% 20% 50% 100% 100% 100% 150% 
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§2. RISICOPOSITIES OP REGIONALE en LOKALE OVERHEDEN  
 

1°  Onverminderd de punten 2° en 3° wordt aan risicoposities op regionale en lokale overheden 
overeenkomstig tabel 3 een weging toegekend op basis van de kredietwaardigheidscategorie waarin 
risicoposities op hun centrale overheid zijn ondergebracht.  
 

 Tabel 3 

Kredietwaardigheids-
categorie toegekend 
aan de centrale over-
heid 

1 2 3 4 5 6 

Risicoweging 20% 50% 100% 100% 100% 150% 

 
 Deze regel geldt onder meer voor de gemeenten en de provincies in België. 

 
2°  In afwijking van punt 1° worden risicoposities op de Gemeenschappen en Gewesten in België 
behandeld als risicoposities op de centrale overheid bedoeld in § 1, 2° en 3°. 
 
3°  In afwijking van punt 1° mogen risicoposities op regionale en lokale overheden van een 
andere lidstaat van de Europese Unie worden behandeld als risicoposities op de centrale overheid, 
voor zover de bevoegde autoriteiten van die lidstaat die risicoposities behandelen als risicoposities 
op de centrale overheid van die lidstaat.  

 
 Voor risicoposities op regionale en lokale autoriteiten van andere lidstaten van de 

Europese Unie past de CBFA het principe van wederzijdse erkenning toe. De weging 
van die risicoposities is dus gebaseerd op de weging die vastgelegd is door de 
prudentiële toezichthouders van die lidstaten.  

 
4°  In afwijking van punt 1°, wanneer de bevoegde autoriteiten van een derde land met een externe 
kredietbeoordeling van een niveau van investment grade of hoger een toezicht- en 
regelgevingsstelsel hebben dat ten minste gelijkwaardig is aan de stelsels die in de Europese Unie 
worden toegepast en zij risicoposities op regionale en lokale overheden van dat derde land 
behandelen als risicoposities op de centrale overheid van dat land, mogen de instellingen de weging 
van hun risicoposities op de betrokken regionale en lokale overheden op dezelfde wijze vastleggen 
indien de CBFA hiertegen geen bezwaar heeft. 

5°  Indien een lidstaat risicoposities heeft op kerken en godsdienstige gemeenschappen die een 
rechtspersoon van publiek recht van een lidstaat zijn, worden die risicoposities overeenkomstig punt 
1° behandeld als risicoposities op regionale en lokale overheden, voor zover de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaat ermee instemmen dat ze zo worden behandeld. 

§3. RISICOPOSITIES OP PUBLIEKRECHTELIJKE ENTITEITEN 
 
1°  Onverminderd de punten 2° tot 5° wordt aan risicoposities op publiekrechtelijke entiteiten een 
weging van 100% toegekend. 
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2°  a) Aan risicoposities op de in punt b) bepaalde Belgische publiekrechtelijke entiteiten wordt 
overeenkomstig tabel 3 een weging toegekend op basis van de kredietwaardigheidscategorie 
waarin de risicoposities op de lokale overheden zijn ondergebracht. 

b) Belgische publiekrechtelijke entiteiten worden gedefinieerd als : 
 

1. Overheidsbedrijven of overheden met rechtspersoonlijkheid, openbare 
instellingen en publiekrechtelijke verenigingen of iedere andere  
overheidsdienst met rechtspersoonlijkheid. 

2. Administratieve overheden die opdrachten van openbare dienst vervullen 
die tot de bevoegdheid behoren van de Gewesten, de Gemeenschappen, de 
provincies of de gemeenten. 

3. Overheidsondernemingen zonder commercieel oogmerk die eigendom zijn 
van de Staat of van een overheidsdienst van de Staat met rechts-
persoonlijkheid en die verbintenissen aangaan die formeel gewaarborgd 
worden door de Staat, een Gewest of een Gemeenschap.  

 
 
3° In uitzonderlijke omstandigheden kunnen risicoposities op Belgische publiekrechtelijke 
entiteiten worden behandeld als risicoposities op de Belgische Staat, indien er tussen die 
risicoposities geen verschil in risico bestaat wegens het bestaan van een passende Staatswaarborg. 
 

 De CBFA zal op basis van haar ad-hocbeslissingen een lijst opstellen van de betrokken 
instellingen. De aanvraag om voor die behandeling in aanmerking te komen, kan ofwel 
worden ingediend door de publiekrechtelijke entiteit, ofwel door de instellingen.  

4° Wanneer de bevoegde autoriteiten van een lidstaat van de Europese Unie gebruik maken van 
de mogelijkheid om de weging van de risicoposities op publiekrechtelijke entiteiten van hun Staat 
op dezelfde wijze vast te leggen als die van de risicoposities op instellingen, d.w.z. hetzij op basis 
van de externe kredietbeoordeling van de centrale overheid, hetzij op basis van de externe 
kredietbeoordeling van de entiteit zelf, of als die van risicoposities op de centrale overheid op wier 
grondgebied die gevestigd zijn, mogen de instellingen de weging van hun risicoposities op de 
betrokken publiekrechtelijke entiteiten op dezelfde wijze vastleggen. 

 
 Voor de publiekrechtelijke entiteiten van een andere lidstaat worden de risicoposities 

gewogen volgens de bepalingen die vastgelegd zijn door de bevoegde autoriteit van de 
betrokken lidstaat.  

  

5° Wanneer de bevoegde autoriteiten van een derde land met een externe kredietbeoordeling van 
een niveau van investment grade of hoger een toezicht- en regelgevingsstelsel hebben dat ten minste 
gelijkwaardig is aan de stelsels die in de Europese Unie worden toegepast en zij risicoposities op 
hun publiekrechtelijke entiteiten behandelen als risicoposities op instellingen, d.w.z. hetzij op basis 
van de externe kredietbeoordeling van de centrale overheid, hetzij op basis van de externe 
kredietbeoordeling van de entiteit zelf, mogen de instellingen de weging van hun risicoposities op 
de betrokken publiekrechtelijke entiteiten op dezelfde wijze vastleggen indien de CBFA hiertegen 
geen bezwaar heeft. 
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§4. RISICOPOSITIES OP MULTILATERALE ONTWIKKELINGSBANKEN 

1° Voor de toepassing van titel V worden de Inter-Amerikaanse Investeringsmaatschappij, de 
Zwarte Zee-Handels- en Ontwikkelingsbank en de Midden-Amerikaanse Bank voor economische 
integratie als multilaterale ontwikkelingsbanken aangemerkt (MOB’s). 

2° Onverminderd de punten 3° en 4° worden risicoposities op multilaterale ontwikkelingsbanken 
op dezelfde wijze behandeld als risicoposities op instellingen, overeenkomstig § 6. De preferentiële 
behandeling van de in § 6, 4°, gespecificeerde kortlopende risicoposities is niet van toepassing 

3° Aan risicoposities in de vorm van niet-achtergestelde schuldvorderingen op de door de CBFA 
bepaalde multilaterale ontwikkelingsbanken wordt een weging van 0% toegekend : 

 De multilaterale banken die voor deze preferentiële weging in aanmerking komen, zijn 
de volgende: 

a) de Internationale Bank voor Herstel en Ontwikkeling; 
b) de Internationale Financieringsmaatschappij; 

c) de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank; 
d) de Aziatische Ontwikkelingsbank; 

e) de Afrikaanse Ontwikkelingsbank; 
f) de Ontwikkelingsbank van de Raad van Europa; 

g) de Nordic Investment Bank; 
h) de Caraïbische Ontwikkelingsbank; 

i) de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling; 
j) de Europese Investeringsbank; 

k) het Europees Investeringsfonds; 
l) het Multilateraal Agentschap voor Investeringsgaranties. 

 

4° Op het niet-volgestorte gedeelte van de inschrijvingen op het kapitaal van het Europees 
Investeringsfonds wordt een weging van 20% toegepast. 

§5. RISICOPOSITIES OP INTERNATIONALE ORGANISATIES  

Aan risicoposities op de volgende internationale organisaties wordt een weging van 0% toegekend : 

a) de Europese Gemeenschap; 

 
b) het Internationaal Monetair Fonds; 

 
c) de Bank voor Internationale Betalingen. 
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§6. RISICOPOSITIES OP INSTELLINGEN  

1° Onverminderd de overige bepalingen van deze paragraaf wordt aan risicoposities op financiële 
instellingen waaraan vergunning is verleend en waarop toezicht wordt uitgeoefend door de 
bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening aan en het toezicht op 
instellingen, en die onderworpen zijn aan prudentiële eisen die gelijkwaardig zijn aan die welke 
voor instellingen gelden, dezelfde weging toegekend als aan risicoposities op instellingen. 

Deze paragraaf geldt onder meer voor beheervennootschappen van ICB’s als bedoeld 
in de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles. 

2° De weging van risicoposities op een instelling zonder externe kredietbeoordeling mag niet 
lager zijn dan de weging die op risicoposities op de centrale overheid wordt toegepast. 

3° Aan risicoposities op instellingen met een resterende effectieve looptijd van meer dan drie 
maanden waarvoor een kredietbeoordeling van een aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt een 
weging toegekend overeenkomstig tabel 4, in overeenstemming met de onderbrenging door de 
CBFA van de kredietbeoordelingen van erkende EKBI's in zes categorieën van een 
kredietwaardigheidsbeoordelingsschaal. 
Onverminderd punt 2° wordt aan dergelijke risicoposities op instellingen zonder externe 
kredietbeoordeling een minimale weging van 50% toegekend. 

Tabel 4 

Kredietwaardigheids-
categorie 

1 2 3 4 5 6 

Risicoweging 20% 50% 50% 100% 100% 150% 

 
4° Onverminderd punt 5° wordt aan risicoposities op instellingen met een resterende effectieve 
looptijd van ten hoogste drie maanden waarvoor een kredietbeoordeling van een aangewezen EKBI 
beschikbaar is, een weging toegekend overeenkomstig tabel 5, in overeenstemming met de 
onderbrenging door de CBFA van de kredietbeoordelingen van erkende EKBI's in zes categorieën 
van een kredietwaardigheidsbeoordelingsschaal. 

Onverminderd de punten 2° en 5° wordt aan risicoposities op instellingen zonder externe 
kredietbeoordeling met een oorspronkelijke effectieve looptijd van ten hoogste drie maanden een 
minimale weging van 20% toegekend. 

Deze bepaling is van toepassing wanneer de instelling niet over een rating op korte 
termijn beschikt van een erkende EKBI. Wanneer de instelling over een rating op korte 
termijn beschikt, moet rekening worden gehouden met punt 5° van deze paragraaf.  

 
Tabel 5 

Kredietwaardigheids-
categorie 

1 2 3 4 5 6 

Risicoweging 20% 20% 20% 50% 50% 150% 
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5° Aan risicoposities waarvoor een kredietbeoordeling voor de korte termijn van een 
aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt overeenkomstig tabel 6 een weging toegekend in 
overeenstemming met de onderbrenging door de CBFA van de kredietbeoordelingen voor de korte 
termijn van erkende EKBI’s in zes categorieën van een kredietwaardigheidsbeoordelingsschaal. 

 

Tabel 6 

Kredietwaardigheids
-categorie 

1 2 3 4 5 6 

Risicoweging 20% 50% 100% 150% 150% 150% 
 

Indien er een kredietbeoordeling voor de korte termijn bestaat voor specifieke risicoposities en 
indien die leidt tot de toepassing van een weging, overeenkomstig tabel 6, die gunstiger is dan of 
gelijk aan de weging die voortvloeit uit de toepassing van de in punt 4° gespecificeerde algemene 
preferentiële behandeling van kortlopende risicoposities, dan wordt, in afwijking van het eerste lid, 
uitsluitend voor die specifieke risicopositie van die kredietbeoordeling gebruik gemaakt. Voor de 
andere risicoposities met een oorspronkelijke effectieve looptijd van minder dan drie maanden 
wordt de in punt 4° gespecificeerde algemene preferentiële behandeling toegepast 
Indien er een kredietbeoordeling voor de korte termijn bestaat voor specifieke risicoposities en 
indien die leidt tot de toepassing van een weging, overeenkomstig tabel 6, die minder gunstig is dan 
de weging die voortvloeit uit de toepassing van de in punt 4° gespecificeerde algemene 
preferentiële behandeling van kortlopende risicoposities, dan wordt, in afwijking van het eerste lid, 
geen gebruik gemaakt van de algemene preferentiële behandeling van kortlopende risicoposities en 
wordt aan alle risicoposities met een oorspronkelijke looptijd van minder dan drie maanden waar-
voor er geen kredietbeoordeling bestaat, dezelfde weging toegekend als de weging die voortvloeit 
uit de toepassing van tabel 6. 
 

Wanneer er voor de vorderingen op korte termijn een kredietbeoordeling van een EKBI 
beschikbaar is, primeert die kredietbeoordeling ten opzichte van de kredietbeoordeling 
op lange termijn die in punt 4° wordt gebruikt.  

 
 

 Indien de kredietbeoordeling op korte termijn enkel geldt voor een deel van de 
schulden op korte termijn van de wederpartij (bijvoorbeeld, een CP-uitgifte op korte 
termijn), en tabel 6 voor die kredietbeoordeling een hogere weging vermeldt dan die 
welke in punt 4° wordt gebruikt (tabel 5 is gebaseerd op de kredietbeoordelingen op 
lange termijn van de instelling), moet de instelling gebruik maken van de in tabel 6 
vermelde weging voor het geheel van de risicoposities op korte termijn op de 
wederpartij.  

 
6°  Indien er geen kredietbeoordeling voor kortlopende risicoposities bestaat, zijn de bepalingen 
van punt 4° van toepassing op elke risicopositie met een resterende looptijd van ten hoogste drie 
maanden en niet alleen op risicoposities met een oorspronkelijke looptijd van ten hoogste drie 
maanden.  

7° Onverminderd artikel II.2 wordt aan risicoposities in de vorm van aandelen die aan een 
erkende markt zijn genoteerd en in de vorm van door instellingen uitgegeven reglementaire 
eigenvermogensinstrumenten overeenkomstig punt 3° (tabel 4) een risicoweging toegekend, die niet 
lager mag zijn dan 100%, tenzij die risicoposities in mindering zijn gebracht op het eigen 
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vermogen. Wanneer de aandelen niet aan een erkende markt zijn genoteerd, bedraagt de minimale 
weging 150%. 

8° Wanneer een risicopositie op een instelling de vorm heeft van door de Europese Centrale Bank 
of door de centrale bank van een lidstaat voorgeschreven door de instelling aan te houden 
minimumreserves, past de instelling de weging toe die van toepassing zou zijn op risicoposities op 
de centrale bank van de lidstaat in kwestie, mits : 

a) de reserves worden aangehouden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1745/2003 van de Europese Centrale Bank van 12 september 2003 inzake de 
toepassing van reserveverplichtingen of een latere vervangende verordening, of 
overeenkomstig nationale voorschriften die in alle wezenlijke opzichten gelijk-
waardig zijn met de voorschriften van die verordening; en 

b) de reserves in geval van faillissement of insolventie van de instelling waar ze 
worden aangehouden tijdig en volledig aan de instelling worden terugbetaald en 
niet beschikbaar zijn om aan andere verplichtingen van de instelling te voldoen. 

 
§7. RISICOPOSITIES OP ONDERNEMINGEN 
 
1° Onverminderd de punten 3° en 4° wordt aan risicoposities waarvoor een kredietbeoordeling 
van een aangewezen EKBI beschikbaar is, overeenkomstig tabel 7 een weging toegekend in 
overeenstemming met de onderbrenging door de CBFA van de kredietbeoordelingen van erkende 
EKBI’s in zes categorieën van een kredietwaardigheidsbeoordelingsschaal. 
 

Tabel 7 

Kredietwaardigheids-
categorie 

1 2 3 4 5 6 

Risicoweging 20% 50% 100% 100% 150% 150% 
 

2° Aan risicoposities waarvoor geen kredietbeoordeling van een erkende EKBI beschikbaar is, 
wordt een weging van 100% of de weging van de risicoposities op de centrale overheid van het land 
waar de onderneming gevestigd is, toegekend, naargelang welke weging de hoogste is. 

3°  Aan risicoposities op een onderneming waarvoor een kredietbeoordeling voor de korte 
termijn van een aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt overeenkomstig tabel 8 een weging 
toegekend in overeenstemming met de onderbrenging door de CBFA van de kredietbeoordelingen 
van erkende EKBI’s in zes categorieën van een kredietwaardigheidsbeoordelingsschaal. 
 

Tabel 8 

Kredietwaardigheids-
categorie 

1 2 3 4 5 6 

Risicoweging 20% 50% 100% 150% 150% 150% 

 

4° Tenzij ze in mindering zijn gebracht op het eigen vermogen en onverminderd de bepalingen 
van  artikel  II.2  wordt  aan  risicoposities  in  de  vorm  van  aandelen  die  aan  een  erkende  markt  zijn  
genoteerd en in de vorm van door ondernemingen uitgegeven achtergestelde instrumenten 
overeenkomstig punt 1° (tabel 7) een risicoweging toegekend die niet lager mag zijn dan 100%. 
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Wanneer de aandelen niet aan een erkende markt zijn genoteerd, bedraagt de minimale weging 
150% 
 
§8. RISICOPOSITIES OP RETAILCLIËNTEEL  
 
Aan risicoposities die aan de in artikel V.15, §§ 2 en 3, opgesomde criteria voldoen, wordt een 
weging van 75% toegekend. 
 
§9. DOOR EEN ONROEREND GOED GEDEKTE RISICOPOSITIES 
 
1° Onverminderd de punten 2° tot 17° wordt aan risicoposities die volledig door onroerend goed 
zijn gedekt, een weging van 100% toegekend. 
 
Door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed gedekte risicoposities  

2° Aan risicoposities of delen van risicoposities waarvoor ten behoeve van de CBFA naar 
behoren is aangetoond dat zij geheel en volledig zijn gedekt door hypotheken op niet-zakelijk 
onroerend goed dat wordt of zal worden bewoond of verhuurd door de eigenaar of de economische 
rechthebbende in het geval van een particuliere beleggingsmaatschappij (« personal investment 
company »), wordt een weging van 35% toegekend. 

 De weging van 35% geldt ook voor kredieten die gedekt zijn door een hypotheek op een 
niet-zakelijk onroerend goed waarvan een deel is bestemd voor de uitoefening van een 
niet-commerciële beroepsactiviteit. 

 

3° Aan risicoposities die geheel en volledig zijn gedekt door aandelen in Finse ondernemingen 
voor de bouw van woningen, die werkzaam zijn volgens de Finse wet op woningbouwverenigingen 
van 1991 of latere gelijkwaardige wetgeving, ten aanzien van niet-zakelijk onroerend goed dat 
wordt of zal worden bewoond of verhuurd door de eigenaar, wordt een weging van 35% toegekend, 
voor zover een dergelijke weging is toegestaan door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. 

4° Aan risicoposities op een huurder in het kader van leasingtransacties met betrekking tot een 
niet-zakelijk onroerend goed, waarin de instelling de verhuurder is en de huurder een koopoptie 
heeft, wordt een weging van 35% toegekend, mits de risicopositie van de instelling geheel en 
volledig is gedekt door de eigendom van het onroerend goed. 
 
 
5° Voor de toepassing van de punten 2° tot 4° moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

a) de waarde van het onroerend goed hangt niet in wezenlijke mate af van de krediet-
waardigheid van de debiteur. Dit vereiste sluit geen situaties uit waarin louter macro-
economische factoren een negatief effect hebben op zowel de waarde van het 
onroerend goed als het betalingsgedrag van de debiteur;  

b) het risico van de leningnemer hangt niet in wezenlijke mate af van het rendement van 
het onderliggend onroerend goed of project, maar veeleer van de onderliggende 
capaciteit van de leningnemer om de schuld uit andere bronnen terug te betalen. De 
terugbetaling van de faciliteit als zodanig hangt niet in wezenlijke mate af van 
enigerlei kasstroom die wordt gegenereerd door het onderliggend onroerend goed dat 
als zekerheid fungeert; 
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c) de minimumvereisten van artikel V.32, en, in voorkomend geval, artikel V.33, en de 
waarderingsregels van artikel V.72, zijn in acht genomen; 

d) de waarde van het onroerend goed is aanzienlijk hoger dan de risicopositiewaarde. 

 Het gedeelte van de lening dat in aanmerking komt voor de preferentiële weging stemt 
overeen met het kleinste van de volgende twee bedragen : de waarde van de hypotheek 
enerzijds en de marktwaarde van het goed dat niet in pand is gegeven ten gunste van 
andere bevoorrechte schuldeisers, verminderd met 20%, anderzijds. Het overige deel 
van de lening moet worden gewogen zoals een risicopositie die niet gedekt is door een 
onroerend goed, rekening houdend met de aard van de wederpartij (indien de 
wederpartij deel uitmaakt van de retailcliënteel, bedraagt de weging 75 %).   

 

6° Voor risicoposities die geheel en volledig gedekt zijn door hypotheken op in België gelegen 
niet-zakelijk onroerend goed, kan de CBFA ontheffing verlenen van de in punt 5° b), gestelde 
voorwaarde, mits wordt aangetoond dat er sprake is van een goed ontwikkelde en reeds geruime tijd 
bestaande markt voor niet-zakelijk onroerend goed met verliescijfers die voldoende laag zijn om 
een dergelijke behandeling te wettigen. 
 

 De sector dient aan te tonen dat de Belgische markt voor niet-zakelijk onroerend goed 
voldoet aan de voorwaarden.  

 
7° Wanneer de bevoegde autoriteiten van een lidstaat van de in punt 6° geboden mogelijkheid 
gebruik maken, mogen de instellingen een weging van 35% toepassen op dergelijke risicoposities 
die geheel en volledig gedekt zijn door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed gelegen in 
bedoelde lidstaat. 
 
Door hypotheken op zakelijk onroerend goed gedekte risicoposities  

8° Aan risicoposities of delen van risicoposities waarvoor ten behoeve van de CBFA naar 
behoren is aangetoond dat zij geheel en volledig zijn gedekt door hypotheken op in België gelegen 
kantoorgebouwen of andere ruimten die bestemd zijn voor de uitoefening van een handelsactiviteit, 
wordt een weging van 50% toegekend.  

 Wanneer het krediet gedekt is door een hypotheek op een onroerend goed dat 
tegelijkertijd als woning en als bedrijfsruimte wordt gebruikt, wordt voor het geheel de 
behandeling toegepast die geldt voor risicoposities die door zakelijk onroerend goed 
zijn gedekt.  

9° Aan risicoposities die geheel en volledig zijn gedekt door aandelen in Finse ondernemingen 
voor de bouw van woningen die werkzaam zijn volgens de Finse wet op woningbouwverenigingen 
van 1991 of latere gelijkwaardige wetgeving, ten aanzien van kantoorgebouwen of andere ruimten 
die bestemd zijn voor de uitoefening van een handelsactiviteit wordt een weging van 50% 
toegekend, voor zover een dergelijke weging is toegestaan door de plaatselijke bevoegde 
autoriteiten. 

10° Aan risicoposities die verband houden met leasingtransacties van onroerende goederen die 
betrekking hebben op in België gelegen kantoorgebouwen of andere ruimten die bestemd zijn voor 
de uitoefening van een handelsactiviteit en waarin de instelling de verhuurder is en de huurder een 
koopoptie heeft, wordt een weging van 50% toegekend, mits de risicopositie van de instelling 
geheel en volledig is gedekt door de eigendom van het onroerend goed.  
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11° De toepassing van de punten 8° tot 10° is onderworpen aan de volgende voorwaarden: 

a) De waarde van het onroerend goed hangt niet in wezenlijke mate af van de krediet-
waardigheid van de debiteur. Dit vereiste sluit geen situaties uit waarin louter macro-
economische factoren een negatief effect hebben op zowel de waarde van het 
onroerend goed als het betalingsgedrag van de debiteur;  

b) Het risico van de leningnemer hangt niet in wezenlijke mate af van het rendement 
van het onderliggend onroerend goed of project, maar veeleer van de onderliggende 
capaciteit van de leningnemer om de schuld uit andere bronnen terug te betalen. De 
terugbetaling van de faciliteit als zodanig hangt niet in wezenlijke mate af van 
enigerlei kasstroom die wordt gegenereerd door het onderliggend onroerend goed dat 
als zekerheid fungeert; 

 
c) De minimumvereisten van artikel V.32, en in voorkomend geval van artikel V.33, en 

de waarderingsregels van artikel V.72, zijn in acht genomen. 
 

12° De weging van 50% is van toepassing op het gedeelte van de lening dat niet hoger ligt dan een 
limiet berekend volgens punt a) of punt b) : 
 

a) 50% van de marktwaarde van het onroerend goed in kwestie; 

b) 50% van de marktwaarde van het onroerend goed of, indien dit bedrag lager uitvalt, 
60 % van de hypotheekwaarde in lidstaten die bij wettelijke of reglementaire 
bepalingen strikte criteria voor de berekening van de hypotheekwaarden hebben vast-
gesteld. 

13° Op het gedeelte van de lening dat boven de in punt 12° bedoelde limieten ligt, is een weging 
van 100% van toepassing. 

 Het gedeelte van de lening dat hoger ligt dan de limieten die niet overschreden mogen 
worden om in aanmerking te komen voor de weging van 50%, moet worden gewogen in 
functie van de aard van de wederpartij. 

14° Wanneer de bevoegde autoriteiten van een lidstaat van een in de punten 8° tot 10° geboden 
mogelijkheid gebruik maken, mogen de instellingen een weging van 50% toepassen op dergelijke 
risicoposities die geheel en volledig gedekt zijn door hypotheken op zakelijk onroerend goed dat 
zich in die Staat bevindt. 

15° Voor risicoposities die geheel en volledig gedekt zijn door hypotheken op in België gelegen 
zakelijk onroerend goed, kan de CBFA ontheffing verlenen van de in punt 11° b), gestelde 
voorwaarde, mits wordt aangetoond dat er sprake is van een goed ontwikkelde en reeds geruime tijd 
bestaande markt voor zakelijk onroerend goed met verliescijfers die de volgende maxima niet 
overtreffen : 

a) verliezen die voortvloeien uit leningen die gegarandeerd worden door zakelijk 
onroerend goed tot 50% van de marktwaarde (of, in voorkomend geval en indien dit 
bedrag lager uitvalt, 60 % van de hypotheekwaarde) mogen niet meer zijn dan 0,3 % 
van de in een gegeven jaar uitstaande leningen, die gegarandeerd worden door 
zakelijk onroerend goed; 
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b) de totale verliezen die voortvloeien uit leningen die gegarandeerd worden door 
zakelijk onroerend goed, mogen niet hoger liggen dan 0,5% van de in een gegeven 
jaar uitstaande leningen, die gegarandeerd worden door zakelijk onroerend goed. 

 
 De sector dient aan te tonen dat de Belgische markt voor onroerend goed voldoet aan 

de voorwaarden.  
 

16° Indien in een gegeven jaar niet aan een van beide in punt 15° genoemde limieten is voldaan, 
kan niet langer gebruik worden gemaakt van punt 15° en is de in punt 11° b) gestelde voorwaarde 
van toepassing totdat in een volgend jaar aan de in punt 15° gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

17° Wanneer de bevoegde autoriteiten van een lidstaat van de in punt 15° geboden mogelijkheid 
gebruik maken, mogen de instellingen een weging van 50% toepassen op dergelijke risicoposities 
die geheel en volledig gedekt zijn door hypotheken op zakelijk onroerend goed dat zich in die Staat 
bevindt. 

§10. BETALINGSACHTERSTALLEN   
 
1° Onverminderd het bepaalde in de punten 2° tot 4° wordt aan het niet-gedekte gedeelte van een 
risicopositie  die  meer  dan  90  dagen  achterstallig  is,  die  zich  boven  een  door  de  CBFA  bepaalde  
drempelwaarde bevindt en die een redelijk risiconiveau inhoudt, een weging toegekend van: 
 

a) 150% indien de waardeverminderingen minder dan 20% van het niet-gedekte 
gedeelte van de risicopositie vóór waardeverminderingen bedragen ; 

 
b) 100% indien de waardeverminderingen niet minder dan 20% van het niet-gedekte 

gedeelte van de risicopositie vóór waardeverminderingen bedragen. 

2° Voor de bepaling van het gedekte gedeelte van de achterstallige post zijn de toelaatbare 
zekerheden en garanties die welke toelaatbaar zijn voor de kredietrisicomatiging. 

3° Aan de in § 9, 2° tot 7° bedoelde risicoposities die meer dan 90 dagen achterstallig zijn, wordt 
een weging toegekend van 100% exclusief waardeverminderingen. Indien de waarde-
verminderingen niet minder dan 20% van de risicoposities vóór waardeverminderingen bedragen, 
wordt op de rest van de risicoposities een weging van 50% toegepast. 

4° Aan de in § 9, 8° tot 17°, bedoelde risicoposities die meer dan 90 dagen achterstallig zijn, 
wordt een weging van 100% toegekend. 

5°  Voor risicoposities op wederpartijen die in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn 
gevestigd, waar de bevoegde autoriteiten andere bepalingen hebben aangenomen dan die welke in 
de vorige punten zijn opgenomen inzake betalingsachterstallen, mogen de instellingen die 
bepalingen toepassen op de risicoposities in kwestie. 

 
a. Voor de drempelwaarde die overeenkomstig 1° moet worden toegepast, wordt voor-

gesteld de regels te volgen over de definitie van wanbetaling, die vermeld zijn in  
titel VI.  
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b. De in deze paragraaf bedoelde waardeverminderingen omvatten de eigenlijke waarde-
verminderingen en de specifieke voorzieningen, evenals de vervallen en gereserveerde 
intresten die verband houden met de betrokken risicoposities.  

 
§11. RISICOPOSITIES BEHOREND TOT DE REGLEMENTAIRE CATEGORIEËN MET EEN 
HOOG RISICO  
 
1° Voor sommige categorieën van risicoposities die een landenrisico of een verhoogd 
transferrisico inhouden kan de CBFA de in dit artikel V.16 bepaalde weging via circulaire verhogen 
wanneer met dat risico onvoldoende rekening wordt gehouden in de kredietbeoordeling van een 
EKBI of wanneer er voor de risicopositie geen kredietbeoordeling beschikbaar is.  

 
Door deze bepaling kan de CBFA haar beleid inzake de landenrisicodekking voort-
zetten, met dit verschil dat zij niet langer eist dat er voorzieningen worden aangelegd, 
maar hogere eigenvermogensvereisten oplegt. De CBFA zal de nieuwe regels terzake 
vastleggen in een circulaire.  

  
2° Aan niet-achterstallige risicoposities, met uitzondering van aandelen en achtergestelde schuld-
vorderingen of gelijkaardige instrumenten, waaraan overeenkomstig het bepaalde in de voorgaande 
afdelingen een weging van 150% wordt toegekend en waarvoor waardeverminderingen zijn 
vastgesteld, wordt een weging toegekend van : 

a) 100% indien de waardeverminderingen niet minder dan 20% van de 
risicopositiewaarde vóór waardeverminderingen bedragen; 

b) 50% indien de waardeverminderingen niet minder dan 50% van de 
risicopositiewaarde vóór waardeverminderingen bedragen. 

 
De waardeverminderingen omvatten de eigenlijke waardeverminderingen, de voor-
zieningen en de gereserveerde intresten (die in de risicopositie zijn begrepen) die 
specifiek zijn voor de betrokken risicoposities.  

 
 

§12. RISICOPOSITIES IN DE VORM VAN GEDEKTE OBLIGATIES  
 
1° Onder “gedekte obligaties” wordt het volgende verstaan: obligaties als omschreven in artikel 
22, lid 4, van Richtlijn 85/611/EEG (ICBE) en afgedekt door middel van de volgende in 
aanmerking komende activa: 

a) Risicoposities op of gegarandeerd door centrale overheden, centrale banken, publiek-
rechtelijke entiteiten en regionale of lokale overheden in de Europese Unie; 

b) Risicoposities op of gegarandeerd door centrale overheden en centrale banken van 
niet-EU-landen, multilaterale ontwikkelingsbanken, internationale organisaties die in 
aanmerking komen voor kredietwaardigheidsbeoordelingscategorie 1 als vastgelegd 
in dit hoofdstuk, en risicoposities op of gegarandeerd door publiekrechtelijke 
entiteiten of regionale of lokale overheden van niet-EU-landen, die overeenkomstig § 
2, 1° en 2° en § 3, 2° en 3° eenzelfde weging hebben als risicoposities op instellingen 
of centrale overheden en centrale banken en die in aanmerking komen voor 
kredietwaardigheidsbeoordelingscategorie 1 als vastgelegd in dit hoofdstuk, en 
risicoposities in de zin van deze paragraaf die ten minste in aanmerking komen voor 
de kredietwaardigheidsbeoordelingscategorie 2 als vastgelegd in dit hoofdstuk, mits 
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zij niet hoger liggen dan 20% van het nominale bedrag van de uitstaande gedekte 
obligaties van de uitgevende instellingen; 

c) Risicoposities op instellingen die in aanmerking komen voor kredietwaardigheids-
beoordelingscategorie 1 als vastgelegd in dit hoofdstuk. Het totaalbedrag van 
dergelijke risicoposities mag niet hoger liggen dan 15% van het nominale bedrag van 
de uitstaande gedekte obligaties van de uitgevende kredietinstelling. Risicoposities 
die het gevolg zijn van overdrachten en beheer van betalingen van debiteuren, of 
liquidatieopbrengsten, uit hoofde van door onroerend goed gedekte leningen aan 
houders van gedekte obligaties, worden niet in aanmerking genomen bij de 
berekening van de limiet van 15%. Risicoposities op instellingen in de Europese 
Unie met een looptijd van maximaal 100 dagen vallen niet onder het vereiste van 
categorie 1, maar die instellingen moeten ten minste in aanmerking komen voor 
kredietwaardigheidsbeoordelingscategorie 2 als vastgelegd in dit hoofdstuk; 

d) Leningen die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed of door aandelen in de in 
§ 9, 3° bedoelde Finse ondernemingen voor de bouw van woningen, tot aan een 
waarde die de laagste is van de hoofdsom van de pandrechten in combinatie met 
eerder verleende pandrechten, en 80% van de waarde van de in pand gegeven 
goederen, of bevoorrechte deelbewijzen die worden uitgegeven door Franse 'Fonds 
Communs de Créances' of door gelijkwaardige effectiseringsinstellingen die onder de 
wetgeving van een lidstaat ressorteren en die door niet-zakelijk onroerend goed 
gedekte risicoposities effectiseren, op voorwaarde dat minstens 90% van de activa 
van die 'Fonds Communs de Créances' of gelijkwaardige effectiseringsinstellingen 
die onder de wetgeving van een lidstaat ressorteren, bestaan uit hypotheken die 
gecombineerd zijn met eventueel eerder verleende pandrechten, binnen de grens van 
de waarde die de laagste is van de hoofdsom die verschuldigd is uit hoofde van de 
bevoorrechte deelbewijzen, de hoofdsom van de pandrechten en 80% van de waarde 
van de in pand gegeven goederen, en mits de deelbewijzen in aanmerking komen 
voor de kredietwaardigheidsbeoordelingscategorie 1 als vastgelegd in dit hoofdstuk, 
voor zover die deelbewijzen niet meer bedragen dan 20% van het nominale bedrag 
van de uitstaande uitgifte ;;  

 Risicoposities die het gevolg zijn van de overdracht en het beheer van betalingen van 
de debiteur van, of liquidatieopbrengsten uit hoofde van leningen die gedekt zijn 
door in pand gegeven bevoorrechte deelbewijzen of door in pand gegeven 
schuldtitels, worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de 
grenswaarde van 90%; 

e) Leningen die gedekt zijn door zakelijk onroerend goed of door aandelen in de in § 9, 
9° bedoelde Finse ondernemingen voor de bouw van woningen, tot aan een waarde 
die de laagste is van de hoofdsom van de pandrechten in combinatie met eerder 
verleende pandrechten en 60% van de waarde van de in pand gegeven goederen, of 
bevoorrechte deelbewijzen die worden uitgegeven door Franse 'Fonds Communs de 
Créances' of door gelijkwaardige effectiseringsinstellingen die onder de wetgeving 
van een lidstaat ressorteren en die door zakelijk onroerend goed gedekte 
risicoposities  effectiseren,  op  voorwaarde  dat  minstens  90%  van  de  activa  van  die  
'Fonds Communs de Créances' of gelijkwaardige effectiseringsinstellingen die onder 
de wetgeving van een lidstaat ressorteren, bestaan uit hypotheken die gecombineerd 
zijn met eventueel eerder verleende pandrechten, binnen de grens van de waarde die 
de laagste is van de volgende bedragen: de hoofdsom die verschuldigd is uit hoofde 
van de deelbewijzen, de hoofdsom van de pandrechten, en 60% van de waarde van 
de in pand gegeven goederen, en mits de deelbewijzen in aanmerking komen voor de 
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kredietwaardigheidsbeoordelingscategorie 1 als vastgelegd in dit hoofdstuk, voor 
zover die deelbewijzen niet meer bedragen dan 20% van het nominale bedrag van de 
uitstaande uitgifte; 

 Risicoposities die het gevolg zijn van de overdracht en het beheer van betalingen van 
de debiteur van, of liquidatieopbrengsten uit hoofde van leningen die gedekt zijn 
door in pand gegeven bevoorrechte deelbewijzen of door in pand gegeven 
schuldtitels, worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de 
grenswaarde van 90%. 

f)  Leningen die gedekt zijn door een schip, voor zover de overeenstemmende 
hypotheken in combinatie met eerder verleende hypotheken onder de 60% van de 
waarde van het in pand gegeven schip blijven. 

Voor toepassing van deze bepaling wordt onder "afgedekt" mede verstaan de omstandigheden 
waarin de activa als omschreven in de punten a) tot f) wettelijk en uitsluitend zijn bestemd om de 
houders van de obligaties tegen verliezen te beschermen. 
 
Tot 31 december 2010 is de in de punten d) en e) vermelde limiet van 20% voor bevoorrechte 
deelbewijzen die zijn uitgegeven door Franse "Fonds Communs de Créances" of door 
gelijkwaardige effectiseringsinstellingen, niet van toepassing voor zover voor die bevoorrechte 
deelbewijzen een kredietbeoordeling van een aangewezen EKBI beschikbaar is die de gunstigste is 
die de EKBI voor gedekte obligaties toekent.  

2° Met betrekking tot als zekerheid voor gedekte obligaties verschaft onroerend goed nemen de 
kredietinstellingen de minimumvereisten van artikel V.32, en de waarderingsregels van artikel 
V.72, in acht. 

3° Onverminderd de punten 1° en 2° komen ook gedekte obligaties die aan de definitie van 
artikel 22, lid 4, van Richtlijn 85/611/EEG voldoen en die voor 31 december 2007 zijn uitgegeven, 
tot op hun eindvervaldag voor de preferentiële behandeling in aanmerking. 
 

4° Bij de toekenning van een weging aan gedekte obligaties wordt uitgegaan van de weging die is 
toegekend aan bevoorrechte niet-gedekte risicoposities op de kredietinstelling die de obligaties 
uitgeeft, waarbij tussen de desbetreffende wegingen het volgende verband geldt: 

a) indien aan de risicoposities op de kredietinstelling een weging van 20% wordt 
toegekend, wordt aan de gedekte obligaties een weging van 10% toegekend ; 

b) indien aan de risicoposities op de kredietinstelling een weging van 50% wordt 
toegekend, wordt aan de gedekte obligaties een weging van 20% toegekend ; 

c) indien aan de risicoposities op de kredietinstelling een weging van 100% wordt 
toegekend, wordt aan de gedekte obligaties een weging van 50% toegekend ; 

d) indien aan de risicoposities op de kredietinstelling een weging van 150% wordt 
toegekend, wordt aan de gedekte obligaties een weging van 100% toegekend. 
 

Onder « risicoposities » wordt hier verstaan de niet-achtergestelde vorderingen op 
instellingen, voor zover de gedekte obligatie ook niet-achtergesteld is. 
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§13. RISICOPOSITIES IN DE VORM VAN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE 
BELEGGING (ICB’S) 

 
1° Onverminderd het bepaalde in de punten 2° tot 8° wordt aan risicoposities in instellingen voor 
collectieve belegging (ICB’s) een weging van 100% toegekend. 
 
2° Aan risicoposities in de vorm van ICB’s waarvoor een kredietbeoordeling van een 
aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt overeenkomstig tabel 9 een weging toegekend in 
overeenstemming met de onderbrenging door de CBFA van de kredietbeoordelingen van erkende 
EKBI’s in zes categorieën van een kredietwaardigheidsbeoordelingsschaal. 
 

Tabel 9 

Kredietwaardigheids-
categorie 

1 2 3 4 5 6 

Risicoweging 20% 50% 100% 100% 150% 150% 
 

3° Indien de CBFA van oordeel is dat aan een positie in een ICB bijzonder grote risico’s 
verbonden zijn, mag zij eisen dat aan die positie een weging van 150% wordt toegekend. 

4° De risicoweging van een ICB mag door een instelling op de in de punten 6° tot 8° beschreven 
wijze worden vastgelegd, indien aan de volgende toelaatbaarheidscriteria is voldaan : 

a) de ICB wordt beheerd door een vennootschap waarop in een lidstaat toezicht wordt 
uitgeoefend of, voor een ICB die beheerd wordt door een vennootschap van een 
derde land, de CBFA kan ze als toelaatbaar beschouwen voor zover :  

i) de ICB wordt beheerd door een vennootschap die onderworpen is aan 
toezicht dat gelijkwaardig wordt geacht aan het toezicht waarin het 
Gemeenschapsrecht voorziet; en 

ii) de samenwerking tussen de bevoegde autoriteiten is genoegzaam 
gewaarborgd ; 

 
Ondernemingen met het statuut van beheervennootschap van ICB’s, zoals bedoeld in 
de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van 
beleggingsportefeuilles, worden beschouwd als onderworpen aan Belgisch toezicht.   
 

b) het prospectus of daarmee gelijk te stellen document van de ICB bevat: 

i) de categorieën van activa waarin de ICB mag beleggen; 
 

ii) de relatieve limieten en de methoden om die te berekenen, indien 
dergelijke beleggingslimieten van toepassing zijn; 

 
c) over de bedrijfsactiviteiten van de ICB wordt ten minste jaarlijks op zodanige wijze 

verslag uitgebracht dat de activa en passiva, alsmede de inkomsten en transacties 
over de verslagperiode kunnen worden beoordeeld. 
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5° Indien een ICB van een derde land overeenkomstig punt 4° a), door een bevoegde autoriteit 
van een andere lidstaat als toelaatbaar wordt erkend, kan de instelling van die erkenning gebruik 
maken tenzij de CBFA bezwaar maakt. 

6° Wanneer de instelling op de hoogte is van de onderliggende risicoposities van een ICB, mag 
zij zich op die onderliggende risicoposities baseren om een gemiddelde weging voor de ICB te 
berekenen. 

7° Wanneer de instelling niet op de hoogte is van de onderliggende risicoposities van een ICB, 
mag zij een gemiddelde weging voor de ICB berekenen, mits zij zich houdt aan de volgende regels: 
er wordt aangenomen dat de ICB eerst tot de toegestane limiet belegt in de risicopositiecategorieën 
risicoposities waarvoor het hoogste eigenvermogensvereiste geldt, en vervolgens belegt in 
risicoposities waarvoor een steeds verder afnemend eigenvermogensvereiste geldt, totdat de totale 
beleggingslimiet is bereikt. 

8° Instellingen mogen een beroep doen op een derde om overeenkomstig de in de punten 6° en 7° 
beschreven methoden een risicoweging voor de ICB te berekenen en te rapporteren, mits de 
juistheid van de berekening en de rapportage op adequate wijze is gewaarborgd. 

§14. OVERIGE POSTEN  

1° Aan materiële activa wordt een weging van 100% toegekend. 

2° Aan overlopende posten waarvoor de instelling niet in staat is om uit te maken wie de 
wederpartij is, wordt een weging van 100% toegekend. 

3° Aan waarden ter incasso wordt een weging van 20% toegekend. Aan kasmiddelen en 
gelijkwaardige posten wordt een weging van 0% toegekend  

4° Tenzij ze in mindering zijn gebracht op het eigen vermogen en onverminderd de bepalingen 
van artikel II.2 wordt aan genoteerde aandelen en achtergestelde risicoposities die niet onder andere 
paragrafen van dit artikel vallen, een weging toegekend die niet lager mag zijn dan 100 %, Voor 
risicoposities in de vorm van niet-genoteerde aandelen bedraagt de minimale weging 150%. 

5° Aan het goud dat in eigen kluizen wordt bewaard of is toegewezen, voor zover daar ver-
plichtingen in de vorm van goud tegenover staan, wordt een weging van 0% toegekend. 
 

6° Bij aankoopverbintenissen op termijn zijn de wegingen die welke gelden voor de des-
betreffende activa en niet die welke gelden voor de wederpartijen bij de transacties. Bij retro-
cessieverrichtingen en andere verkopen met verbintenis tot wederinkoop worden de afgestane activa 
steeds gewogen, onverminderd de andere bepalingen van deze titel met betrekking tot het 
wederpartijrisico van die transacties. 

7° Wanneer een instelling voor een reeks risicoposities kredietprotectie biedt onder voorwaarde 
dat de nde wanbetaling op die risicoposities aanleiding geeft tot betaling en dat die 
kredietgebeurtenis de beëindiging van het contract met zich brengt, zijn de in titel VII, hoofdstuk 2, 
afdeling III (effectisering) voorgeschreven wegingen van toepassing indien voor het product een 
externe kredietbeoordeling van een erkende EKBI beschikbaar is. Indien er voor het product geen 
externe kredietbeoordeling van een erkende EKBI beschikbaar is, worden de wegingen van alle 
beschermde risicoposities, op n-1 risicoposities na, geaggregeerd tot een maximum van 1250% en 
vermenigvuldigd met het nominale bedrag van de door het kredietderivaat geboden protectie om het 
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gewogen actiefbedrag te verkrijgen. De n-1 risicoposities die bij de aggregatie buiten beschouwing 
worden gelaten, worden op de volgende wijze geselecteerd: het betreft elke risicopositie waarvan 
het gewogen risicobedrag lager is dan het gewogen risicobedrag van elke risicopositie die in de 
aggregatie is opgenomen. 
 

8° Wanneer de vordering een restwaarde van geleased goed is, wordt de risicoweging als volgt 
berekend:  

 1/t * 100 %  

waarbij t gelijk is aan 1 of de op het dichtstbijzijnde gehele getal afgeronde en in jaren uitgedrukte 
resterende duur van de leaseovereenkomst, al naargelang welke van beide getallen het hoogst is.
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Hoofdstuk  5 : Kredietrisicomatiging 

Afdeling I – Algemene beginselen 

 
Art. V.17 
 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder "leningverstrekkende instelling" verstaan: de 
instelling die de risicopositie in kwestie aanhoudt, ongeacht of daaraan een lening ten grondslag 
ligt. 
 

Art. V.18 

De instellingen mogen conform dit hoofdstuk kredietrisicomatiging in aanmerking nemen bij de 
berekening van hun gewogen risicovolume bedoeld in artikel V.1. 

Art. V.19 
 
         §1. De voor de kredietprotectie gehanteerde techniek in combinatie met de maatregelen, 
stappen, procedures en beleidslijnen van de leningverstrekkende instelling, leiden tot 
zekerheidsregelingen die in alle desbetreffende rechtsgebieden rechtsgeldig en uitvoerbaar zijn. 
 
          §2. De leningverstrekkende instelling neemt alle vereiste maatregelen om de effectiviteit van 
de zekerheidsregeling te waarborgen en de daaraan verbonden risico´s te beperken. 
 
          §3. Bij volgestorte kredietprotectie mogen als zekerheid alleen activa in aanmerking worden 
genomen (toelaatbare activa) waarvan de liquiditeit niet te wensen overlaat en waarvan de waarde 
in de tijd gezien zo stabiel is dat ze, gelet op de benadering die gehanteerd wordt voor de 
berekening van het gewogen risicovolume en gelet op de toegestane mate van erkenning, voldoende 
zekerheid bieden wat de protectie van het krediet betreft. Alleen de in afdeling II van dit hoofdstuk 
genoemde activa komen voor deze doeleinden in aanmerking. 
 
          §4. Bij volgestorte kredietprotectie heeft de leningverstrekkende instelling het recht om bij in 
gebreke blijven, insolventie of faillissement van de debiteur of indien van toepassing, van de 
bewaarnemer van de zekerheid alsook bij een andere kredietgebeurtenis die in de documentatie van 
de transactie wordt vermeld, de activa die als zekerheid dienen, bijtijds te liquideren of te behouden. 
De waarde van de activa die als zekerheid worden gebruikt, mag niet te zeer gecorreleerd zijn met 
de kredietwaardigheid van de debiteur.  
 
          §5. Bij niet-volgestorte kredietprotectie mag de partij die ze geeft slechts in aanmerking 
worden genomen (toelaatbare partij) als ze betrouwbaar genoeg is en de 
kredietprotectieovereenkomst in de desbetreffende rechtsgebieden rechtsgeldig en uitvoerbaar is; 
pas dan is er, gelet op de benadering die gehanteerd wordt voor de berekening van het gewogen 
risicovolume en gelet op de toegestane mate van inaanmerkingneming, sprake van voldoende 
zekerheid wat de protectie van het krediet betreft. Alleen de in afdeling II van dit hoofdstuk 
genoemde protectieverschaffers en soorten kredietprotectieovereenkomsten komen voor deze 
doeleinden in aanmerking. 

          §6. Er dient te worden voldaan aan de in afdeling III van dit hoofdstuk vermelde 
minimumeisen.  
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a. De instelling moet een lijst opstellen van alle maatregelen en procedures die zij invoert 
om te voldoen aan de §§ 1 en 2.  Zij dient op voorhand en geregeld, voldoende 
juridisch opzoekingswerk te verrichten teneinde een solide juridische grondslag te 
vormen die aan deze handelingen een dwingend karakter verleent ten aanzien van alle 
huidige en toekomstige betrokken partijen, en de rechtsgeldigheid ervan waarborgt in 
alle betrokken rechtsgebieden.  

 
 Teneinde coherentie te waarborgen tussen het internerisicobeheer en het 

eigenvermogensreglement, mag voor de berekening van de eigenvermogensvereisten 
enkel rekening worden gehouden met de bestanddelen die in aanmerking worden 
genomen voor de interne beoordeling van het wederpartijrisico. 

 
b.  Bij volgestorte kredietprotecties hoeven de activa die in pand worden gegeven, niet te 

zijn uitgegeven door de leningnemer, noch door een met de leningnemer verbonden 
wederpartij. Het hoeven dus geen effecten te zijn die zijn uitgegeven door 
vennootschappen van  dezelfde groep. 

 Daarnaast moet de instelling erop toezien dat het gehouden collateral voldoende 
liquide is.  Zij moet er in het bijzonder voor zorgen dat de betrokken effecten of 
soortgelijke effecten geregeld worden verhandeld en dat op de markt een voldoend 
volume wordt verhandeld om het door de instelling als collateral gehouden bedrag op 
te vangen zonder de markt te verstoren.  

 De instelling moet er tevens rekening mee houden dat de liquiditeit van de als 
collateral ontvangen effecten kan afhangen van de leningnemer zelf indien hij 
markthouder is voor de betrokken effecten.       

c.  Indien de effecten door een bewaarder worden gehouden, moet de instelling voldoende 
garanties hebben dat deze effecten, ingeval de bewaarder in gebreke blijft, geen deel 
zullen uitmaken van de boedel.  . 

Art. V.20 
 
          §1. Als aan artikel V.19 wordt voldaan, mag de berekening van het gewogen risicovolume 
worden gewijzigd overeenkomstig de afdelingen IV tot VII.  
 
          §2. Een risicopositie waarvoor een kredietrisicomatiging wordt bekomen, levert in geen geval 
een hoger gewogen risicobedrag op dan een risicopositie zonder kredietrisicomatiging die in alle 
overige opzichten identiek is. 

          §3. Als het gewogen risicovolume in het kader van de hoofdstukken 1 tot 4 van deze titel al 
rekening houdt met kredietprotectie, wordt kredietprotectie in het kader van dit hoofdstuk niet meer 
als zodanig in aanmerking genomen.  

a. In § 3 wordt het beginsel geponeerd dat eenzelfde kredietprotectie geen tweemaal in 
aanmerking mag worden genomen om te voldoen aan de reglementaire vereisten. Als 
de kredietprotectie reeds, op om het even welke wijze, wordt aangewend om een 
reglementaire eigenvermogensvermindering te verkrijgen, mag zij daarnaast niet meer 
in aanmerking worden genomen.  
Bijvoorbeeld, als de instelling in het kader van de standaardbenadering rekening houdt 
met de rating van een uitgifte, mag zij geen rekening meer houden met eventuele 
waarborgen gekoppeld aan de uitgifte indien deze informatie reeds vervat is in de 
rating.  

144



TITEL V : DEFINITIE VAN HET GEWOGEN KREDIETRISICOVOLUME: STANDAARDBENADERING 

 

Afdeling II - Toelaatbaarheid 

Onderafdeling I – Volgestorte kredietprotectie 

Art. V.21  
 
Verrekening van balansposten 
 
 §1. De verrekening op de balans van wederzijdse vorderingen tussen de instelling en haar 
wederpartij kan als toelaatbaar worden aangemerkt. 
 
 §2. Onverminderd het bepaalde in artikel V.22, is de toelaatbaarheid beperkt tot wederzijdse 
contante saldi. Alleen het gewogen risicovolume uit hoofde van leningen en deposito’s van de 
leningverstrekkende instelling mag worden gewijzigd als gevolg van een overeenkomst van 
verrekening van balansposten. 
 
Art. V.22 
 
Kaderverrekeningsovereenkomsten met betrekking tot retrocessieovereenkomsten en/of 
verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en/of andere 
kapitaalmarktgerelateerde transacties 
 
Bij instellingen die de in afdeling IV van dit hoofdstuk beschreven uitgebreide benadering van 
financiële zekerheden toepassen, kan het effect van bilaterale verrekeningsovereenkomsten met 
betrekking tot retrocessieovereenkomsten, verstrekte of opgenomen effecten- of 
grondstoffenleningen en/of andere kapitaalmarktgerelateerde transacties met een wederpartij in 
aanmerking worden genomen. Onverminderd titel IX, hoofdstuk 1, voldoen de in het kader van 
dergelijke overeenkomsten geaccepteerde zekerheden en geleende effecten of grondstoffen aan de 
in artikel V.23, §§ 2 en 3 vastgelegde toelaatbaarheidvereisten voor zekerheden. 
 
Art. V.23 
 
Zekerheden 
 
 §1. De toelaatbaarheid is afhankelijk van het feit welke van beide in afdeling IV beschreven 
benaderingen worden toegepast: de eenvoudige benadering dan wel de uitgebreide benadering van 
financiële zekerheden. Wat de retrocessieovereenkomsten en verstrekte of opgenomen effecten- of 
grondstoffenleningen betreft, is de toelaatbaarheid ook afhankelijk van het feit of de transactie in de 
handelsportefeuille dan wel in de niet-handelsportefeuille is opgenomen. 
 
§2. TOELAATBAARHEID BIJ ALLE METHODEN  
 

1° De volgende financiële instrumenten kunnen bij alle methoden als toelaatbare zekerheden 
worden aangemerkt: 

 
a) contanten gedeponeerd bij of met contanten vergelijkbare instrumenten aangehouden 

door de leningverstrekkende instelling; 
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b) schuldtitels uitgegeven door centrale overheden of centrale banken waarvan de 
effecten een kredietbeoordeling hebben van een voor de toepassing van deze titel 
erkende EKBI of exportkredietverzekeringsmaatschappij die door de CBFA is 
ondergebracht in kredietwaardigheidscategorie 4 of hoger conform de in hoofdstuk 4 
vervatte voorschriften voor de weging van de risicoposities op centrale overheden en 
centrale banken; 

 
c) schuldtitels uitgegeven door instellingen waarvan de effecten een kredietbeoordeling 

hebben van een erkende EKBI die door de CBFA is ondergebracht in 
kredietwaardigheidscategorie 3 of hoger conform de in hoofdstuk 4 vervatte 
voorschriften voor de weging van de risicoposities op instellingen; 

 
d)schuldtitels uitgegeven door andere entiteiten waarvan de effecten een 

kredietbeoordeling hebben van een erkende EKBI die door de CBFA is ondergebracht 
in kredietwaardigheidscategorie 3 of hoger conform de in hoofdstuk 4 vervatte 
voorschriften voor de weging van de risicoposities op ondernemingen; 

 
e) schuldtitels met een kredietbeoordeling voor de korte termijn van een erkende EKBI 

die door de CBFA is ondergebracht in kredietwaardigheidscategorie 3 of hoger 
conform de in hoofdstuk 4 vervatte voorschriften voor de weging van kortlopende 
risicoposities; 

 
f) aandelen of converteerbare obligaties die in een belangrijke index zijn opgenomen; 
 
g) goud. 

 
De in pand gegeven deposito’s moeten door de instelling worden aangehouden.  Als 
deze deposito’s door een andere instelling worden aangehouden, moet de instelling 
ervan uitgaan dat er een risico bestaat op de instelling die de deposito’s aanhoudt (cf. 
artikel V.24, § 1). De betrokken instelling hoeft niet verbonden te zijn met de 
leningnemer. 

Belangrijke indices zijn die welke gekwalificeerd zijn als gediversifieerde beursindices 
voor de berekening van het marktrisico op aandelen in de handelsportefeuille (titel IX, 
hoofdstuk 3).  
De aandelen en converteerbare obligaties van de leningnemer worden niet in 
aanmerking genomen als zekerheid.  

2° Voor de toepassing van punt b) wordt ervan uitgegaan dat “schuldtitels uitgegeven door 
centrale overheden of centrale banken” de volgende soorten schuldtitels omvatten: 

 
i) schuldtitels uitgegeven door regionale of lokale overheden indien de risicoposities op 

deze overheden overeenkomstig hoofdstuk 4 worden behandeld als een risicoposities 
op de centrale overheid in wier rechtsgebied ze gevestigd zijn; 

 
ii) schuldtitels uitgegeven door publiekrechtelijke entiteiten die overeenkomstig artikel 

V.16, § 3, 3° worden beschouwd als risicoposities op de centrale overheden;  
 

iii) schuldtitels uitgegeven door multilaterale ontwikkelingsbanken waarop 
overeenkomstig hoofdstuk 4 een risicoweging van 0% wordt toegepast; 
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iv) schuldtitels uitgegeven door internationale organisaties waarop overeenkomstig 

hoofdstuk 4 een risicoweging van 0% wordt toegepast. 
 

Voor de toepassing van punt c) omvatten “schuldtitels uitgegeven door instellingen” de volgende 
soorten schuldtitels: 

 
i) schuldtitels uitgegeven door regionale of lokale overheden indien de risicoposities op 

deze overheden overeenkomstig hoofdstuk 4 niet worden behandeld als een 
risicopositie op de centrale overheid in wier rechtsgebied de gevestigd zijn; 

 
ii) schuldtitels uitgegeven door publiekrechtelijke entiteiten indien de risicoposities op 

deze entiteiten overeenkomstig artikel V.16, § 3, 2° worden behandeld als een 
risicopositie op lokale overheden; 

 
iii) schuldtitels uitgegeven door andere multilaterale ontwikkelingsbanken dan die waarop 

overeenkomstig hoofdstuk 4 een risicoweging van 0% wordt toegepast. 
 
3° Schuldtitels uitgegeven door instellingen waarvan de effecten geen kredietbeoordeling 

hebben van een erkende EKBI, kunnen als toelaatbare zekerheden worden aangemerkt indien zij 
aan de volgende criteria voldoen: 

 
a) zij zijn op een erkende markt genoteerd; 
 
b) het betreft niet-achtergestelde schuld; 
 
c) alle andere genoteerde effecten van dezelfde rangorde van de instelling hebben een 

kredietbeoordeling van een erkende EKBI die door de CBFA is ondergebracht in 
kredietwaardigheidscategorie 3 of hoger conform de in hoofdstuk 4 vervatte 
voorschriften voor de weging van risicoposities op instellingen of voor de weging van 
kortlopende risicoposities; 

 
d) de leningverstrekkende instelling beschikt niet over informatie waaruit blijkt dat de 

uitgifte een lagere kredietbeoordeling zou verdienen dan die welke onder c) is 
aangegeven; 

 
e) de leningverstrekkende instelling kan ten behoeve van de CBFA naar behoren aantonen 

dat de marktliquiditeit van het instrument toereikend is voor deze doeleinden. 
 

4° Rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) kunnen als 
toelaatbare zekerheden worden aangemerkt indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

 
a) de rechten van deelneming hebben een dagelijkse publieke koersnotering; 
 
b) de ICB mag alleen beleggen in instrumenten die overeenkomstig § 2, 1° tot 3° als 

toelaatbaar kunnen worden aangemerkt. 
 
Het gebruik (of potentiële gebruik) door een ICB van afgeleide instrumenten om toegestane 
beleggingen af te dekken, laat de toelaatbaarheid van de rechten van deelneming in deze instelling 
onverlet. 

147



TITEL V : DEFINITIE VAN HET GEWOGEN KREDIETRISICOVOLUME: STANDAARDBENADERING 

 
Indien de ICB niet alleen mag beleggen in instrumenten die overeenkomstig de 1°, 2° en 3° van 
deze paragraaf als toelaatbaar kunnen worden aangemerkt, kunnen de rechten van deelneming ter 
waarde van de in aanmerking komende activa als zekerheden worden aangemerkt in de 
veronderstelling dat de ICB tot de toegestane grens in niet in aanmerking komende activa heeft 
belegd. In de gevallen waarin niet in aanmerking komende activa als gevolg van uit eigendom 
voortvloeiende verplichtingen of voorwaardelijke verplichtingen een negatieve waarde hebben, 
berekent de instelling de totale waarde van de niet in aanmerking komende activa en vermindert zij 
de waarde van de in aanmerking komende activa met de waarde van de niet in aanmerking komende 
activa indien laatstgenoemde waarde in totaal negatief is. 
 

5° In verband met § 2, 1° b) tot e), zij opgemerkt dat indien voor een effect twee 
kredietbeoordelingen van erkende EKBI’s beschikbaar zijn, de minst gunstige kredietbeoordeling 
van toepassing is. Indien voor een effect meer dan twee kredietbeoordelingen van erkende EKBI’s 
beschikbaar zijn, zijn de twee gunstigste kredietbeoordelingen van toepassing. Indien de twee 
gunstigste kredietbeoordelingen verschillend zijn, is de minst gunstige van beide van toepassing. 
 
 §3. Bijkomende toelaatbaarheid bij de uitgebreide benadering van financiële zekerheden 
 
Indien een instelling gebruik maakt van de in afdeling IV beschreven uitgebreide benadering van 
financiële zekerheden, kunnen naast de in § 2 genoemde zekerheden ook de volgende financiële 
instrumenten als toelaatbare zekerheden worden aangemerkt: 
 

a) aandelen of converteerbare obligaties die niet in een belangrijke index zijn 
opgenomen maar op een erkend markt worden verhandeld; 

 
b) rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) indien aan 

de volgende voorwaarden is voldaan: 
 

i) de rechten van deelneming hebben een dagelijkse publieke koersnotering; en 
 
ii) de ICB mag alleen beleggen in instrumenten die overeenkomstig § 2, 1° tot 
3° als toelaatbaar kunnen worden aangemerkt, en in de onder a) bedoelde 
activa. 

 
Het gebruik (of potentiële gebruik) door een ICB van afgeleide instrumenten om toegestane 
beleggingen af te dekken, laat de toelaatbaarheid van de rechten van deelneming in deze instelling 
onverlet. 
 
Indien de ICB niet alleen mag beleggen in instrumenten die overeenkomstig § 2, 1°, 2° en 3° als 
toelaatbaar kunnen worden aangemerkt, en in de onder a) van deze paragraaf bedoelde 
instrumenten, kunnen de rechten van deelneming ter waarde van de in aanmerking komende activa 
als zekerheden worden aangemerkt in de veronderstelling dat de ICB tot de toegestane grens in niet 
in aanmerking komende activa heeft belegd. In de gevallen waarin niet in aanmerking komende 
activa als gevolg van uit eigendom voortvloeiende verplichtingen of voorwaardelijke verplichtingen 
een negatieve waarde hebben, berekent de instelling de totale waarde van de niet in aanmerking 
komende activa en vermindert zij de waarde van de in aanmerking komende activa met de waarde 
van de niet in aanmerking komende activa indien laatstgenoemde waarde in totaal negatief is. 
 
Art. V.24 
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Andere volgestorte kredietprotectie 
 
 §1. Contanten gedeponeerd bij of met contanten vergelijkbare financiële instrumenten 
aangehouden door een derde instelling  
 
Contanten gedeponeerd bij of met contanten vergelijkbare financiële instrumenten die niet in het 
kader van een bewaringsovereenkomst aangehouden worden door een derde instelling en die in 
pand gegeven zijn aan de leningverstrekkende instelling, kunnen als toelaatbare kredietprotectie 
worden aangemerkt. 
 
 §2.  Aan de leningverstrekkende instelling in pand gegeven levensverzekeringspolissen 
 
Levensverzekeringspolissen die aan de leningverstrekkende instelling in pand zijn gegeven, kunnen 
als toelaatbare kredietprotectie worden aangemerkt. 
 
 §3. Op zicht terugkoopbare instrumenten van een instelling 
 
Door een derde instelling uitgegeven instrumenten die op verzoek door die instelling zullen worden 
teruggekocht, kunnen als toelaatbare kredietprotectie worden aangemerkt. 
 

Onderafdeling II – niet-volgestorte kredietprotectie 

 
Art. V.25  Toelaatbare protectieverschaffers 
 

§1. De volgende partijen kunnen als toelaatbare verschaffers van niet-volgestorte 
kredietprotectie worden aangemerkt: 

 
a) centrale overheden en centrale banken; 
 
b) regionale en lokale overheden; 
 
c) multilaterale ontwikkelingsbanken; 
 
d) internationale organisaties indien aan de risicoposities op deze organisaties 
overeenkomstig hoofdstuk 4 een weging van 0% wordt toegekend; 
 
e) publiekrechtelijke entiteiten indien de risicoposities op deze entiteiten worden 
behandeld als risicoposities op instellingen, m.a.w. hetzij volgens de externe 
kredietbeoordeling van de centrale overheid, hetzij volgens de externe 
kredietbeoordeling van de entiteit zelf, of als risicoposities op de centrale overheid 
overeenkomstig hoofdstuk 4;   
 
f) instellingen; 
 
g) andere ondernemingen, met inbegrip van moederondernemingen, 
dochterondernemingen en verbonden ondernemingen van de instelling, die een 
kredietbeoordeling hebben van een erkende EKBI die door de CBFA is ondergebracht 
in kredietwaardigheidscategorie 2 of hoger conform de in hoofdstuk 4 vervatte 
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voorschriften voor het toekennen van risicowegingen aan risicoposities op 
ondernemingen. 

 

§ 2. In afwijking van § 1 en onder voorbehoud van de goedkeuring door de CBFA,  kunnen 
andere financiële instellingen ook worden aangemerkt als toelaatbare verschaffers van niet-
volgestorte kredietprotectie voor zover zij, enerzijds, een vergunning hebben verkregen en 
onder toezicht staan van de CBFA of de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat die 
verantwoordelijk zijn voor de vergunningverlening aan en het toezicht op de instellingen, 
en  zij,  anderzijds,  zijn  onderworpen  aan  prudentiële  eisen  die  gelijkwaardig  zijn  aan  die  
welke voor de instellingen gelden. 

 
Deze paragraaf heeft betrekking op de beheervennootschappen van ICB’s (cf. 
 artikel V.16, § 6). 

 

Onderafdeling III – Typen kredietderivaten 

Art. V.26 
§1. De volgende typen kredietderivaten en instrumenten die eventueel uit dergelijke 
kredietderivaten zijn samengesteld of die economisch effectief vergelijkbaar zijn, kunnen 
als toelaatbaar worden aangemerkt: 

a) kredietverzuimswaps (credit default swaps); 

b) totaleopbrengstenswaps (total return swaps); 
c) credit-linked notes voor zover die in contanten zijn gefinancierd. 

 
§2. Indien een instelling kredietprotectie koopt in de vorm van een totaleopbrengstenswap 
en de uit hoofde van die swap ontvangen nettobetalingen als nettoinkomsten boekt, maar 
nalaat de daartegenover staande waardevermindering van het beschermde activum te 
boeken (door middel van reducties van de reële waarde of een toevoeging aan de reserves), 
wordt de kredietprotectie niet in aanmerking genomen. 

 

De invoering van het begrip “instrumenten die economisch effectief vergelijkbaar zijn 
met kredietderivaten”, heeft uitsluitend tot doel een aanpassing mogelijk te maken van 
de lijst van toelaatbare kredietderivaten wanneer de toekomstige marktontwikkelingen 
voor dergelijke instrumenten dit vereisen.  

Om dit begrip te kunnen hanteren, moet de instelling aan de CBFA aantonen dat de 
instrumenten die zij voor prudentiële doeleinden wenst te gebruiken, effectief als 
economisch vergelijkbaar kunnen worden beschouwd.  

 
Art. V.27 
 
Indien een instelling gebruik maakt van een intern afdekkingsinstrument in de vorm van een 
kredietderivaat (en dus het kredietrisico van een risicopositie in de niet-handelsportefeuille afdekt 
met een in de handelsportefeuille opgenomen kredietderivaat), dan wordt de protectie voor de 
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toepassing van dit hoofdstuk alleen in aanmerking genomen wanneer het naar de 
handelsportefeuille overgehevelde kredietrisico aan een derde of derden wordt overgedragen. In 
dergelijke omstandigheden en mits deze overdracht voldoet aan de in dit hoofdstuk vastgestelde 
vereisten voor de inaanmerkingneming van kredietrisicomatiging, zijn de in de afdelingen IV tot 
VII vervatte regels voor de berekening van het gewogen risicovolume bij aankoop van niet-
volgestorte kredietprotectie van toepassing. 

Afdeling III – Minimale vereisten 

 
Art. V.28 
 

§1. De instelling toont ten behoeve van de CBFA naar behoren aan dat zij over adequate 
risicobeheerprocessen beschikt ter beheersing van de risico’s waaraan zij blootgesteld kan zijn als 
gevolg van kredietrisicomatigingspraktijken. 
 

§2. Ondanks het feit dat voor de berekening van gewogen risicobedragen met 
kredietrisicomatiging rekening wordt gehouden, blijven instellingen overgaan tot een volledige 
kredietrisicobeoordeling van de onderliggende risicopositie en zijn zij in staat ten behoeve van de 
CBFA naar behoren aan te tonen dat aan dit vereiste is voldaan. Bij retrocessieovereenkomsten 
en/of verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen wordt uitsluitend voor de 
toepassing van dit deel aangenomen dat de onderliggende risicopositie het nettobedrag is. 

De instellingen dienen de kredietwaardigheid van de wederpartijen op te volgen, 
ongeacht de waarborgen of panden die zij zouden hebben ontvangen, het type 
transacties dat wordt verricht of het feit dat het transacties betreft die volledig gedekt 
zijn door collateral. Dit neemt niet weg dat bij de opvolging van het wederpartijrisico 
rekening wordt gehouden met de waarborgen of het collateral.  

Voor de verrichtingen die door collateral zijn gedekt, zoals de cessie-
/retrocessieverrichtingen en de verstrekte of opgenomen effecten- of 
grondstoffenleningen, moet de instelling evenwel onder meer rekening houden met het 
verlies dat zij zou kunnen lijden ingeval de wederpartij in gebreke blijft, wat met name 
kosten met zich kan brengen voor de liquidatie van de in pand gegeven effecten of door 
de termijn die nodig is om ze te realiseren. De instelling zal rekening moeten houden 
met deze eventuele residuele risico’s bij het vaststellen van de limieten voor de 
ontwikkeling van dit soort activiteit en de opvolging van het wederpartijrisico. 

Indien het collateral wordt aangehouden door een bewaarder, moet de instelling 
eveneens rekening houden met zijn kredietwaardigheid bij de beoordeling van de 
risico’s die inherent zijn aan de verrichtingen die door collateral zijn gedekt, en moet 
zij een gepaste keuze maken tussen de mogelijke instellingen (cf. beginsel nr. 4 van de 
CBFA-circulaire 2004/5 van 22 juni 2004 aangaande  uitbestedingen).  
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Onderafdeling I – Volgestorte kredietprotectie 

Art. V.29 

Overeenkomsten tot verrekening van balansposten (andere dan 
kaderverrekeningsovereenkomsten met betrekking tot retrocessieovereenkomsten en/of 
verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en/of andere 
kapitaalmarktgerelateerde transacties) 

Onder voorbehoud van de voorafgaande toestemming van de CBFA kunnen, voor de toepassing van 
hoofdstuk 5, overeenkomsten tot verrekening van balansposten (andere dan 
kaderverrekeningsovereenkomsten met betrekking tot retrocessieovereenkomsten en/of verstrekte 
of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en/of andere kapitaalmarktgerelateerde transacties) 
in aanmerking worden genomen mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a) de overeenkomsten zijn juridisch rechtsgeldig en uitvoerbaar in alle relevante 
jurisdicties, ook in geval van insolventie of faillissement van een wederpartij;  

b) de instelling is te allen tijde in staat te bepalen welke activa en passiva onder de 
verrekeningsovereenkomst vallen; 

c) de instelling volgt en controleert de risico’s die aan de beëindiging van de 
kredietprotectie verbonden zijn; 

d) de instelling volgt en controleert de desbetreffende risicoposities op nettobasis. 

a. Alvorens de gevolgen van  netting in aanmerking te nemen bij de berekening van de 
eigenvermogensvereisten, moet de instelling een dossier indienen bij de CBFA 
waarin zij aantoont dat zij op passende wijze voldoet aan deze voorwaarden. 

b. Dit kan, hetzij door een interne analyse te verrichten, hetzij een “legal opinion” te 
vragen, waaruit blijkt dat de verrekening doeltreffend is ten aanzien van het recht 
van de verschillende rechtsgebieden waar een dergelijk akkoord in vraag kan 
worden gesteld.  

c. De instelling beschikt over passende procedures om, rekening houdend met 
eventuele wijzigingen in de geldende wetgeving, geregeld na te gaan of de gesloten 
overeenkomsten nog rechtsgeldig zijn. 

Art. V.30 

Kaderverrekeningsovereenkomsten met betrekking tot retrocessieovereenkomsten en/of 
verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en/of andere 
kapitaalmarktgerelateerde transacties 

 §1.  Onder voorbehoud van de goedkeuring van de CBFA kunnen, voor de toepassing van 
dit hoofdstuk, kaderverrekeningsovereenkomsten met betrekking tot retrocessieovereenkomsten 
en/of verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en/of andere 
kapitaalmarktgerelateerde transacties in aanmerking  worden genomen voor zover deze 
overeenkomsten: 
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a) juridisch rechtsgeldig en uitvoerbaar zijn in alle relevante jurisdicties, ook in 
geval van insolventie of faillissement van een wederpartij;  

 
b) de niet in gebreke blijvende partij het recht verlenen alle in het kader van de 

overeenkomst verrichte transacties zo spoedig mogelijk te beëindigen en af te 
wikkelen bij wanbetaling, ook in geval van insolventie of faillissement van de 
wederpartij; 

 
c) voorzien in de zodanige verrekening van de winsten en verliezen op in het kader 

van een kaderverrekeningsovereenkomst afgewikkelde transacties dat 
uiteindelijk een enkel nettobedrag wordt verkregen dat door de ene partij aan de 
andere verschuldigd is. 

 
§2. Tevens is voldaan aan de in artikel V.31, §1 vastgelegde minimumvereisten voor de 

inaanmerkingneming van financiële zekerheden bij de uitgebreide benadering van financiële 
zekerheden. 

Alvorens de gevolgen van  netting in aanmerking te nemen bij de berekening van de 
eigenvermogensvereisten, moet de instelling een dossier indienen bij de CBFA waarin 
zij aantoont dat zij op passende wijze voldoet aan deze voorwaarden. 

 

Art. V.31 
 
Financiële zekerheden 
  
 §1. Minimumvereisten voor de inaanmerkingneming van financiële zekerheden bij alle 
benaderingen en methoden 
 
Financiële zekerheden en goud worden slechts in aanmerking genomen indien aan de onderstaande 
voorwaarden is voldaan: 
 

a) Lage correlatie  
 
Tussen de kredietwaardigheid van de debiteur en de waarde van de zekerheid mag geen 
duidelijk positieve correlatie bestaan.  
 
Door de debiteur of een verbonden groepsentiteit uitgegeven effecten komen niet in 
aanmerking. Niettemin kunnen de eigen uitgiften van de debiteur van gedekte obligaties 
vallende onder het bepaalde in hoofdstuk 4, artikel V.15, § 12, punten 1 tot 3 in 
aanmerking worden genomen wanneer die als zekerheid voor retrocessieovereenkomsten 
worden gedeponeerd, mits aan het eerste lid wordt voldaan.  
 
b) Rechtszekerheid 
 
De instellingen vervullen alle contractuele en wettelijke voorwaarden en ondernemen 
alle stappen die nodig zijn om de zekerheidsovereenkomsten uitvoerbaar te maken onder 
het recht dat van toepassing is op hun recht op de zekerheden. 
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De instellingen hebben voldoende juridisch onderzoek gedaan dat de uitvoerbaarheid 
van de zekerheidsovereenkomsten in alle relevante jurisdicties bevestigt. Indien nodig 
herhalen zij dit onderzoek om zich ervan te vergewissen dat de overeenkomsten 
uitvoerbaar blijven. 
 
c) Operationele vereisten 
 
De zekerheidsovereenkomsten zijn adequaat gedocumenteerd en er bestaat een 
duidelijke en deugdelijke procedure voor een zo spoedig mogelijke uitwinning van de 
zekerheden. 
 
De instellingen passen deugdelijke procedures en processen toe ter beheersing van de 
risico’s die uit het gebruik van zekerheden voortvloeien, zoals onder meer de risico’s die 
aan een tekortschietende of verminderde kredietprotectie verbonden zijn, de 
waarderingsrisico’s, de met de opzegging van de kredietprotectie samenhangende 
risico’s, de concentratierisico’s die aan het gebruik van zekerheden verbonden zijn, en 
de interactie met het algemene risicoprofiel van de instelling. 
 
De instellingen leggen de beleidslijnen en praktijken die ten aanzien van de aanvaarde 
typen zekerheden en de aanvaarde bedragen aan zekerheden worden gevolgd, schriftelijk 
vast. 
 
De instellingen berekenen de marktwaarde van de zekerheden en herwaarderen die ten 
minste eenmaal om de zes maanden en telkens als de instelling redenen heeft om aan te 
nemen dat er zich een significante daling van de marktwaarde ervan heeft voorgedaan. 
 
Wanneer de zekerheden door een derde worden aangehouden, ondernemen de 
instellingen alle stappen die redelijkerwijs mogen worden verwacht om ervoor te zorgen 
dat de betrokken derde de zekerheden scheidt van zijn eigen activa. 

 
 §2. Aanvullende minimumvereisten voor de inaanmerkingneming van financiële zekerheden 
bij de eenvoudige benadering van financiële zekerheden 
 
Voor de inaanmerkingneming van financiële zekerheden bij de eenvoudige benadering van 
financiële zekerheden geldt benevens de in § 1 vastgestelde vereisten dat de resterende looptijd van 
de protectie ten minste even lang moet zijn als de resterende looptijd van de risicopositie. 
 
Art. V.32 
 
Minimumvereisten voor de inaanmerkingneming van zekerheden in de vorm van onroerend 
goed 
 
Zekerheden in de vorm van onroerend goed worden slechts in aanmerking genomen indien aan de 
onderstaande voorwaarden is voldaan. 
 

a) Rechtszekerheid 
 
De hypotheek of bezwaring is uitvoerbaar in alle op het tijdstip van de sluiting van de 
leningsovereenkomst relevante jurisdicties en is te gepasten tijde en naar behoren 
geregistreerd. De regeling neemt de vorm aan van een aan derden tegenwerpbaar pandrecht 
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(dat wil zeggen dat aan alle juridische vereisten voor de vestiging van het pandrecht is 
voldaan). De protectieovereenkomst en de juridische procedure die eraan ten grondslag ligt, 
stellen de instelling in staat de waarde van de protectie binnen een redelijke tijdshorizon te 
realiseren.  
 
b) Controle van de waarde van het onroerend goed 
 
De waarde van het onroerend goed wordt frequent en ten minste eenmaal per jaar 
gecontroleerd voor zakelijk onroerend goed en eenmaal per drie jaar voor niet-zakelijk 
onroerend goed. Er worden frequentere controles uitgevoerd wanneer de 
marktomstandigheden significante veranderingen ondergaan. Er mogen statistische 
methoden worden gehanteerd om de waarde van het onroerend goed te controleren en om na 
te gaan van welk onroerend goed de waarde moet worden bijgesteld. De waardering van het 
onroerend goed wordt gecontroleerd door een onafhankelijke schatter wanneer blijkt dat de 
waardering van het onroerend goed vermoedelijk sterk is gedaald in vergelijking met de 
algemene marktprijzen. Bij leningen die meer dan 3 miljoen euro bedragen of meer dan 5% 
van het eigen vermogen van de instelling vertegenwoordigen, wordt de waardering van het 
onroerend goed ten minste om de drie jaar door een onafhankelijke schatter gecontroleerd.  
 
Onder “onafhankelijke schatter” wordt een persoon verstaan die over de nodige 
kwalificaties, bekwaamheid en ervaring beschikt om een taxatie uit te voeren en die geen 
enkele rol vervult in het kredietacceptatieproces. 
c) Documentatie 
 
De typen niet-zakelijk en zakelijk onroerend goed die door de instelling worden aanvaard en 
haar leningsbeleid ter zake zijn duidelijk schriftelijk vastgelegd. 
 
d) Verzekering  
 
De instelling beschikt over procedures om te controleren of het onroerend goed dat als 
protectie wordt geaccepteerd, adequaat is verzekerd tegen schade. 

 
 Voor de opvolging van de gebouwen die minder dan 3 miljoen euro of 5 % van het 

eigen vermogen waard zijn, mag de instelling indices hanteren maar dient zij ten 
minste op periodieke basis onafhankelijke steekproefsgewijze waarderingen te 
verrichten. 

 
Art. V.33 
 
Minimumvereisten voor de behandeling van risicoposities uit hoofde van 
leaseovereenkomsten als door zekerheden gedekte risicoposities 
 
Risicoposities uit hoofde van leaseovereenkomsten worden slechts behandeld als gedekt door een 
zekerheid die bestaat uit het geleasede onroerend goed indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 
 

a) er is voldaan aan de voorwaarden van artikel V.32; 
 
b) er is sprake van een deugdelijk risicobeheer van de zijde van de verhuurder met 
betrekking tot het gebruik dat van het geleasede actief wordt gemaakt, de ouderdom 
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ervan en de voorziene economische gebruiksduur, met inbegrip van een passende 
controle van de waarde van de zekerheid;  
 
c) er is voorzien in een deugdelijk juridisch kader tot vaststelling van de juridische 
eigendom van de verhuurder van het actief en van zijn vermogen om zijn rechten als 
eigenaar spoedig te laten gelden; en 
 
d) het verschil tussen de waarde van het niet-afgeschreven bedrag en de marktwaarde 
van de zekerheid mag niet zodanig groot zijn dat de aan het geleasede actief 
toegeschreven kredietrisicomatiging wordt overschat. 
 

Art. V.34 
 
Minimumvereisten voor de inaanmerkingneming van andere volgestorte kredietprotectie 
 
 §1. Contanten gedeponeerd bij of met contanten vergelijkbare instrumenten aangehouden 
door een derde instelling 
 
De in artikel V.24, § 1 bedoelde protectie komt pas voor de in artikel V.73, § 1 beschreven 
behandeling in aanmerking als aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
 

a) de vordering van de leningnemer op de derde instelling is openlijk in pand 
gegeven of overgedragen aan de leningverstrekkende instelling en die pandgeving of 
overdracht is juridisch rechtsgeldig en uitvoerbaar in alle relevante jurisdicties;  
b) de derde instelling is in kennis gesteld van de pandgeving of overdracht; 
 
c) als gevolg van de kennisgeving mag de derde instelling alleen aan de 
leningverstrekkende instelling betalingen doen, of aan andere partijen als zij 
daarvoor de toestemming heeft gekregen van de leningverstrekkende instelling; 
 
d) de pandgeving of overdracht is onvoorwaardelijk en onherroepelijk. 

 
  
 §2. Aan de leningverstrekkende instelling in pand gegeven levensverzekeringspolissen 
 
Aan de leningverstrekkende instelling in pand gegeven levensverzekeringspolissen worden slechts 
in aanmerking genomen indien aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 
 

a) de levensverzekeringspolis is openlijk in pand gegeven of overgedragen aan de 
leningverstrekkende instelling; 

 
b) de onderneming waarbij de levensverzekering is gesloten, is in kennis gesteld 

van de pandgeving of overdracht en mag als gevolg daarvan niet de onder de 
overeenkomst te betalen bedragen uitkeren zonder de toestemming van de 
leningverstrekkende instelling; 

 
c) de leningverstrekkende instelling heeft het recht de overeenkomst op te zeggen 

en de afkoopwaarde te ontvangen ingeval de leningnemer in gebreke blijft;  
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d) de leningverstrekkende instelling wordt in kennis gesteld wanneer de 
verzekeringnemer nalaat betalingen onder de overeenkomst te verrichten;  

 
e) de kredietprotectie geldt voor de gehele looptijd van de lening; indien dit niet 

mogelijk is omdat de verzekeringsovereenkomst reeds voor de 
kredietovereenkomst afloopt, moet de instelling erop toezien dat het uit de 
verzekeringsovereenkomst voortvloeiende bedrag tot het einde van de looptijd 
van de kredietovereenkomst de instelling als zekerheid dient; 

 
f) de pandgeving of de overdracht is juridisch rechtsgeldig en uitvoerbaar in alle op 

het tijdstip van de sluiting van de leningsovereenkomst relevante jurisdicties; 
 
g) de afkoopwaarde wordt aangegeven door de onderneming waarbij de 

levensverzekering is gesloten, en is niet verminderbaar;  
 
h) de afkoopwaarde wordt zo spoedig mogelijk betaald indien daarom wordt 

verzocht;  
 
i) er kan niet om betaling van de afkoopwaarde worden verzocht zonder de 

toestemming van de instelling; 
 
j) de onderneming waarbij de levensverzekering is gesloten, valt onder 

Richtlijn 2002/83/EG en Richtlijn 2001/17/EG van het Europees Parlement en 
de Raad of staat onder toezicht van een bevoegde autoriteit van een derde land 
met een toezichts- en regelgevingsstelsel dat ten minste gelijkwaardig is aan de 
stelsels die in de Gemeenschap worden toegepast. 

 

 De tak 21-producten worden beschouwd als verzekeringsproducten mits is voldaan aan 
de bovenvermelde minimumvereisten; tak 23-producten worden daarentegen op 
dezelfde wijze behandeld als ICB’s. 

Onderafdeling II – niet-volgestorte kredietprotectie en credit-linked notes 

Art. V.35 
 
Voor zowel garanties als kredietderivaten geldende vereisten 
 

§1. Onder voorbehoud van artikel V.36 wordt een kredietprotectie in de vorm van een 
garantie of kredietderivaat slechts in aanmerking genomen indien aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 
 

a) het gaat om een rechtstreekse kredietprotectie; 

b) de omvang van de kredietprotectie is duidelijk omschreven en onbetwistbaar; 
c) de kredietprotectieovereenkomst bevat geen enkele clausule waarvan de naleving buiten 

de directe controle van de leningverstrekkende instelling valt en die: 
i) de protectieverschaffer in staat stelt de protectie unilateraal op te zeggen; 

ii) tot een toename van de effectieve kosten van de protectie leidt wanneer de 
kredietkwaliteit van de beschermde risicopositie verslechtert; 
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iii) kan verhinderen dat de protectieverschaffer verplicht is spoedig te betalen 
ingeval de oorspronkelijke debiteur nalaat verschuldigde betalingen te verrichten; 
of 

iv) het mogelijk kan maken dat de protectieverschaffer de looptijd van de 
kredietprotectie reduceert; 

d)de kredietprotectie is juridisch rechtsgeldig en uitvoerbaar in alle op het tijdstip van de 
sluiting van de leningsovereenkomst relevante jurisdicties. 

 
§2. De instelling moet ten behoeve van de CBFA naar behoren kunnen aantonen dat zij over 

systemen beschikt om de potentiële concentratie van uit haar gebruik van garanties of 
kredietderivaten voortvloeiende risico’s te beheren. De instelling moet tevens kunnen demonstreren 
welke interactie er bestaat tussen, enerzijds, haar strategie ten aanzien van het gebruik van 
kredietderivaten en garanties en, anderzijds, het beheer van haar algemene risicoprofiel. 

 
Art. V.36 
 
Tegengaranties van de centrale overheid en andere publiekrechtelijke entiteiten 
  

§1. Wanneer een risicopositie wordt beschermd door een garantie met een tegengarantie van 
een centrale overheid of een centrale bank, van een regionale of lokale overheid of een 
publiekrechtelijke entiteit indien de risicoposities op deze overheden overeenkomstig hoofdstuk 4 
worden behandeld als risicoposities op de centrale overheid in wier rechtsgebied deze gevestigd 
zijn, van een multilaterale ontwikkelingsbank of een internationale organisatie waaraan 
overeenkomstig hoofdstuk 4 een risicoweging van 0 % wordt toegepast, of van een 
publiekrechtelijke entiteit indien de risicoposities op die entiteit worden behandeld als risicoposities 
op instellingen, mag de vordering worden behandeld als een vordering die wordt beschermd door 
een garantie die door de entiteit in kwestie is verstrekt, mits aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

a) de tegengarantie dekt alle kredietrisicoaspecten van de vordering; 
 
b) zowel de oorspronkelijke garantie als de tegengarantie voldoet aan de in de 
artikelen V.35 en V.37, § 1 gestelde eisen, behalve dat de tegengarantie niet 
rechtstreeks behoeft te zijn; 
 
c) er moet ten behoeve van de CBFA worden aangetoond dat de dekking deugdelijk 
is en dat niets in de historische gegevens erop wijst dat de dekking van de 
tegengarantie niet effectief gelijkwaardig is aan die van een rechtstreekse garantie 
door de entiteit in kwestie. 

 
§2. De behandeling van § 1 is ook van toepassing op een risicopositie met een tegengarantie 

van een andere dan de in die paragraaf genoemde entiteiten indien de tegengarantie van de 
risicopositie op haar beurt rechtstreeks wordt gedekt door een van de genoemde entiteiten en aan de 
in § 1 genoemde voorwaarden is voldaan.  
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Art. V.37 
 
Aanvullende vereisten voor de inaanmerkingneming van garanties 
 
 § 1. Een garantie wordt slechts in aanmerking genomen indien tevens aan de volgende 
voorwaarden is voldaan: 
 

a) Vanaf het ogenblik van de kwalificerende wanbetaling van en/of niet-betaling 
door de wederpartij, heeft de leningverstrekkende instelling het recht zonder 
uitstel een vordering in te stellen tegen de garantiegever voor de gelden die 
verschuldigd zijn uit hoofde van de vordering waarvoor de protectie is verstrekt. 
De leningverstrekkende instelling behoeft niet eerst een vordering tegen de 
debiteur in te stellen opdat de garantiegever tot betaling zou moeten overgaan.  

 
Bij een niet-volgestorte kredietprotectie met betrekking tot hypotheekleningen op 
niet-zakelijk onroerend goed behoeft slechts binnen een totale termijn van 24 
maanden te worden voldaan aan de vereisten in artikel V.35, § 1, c), iii) en in het 
eerste lid van dit punt.  

 
b) De garantie neemt de vorm aan van een expliciet in een akte opgenomen 

verbintenis die door de garantiegever is aangegaan. 
 
c) Onder voorbehoud van de volgende zin bestrijkt de garantie alle soorten 

betalingen die de debiteur uit hoofde van de vordering geacht wordt te verrichten. 
Wanneer bepaalde soorten betalingen niet onder de garantie vallen, wordt de in 
aanmerking genomen waarde van de garantie aangepast om met de beperkte 
dekking rekening te houden. 

 
§ 2. Wat de garanties betreft die in het kader van voor deze doeleinden door de bevoegde 

autoriteiten  van een lidstaat erkende wederzijdse garantieregelingen zijn verstrekt, dan wel die zijn 
verstrekt of waarvoor een tegengarantie is verschaft door de in artikel V.36 bedoelde entiteiten, 
wordt aangenomen dat aan de vereisten van § 1, a) is voldaan indien een van beide onderstaande 
voorwaarden is vervuld:  

 
a)  de leningverstrekkende instelling heeft recht op een spoedig door de 

garantiegever te verrichten voorlopige betaling die op zodanige wijze is 
berekend dat zij een deugdelijke raming vormt van de omvang van het 
economische verlies (met inbegrip van de verliezen die voortvloeien uit de niet-
betaling van rente en van andere soorten betalingen die de leningnemer 
verplicht is te verrichten) dat vermoedelijk door de leningverstrekkende 
instelling zal worden geleden in verhouding tot de door de garantie geboden 
dekking;  

 
b)    de leningverstrekkende instelling kan aantonen dat de door de garantie geboden 

protectie tegen verliezen, met inbegrip van de verliezen die voortvloeien uit de 
niet-betaling van interesten en andere soorten betalingen die de leningnemer 
verplicht is te verrichten, een dergelijke behandeling rechtvaardigt. 

 

159



TITEL V : DEFINITIE VAN HET GEWOGEN KREDIETRISICOVOLUME: STANDAARDBENADERING 

Art. V.38 
 
Aanvullende vereisten voor de inaanmerkingneming van kredietderivaten 
 

§ 1. Een kredietderivaat wordt slechts in aanmerking genomen indien tevens aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
 

a) Onder voorbehoud van punt b) omvatten de in het kader van het kredietderivaat 
gespecificeerde kredietgebeurtenissen (credit events) ten minste: 

 
i) niet-betaling van de bedragen die verschuldigd zijn onder de voorwaarden 

van de onderliggende vordering die gelden op het tijdstip van de niet-
betaling (waarbij de respijtperiode vrijwel even lang is als of korter is dan 
de respijtperiode bij de onderliggende vordering); 

 
ii) het faillissement, de insolventie of het onvermogen van de debiteur om zijn 

schulden te betalen, dan wel zijn algemeen onvermogen of de schriftelijke 
bekentenis van zijn algemeen onvermogen om zijn schulden te betalen 
wanneer deze vervallen, en analoge gebeurtenissen; 

 
iii) de herstructurering van de onderliggende vordering die een kwijtschelding 

of uitstel van betaling van de hoofdsom, de rente of provisies behelst die 
resulteert in een kredietverlies (te weten een waardeaanpassing of een 
andere soortgelijke debitering van de winst- en verliesrekening). 

 
b) Indien de in het kader van het kredietderivaat gespecificeerde kredietgebeurtenissen, 

niet de onder a), punt iii), omschreven herstructurering van de onderliggende 
vordering omvatten, mag de kredietprotectie desondanks toch in aanmerking worden 
genomen, mits de in aanmerking genomen waarde wordt gereduceerd zoals 
gespecificeerd in artikel V.74, § 1. 

 
c) In het geval van kredietderivaten met afwikkeling in contanten wordt voorzien in een 

deugdelijke waarderingsprocedure om tot een betrouwbare raming van het verlies te 
komen, waarbij er sprake is van een duidelijk gespecificeerde periode voor de 
verkrijging van waarderingen van de onderliggende vordering nadat de 
kredietgebeurtenis zich heeft voorgedaan. 

 
d) Indien het recht en het vermogen van de protectienemer om de onderliggende 

vordering aan de protectieverschaffer over te dragen onontbeerlijk zijn voor de 
afwikkeling, wordt in de voorwaarden van de onderliggende vordering bepaald dat 
de voor een dergelijke overdracht vereiste toestemming niet op onredelijke gronden 
mag worden geweigerd. 

 
e) De identiteit van de partijen die verantwoordelijk zijn voor de bepaling of er zich een 

kredietgebeurtenis heeft voorgedaan, wordt duidelijk omschreven. Deze bepaling is 
niet de uitsluitende verantwoordelijkheid van de protectieverschaffer. De 
protectienemer heeft het recht/vermogen om de protectieverschaffer in kennis te 
stellen van het feit dat er zich een kredietgebeurtenis heeft voorgedaan. 
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§ 2. Een mismatch tussen de onderliggende vordering en de referentievordering in het kader 
van het kredietderivaat (dat wil zeggen de vordering waarvan gebruik wordt gemaakt voor de 
bepaling van de waarde van de afwikkeling in contanten of de leverbare vordering) of tussen de 
onderliggende vordering en de vordering waarvan gebruik wordt gemaakt om te bepalen of er zich 
een kredietgebeurtenis heeft voorgedaan, is alleen toelaatbaar indien aan de volgende voorwaarden 
is voldaan: 

 
a) de referentievordering of de vordering waarvan gebruik wordt gemaakt om te bepalen 

of er zich een kredietgebeurtenis heeft voorgedaan, al naar gelang het geval, is 
gelijkgesteld met of achtergesteld bij de onderliggende vordering; 

 
b) de onderliggende vordering en de referentievordering of de vordering waarvan 

gebruik wordt gemaakt om te bepalen of er zich een kredietgebeurtenis heeft 
voorgedaan, al naar gelang het geval, hebben dezelfde debiteur (dat wil zeggen 
dezelfde rechtspersoon), en er is voorzien in uitvoerbare verbonden 
kredietverzuimclausules of verbonden onmiddellijkopeisbaarheidsclausules.  

 

Afdeling IV – Berekening van het effect van de kredietrisicomatiging 

 
Art. V.39 
 
 § 1. Onder voorbehoud van de afdelingen V tot VII mag, wanneer aan de bepalingen van de 
afdelingen II en III is voldaan, de berekening van het gewogen risicovolume overeenkomstig 
hoofdstuk 4, met toepassing van de in dit deel vervatte bepalingen worden gewijzigd. 
 

§ 2. Contanten, effecten of grondstoffen die in het kader van een retrocessieovereenkomst of 
een verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenlening zijn gekocht, geleend of ontvangen, 
worden als zekerheden behandeld. 
 
 
 

Onderafdeling I – volgestorte kredietprotectie 

Art. V. 40 
 
Credit-linked notes 
 
Beleggingen in credit-linked notes die door de leningverstrekkende instelling zijn uitgegeven 
kunnen als zekerheden in de vorm van contanten worden behandeld. 
 
Art. V.41 
 
Verrekening van balansposten 
 
Leningen en deposito’s bij de leningverstrekkende instelling die op de balans worden verrekend, 
moeten als zekerheden in de vorm van contanten worden behandeld. 
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Art. V.42 
 
Kaderverrekeningsovereenkomsten met betrekking tot retrocessieovereenkomsten  en/of 
verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en/of andere 
kapitaalmarktgerelateerde transacties 
 

Voor de berekening van de volledig aangepaste risicopositiewaarde, past de instelling hetzij de 
benadering toe die gebaseerd is op een volatiliteitscorrectie, als toegelicht in de artikelen V.43 tot 
V.45, hetzij de internemodellenbenadering waarvan sprake in de artikelen V.46 tot V.51. 

Berekening volgens de benadering waarbij de volatiliteitcorrecties door de toezichthouder worden 
vastgesteld (toezichthoudersbenadering) of volgens de benadering waarbij de volatiliteitscorrecties 
op basis van eigen ramingen worden vastgesteld (eigenramingenbenadering). 

Art. V.43 
 
Onder voorbehoud van de artikelen V.46 tot V.51 worden, bij de berekening van de volledig 
aangepaste risicopositiewaarde (E*) met betrekking tot risicoposities die onder een erkende 
kaderverrekeningsovereenkomst inzake retrocessieovereenkomsten en/of verstrekte of opgenomen 
effecten- of grondstoffenleningen en/of andere kapitaalmarktgerelateerde transacties vallen, de toe 
te passen volatiliteitscorrecties op de hieronder beschreven wijze berekend, hetzij volgens de 
toezichthoudersbenadering, hetzij volgens de eigenramingenbenadering  zoals in de artikelen V.58 
tot V.71 betreffende de uitgebreide benadering van financiële zekerheden wordt beschreven. Voor 
de toepassing van de eigenramingenbenadering gelden dezelfde voorwaarden en vereisten als die 
welke in het kader van de uitgebreide benadering van financiële zekerheden van toepassing zijn. 
 
Art. V.44 
 

§1. De nettopositie in elk type effect of grondstof wordt berekend door van de totale waarde 
van de effecten of grondstoffen van dat type die ingevolge de kaderverrekeningsovereenkomst zijn 
uitgeleend, verkocht of geleverd, de totale waarde van de op grond van die overeenkomst geleende, 
gekochte of ontvangen effecten of grondstoffen van dat type af te trekken.  
 

§2. Voor de toepassing van § 1 wordt onder “type effect”, de effecten verstaan die door 
dezelfde entiteit op dezelfde datum zijn uitgegeven, die dezelfde looptijd hebben en waarvoor 
dezelfde voorwaarden en dezelfde liquidatieperiode gelden zoals in de artikelen V.61 tot V.70  
wordt uiteengezet. 

 
Art. V.45 
 

§1. De nettopositie in elke andere munt dan de vereffeningsmunt van de 
kaderverrekeningsovereenkomst wordt berekend door van de totale waarde van de in die munt 
luidende effecten die ingevolge de kaderverrekeningsovereenkomst zijn uitgeleend, verkocht of 
geleverd, vermeerderd met het in die munt luidende bedrag in contanten dat ingevolge de 
overeenkomst is uitgeleend of overgemaakt, de totale waarde van de in die munt luidende effecten 
af te trekken die ingevolge de overeenkomst zijn geleend, gekocht of ontvangen, vermeerderd met 
het bedrag in contanten in die munt dat ingevolge de overeenkomst is geleend of ontvangen. 
 

§2. De volatiliteitscorrectie die voor een bepaald type effect of contantenpositie passend 
wordt geacht, wordt toegepast op de positieve of negatieve nettopositie in de effecten van dat type. 
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§3. De volatiliteitscorrectie in verband met het wisselkoersrisico (fx) wordt toegepast op de 

positieve of negatieve nettopositie in iedere andere munt dan de vereffeningsmunt van de 
kaderverrekeningsovereenkomst. 
 

§4. E* wordt berekend overeenkomstig de volgende formule: 
  

E* = max {0, [( (E) - (C)) + (|nettopositie in elk effect| x Hsec) +  ( |Efx| x H fx)]} 
 
- E is de risicopositiewaarde die aan elke relevante risicopositie onder de kaderovereenkomst zou 

worden toegekend bij afwezigheid van kredietprotectie. 
- C is de waarde van de effecten of grondstoffen die zijn geleend, gekocht of ontvangen dan wel van 

de contanten die zijn geleend of ontvangen met betrekking tot elk van deze risicoposities. 
- (E) is de som van alle E’s onder de kaderovereenkomst. 
- (C) is de som van alle C’s onder de kaderovereenkomst. 
- Efx is de nettopositie (positief of negatief) in een bepaalde munt die niet de vereffeningsmunt van 

de kaderovereenkomst is, als berekend overeenkomstig § 1. 
- Hsec is de volatiliteitscorrectie die voor een bepaald type effect passend wordt geacht. 
- Hfx is de wisselkoersvolatiliteitscorrectie. 
- E* is de volledig aangepaste risicopositiewaarde. 
 
Berekening volgens de internemodellenbenadering. 
 
Art. V.46 
 
Het kan instellingen worden toegestaan om, als alternatief voor de toezichthoudersbenadering of de 
eigenramingenbenadering, bij de berekening van de volledig aangepaste risicopositiewaarde (E*) in 
het kader van de toepassing van een erkende kaderverrekeningsovereenkomst inzake 
retrocessieovereenkomsten, verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en/of 
andere kapitaalmarktgerelateerde transacties met uitzondering van derivatentransacties, gebruik te 
maken van een benadering op basis van interne modellen die rekening houdt met de correlatie-
effecten tussen effectenposities die onder de kaderverrekeningsovereenkomst vallen evenals met de 
liquiditeit van de betrokken instrumenten. De bij deze benadering gebruikte interne modellen 
verschaffen ramingen van de potentiële waardewijziging van niet door zekerheden gedekte posten 

E - C). Mits de CBFA daarmee instemt, mogen de instellingen hun interne modellen ook 
gebruiken voor margeleningstransacties, indien deze transacties vallen onder een bilaterale 
kaderverrekeningsovereenkomst die voldoet aan de vereisten van hoofdstuk 3, afdeling II, van deze 
titel. 
 
Art. V.47 
 
Indien een instelling opteert voor een benadering op basis van interne modellen, dan moet zij deze 
op alle wederpartijen en effecten toepassen, met uitzondering van immateriële portefeuilles, ten 
aanzien waarvan zij gebruik kan maken van de toezichthoudersbenadering of van de 
eigenramingenbenadering op de in de artikelen V.43 tot V.45 beschreven wijze. 
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Art. V.48 
 

§1. De internemodellenbenadering mag enkel worden toegepast door instellingen waaraan 
erkenning is verleend voor het gebruik van een intern risicobeheermodel overeenkomstig titel IX, 
hoofdstuk 8. 
 

§2. De instellingen die van de CBFA geen erkenning hebben gekregen om overeenkomstig § 
1 een dergelijk model te gebruiken, kunnen met het oog op de toepassing van deze bepalingen, bij 
de CBFA een verzoek indienen tot erkenning van een intern risicometingsmodel. 
 

§3. Deze erkenning wordt uitsluitend gegeven indien de CBFA ervan overtuigd is dat het 
risicobeheersysteem van de instelling voor het beheer van de risico’s die voortvloeien uit de 
transacties die onder de kaderverrekeningsovereenkomst vallen, qua concept solide is en op integere 
wijze wordt toegepast en dat met name aan de volgende kwalitatieve normen wordt voldaan: 

 
a) het interne risicometingsmodel dat voor de berekening van de potentiële 

prijsvolatiliteit van de transacties wordt gehanteerd, is in hoge mate geïntegreerd 
in het dagelijkse risicobeheerproces van de instelling en dient als basis voor de 
rapportering van risicoposities aan de effectieve leiding van de instelling; 

 
b) de instelling heeft een afdeling risicobeheer die onafhankelijk is van de afdelingen 

belast met de marktactiviteiten en rechtstreeks rapporteert aan de effectieve 
leiding (in voorkomend geval, het directiecomité). De betrokken afdeling is 
belast met het ontwerpen en implementeren van het risicobeheersysteem van de 
instelling. Tevens moet deze afdeling dagelijks rapporten opstellen en analyseren 
over de uitkomsten van het risicometingsmodel en over de maatregelen die voor 
de handelslimieten moeten worden genomen; 

 
c) de dagelijkse rapporten die de afdeling risicobeheer opstelt, worden beoordeeld 

door een leidingniveau dat voldoende bevoegdheden heeft om een vermindering 
van de ingenomen posities of van de totale risicopositie van de instelling op te 
leggen; 

 
d) de instelling beschikt over voldoende personeel dat onderlegd is in het gebruik 

van geavanceerde modellen in de afdeling risicobeheer; 
 
e) de instelling heeft procedures vastgesteld voor de bewaking van en het doen 

naleven van een schriftelijk vastgelegde reeks interne beleidslijnen en 
controlevoorschriften, die betrekking hebben op de werking van het 
risicometingssysteem als geheel; 

 
f)   de modellen van de instelling hebben in het verleden bewezen redelijk accuraat te 

zijn bij het meten van risico's, hetgeen kan worden aangetoond door de 
uitkomsten ervan achteraf te testen ("backtesting") aan de hand van gegevens 
over een periode van ten minste een jaar; 

 
g) de instelling voert frequent een stringent programma van crisissimulaties uit; de 

uitkomsten van de tests worden beoordeeld door de effectieve leiding en worden 
verwerkt in het beleid en in de limieten die door haar bepaald worden; 
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h) als onderdeel van de periodieke interne audit laat de instelling een onafhankelijke 
evaluatie van het risicometingssysteem uitvoeren. Deze evaluatie moet 
betrekking hebben op de afdelingen belast met de marktactiviteiten en het 
risicobeheer; 

 
i)  ten minste eenmaal per jaar moet de instelling een evaluatie uitvoeren van het 

algehele risicobeheerproces; 
 
j)   het interne model moet voldoen aan de eisen in artikel V.9, §§ 40 tot 42.  
 

Art. V.49 
 

§1. Voor de berekening van de potentiële waardewijziging gelden de volgende 
minimumvereisten: 

 
a) de potentiële waardewijziging moet ten minste eenmaal per dag berekend worden; 
 
b) een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval, uitgedrukt in centielen, van 99%; 
 
c) een liquidatieperiode van ten minste 5 dagen of een equivalent daarvan, behalve in 

geval van andere transacties dan effectenretrocessieovereenkomsten of verstrekte 
of opgenomen effectenleningen, waarvoor een liquidatieperiode van 10 dagen of 
een equivalent daarvan geldt;  

 
d) een feitelijke observatieperiode van ten minste een jaar, tenzij een kortere 

observatieperiode gerechtvaardigd is op grond van een aanmerkelijke toename van 
de prijsvolatiliteit; 

 
e) driemaandelijkse bijwerking van het gegevensbestand. 

 
§2. Het interne risicometingsmodel dient een voldoende aantal risicofactoren te bestrijken 

om alle wezenlijke koersrisico's te ondervangen. 
 

§3. De CBFA kan instellingen toestaan om, binnen risicocategorieën en tussen 
uiteenlopende risicocategorieën, empirische correlaties te hanteren indien zij ervan overtuigd is dat 
het systeem waarmee de instelling de correlaties meet, solide is en op integere wijze wordt 
toegepast. 

 
Art. V.50 
 
De volledig aangepaste risicopositiewaarde (E*) voor instellingen die gebruik maken van de 
internemodellenbenadering wordt berekend op basis van de volgende formule: 
 

E* = max {0, [( E - C) + (uitkomst van het interne model)]} 
 
E is de risicopositiewaarde die aan elke risicopositie onder de kaderovereenkomst zou worden 
toegekend bij afwezigheid van kredietprotectie. 
 
C is de waarde van de effecten die zijn geleend, gekocht of ontvangen dan wel van de contanten die 
zijn geleend of ontvangen met betrekking tot elk van deze risicoposities.  
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(E) is de som van alle E’s onder de kaderovereenkomst. 

 
(C) is de som van alle C’s onder de kaderovereenkomst. 

 
Art. V.51 
 
Bij de berekening van gewogen risicobedragen op basis van interne modellen maken de instellingen 
gebruik van de modeluitkomsten van de voorgaande werkdag.  
 
Art. V.52 
 
E*, als berekend overeenkomstig de artikelen V.43 tot V.51, wordt met het oog op de toepassing 
van de artikelen V.1 en V.2, beschouwd als de risicopositiewaarde die voortvloeit uit de transacties 
die onder de kaderverrekeningsovereenkomst vallen. 
 
Art. V.53 
 
Financiële zekerheden 
 
Teneinde rekening te houden met de financiële zekerheden, hebben de instellingen de keuze tussen 
de eenvoudige benadering als toegelicht in de artikelen V.55 tot V.57 en de uitgebreide benadering 
als uiteengezet in de artikelen V.58 tot V.71 
 
Art. V.54 
 
De eenvoudige benadering van financiële zekerheden mag slechts worden toegepast indien de 
risicogewogen activa overeenkomstig hoofdstuk 4 worden berekend. Een instelling mag niet zowel 
de eenvoudige benadering van financiële zekerheden als de uitgebreide benadering van financiële 
zekerheden toepassen, behalve voor de toepassing van artikelen IV.5, § 1 en IV.8. Instellingen 
tonen de CBFA aan dat een dergelijke uitzonderlijke toepassing van beide methoden niet selectief 
plaatsvindt met de bedoeling lagere minimumeigenvermogensvereisten te bewerkstellingen en 
evenmin tot regelgevingsarbitrage leidt. 
 
Eenvoudige benadering van financiële zekerheden 
 
Art. V.55 
 
Volgens de eenvoudige benadering wordt aan erkende financiële zekerheden een waarde toegekend 
die gelijk is aan hun marktwaarde zoals vastgesteld overeenkomstig artikel V.31, §1. 
 
Art. V.56  
 
De risicoweging die overeenkomstig hoofdstuk 4 van deze Titel van toepassing zou zijn indien de 
kredietgever een rechtstreekse risicopositie in het zekerheidsinstrument had, is van toepassing op 
die gedeelten van risicopositiewaarden die door de marktwaarde van erkende zekerheden zijn 
gedekt. Voor dit doel bedraagt de risicopositie van een in hoofdstuk 2, afdeling II, vermelde 
buitenbalanspost 100 % van het bedrag, en niet van de in die afdeling vermelde percentages. De 
risicoweging van het door zekerheden gedekte gedeelte bedraagt ten minste 20 %, behalve in de in 
artikel V.57 gespecificeerde gevallen. Aan het resterende gedeelte van de risicopositiewaarde wordt 
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de risicoweging toegekend die overeenkomstig hoofdstuk 4 van toepassing zou zijn op een niet-
gedekte risicopositie op de wederpartij.  
 
Art. V.57 

 §1. Retrocessieovereenkomsten en verstrekte of opgenomen effectenleningen 

Op het door zekerheden gedekte gedeelte van de risicopositie die voortvloeit uit transacties die 
voldoen aan de in artikel V.70 genoemde criteria, wordt een risicoweging van 0% toegepast. Indien 
de wederpartij bij de transactie geen kerndeelnemer aan de markt is, wordt een risicoweging van 
10% toegepast. 

Indien de instelling overweegt om deze werkwijze te volgen, wordt haar gevraagd de 
CBFA hiervan in kennis te stellen.  

 §2. Transacties in afgeleide buitenbeursinstrumenten die dagelijks tegen marktwaarde 
worden gewaardeerd 
 
Op de overeenkomstig hoofdstuk 3 van deze titel vastgestelde waarde van de in artikel V.5, § 1 
opgesomde afgeleide instrumenten die dagelijks tegen marktwaarde worden gewaardeerd en die 
gedekt worden door zekerheden in de vorm van contanten of door met contanten vergelijkbare 
instrumenten waarbij geen sprake is van een valutamismatch wordt, naar gelang van de reikwijdte 
van de zekerheidsstelling, een risicoweging van 0% toegepast. Op de waarde van transacties die 
gedekt worden door zekerheden in de vorm van door centrale overheden of centrale banken 
uitgegeven schuldtitels waaraan overeenkomstig hoofdstuk 4 een risicoweging van 0% wordt 
toegekend, wordt, naar gelang van de reikwijdte van de zekerheidsstelling, een risicoweging van 
10% toegepast. 
 
Voor de toepassing van deze paragraaf wordt onder "schuldtitels uitgegeven door centrale 
overheden of centrale banken" verstaan: 

 
a) schuldtitels uitgegeven door regionale of lokale overheden indien de risicoposities 

op deze overheden overeenkomstig hoofdstuk 4 worden behandeld als 
risicoposities  op de centrale overheid in wier rechtsgebied deze gevestigd zijn; 

 
b) schuldtitels uitgegeven door multilaterale ontwikkelingsbanken waarop 

overeenkomstig hoofdstuk 4 een risicoweging van 0% van toepassing is; 
 
c) schuldtitels uitgegeven door internationale organisaties waarop overeenkomstig 

hoofdstuk 4 een risicoweging van 0% van toepassing is. 
 

Schuldtitels die zijn uitgegeven door regionale en lokale overheden die worden 
beschouwd als de centrale overheid, worden erkend binnen de grenzen die zijn 
opgelegd in het deel “standaardbenadering” van het kredietrisico voor de erkenning 
van de keuzes van de buitenlandse toezichthouders.  

§3. Andere transacties 
 

Een risicoweging van 0% mag worden toegepast wanneer de risicopositie en de zekerheid in 
dezelfde munt luiden en indien de zekerheid: 
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a) ofwel een contantendeposito of een met contanten vergelijkbaar financieel instrument is; 
 
b) ofwel de vorm heeft van door centrale overheden of centrale banken uitgegeven 

schuldtitels die overeenkomstig hoofdstuk 4 in aanmerking komen voor een 
risicoweging van 0%, en de marktwaarde van deze zekerheid met 20% is verlaagd. 

 
Voor de toepassing van deze paragraaf worden onder "schuldtitels uitgegeven door centrale 
overheden of centrale banken" ook de schuldtitels verstaan die in § 2 worden genoemd. 

Uitgebreide benadering van financiële zekerheden 

Art. V. 58 
 
Bij de waardering van financiële zekerheden in het kader van de uitgebreide benadering van 
financiële zekerheden, worden volatiliteitscorrecties toegepast op de marktwaarde van die 
zekerheden, zoals in de artikelen V.61 tot V.70 hieronder wordt uiteengezet, om rekening te houden 
met de prijsvolatiliteit. 
 
Art. V.59 
 

§1. Wanneer een zekerheid in een andere munt luidt dan die van de onderliggende 
risicopositie wordt, onder voorbehoud van de in § 2 aan de orde komende behandeling voor 
valutamismatches in het geval van transacties in afgeleide buitenbeursinstrumenten als bedoeld in 
artikel V.5, een correctie voor muntvolatiliteit verricht naast de volatiliteitscorrectie die passend 
wordt geacht voor de desbetreffende zekerheid overeenkomstig de artikelen V.61 tot V.70. 
 

§2. In het geval van transacties in afgeleide buitenbeursinstrumenten in het kader van door 
de CBFA overeenkomstig hoofdstuk 3 erkende verrekeningsovereenkomsten, wordt een correctie 
voor muntvolatiliteit verricht indien er sprake is van een mismatch tussen de munt van de zekerheid 
en de vereffeningsmunt. Ook indien de transacties ingevolge de verrekeningsovereenkomst in 
meerdere munten worden uitgevoerd, wordt slechts een muntvolatiliteitscorrectie toegepast. 

 
Art. V.60 
 

Ten aanzien van alle transacties, met uitzondering van die welke worden verricht uit hoofde van 
erkende kaderverrekeningsovereenkomsten waarop de bepalingen van de artikelen V.42 tot V.52 
van toepassing zijn, wordt de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van de zekerheid die in 
aanmerking moet worden genomen als volgt berekend: 

CVA = C x (1-HC-HFX) 

De voor volatiliteit gecorrigeerde risicopositie die in aanmerking moet worden genomen wordt als 
volgt berekend: 

 
EVA = E x (1+HE) en in geval van transacties in afgeleide buitenbeursinstrumenten, EVA = E. 
 
De volledig aangepaste risicopositiewaarde, waarin zowel de volatiliteit als het risicomatigende 
effect van de zekerheid in aanmerking worden genomen, wordt als volgt berekend: 
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E* = max {0, [EVA - CVAM]} 

 
waarbij 
 
E de risicopositiewaarde is zoals zij met toepassing van hoofdstuk 2 bij afwezigheid van zekerheden 
zou worden bepaald. Voor dit doel bedraagt de risicopositie van een in hoofdstuk 2, afdeling II, 
vermelde buitenbalanspost 100 % van het bedrag, en niet van de in die afdeling vermelde 
percentages. 
 
EVA is de voor volatiliteit gecorrigeerde risicopositiewaarde. 
 
CVA is de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van de zekerheid. 
 
CVAM stemt overeen met CVA, gecorrigeerd voor een eventueel looptijdverschil overeenkomstig de 
bepalingen van artikel V.78, § 2. 
 
HE is de passende volatiliteitscorrectie van de risicopositie (E), berekend overeenkomstig de 
artikelen V.61 tot V.70. 
 
HC is de passende volatiliteitscorrectie van de zekerheid, berekend overeenkomstig de artikelen 
V.61 tot V.70. 
 
HFX is de passende  volatiliteitscorrectie bij valutamismatch, berekend overeenkomstig de artikelen 
V.61 tot V.70. 
 
E* is de volledig aangepaste risicopositiewaarde, waarin de volatiliteit en het risicomatigende effect 
van de zekerheid in aanmerking zijn genomen. 
 
Art. V.61 
 

§1. Volatiliteitscorrecties kunnen op twee wijzen worden berekend: volgens de benadering 
waarbij de parameters door de toezichthouder worden vastgesteld (de “toezichthoudersbenadering”, 
artikelen V.62 en V.63) en volgens de benadering op basis van eigen ramingen (de 
"eigenramingenbenadering”, artikelen V.64 tot V.68). 
 

§2. Een instelling mag gebruik maken van de toezichthoudersbenadering of van de 
eigenramingenbenadering. Indien een instelling evenwel gebruik wenst te maken van de 
eigenramingenbenadering, moet zij dit doen voor alle categorieën van instrumenten, met 
uitzondering van immateriële portefeuilles waarvoor zij wel gebruik mag maken van de 
toezichthoudersbenadering. 
 

§3. Wanneer de zekerheid uit een aantal erkende bestanddelen bestaat, is de 
volatiliteitscorrectie gelijk aan 

 

      i
ii HaH
 

 
waarbij ai de verhouding is van een bestanddeel ten opzichte van de zekerheid als geheel en Hi de 
volatiliteitscorrectie die op dat bestanddeel van toepassing is. 
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Als de benadering wordt gevolgd waarbij wordt uitgegaan van de eigen ramingen van 
de volatiliteitscorrecties, moet de instelling in staat zijn om deze correcties te 
berekenen voor de risicopositie en het collateral.  Zij moeten worden geraamd voor het 
geheel van de instrumenten, met uitzondering van de immateriële portefeuilles. 
Gezien de specifieke eigenschappen van de verschillende instellingen, werd er geen 
vast criterium voorgeschreven om de materialiteit van de portefeuilles te bepalen. Het 
is dan ook de taak van de instelling om dit aan te tonen in het dossier waarmee om 
toelating voor het gebruik van deze methode wordt verzocht. 
Teneinde rekening te houden met valutamismatches, mag een instelling die gebruik 
maakt van de eigenramingenbenadering, de reglementaire 
standaardvolatiliteitscorrecties toepassen indien het voor haar niet mogelijk is om ze 
voor het geheel van de munten te berekenen. Op te merken valt dat de instelling ze op 
consistente wijze zal moeten toepassen. 

Volatiliteitscorrecties volgens de toezichthoudersbenadering 

Art. V.62 
 
De volatiliteitscorrecties die op grond van de toezichthoudersbenadering moeten worden verricht 
(waarbij wordt uitgegaan van een dagelijkse herwaardering) zijn in de tabellen 1 tot 4 weergegeven. 
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VOLATILITEITSCORRECTIES 

Tabel 1 

Krediet-
waardigheids-
categorie 
waarin de 
krediet-
beoordeling van 
de schuldtitel is 
ondergebracht 
 

Reste-
rende 
looptij
d  

Volatiliteitscorrecties voor 
schuldtitels uitgegeven door 
entiteiten als beschreven in 
afdeling II, artikel V.23, § 2, 
1°, b) 
 

Volatiliteitscorrecties voor 
schuldtitels uitgegeven door 
entiteiten als beschreven in afdeling 
II, artikel V.23, § 2, 1°, c) en d) 
 

  liqui-
datie-
perio-
de 
van 20 
dagen 
(%) 
 

liquida-
tie-
periode 
van 10 
dagen 
(%) 
 

liquida-
tie-
periode 
van 5 
dagen 
(%) 
 

liquidatie-
periode 
van 20 
dagen (%) 
 

liquida-
tie-
periode 
van 10 
dagen 
(%) 
 

liquidatie-
periode 
van 5 
dagen (%) 
 

1  1 
jaar 

0.707 0.5 0.354 1.414 1 0.707 

 >1  5 
jaar 

2.828 2 1.414 5.657 4 2.828 

 > 5 
jaar 

5.657 4 2.828 11.314 8 5.657 

2-3  1 
jaar 

1.414 1 0.707 2.828 2 1.414 

 >1  5 
jaar 

4.243 3 2.121 8.485 6 4.243 

 > 5 
jaar 

8.485 6 4.243 16.971 12 8.485 

4  1 
jaar 

21.213 15 10.607 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 >1  5 
jaar 

21.213 15 10.607 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 > 5 
jaar 

21.213 15 10.607 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
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Tabel 2 

Krediet-
waardig-
heids-
categorie 
waarin de 
krediet-
beoordeling 
van een kort-
lopende 
schuldtitel is 
onder-
gebracht  

Volatiliteitscorrecties voor 
schuldtitels uitgegeven door entiteiten 
als beschreven in afdeling II, artikel 
V.23,  §  2,  1°,  b),  met  
kredietbeoordelingen voor de korte 
termijn  

Volatiliteitscorrecties voor schuldtitels 
uitgegeven door entiteiten als beschreven 
in afdeling II, artikel V.23, § 2, 1° c) en d), 
met kredietbeoordelingen voor de korte 
termijn 
 

 
 

liquidatie-
periode 
van 20 
dagen (%) 

liquidatie
-periode 
van 10 
dagen 
(%) 

liquidatie-
periode 
van 
5 dagen 
(%) 

liquidatie-
periode 
van 
20 dagen 
(%) 

liquidatie-
periode 
van 
10 dagen 
(%) 

liquidatie-
periode 
van 
5 dagen (%) 

1 0.707 0.5 0.354 1.414 1 0.707 
2-3 1.414 1 0.707 2.828 2 1.414 

 
 

Tabel 3 

Andere typen zekerheden of risicoposities 

 

 liquidatieperiode 
van 
20 dagen (%) 

liquidatieperiode 
van 
10 dagen (%) 

liquidatieperiode 
van 5 dagen (%) 

In een belangrijke index 
opgenomen aandelen en 
converteerbare obligaties 

21.213 15 10.607 

Andere op een erkende markt 
genoteerde aandelen of 
converteerbare obligaties 

35.355 25 17.678 

Contanten 0 0 0 
Goud 21.213 15 10.607 

 

 
Tabel 4 

Volatiliteitscorrectie voor valutamismatch 

liquidatieperiode van 20 
dagen (%) 

liquidatieperiode van 10 
dagen (%)  

liquidatieperiode van 5 
dagen (%) 

11.314 8 5.657 
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Art. V.63 
 

§1. Voor gedekte leningstransacties geldt een liquidatieperiode van 20 werkdagen. Voor 
retrocessieovereenkomsten (behalve indien ze betrekking hebben op de overdracht van grondstoffen 
of gegarandeerde rechten inzake de eigendom van grondstoffen) en verstrekte of opgenomen 
effectenleningen, geldt een liquidatieperiode van 5 werkdagen. Voor andere 
kapitaalmarktgerelateerde transacties geldt een liquidatieperiode van 10 werkdagen. 

Voor grondstoffen is de liquidatieperiode 20 dagen. 

§2. In de tabellen 1 tot 4 en in de §§ 3 tot 5 wordt onder de “kredietwaardigheidscategorie 
waarin een kredietbeoordeling van een schuldtitel is ondergebracht”, de 
kredietwaardigheidscategorie verstaan waarin de kredietbeoordeling volgens de CBFA 
overeenkomstig hoofdstuk 4 en, in voorkomend geval, artikel VII.18 moet worden ondergebracht. 
Ook artikel V.23, § 2, 5° is in dit verband van toepassing. 
 

§3. Op niet-toelaatbare effecten of grondstoffen die in het kader van 
retrocessieovereenkomsten zijn uitgeleend of verkocht en op verstrekte of opgenomen effecten- of 
grondstoffenleningen wordt dezelfde volatiliteitscorrectie toegepast als op aandelen die op een 
erkende markt zijn genoteerd doch niet in een belangrijke index zijn opgenomen. 

 
§4. Op toelaatbare rechten van deelneming in ICB’s is de gewogen gemiddelde 

volatiliteitscorrectie van toepassing die, gelet op de in § 1 genoemde liquidatieperiode van de 
transactie, van toepassing zou zijn op activa waarin het fonds heeft belegd. Indien de activa waarin 
het fonds heeft belegd, niet bekend zijn bij de instelling, is de volatiliteitscorrectie die van 
toepassing is, de hoogste volatiliteitscorrectie die van toepassing zou zijn op de activa waarin het 
fonds mag beleggen. 

Het betreft hier wel degelijk de volatiliteitscorrectie die overeenstemt met het actief 
waarin volgens het fondsbeleid mag worden belegd, en niet enkel het actief waarin 
werd belegd. 

§5. Op door instellingen uitgegeven schuldtitels zonder externe kredietbeoordeling, die 
voldoen aan de toelaatbaarheidscriteria van artikel V.23, § 2, 3° zijn dezelfde volatiliteitscorrecties 
van toepassing als die welke van toepassing zijn op door instellingen of ondernemingen uitgegeven 
schuldtitels waarvan de externe kredietbeoordeling in kredietwaardigheidscategorie 2 of 3 is 
ondergebracht. 

Volatiliteitscorrecties in het kader van de eigenramingenbenadering  

Art. V.64 
Onder voorbehoud van voorafgaande toestemming van de CBFA, mogen de instellingen die 
voldoen aan de in de artikelen V.67 en V.68 genoemde vereisten, gebruik maken van eigen 
ramingen voor de berekening van de op zekerheden en risicoposities toe te passen 
volatiliteitscorrecties.  
 

De instelling dient een dossier voor te leggen aan de CBFA waarin zij aantoont dat wel 
degelijk is voldaan aan de voorwaarden. 
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Art. V.65 
 

§1. Wanneer schuldtitels door een erkende EKBI van goede kwaliteit ("investment grade" of 
hoger) worden geacht, kan de CBFA de instellingen toestaan voor elke categorie effecten een 
volatiliteitsraming te maken. 
 

§2. Bij de vastlegging van de relevante categorieën houden de instellingen rekening met de 
instelling die de effecten uitgeeft, evenals met de externe kredietbeoordeling, de resterende looptijd 
en de modified duration van de effecten. Volatiliteitsramingen moeten representatief zijn voor de 
effecten die door de instelling bij een bepaalde categorie zijn ingedeeld. 
 

§3. Voor schuldtitels die door een erkende EKBI van minder goede kwaliteit worden geacht 
("below investment grade") en voor andere toelaatbare zekerheden, moeten de volatiliteitscorrecties 
voor elk effect afzonderlijk worden berekend. 

 

De effectencategorieën die vastgelegd dienen te worden, moeten ten minste 
overeenstemmen met de genoemde categorieën voor de prudentiële 
standaardcorrecties.  Het dossier moet een analyse bevatten van de gegrondheid van 
het gebruik van de aanpassingen per categorie (cf. toelichting bij artikel V.64). 

Art. V.66 
 
De instellingen die gebruik maken van de benadering op basis van eigen ramingen moeten de 
volatiliteit van de zekerheid of de valutamismatch ramen zonder rekening te houden met eventuele 
correlaties tussen de niet-gedekte risicopositie, de zekerheden en/of de wisselkoersen. 
 
Art. V.67  

Kwantitatieve criteria 

§1. Bij de berekening van de volatiliteitscorrecties wordt een eenzijdig 
betrouwbaarheidsinterval, uitgedrukt in decielen, van 99% gehanteerd. 
 

§2. De liquidatieperiode bedraagt 20 werkdagen voor gedekte leningstransacties, 5 
werkdagen voor retrocessieovereenkomsten behalve indien dergelijke transacties de overdracht van 
grondstoffen of van gegarandeerde rechten inzake de eigendom van grondstoffen en het opnemen of 
verstrekken van effectenleningen omvatten, en 10 werkdagen voor andere 
kapitaalmarktgerelateerde transacties. 
 

§3. De instellingen kunnen de volatiliteitscorrectiecijfers die zij voor kortere of langere 
liquidatieperioden hebben berekend, extrapoleren naar de liquidatieperioden als bedoeld in § 2 voor 
de desbetreffende soort transactie op basis van de vierkantswortel van de tijd-formule: 

NMNM TTHH /  

 
waarbij: 
 
TM de relevante liquidatieperiode is, 
HM de volatiliteitscorrectie overeenkomstig de liquidatieperiode TM is, en 
HN de volatiliteitscorrectie is op basis van de liquidatieperiode TN. 
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§4. De instellingen houden rekening met de illiquiditeit van activa van minder goede 

kwaliteit. De liquidatieperiode wordt naar boven bijgesteld indien er twijfels bestaan over de 
liquiditeit van de zekerheid. Verder gaan zij na of historische gegevens wellicht de potentiële 
volatiliteit onderschatten, bijvoorbeeld in het geval van een munt die aan een ankermunt gekoppeld 
is. Deze gevallen moeten aan een crisissimulatie worden onderworpen. 
 

Bij de raming van de volatiliteitscorrecties dient rekening te worden gehouden met het 
illiquide karakter van de effecten van slechte maar ook van goede kwaliteit.   

 
§5. De historische observatieperiode (steekproefperiode) voor het berekenen van 

volatiliteitscorrecties bedraagt ten minste een jaar. Voor instellingen die gebruik maken van 
wegingroosters of andere methoden in plaats van de historische waarnemingsperiode, bedraagt de 
feitelijke observatieperiode ten minste een jaar (d.w.z. het gewogen gemiddelde interval tussen de 
afzonderlijke waarnemingen mag niet minder dan zes maanden bedragen). De CBFA kan tevens 
verlangen dat een instelling bij de berekening van haar volatiliteitscorrecties een kortere 
observatieperiode hanteert indien zij van mening is dat dit op grond van een aanmerkelijke toename 
van de prijsvolatiliteit gerechtvaardigd is. 
 

§6. De instellingen werken hun gegevensbestanden ten minste eens per drie maanden bij en 
herzien deze gegevens eveneens wanneer de marktprijzen significante wijzigingen ondergaan. Dit 
houdt in dat deze volatiliteitscorrecties ten minste eens per drie maanden worden berekend. 

 
Art. V.68  
 
Kwalitatieve criteria 
 

§1. De volatiliteitsramingen worden in het dagelijkse risicobeheer van de instelling gebruikt, 
ook met betrekking tot haar interne risicopositielimieten. 
 

§2. Indien de liquidatieperiode die door de instelling bij haar dagelijkse risicobeheer wordt 
toegepast langer is dan die welke in dit hoofdstuk voor het desbetreffende soort transactie wordt 
aangegeven, dan worden de volatiliteitscorrecties van de instelling verhoogd op basis van de 
vierkantswortel van de tijd-formule als bedoeld in artikel V.67, § 3. 
 
 §3. De instelling beschikt over procedures voor de bewaking en het doen naleven van een 
schriftelijk vastgelegde reeks interne beleidslijnen en controlevoorschriften inzake de werking van 
het door haar toegepaste systeem voor de raming van volatiliteitscorrecties en voor de integratie van 
deze ramingen in het risicobeheer van de instelling. 
 

§4. Periodiek wordt in het kader van het interneauditproces een onafhankelijke evaluatie 
uitgevoerd van het door de instelling toegepaste systeem voor de raming van volatiliteitscorrecties. 
Ten minste eenmaal per jaar voert de instelling een evaluatie uit van het algehele systeem voor de 
raming van volatiliteitscorrecties en voor de integratie van deze correcties in haar 
risicobeheerprocedure. Deze evaluatie betreft ten minste: 

 
a)  de integratie van de geraamde volatiliteitscorrecties in het dagelijkse risicobeheer; 
 
b) de validering van eventuele significante wijzigingen in de voor de raming van de 

volatiliteitscorrecties gevolgde procedure; 
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c) de verificatie van de consistentie, het aangepaste karakter en de betrouwbaarheid van 
de gegevensbronnen die in het kader van het systeem voor de raming van 
volatiliteitscorrecties gebruikt worden, alsmede van de onafhankelijkheid van deze 
gegevensbronnen; en 

 
d) de accuraatheid en juistheid van de aannames over volatiliteit. 
 

a. De basisbeginselen van circulaire D1/2002/4 zijn van toepassing. 
 
b. Indien de instelling intern langere vereffeningsperiodes hanteert dan vereist door de 

richtlijn, moet van deze langere periodes worden uitgegaan voor de berekening van het 
reglementair eigen vermogen. 

 

Verhoging van volatiliteitcorrecties 

Art. V.69 
 
De volatiliteitscorrecties als bedoeld in de artikelen V.62 en V.63 moeten worden toegepast in geval 
van dagelijkse herwaardering. Evenzo moeten volatiliteitscorrecties die door een instelling 
overeenkomstig de artikelen V.64 tot V.68 met gebruikmaking van eigen ramingen worden 
berekend, in eerste instantie worden berekend op basis van dagelijkse herwaardering. Geschiedt de 
herwaardering op minder frequente basis dan eenmaal per dag, dan moeten de volatiliteitscorrecties 
groter zijn. Zij worden berekend door de volatiliteitscorrecties bij dagelijkse herwaardering te 
verhogen op basis van de volgende vierkantswortel van de tijd-formule: 
 

M

MR
M T

TN HH )1(

 
waarbij 
H de toe te passen volatiliteitscorrectie is, 
HM de volatiliteitscorrectie is bij dagelijkse herwaardering, 
NR het feitelijke aantal werkdagen is tussen twee herwaarderingen, en 
TM de liquidatieperiode voor het desbetreffende soort transactie is. 
 
 
Voorwaarden voor de toepassing van een volatiliteitscorrectie van 0% 
 
Art. V.70 
 

§1. Met betrekking tot retrocessieovereenkomsten en verstrekte of opgenomen 
effectenleningen kunnen instellingen die gebruik maken van de toezichthoudersbenadering of van 
de eigenramingenbenadering om hun volatiliteitscorrectie te berekenen, mits aan de in a) tot h) 
bedoelde voorwaarden is voldaan, in plaats van de aanpassingen overeenkomstig de artikelen V.61 
tot V.69 te berekenen, een volatiliteitscorrectie van 0% toepassen. Instellingen die de in de artikelen 
V.46 tot V.51 beschreven internemodellenbenadering toepassen, kunnen geen gebruik maken van 
deze mogelijkheid: 
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a)  zowel de risicopositie als de zekerheid neemt de vorm aan van contanten of schuldtitels 
uitgegeven door centrale overheden of centrale banken in de zin van artikel V.23, § 2, 1°, 
b), en komen in aanmerking voor een risicoweging van 0% overeenkomstig hoofdstuk 4;  

 
b)  zowel de risicopositie als de zekerheid luiden in dezelfde munt; 
 
c) de looptijd van de transactie bedraagt niet meer dan een dag, of zowel de risicopositie als 

de zekerheid worden dagelijks tegen marktwaarde geherwaardeerd of zijn het voorwerp 
van dagelijkse margestortingen; 

 
d)  de tijd die verstrijkt tussen de laatste herwaardering tegen marktwaarde voor het uitblijven 

van een margestorting door de wederpartij en de liquidatie van de zekerheid beloopt ten 
hoogste vier werkdagen; 

 
e) de transactie wordt afgewikkeld via een afwikkelingssysteem dat voor dat soort transactie 

betrouwbaar is gebleken; 
 
 f) de documentatie met betrekking tot de overeenkomst is standaardmarktdocumentatie voor 

retrocessieovereenkomsten of voor het verstrekken of opnemen van leningen in de 
desbetreffende effecten; 

 
g) op de transactie is documentatie van toepassing waarin wordt bepaald dat indien de 

wederpartij verzuimt om te voldoen aan de verplichting om contanten of effecten over te 
dragen of om bij te storten bij onvoldoende marge of anderszins in gebreke blijft, de 
transactie onmiddellijk opzegbaar is; 

 
h) de wederpartij wordt door de bevoegde autoriteiten als "kerndeelnemer aan de markt" 

beschouwd. "Kerndeelnemers aan de markt" omvatten de volgende entiteiten:  
 
– de entiteiten als bedoeld in artikel V.23, § 2, 1°, b) op de risicoposities waarvan een 

risicoweging van 0% wordt toegepast overeenkomstig hoofdstuk 4; 
 
– de instellingen; 
 
– de gereguleerde instellingen voor collectieve belegging die aan eigenvermogensvereisten of 

vereisten inzake de verhouding eigen/vreemd vermogen zijn onderworpen; 
 
– de gereguleerde pensioenfondsen; en 
 
– de erkende clearinginstellingen. 

 

§ 2. Wanneer een bevoegde autoriteit toestaat dat de in § 1 bedoelde behandeling wordt 
toegepast op retrocessieovereenkomsten of verstrekte of opgenomen effectenleningen in door zijn 
lidstaat uitgegeven effecten, dan kan de CBFA de instellingen toestaan deze transacties op dezelfde 
wijze te behandelen. 

Indien de instelling overweegt om gebruik te maken van deze mogelijkheid (h=0), dient 
zij de CBFA hiervan in kennis te stellen.  
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Art. V.71  
 
Berekening van de gewogen risicobedragen 
 

§1. E* als berekend op de in artikel V.60 beschreven wijze, wordt als risicopositiewaarde 
beschouwd voor de toepassing van deze titel, onverminderd § 2. 

 
§2.  Voor de in hoofdstuk 2, afdeling II vermelde buitenbalansposten, wordt E* opgevat als 

de waarde waarop de in artikel V.4 vermelde percentages worden toegepast om tot de 
risicopositiewaarde te komen.  

 
Art. V.72  
 
Overige zekerheden  
 
Zekerheden in de vorm van onroerend goed  
 

§1. De waarde van het goed wordt door een onafhankelijke schatter vastgesteld op of onder 
de marktwaarde. In lidstaten die in hun wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen strenge criteria 
voor de berekening van de hypotheekwaarde hebben vastgesteld, mag de waarde van het goed ook 
door een onafhankelijke schatter worden vastgesteld op of onder de hypotheekwaarde. 
 

§2. Onder “marktwaarde” wordt het geraamde bedrag verstaan waartegen het goed op de 
dag van de taxatie door een willige verkoper op marktconforme wijze zou kunnen worden verkocht 
aan een willige en onafhankelijke koper na een deugdelijke verkoopprocedure waarbij elk van de 
partijen met kennis van zaken, voorzichtig en zonder dwang heeft gehandeld. De marktwaarde 
wordt op doorzichtige en heldere wijze gedocumenteerd. 
 

§3. Onder “hypotheekwaarde” wordt de waarde van het goed verstaan die is vastgesteld op 
grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid van het goed, rekening 
houdend met duurzame langetermijnaspecten van het goed, de normale en plaatselijke 
marktvoorwaarden, het gebruik dat op dit ogenblik van het goed wordt gemaakt en eventueel andere 
doeleinden waarvoor het geschikt is. Speculatieve factoren mogen niet in de hypotheekwaarde 
worden verrekend. De hypotheekwaarde wordt op doorzichtige en heldere wijze gedocumenteerd. 
 

§4. De waarde van de zekerheid is de marktwaarde of de hypotheekwaarde, zo nodig 
verlaagd naar gelang van de resultaten van de overeenkomstig artikel V.32 vereiste controle en om 
rekening te houden met de eventuele aanspraken van hogere rang op het goed. 

 
Dit punt moet worden gezien in samenhang met de toelichting bij afdeling III. 
 
De persoon die belast is met de onafhankelijke waardering moet beschikken over de 
vereiste kwalificaties, bekwaamheid en ervaring om een dergelijke waardering te 
verrichten. De waardering van het goed moet volledig losstaan van het commerciële 
aspect.  Afhankelijk van de waarde en/of het belang die het goed heeft voor de 
instellling, zal de waardering al dan niet worden verricht door een externe persoon. 
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Art. V.73  
 
Overige volgestorte kredietprotectie 
 

§1. Bij derde instellingen aangehouden deposito’s 
 
Wanneer aan de in artikel V.34, § 1 gestelde voorwaarden is voldaan, mag kredietprotectie als 
bedoeld in artikel V.24, § 1 worden behandeld als een garantie toegestaan door de derde instelling. 
 

§2. Aan leningverstrekkende instellingen in pand gegeven levensverzekeringenpolissen 
 
Wanneer aan de in artikel V.34, § 2 gestelde voorwaarden is voldaan, wordt op het deel van de 
risicopositie dat door de actuele afkoopwaarde van kredietprotectie als bedoeld in artikel V.24, § 2 
wordt gedekt, de hierna specifieerde risicogewichten toegepast. Hierbij wordt uitgegaan van het 
risicogewicht dat wordt toegekend aan een niet-achtergestelde risicopositie zonder kredietprotectie 
op de onderneming waarbij de levensverzekering is gesloten: 
 

a) een risicogewicht van 20 % wanneer aan een niet-achtergestelde risicopositie zonder 
kredietprotectie op de onderneming waarbij de levensverzekering is gesloten, een 
risicogewicht van 20 % wordt toegekend; 

 
b) een risicogewicht van 35 % wanneer aan een niet-achtergestelde risicopositie zonder 

kredietprotectie op de onderneming waarbij de levensverzekering is gesloten, een 
risicogewicht van 50 % wordt toegekend; 

 
c) een risicogewicht van 70 % wanneer aan een niet-achtergestelde risicopositie zonder 

kredietprotectie op de onderneming waarbij de levensverzekering is gesloten, een 
risicogewicht van 100 % wordt toegekend; 

 
d) een risicogewicht van 150 % wanneer aan een niet-achtergestelde risicopositie zonder 

kredietprotectie op de onderneming waarbij de levensverzekering is gesloten, een 
risicogewicht van 150 % wordt toegekend 

 
§3. Op zicht terugkoopbare instrumenten van instellingen 

 
Instrumenten die op grond van artikel V.24, § 3 toelaatbaar zijn, kunnen door de uitgevende 
instelling als garantie worden behandeld. 
 
In dit verband is de waarde van de erkende kredietprotectie als volgt: 
 

a) wanneer het instrument wordt teruggekocht tegen de nominale waarde, is de waarde 
van de protectie gelijk aan dat bedrag; 

 
b) wanneer het instrument wordt teruggekocht tegen de marktprijs, is de waarde van de 

protectie gelijk aan de waarde van het instrument; deze waarde wordt op dezelfde 
wijze vastgesteld als die van de schuldtitels zoals gespecificeerd in artikel V.23, § 2, 
3°. 
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Onderafdeling II – niet volgestorte kredietprotectie 

Art. V.74  
 
Waardering 
 

§1. De waarde van niet-volgestorte kredietprotectie (G) is het bedrag dat de 
protectieverschaffer heeft toegezegd te zullen betalen in geval van wanbetaling door de 
kredietnemer of bij andere specifieke kredietgebeurtenissen. Indien de in het kader van een 
kredietderivaat gespecificeerde kredietgebeurtenissen geen herstructurering van de onderliggende 
vordering omvatten die een kwijtschelding of uitstel van betaling op de hoofdsom, de rente of 
kosten behelst welke resulteert in een kredietverlies (dat wil zeggen een waardeaanpassing of een 
soortgelijke debitering van de winst- en verliesrekening): 

 
a) wordt, wanneer het bedrag dat de protectieverschaffer heeft toegezegd te zullen betalen 

niet hoger is dan de risicopositiewaarde, de waarde van de kredietprotectie als berekend op 
de in de eerste zin van deze paragraaf beschreven wijze, verminderd met 40%; of 

 
b) is, wanneer het bedrag dat de protectieverschaffer heeft toegezegd te zullen betalen, hoger 

is dan de risicopositiewaarde, de waarde van de kredietprotectie niet hoger dan 60% van de 
risicopositiewaarde.  

 
§2. Wanneer de niet-volgestorte kredietprotectie in een andere munt luidt dan die van de 

risicopositie (valutamismatch), dan wordt de waarde van de kredietprotectie verminderd door de 
toepassing van de volatiliteitscorrectie HFX en wel als volgt: 

G* = G x (1- HFX) 

waarbij: 
 
G het nominale bedrag van de kredietprotectie is; 
 
G* gelijk is aan G, gecorrigeerd voor een eventueel valutarisico, en  
 
HFX de volatiliteitscorrectie is  voor een eventuele valutamismatch tussen de kredietprotectie en de 
onderliggende vordering. 
 
Wanneer er geen valutamismatch is, dan is 

G* = G 

 
§3. De volatiliteitscorrecties die op een valutamismatch moeten worden toegepast kunnen 

worden berekend op basis van de toezichthoudersbenadering dan wel op basis van de 
eigenramingenbenadering als beschreven in de artikelen V.61 tot V.69. 
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Art. V.75 
 
Berekening van gewogen risicobedragen 
 

§1. Gedeeltelijke protectie – onderverdeling in tranches 
 
Wanneer de instelling een deel van het risico van een lening in een of meer tranches onderverdeelt, 
zijn de in titel VII vastgestelde bepalingen van toepassing.  
 

§2. Volledige protectie 
 
Voor de toepassing van artikel V.1 is g de weging die moet worden toegepast op een risicopositie 
waarvan de risicopositiewaarde (E) volledig gedekt wordt door niet-volgestorte kredietprotectie 
(GA),  
 
waarbij: 
 
E de risicopositiewaarde is als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling II. Voor dit doel bedraagt de 
risicopositie van een in hoofdstuk 2, afdeling II, vermelde buitenbalanspost 100 % van het bedrag, 
en niet van de in die afdeling vermelde percentages; 
 
g de weging is die wordt toegepast op de risicopositie op de protectieverschaffer, en  
 
GA de waarde is van G* als berekend overeenkomstig artikel V.74, § 2 en nader gecorrigeerd voor 
een eventueel looptijdverschil als beschreven in afdeling V. 
 

§3. Gedeeltelijke protectie – gelijke rangorde 
 
Wanneer het bedrag van de protectie lager is dan de risicopositiewaarde en de gedekte en ongedekte 
delen dezelfde rangorde hebben - d.w.z. dat de instelling en de protectieverschaffer eventuele 
verliezen naar rato delen - wordt een proportionele vermindering van het eigenvermogensvereiste 
toegekend. Voor de toepassing van artikel V.1 worden de bedragen van de gewogen risicovolumes 
overeenkomstig de volgende formule berekend: 

 (E-GA) x r + GA x g 
waarbij: 
 
E de risicopositiewaarde is als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling II. Voor dit doel bedraagt de 
risicopositie van een in hoofdstuk 2, afdeling II, vermelde buitenbalanspost 100 % van het bedrag, 
en niet van de in die afdeling vermelde percentages; 
 
GA de waarde is van G* als berekend overeenkomstig artikel V.74, § 2 en nader gecorrigeerd voor 
een eventueel looptijdverschil als beschreven in artikel V.78, § 3; 
 
r de weging is van risicoposities op de debiteur zoals aangegeven in hoofdstuk 4; 
 
g de weging is van risicoposities op de protectieverschaffer zoals aangegeven in hoofdstuk 4. 
 

§4. Garanties verstrekt door centrale overheden of centrale banken 
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De in hoofdstuk 4, artikel V.16, § 1, 3° en 4° beschreven behandeling is van toepassing op 
risicoposities of delen van risicoposities die door de centrale overheid of de centrale bank zijn 
gegarandeerd, wanneer de garantie in de nationale munt van de leningnemer luidt en de risicopositie 
in die munt is gefinancierd. 
 

Afdeling V – Looptijdverschil 

 
Art. V.76 
 

§1. In het kader van de berekening van het gewogen risicovolume doet zich een 
looptijdverschil voor wanneer de resterende looptijd van de kredietprotectie korter is dan die van de 
gedekte risicopositie. Een protectie van minder dan drie maanden resterende looptijd, waarvan de 
looptijd korter is dan die van de onderliggende risicopositie, wordt niet in aanmerking genomen. 
 

§2. Wanneer zich een looptijdverschil voordoet, wordt de kredietprotectie niet in 
aanmerking genomen indien de oorspronkelijke looptijd van de protectie minder dan een jaar 
bedraagt. 

 
Art. V.77 

Definitie van looptijd 

§1. De effectieve looptijd van het onderliggende is de langst mogelijke periode die de 
debiteur mag wachten om zijn contractuele verplichtingen volledig na te komen, waarbij een 
maximum geldt van vijf jaar. Onder voorbehoud van § 2 is de looptijd van de kredietprotectie de 
periode tot de vroegste datum waarop de protectie kan aflopen of kan worden beëindigd. 

 
§2. Wanneer de protectieverschaffer over de mogelijkheid beschikt om de protectie te 

beëindigen, wordt als looptijd van de protectie de periode beschouwd tot de vroegste datum waarop 
van die mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt. Wanneer de protectienemer over de 
mogelijkheid beschikt om de protectie te beëindigen en de voorwaarden van de overeenkomst die 
aan de protectie ten grondslag ligt een positieve prikkel voor de instelling bevatten om de transactie 
voor de vervaldatum van de overeenkomst af te handelen, wordt als looptijd van de protectie de 
periode beschouwd tot de vroegste datum waarop van deze mogelijkheid gebruik kan worden 
gemaakt; is dit niet het geval, dan kan worden aangenomen dat een dergelijke mogelijkheid niet van 
invloed is op de looptijd van de protectie. 
 

§3. Wanneer protectie in de vorm van een kredietderivaat kan worden beëindigd voor het 
verstrijken van een eventuele respijtperiode, waarbij het verstrijken van die respijtperiode een 
vereiste is voor het optreden van een kredietverzuim als gevolg van niet-betaling, wordt de looptijd 
van de protectie verminderd met de respijtperiode. 
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Art. V.78 
 
Waardering van de protectie 
 

§1. Transacties in het kader van volgestorte kredietprotectie – Eenvoudige benadering van 
financiële zekerheden 
 
Bij gebruik van de eenvoudige benadering van financiële zekerheden wordt, wanneer er een 
verschil is tussen de looptijd van de risicopositie en de looptijd van de protectie, de zekerheid niet 
erkend. 
 

§2. Transacties in het kader van volgestorte kredietprotectie – Uitgebreide benadering 
van financiële zekerheden 
 
Bij gebruik van de uitgebreide benadering van financiële zekerheden moeten de looptijd van de 
kredietprotectie en van de risicopositie in de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van de zekerheid 
tot uiting komen overeenkomstig de volgende formule: 

 
CVAM = CVA x (t-t*)/(T-t*) 

 
waarbij: 
 
CVA de voor volatiliteit gecorrigeerde waarde van de zekerheid is zoals gespecificeerd in  
artikel V.60, dan wel het bedrag van de risicopositie, naar gelang welke van beide het laagst is; 
 
t het aantal resterende jaren is tot de vervaldatum van de kredietprotectie, berekend overeenkomstig 
artikel V.77, dan wel de waarde van T, naar gelang welke van beide het laagst is; 
 
T het aantal resterende jaren is tot de vervaldatum van de risicopositie, berekend overeenkomstig 
artikel V.77, dan wel 5 jaar, naar gelang welke van beide het laagst is; en 
 
t* = 0,25. 
 
CVAM overeenstemt met CVA, gecorrigeerd voor eventueel looptijdverschil, en moet worden 
opgenomen in de formule voor de berekening van de volledig aangepaste risicopositiewaarde (E*) 
als bedoeld in artikel V.60. 

§3. Transacties in het kader van niet-volgestorte kredietprotectie 
 
Bij transacties in het kader van niet-volgestorte kredietprotectie moeten de looptijd van de 
kredietprotectie en van de risicopositie tot uiting komen in de aangepaste waarde van de 
kredietprotectie overeenkomstig de volgende formule: 

GA = G* x (t-t*)/(T-t*) 
waarbij: 
 
G* het bedrag van de protectie is, gecorrigeerd voor een eventuele valutamismatch; 
 
GA G* is, gecorrigeerd voor een eventueel looptijdverschil; 
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t het aantal resterende jaren is tot de vervaldatum van de kredietprotectie, berekend overeenkomstig 
artikel V.77, dan wel de waarde van T, naar gelang welke van beide het laagst is; 
 
T het aantal resterende jaren is tot de vervaldatum van de risicopositie, berekend overeenkomstig 
artikel V.77, dan wel 5 jaar, naar gelang welke van beide het laagst is; en 

t* = 0,25. 
GA stemt dan overeen met de waarde van de protectie voor de toepassing van de artikelen V.74 en 
V.75. 
 

Afdeling VI – Combinatie van verschillende vormen van kredietrisicomatiging 

 
Art. V.79 
 

§1. Wanneer een instelling voor de dekking van een risicopositie gebruik maakt van meer 
dan een vorm van kredietrisicomatiging (bijvoorbeeld gedeeltelijk van een zekerheid en van een 
garantie), dan splitst zij de risicopositie op in zoveel gedeelten als zij 
kredietrisicomatigingsinstrumenten gebruikt (bv. een gedeelte gedekt door een zekerheid en een 
gedeelte gedekt door een garantie); een gewogen risicobedrag moet voor elk gedeelte afzonderlijk 
worden berekend overeenkomstig de bepalingen van deze titel. 
 

§2. Wanneer de kredietprotectie die door eenzelfde protectieverschaffer wordt geboden 
verschillende looptijden heeft, wordt een soortgelijke benadering gevolgd als die welke in § 1 is 
beschreven. 
 

Afdeling VII – Pooltechnieken inzake kredietrisicomatiging 

 
Art. V.80 
 
 §1. KREDIETDERIVATEN VOOR HET EERST OPTREDENDE KREDIETVERZUIM 
 
Wanneer een instelling voor een aantal risicoposities kredietprotectie verkrijgt onder de voorwaarde 
dat het eerst optredende kredietverzuim aanleiding geeft tot betaling en dat deze kredietgebeurtenis 
de beëindiging van het contract met zich brengt, mag de instelling de berekening van het gewogen 
risicovolume voor de risicopositie die bij ontbreken van de kredietprotectie de laagste risicoweging 
heeft, overeenkomstig hoofdstuk 4 van deze titel wijzigen, doch uitsluitend indien de 
risicopositiewaarde lager is dan of gelijk is aan de waarde van de kredietprotectie. 
 

 
§2. KREDIETDERIVATEN VOOR HET Nde KREDIETVERZUIM 

 
In het geval waarin het nde kredietverzuim in een pool van risicoposities ingevolge de 
kredietprotectie aanleiding geeft tot betaling, mag de instelling die de protectie koopt die slechts 
voor de berekening van de gewogen risicobedragen in aanmerking nemen indien tevens protectie is 
verkregen voor kredietverzuim 1 tot n-1, of wanneer zich reeds n-1 wanbetalingen hebben 
voorgedaan. In deze gevallen wordt dezelfde methodologie toegepast als die welke in § 1 is 
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beschreven met betrekking tot kredietderivaten voor het eerst optredende kredietverzuim, 
dienovereenkomstig gewijzigd voor kredietderivaten voor het nde kredietverzuim. 
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Hoofdstuk 6 : Definitie van erkende externe kredietbeoordelingsinstellingen 
(EKBI’s) 

Afdeling I – Criteria voor de erkenning van externe 
kredietbeoordelingsinstellingen en stroomlijning van hun kredietbeoordelingen 
(“mapping”) 

 
Art. V.81 

Opdat tot de erkenning van een EKBI zou kunnen worden overgegaan, moet aan de CBFA worden 
aangetoond dat de gehanteerde methodologie (artikelen V.82 tot V.85) en de individuele 
kredietbeoordelingen (artikelen V.86 en V.87) voldoen aan de hierna vermelde vereisten. 

 
METHODOLOGIE 
 
Art. V.82  
 
Objectiviteit 
 
De gehanteerde methodologie voor de toekenning van kredietbeoordelingen wordt gekenmerkt door 
zorgvuldigheid, systematiek en continuïteit, en wordt gevalideerd op basis van historische ervaring. 

a. Doelstelling van dit criterium is ervoor te zorgen dat de door de EKBI gehanteerde 
kredietbeoordelingsmethodologie resulteert in een onderbouwd en gefundeerd advies 
over de solvabiliteit van de beoordeelde entiteiten, en dat de kredietbeoordelingen van 
de EKBI gebaseerd zijn op alle pertinent geachte informatie die beschikbaar is op het 
moment waarop zij die kredietbeoordelingen toekent. 

b. Om aan dit criterium te voldoen, moet de EKBI aantonen dat zij, in het kader van haar 
kredietbeoordelingsmethodologie, gebruik maakt van factoren die algemeen als 
pertinent worden beschouwd voor de beoordeling van de solvabiliteit van een entiteit. 
De EKBI moet zich daarbij, in de mate van het mogelijke, baseren op statistische 
informatie waaruit blijkt dat haar methodologie in het verleden al exacte 
kredietbeoordelingen heeft opgeleverd. 

c. De EKBI moet ook procedures uitwerken en toepassen die haar in staat stellen erop toe 
te zien dat haar vooraf gedefinieerde kredietbeoordelingsmethodologie coherent wordt 
toegepast bij de formulering van alle kredietbeoordelingen met betrekking tot een 
bepaalde categorie van activa, zodat aan twee identieke vennootschappen 
gelijkwaardige kredietbeoordelingen worden toegekend, en zodat aan een bepaalde 
entiteit gelijkwaardige kredietbeoordelingen worden toegekend door verschillende van 
haar analisten of beoordelingscomités. 

d. EKBI’s blijken een soortgelijke “fundamentele” kredietbeoordelingsmethodologie te 
hanteren binnen eenzelfde algemene categorie van activa of eenzelfde algemeen 
marktsegment. Dezelfde factoren worden als relevant gekwalificeerd voor de 
toekenning van een kredietbeoordeling aan alle entiteiten binnen een algemene 
categorie van activa, ook al kunnen bepaalde individuele factoren een verschillend 
gewicht toegekend krijgen bij de beoordeling van verschillende vennootschappen 
binnen die algemene categorie van activa. 

186



TITEL V : DEFINITIE VAN HET GEWOGEN KREDIETRISICOVOLUME: STANDAARDBENADERING 

e. Bij de definitie van de algemene categorieën van activa en/of de algemene 
marktsegmenten is het niet nodig dat de fundamentele beoordelingsfactoren identiek en 
automatisch worden toegepast op alle groepsentiteiten. Het valt immers te verwachten 
dat een EKBI een verschillend belang hecht aan individuele factoren wanneer zij 
verschillende vennootschappen en/of verschillende markten beoordeelt en dat zij 
rekening houdt met die verschillen. Wat belangrijk is, is dat de EKBI tot op zekere 
hoogte steeds dezelfde fundamentele factoren bestudeert bij de beoordeling van een 
entiteit binnen een bepaalde categorie van activa en/of een bepaald marktsegment. 

f. Daarom wordt voorgesteld die algemene categorieën van activa of die algemene 
marktsegmenten de basis te laten vormen voor de procedure tot erkenning van de 
EKBI’s, met een afzonderlijke beoordeling van de door een EKBI gehanteerde 
methodologie voor elke algemene categorie van activa. Deze bepaling is niet bedoeld 
om te verhinderen dat de EKBI’s de erkenning van meer specifiek geörienteerde 
methodologieën zouden vragen, bijvoorbeeld voor KMO’s. 

g.  Bij de beoodeling van de door een EKBI gehanteerde methodologie in verband met één 
algemene categorie van activa of één algemeen marktsegment, spreekt de CBFA zich 
niet rechtstreeks uit over de objectieve juistheid van die methodologie. De beoordeling 
door de CBFA mag immers niet de indruk wekken dat zij een voorkeur heeft voor één 
specifieke methodologie. 

h. Er wordt integendeel nagegaan of de door een EKBI toegepaste 
kredietbeoordelingsprocedures kredietbeoordelingen opleveren die voldoende coherent 
zijn en een toereikend onderscheidingsvermogen bezitten om de 
eigenvermogensvereisten te baseren op de standaardbenadering voor het kredietrisico 
en op de op de ratings gebaseerde benaderingen voor effectiseringen.  

 i. Die beoordeling moet worden toegespitst op drie elementen: 

i) het kwantitatieve bewijs van het onderscheidingsvermogen van de door de EKBI 
gehanteerde kredietbeoordelingsmethodologie, aan de hand van statistische technieken, 
zoals “default studies” en overgangsmatrices, om de kwaliteit en het voorspellend karakter 
van de kredietbeoordelingen doorheen de tijd aan te tonen voor de verschillende 
categorieën van activa; 

ii) het door de EBKI geleverde bewijs dat zij procedures heeft uitgewerkt die de 
bepalende solvabiliteitsfactoren beoordelen en die factoren integreren in haar 
kredietbeoordelingmethodologie; en  

iii) het door de EKBI geleverde bewijs dat zij over procedures beschikt die 
garanderen dat haar vooraf gedefinieerde methodologie coherent wordt 
toegepast bij de formulering van al haar kredietbeoordelingen. 

j. In voorkomend geval, kan de CBFA de kwantitatieve bewijzen van de coherentie en het 
voorspellend karakter van de door de EKBI toegekende krediebeoordelingen als een 
aanwijzing beschouwen van de objectiviteit van de methodologie van die EKBI. 
Wanneer de EKBI’s aantoonbare verwijzingen voorleggen naar solide 
kredietbeoordelingen die zijn afgeleverd met behulp van kwantitatieve methodes, zoals 
“default studies” en overgangsstudies, kan de CBFA dit als een degelijke aanwijzing 
beschouwen dat hun methodologie voldoende objectief is voor de berekening van de 
eigenvermogensvereisten. Wanneer er minder kwantitatieve bewijzen zijn van de 
soliditeit van de door een EKBI toegekende kredietbeoordelingen, zal de CBFA tot een 
completere beoordeling moeten overgaan van de gehanteerde methodologieën om na te 
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gaan of die aan het objectiviteitscriterium voldoen.  
k. De EKBI’s moeten hun methodologieën valideren tegen de achtergrond van hun 

historische ervaringen. Zoals eerder aangegeven, zal de kwantitatieve validatie 
gebaseerd moeten zijn op de door de EKBI’s toegekende kredietbeoordelingen (i.e. op 
de output van hun methodologieën) en dus niet op die methodologieën zelf. De EKBI’s 
moeten aantonen dat de methodologieën die zij hanteren in het kader van hun 
kwantitatieve beoordelingen, de soliditeit, het onderscheidingsvermogen en de 
coherentie van hun kredietbeoordelingen bevestigen doorheen de tijd en tussen de 
verschillende marktsegmenten. Bovendien moeten zij aantonen dat zij over de nodige 
procedures beschikken om te controleren of de systematische beoordelingsfouten die 
aan het licht komen bij a posteriori controles, worden aangepakt in het kader van hun 
kredietbeoordelingsmethodologie en worden gecorrigeerd. 

Art. V.83 
 
Onafhankelijkheid 

§ 1. De methodologie is vrij van externe politieke invloeden of beperkingen en van 
economische druk die de kredietbeoordeling kunnen beïnvloeden. 

§ 2. De onafhankelijkheid van de door een EKBI gehanteerde methodologie wordt 
beoordeeld op grond van onder meer de volgende factoren : 

a) de eigendoms- en organisatiestructuur van de EKBI; 

b) haar financiële middelen; 
c) haar personeel en deskundigheid; 

d) haar deugdelijk bestuur. 

a. Doelstelling van dit criterium is de onafhankelijkheid en de objectiviteit van alle door 
de EKBI’s toegekende kredietbeoordelingen te garanderen in alle omstandigheden, 
zelfs bij eventuele belangenconflicten.  

b. Belangenconflicten kunnen opduiken als gevolg van externe politieke of economische 
druk. Enkele voorbeelden : 

 

- de EKBI behoort toe aan een Staat, een beroepsvereniging of een openbare 
instelling die er belang bij heeft dat gunstige kredietbeoordelingen worden 
toegekend aan entiteiten die met haar of hem verbonden zijn; 

- de EKBI behoort toe aan een particuliere vennootschap die haar positie zou kunnen 
gebruiken om gunstige kredietbeoordelingen toegekend te krijgen; 

- de financiële positie van de EKBI is afhankelijk van de omzet van belangrijke 
cliënten die hun positie zouden kunnen proberen te gebruiken om gunstige 
kredietbeoordelingen toegekend te krijgen; 

- de EKBI verstrekt aan door haar beoordeelde entiteiten of entiteiten waarmee zij 
andere zakenrelaties onderhoudt, nevendiensten die een invloed kunnen hebben op 
de objectiviteit van haar kredietbeoordelingen; 

- een personeelslid van de EKBI oefent een directiefunctie uit bij een entiteit waaraan 
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die EKBI een kredietbeoordeling toekent; 

- de personeelsleden van de EKBI worden vergoed op een wijze, of onderhouden 
zakenrelaties met de beoordeelde entiteiten, die aanleiding zou/zouden kunnen 
geven tot niet-objectieve kredietbeoordelingen. 

 

 c. De CBFA moet ervan overtuigd zijn dat de EKBI’s de nodige procedures hebben 
uitgewerkt om hun methodologieën te vrijwaren van alle politieke invloeden of 
beperkingen en van elke economische druk die hun kredietbeoordelingen zouden 
kunnen beïnvloeden. Daartoe moeten de EKBI’s aantonen dat : 

i) zij met succes interne procedures hebben goedgekeurd, getoetst en toegepast 
die hen in staat stellen toe te zien op een objectieve en coherente formulering 
van al hun kredietbeoordelingen, vooral in situaties waarin belangenconflicten 
kunnen opduiken die hun objectiviteit in het gedrag zouden kunnen brengen; 

ii) zij mechanismen hebben uitgewerkt die het mogelijk maken potentiële of 
effectieve belangenconflicten te identificeren en alle redelijke maatregelen te 
nemen om dergelijke belangenconflicten te voorkomen, aan te pakken en weg 
te werken zodat zij de toekenning van onafhankelijke, objectieve en 
kwaliteitvolle kredietbeoordelingen niet in de weg staan. 

d. De EKBI’s zijn zelf het best geplaatst om interne procedures, beleidslijnen inzake 
tarifering, praktijken inzake personeelsbeleid, regels inzake deugdelijk bestuur en 
interne gedragscodes uit te werken waarmee potentiële belangenconflicten kunnen 
worden opgelost, en om hun kredietbeoordelingsmethodologieën te vrijwaren van 
elke politieke of economische invloed. De EKBI’s moeten aantonen dat zij ter zake 
passende praktijken en interne procedures hebben uitgewerkt, inzonderheid op de 
volgende vlakken : 

i) De EKBI moet aantonen dat zij de door haar uitgewerkte passende 
preventieve maatregelen toepast om haar onafhankelijkheid ten opzichte van 
haar eigenaars te garanderen en zich te beschermen tegen elke (politieke of 
economische) druk of dwang van buitenaf die de objectiviteit van haar 
kredietbeoordelingen in het gedrang zou kunnen brengen. 

ii) De EKBI moet aantonen dat haar structuur dusdanig is dat haar 
kredietbeoordelingsactiviteiten en haar andere activiteiten, zoals inzake 
adviesverlening, van elkaar gescheiden zijn, om te verhinderen dat de 
objectiviteit van haar kredietbeoordelingen in het gedrang zou komen. 

iii) Wat haar financiële middelen betreft, moet de EKBI aantonen dat zij 
voldoende solide en onafhankelijk is ten opzichte van belangrijke cliënten en 
emittenten, met de bedoeling te verhinderen dat de door haar toegekende 
kredietbeoordelingen niet objectief zouden zijn.  

iv) Wat haar personeel en haar deskundigheid betreft, moet de EKBI aantonen en 
certificeren dat haar personeelsleden voldoende deskundig en ervaren zijn om 
de hen opgelegde taken uit te voeren. Ook moet zij over voldoende financiële 
middelen beschikken om, wanneer haar methodologie dit vereist, coherente 
kredietbeoordelingen toe te kennen en frequente contacten te onderhouden met 
de door haar beoordeelde vennootschappen.  
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v) EKBI’s moeten over een onafhankelijke interneauditfunctie beschikken. Als 
dat niet zo is, moeten zij over een functie beschikken die een analoge rol 
vervult en dezelfde taken uitvoert. 

vi) De integriteit van het kredietbeoordelingsproces moet worden gegarandeerd 
via schriftelijke en passende interne procedures, regels inzake deugdelijk 
bestuur en beleidslijnen inzake tarifering, alsook door een schriftelijke en 
passende interne gedragscode.  

vii) Om hun onafhankelijkheid te kunnen bevorderen via markttransparantie en -
toezicht, zouden de EKBI’s moeten overwegen om situaties openbaar te maken 
waarin belangenconflicten zijn opgedoken of zouden kunnen opduiken, en om 
mechanismen uit te werken om dergelijke belangenconflicten te identificeren, 
te voorkomen, te beheren en te elimineren.   

 
Art. V.84 
 
Doorlopende controle 

§ 1. De kredietbeoordelingen van de EKBI’s worden doorlopend gecontroleerd en spelen in 
op wijzigingen in de financiële positie. Een dergelijke controle vindt plaats na elke significante 
gebeurtenis en ten minste eenmaal per jaar. 

§ 2. Alvorens tot de erkenning van een EKBI over te gaan, moet aan de CBFA worden 
aangetoond dat de voor elk marktsegment gehanteerde beoordelingsmethodologie conform 
bepaalde normen is opgesteld, bijvoorbeeld : 

a) gedurende ten minste één jaar moet backtesting hebben plaatsgevonden; 

b)  de  CBFA  moet  toezien  op  de  regelmatigheid  van  het  door  de  EKBI  ingestelde  
controleproces; 

c) de CBFA moet bovendien in staat zijn om van de EKBI informatie te verkrijgen over de 
reikwijdte van haar contacten met de hoogste leiding van de entiteiten die worden 
beoordeeld. 

§ 3. De EKBI’s moeten de CBFA snel in kennis stellen van eventuele belangrijke 
wijzigingen in de door hen gehanteerde methodologie bij de toekenning van kredietbeoordelingen. 

a. Met de begrippen “wijzigingen in de financiële positie” en “significante 
gebeurtenis” wordt verwezen naar elke (al dan niet financiële) gebeurtenis die 
belangrijk genoeg is om de door een EKBI toegekende kredietbeoordeling mogelijk of 
effectief te wijzigen. 

b. De EKBI moet procedures hebben uitgewerkt die haar in staat stellen erop toe te zien 
dat haar kredietbeoordelingen passend blijven, ongeacht de periode en de 
marktvoorwaarden. Zij moet inzonderheid procedures vaststellen :  

i) waarmee zij op betrouwbare wijze veranderingen kan opsporen in de 
omstandigheden waarmee een door haar beoordeelde entiteit wordt 
geconfronteerd en die voldoende ingrijpend kunnen zijn om ertoe te leiden dat 
die entiteit in een andere kredietbeoordelingscategorie wordt ondergebracht, 
en  

190



TITEL V : DEFINITIE VAN HET GEWOGEN KREDIETRISICOVOLUME: STANDAARDBENADERING 

ii). die zorgen voor een effectieve herziening van een kredietbeoordeling wanneer 
de wijzigingen in de operationele omstandigheden volstaan om zo’n 
herziening te rechtvaardigen.  

c. Verder moet worden aangetoond dat de EKBI elke kredietbeoordeling minstens 
jaarlijks onderzoekt (ongeacht of er al dan niet reeds een onderzoek heeft 
plaatsgevonden naar aanleiding van een belangrijke wijziging in de financiële positie). 
De EKBI zal een gedetailleerde samenvatting moeten verstrekken van de manier 
waarop die onderzoeken worden uitgevoerd, inclusief de draagwijdte van haar 
contacten met de effectieve leiding van de beoordeelde entiteit. 

d. Het vereiste inzake de a posteriori controle wordt als een bijkomend criterium 
beschouwd waaraan EKBI’s moeten voldoen om te kunnen worden erkend. De EKBI’s 
zullen moeten aantonen en certificeren dat zij sinds minstens één jaar een systeem van 
a posteriori controle hebben ingevoerd. Voor elk marktsegment waarvan de EKBI de 
erkenning vraagt, zal een backtesting worden uitgevoerd.  

e. De CBFA eist dat de EKBI’s haar onmiddellijk in kennis stellen van elke significante 
gebeurtenis die tot gevolg kan hebben dat zij niet meer voldoen aan de criteria waarop 
hun oorspronkelijke erkenning was gebaseerd. Deze bepaling moet zo worden 
geïnterpreteerd dat zij op elke verandering in de methodologie slaat die mogelijk 
aanleiding geeft tot een significante wijziging in de kredietbeoordelingen binnen een 
bepaald marktsegment.  

 
Art. V.85 
 
Transparantie en openbaarmaking 

De EKBI’s moeten de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de onderliggende 
beginselen van de door hen gehanteerde methodologie bij de vastlegging van hun 
kredietbeoordelingen openbaar worden gemaakt, zodat alle potentiële gebruikers kunnen oordelen 
of die kredietbeoordelingen gegrond zijn. 

 a. De EKBI’s moeten de onderliggende beginselen van hun methodologie 
openbaar maken. Zij worden meer bepaald geacht een algemene en volledige 
beschrijving te geven van hun kredietbeoordelingsmethodologieën die zij 
dienen voor te stellen op een manier die eenvoudig te begrijpen is door 
potentiële gebruikers.  

 b. Daarnaast moeten de EKBI’s alle significante wijzigingen in hun methodologie zo snel 
mogelijk openbaar maken. 

 c. De EKBI’s moeten gebruik maken van passende openbaarmakingsmethodes om te 
garanderen dat het publiek toegang krijgt tot voornoemde informatie. Eén van die 
methodes is de publicatie van de betrokken informatie op de voor het publiek 
toegankelijke pagina’s van de website van de betrokken EKBI.  

 

191



TITEL V : DEFINITIE VAN HET GEWOGEN KREDIETRISICOVOLUME: STANDAARDBENADERING 

INDIVIDUELE KREDIETBEOORDELINGEN 
 
Art. V.86 
 
Geloofwaardigheid en marktacceptatie 

§ 1. De individuele kredietbeoordelingen van de EKBI’sworden op de markt als 
geloofwaardig en betrouwbaar beschouwd door hun gebruikers. 

§ 2. Die geloofwaardigheid kan onder meer worden getoetst aan de volgende factoren : 

a) het marktaandeel van de betrokken EKBI; 

b) de door de EKBI gegenereerde inkomsten en meer algemeen haar financiële middelen; 
c) of er tariefzetting plaatsvindt op basis van de rating; 

d)  het geval waarin ten minste twee instellingen de individuele kredietbeoordeling van de 
EKBI gebruiken voor de uitgifte van obligaties en/of ter beoordeling van de 
kredietrisico's. 

a. Dat een kredietbeoordeling op ruime schaal wordt gebruikt op de markt – bijvoorbeeld 
door het beleggerspubliek – wijst erop dat de marktdeelnemers een positieve kijk 
hebben op de geloofwaardigheid en de betrouwbaarheid van de kredietbeoordelingen 
van de EKBI. 

b. De in artikel V.86 beschreven factoren moeten worden getoetst tegen de achtergrond 
van de markt waarop de EKBI actief is en waarop de erkenning wordt gevraagd. 

 
Art. V.87 
 
Transparantie en openbaarmaking 

§ 1. De EKBI’s moeten de nodige maatregelen nemen opdat de individuele 
kredietbeoordelingen onder gelijkwaardige voorwaarden beschikbaar zijn voor ten minste alle 
instellingen die een rechtmatig belang hebben bij die individuele kredietbeoordelingen. 

§ 2. De betrokken buitenlandse partijen moeten in het bijzonder toegang hebben tot de 
individuele kredietbeoordelingen onder voorwaarden die gelijkwaardig zijn aan de voorwaarden die 
gelden voor de binnenlandse instellingen die een rechtmatig belang hebben bij die individuele 
kredietbeoordelingen. 

a. Met het transparantiecriterium wordt een billijke situatie nagestreefd waarbij er wordt 
op toegezien dat alle instellingen “die een rechtmatig belang hebben” bij de 
kredietbeoordelingen die de EKBI in om het even welk land publiceert (openbare 
kredietbeoordelingen), in elk van die landen op gelijkwaardige wijze en te gepasten 
tijde toegang krijgen tot die kredietbeoordelingen.  

b. De instellingen“die een rechtmatig belang hebben”, zijn de instellingen die gebruik 
maken van de standaardbenadering en van de op de ratings gebaseerde benaderingen 
voor effectiseringen bij de berekening van hun reglementair eigenvermogensvereiste, 
en die voornemens zijn om de kredietbeoordelingen van de EKBI te gebruiken bij hun 
risicowegingen. De EKBI’s die wensen te worden erkend, moeten hun openbare 
kredietbeoordelingen toegankelijk stellen voor minstens alle instellingen die aan die 
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criteria voldoen.  

c. De uitdrukking “onder voorwaarden die gelijkwaardig zijn” betekent niet dat elke 
instelling onder identieke voorwaarden toegang moet krijgen tot de 
kredietbeoordelingen – en vooral niet dat geen onderscheid mag worden gemaakt 
inzake tarifering van de toegang – maar wel dat er onder (economisch) analoge 
omstandigheden geen sprake mag zijn van ongegronde discriminatie (inzake 
tarifering).  

d. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de situaties waarin de EKBI’s de 
toegang tot de openbare kredietbeoordelingen niet factureren aan de abonnees, en de 
situaties waarin zij dat wel doen. 

i) Wanneer de EKBI’s de toegang tot de openbare kredietbeoordelingen niet 
factureren aan hun abonnees, moeten zij erop toezien een volledige lijst van 
hun openbare kredietbeoordelingen beschikbaar te stellen en te actualiseren 
bij elke publicatie van een nieuwe kredietbeoordeling of bij elke herziening 
van een vroegere kredietbeoordeling. Eén mogelijkheid is dat de EKBI de 
volledige lijst van haar openbare kredietbeoordelingen publiceert op de 
openbare pagina’s van haar website, en die lijst actualiseert telkens wanneer 
zij een nieuwe kredietbeoordeling publiceert of een vroegere 
kredietbeoordeling herziet. 

ii) De EKBI’s die enkel betalende abonnees toegang verlenen tot hun 
kredietbeoordelingen, moeten erop toezien de volledige lijst van hun openbare 
kredietbeoordelingen ter beschikking te stellen van al hun abonnees, en die 
lijst te actualiseren telkens wanneer zij een nieuwe kredietbeoordeling 
publiceren of een vroegere kredietbeoordeling herzien. 

 
Art. V.88 
 
Stroomlijning (“mapping”) 

§ 1. Om onderscheid te maken tussen de relatieve risicograden waaraan uitdrukking wordt 
gegeven bij elke kredietbeoordeling, houdt de CBFA rekening met kwantitatieve factoren zoals de 
wanbetalingsgraad op lange termijn die wordt toegekend aan alle posten met dezelfde 
kredietbeoordeling. De CBFA vraagt recent opgerichte EKBI’s en EKBI’s die slechts over weinig 
wanbetalingsgegevens beschikken, welke wanbetalingsgraad op lange termijn zij toekennen aan 
posten waaraan dezelfde kredietbeoordeling is toegekend. 

§ 2. Om onderscheid te maken tussen de relatieve risicograden waaraan uitdrukking wordt 
gegeven bij elke kredietbeoordeling, houdt de CBFA rekening met kwalitatieve factoren zoals alle 
uitgevende instellingen die door de EKBI worden bestreken, het spectrum van kredietbeoordelingen 
die door de EKBI worden toegekend, de betekenis van elke beoordeling en de door de EKBI 
gehanteerde definitie van wanbetaling. 

§ 3. De CBFA vergelijkt de voor elke kredietbeoordeling van een specifieke EKBI 
opgetekende wanbetalingsgraad met een referentiewaarde die is opgesteld op basis van de 
wanbetalingsgraden die door andere EKBI’s zijn opgetekend voor een populatie van uitgevende 
instellingen waaraan, volgens de CBFA, een gelijkwaardig kredietrisico verbonden is. 
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§ 4. Wanneer de CBFA van oordeel is dat de voor de kredietbeoordeling van een specifieke 
EKBI opgetekende wanbetalingsgraad systematisch wezenlijk hoger is dan de referentiewaarde, 
brengt zij de kredietbeoordeling van de betrokken EKBI onder in een hogere categorie van de 
kredietwaardigheidsbeoordelingsschaal. 

§ 5. Wanneer de met een specifieke kredietbeoordeling van een EKBI overeenkomende 
risicoweging werd verhoogd en indien de betrokken EKBI aantoont dat de voor haar 
kredietbeoordeling opgetekende wanbetalingsgraad niet langer systematisch wezenlijk hoger is dan 
de referentiewaarde, kan de CBFA besluiten de kredietbeoordeling van de EKBI opnieuw onder te 
brengen in de oorspronkelijke categorie van de kredietwaardigheidsbeoordelingsschaal. 

Algemene beginselen 
 

a. Voor de ijking en de controle van de door een EKBI toegekende kredietbeoordelingen 
(behalve voor effectiseringsverrichtingen en gestructureerde verrichtingen) zal de 
CBFA gebruik maken van de beginselen die zijn vastgelegd in bijlage 2 bij het 
Baseldocument van juni 2004 (“International Convergence of Capital Measurement 
and Capital Standards”). 

 
b. Als talrijke kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, zullen zij de kern vormen van de 

stroomlijning. Bij die stroomlijning zal echter ook rekening worden gehouden met de 
kwalitatieve factoren die de vergelijkbaarheid beïnvloeden van de gecumuleerde 
wanbetalingsgraden van de kredietbeoordelingen en de referentiewanbetalingsgraden 
(bijvoorbeeld verschillen in de definitie van wanbetaling, in de methodologie voor de 
berekening van de gecumuleerde wanbetalingsgraden, enz.). 

 
c. Als onvoldoende kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, zal de CBFA voor haar 

beoordeling uitgaan van de beschikbare kwantitatieve gegevens én van een vergelijking 
tussen de ratingschalen van de EKBI en de referentieratingschalen. De CBFA kan 
daarbij ook rekening houden met de door de EKBI uitgevoerde vergelijking. Hoewel 
die beoordeling gebaseerd zal zijn op de beschikbare kwantitatieve gegevens, van 
welke aard ook, zal zij in hoofdzaak toch gebaseerd zijn op een kwalitatieve 
vergelijking, waarbij echter de nodige voorzichtigheid aan de dag zal worden gelegd 
met betrekking tot de aspecten waarover onzekerheid blijft bestaan. 

 
d. De granulariteit van de stroomlijning is niet gekoppeld aan de granulariteit van de 

door de EKBI toegepaste methodologie. Zolang een EKBI dezelfde ratingschaal 
gebruikt voor haar grote categorieën van activa (met andere woorden, zolang zij de 
verschillende ratinggroepen op dezelfde manier interpreteert), hoeft de stroomlijning 
niet afzonderlijk te gebeuren.  

e. De EKBI’s moeten hun wanbetalingsgraden en de gegevens over de stroomlijning van 
de effectiseringsposities jaarlijks aan de CBFA bezorgen, zodat deze kan controleren of 
de stroomlijning al dan niet moet worden geactualiseerd.  

f. De gezamenlijke beoordelingsprocedure zal, in voorkomend geval, worden toegepast 
op de stroomlijning van de kredietbeoordelingen. 
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Kredietbeoordeling van risicoposities die geen effectiseringsposities zijn 

Bij de stroomlijning wordt rekening gehouden met kwantitatieve en kwalitatieve factoren.  

Kwantitatieve factoren 

Kwantitatieve gegevens zijn essentieel om de coherentie te kunnen garanderen tussen de 
kredietbeoordelingen van de verschillende EKBI’s, en om een onderscheid te kunnen maken tussen 
de relatieve risicograden waaraan uitdrukking wordt gegeven door elke kredietbeoordeling. 

De essentiële variabele zal de gecumuleerde wanbetalingsgraad over een periode van drie jaar zijn, 
i.e. de som van alle wanbetalingen die zich tijdens een periode van drie jaar hebben voorgedaan 
voor alle beoordeelde elementen met hetzelfde risiconiveau. 

Aan de CBFA moeten twee afzonderlijke metingen van de gecumuleerde wanbetalingsgraden 
worden meegedeeld : het gemiddelde op tien jaar van de gecumuleerde wanbetalingsgraden over 
een periode van drie jaar, als aanduiding van de wanbetalingservaring op lange termijn van de 
individuele kredietbeoordelingen van de EKBI, en de twee recentste gecumuleerde 
wanbetalingsgraden over een periode van drie jaar, als die beschikbaar zijn. 

Het recentste cijfer van het gemiddelde op tien jaar van de gecumuleerde wanbetalingsgraden over 
een periode van drie jaar zal worden vergeleken met de door Basel voorgestelde referentiewaarden 
op lange termijn. 

De twee recentste gecumuleerde wanbetalingsgraden over een periode van drie jaar zullen worden 
vergelijken met de volgende twee niveaus van de gecumuleerde wanbetalingsgraden : het follow-
upniveau en het drempelniveau. 

Tegen de achtergrond van die beoordeling zal de CBFA beslissen of een minder gunstige 
kredietwaardigheidscategorie moet worden toegekend. Als de EKBI kan aantonen dat het hoogste 
niveau van de vastgestelde of geraamde gecumuleerde wanbetalingsgraden niet kan worden 
verklaard door berekeningsfouten of door minder strenge beoordelingsnormen, kan de CBFA 
beslissen de stroomlijning niet te wijzigen.  

De CBFA zal recent opgerichte EKBI’s en EKBI’s met een vrij korte voorgeschiedenis van 
wanbetalingsstatistieken vragen naar hun twee recentste gecumuleerde wanbetalingsgraden én 
naar een prognose van het gemiddelde op tien jaar van de gecumuleerde wanbetalingsgraden over 
een periode van drie jaar, i.e. de waarde die, volgens dergelijke EKBI’s, overeenstemt met de 
wanbetalingsgraad op lange termijn die is gekoppeld aan alle elementen waaraan dezelfde 
kredietbeoordeling is toegekend.  

De CBFA zal die beoordeling onderzoeken aan de hand van de beschikbare gegevens en conform 
de door de betrokken EKBI toegepaste methodologie. Zij zal de stroomlijning van de EKBI dan 
dienovereenkomstig kunnen aanpassen. Als onzekerheid blijft bestaan, zal de CBFA de nodige 
voorzichtigheid aan de dag leggen bij de definitieve stroomlijning. 

Voor de EKBI’s die erg uiteenlopende benaderingen toepassen, zal de CBFA haar beoordeling 
aanpassen op basis van de kwalitatieve factoren, zoals hieronder wordt toegelicht. 
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Kwalitatieve factoren 

De CBFA zal rekening houden met kwalitatieve factoren zoals het geheel van de emittenten die 
door de EKBI worden bestreken, het spectrum van kredietbeoordelingen die de EKBI toekent, de 
betekenis van alle kredietbeoordelingen en de door de EKBI gehanteerde definitie van 
“wanbetaling”. 

Kwalitatieve factoren spelen een cruciale rol bij de stroomlijning, inzonderheid in de volgende 
situaties :  

- Wanneer de EKBI soortgelijke methodologieën (bijvoorbeeld de definitie van wanbetaling, 
enz.) gebruikt als de methodologieën die worden gebruikt door de internationale entiteiten 
die het Baselcomité als voorbeeld heeft genomen bij de vaststelling van zijn 
referentiewaarden, zal de CBFA de kwalitatieve factoren gebruiken om haar kwantitatieve 
beoordeling bij te stellen alvorens de toewijzing van elke kredietbeoordeling van de EKBI 
aan de kredietwaardigheidscategorieën af te ronden. 

- Wanneer de EKBI verschillende methodologieën gebruikt, zal zij worden verzocht zelf te 
beoordelen of – en in welke mate – haar methodologie afwijkt van de methodologie die 
wordt gebruikt voor de berekening van de in het Baseldocument vermelde 
referentiewaarden. Die beoordeling kan leiden tot de toekenning van statistieken over de 
gecumuleerde wanbetalingsgraden die aansluiten bij de kredietwaardigheidscategorieën die 
afwijken van de in de Baseltekst vermelde kredietwaardigheidscategorieën.  

- Recent opgerichte EKBI’s en EKBI’s met een vrij korte voorgeschiedenis van 
wanbetalingsstatistieken zullen moeten aantonen tot op welke hoogte de door hen gebruikte 
wanbetalingsstatistieken – volgens hen – een wanbetalingsgraad op lange termijn vormen. 
De kwalitatieve factoren zijn bijzonder belangrijk in die context.  

Naast de voornoemde kwalitatieve factoren, zal de CBFA ook rekening houden met andere 
pertinente factoren zoals : 

- De variabele die wordt gebruikt bij de toekenning van risicowegingen aan de 
wanbetalingen. Verschillende variabelen zoals het aantal uitgiften, de monetaire waarde 
van de beoordeelde risicoposities of andere kenmerken, kunnen worden gebruikt bij de 
toekenning van risicowegingen aan de wanbetalingen. De keuze van de variabele kan de 
resultaten beïnvloeden; 

- De geografische dekking : het feit dat gebruik wordt gemaakt van regionale of mondiale 
statistieken; 

- De dynamische kenmerken en eigenschappen van het beoordelingssysteem of de 
beoordelingsmethodologie. 

De CBFA zal ook rekening kunnen houden met door de EKBI verstrekte bijkomende informatie en 
analyses. 
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Kredietbeoordelingen van effectiseringsposities: 
 
Voor de kredietbeoordelingen van effectiseringsposities is een eigen stroomlijning vereist. 

a. In tegenstelling tot de stroomlijning van andere kredietbeoordelingen van EKBI’s, legt 
richtlijn 2006/48/EG geen verplichting op om een “referentie” te creëren voor de 
vergelijking van de wanbetalingsgraden. De CBFA zal rekening houden met 
kwantitatieve factoren, zoals de wanbetalings- en/of verliesgraden, en met kwalitatieve 
factoren, zoals de waaier van de door de EKBI beoordeelde verrichtingen en de 
betekenis van de kredietbeoordelingen. 

b. Het ziet er trouwens naar uit dat de EKBI’s hun methodologieën specifiek opstellen om 
een coherente betekenis te geven aan hun kredietbeoordelingen, ongeacht de betrokken 
categorie van gestructureerde producten. Wat de stroomlijning betreft, zou de CBFA 
de gestructureerde producten dan ook als één enkel marktsegment kunnen behandelen. 

c. In voorkomend geval, zal de stroomlijning van effectiseringen, net als de stroomlijning 
van andere kredietbeoordelingen, gebeuren in het kader van het hierboven beschreven 
gezamenlijke beoordelingsproces.  

d. Bij de stroomlijning van kredietbeoordelingen van effectiseringsposities zal de CBFA 
rekening houden met de kwantitatieve factoren en de kwalitatieve informatie, 
inzonderheid die waarvan sprake in de volgende paragrafen. 

Kwantitatieve factoren 

De CBFA zal rekening houden met de gegevens over de met de verschillende kredietbeoordelingen 
verbonden wanbetalings-/waardeverminderingsgraden (“default/impairment rates”). Aangezien 
meer gedetailleerde statistieken over de inningsgraden ontbreken, zal kunnen worden beoordeeld in 
welke mate de “impairment rates” een passende vervanging kunnen vormen van de beoordeling 
van de “performance” van de kredietbeoordelingen van effectiseringsposities. De 
overgangsmatrices kunnen in aanmerking worden genomen als zij nuttige aanvullende informatie 
blijken te vormen.  

Wat die andere factoren betreft, wordt verwezen naar : 

- de benadering van de manier waarop de “performance” van de ratings wordt beoordeeld; 

- de benadering van de manier waarop de regeling achteraf van ontbrekende betalingen 
wordt afgehandeld (“curing”); 

- “seasoning”; 

- de behandeling van ingetrokken kredietbeoordelingen. 

Kwalitatieve factoren 

De CRD-richtlijn legt de verplichting op om zowel met kwalitatieve als met kwantitatieve factoren 
rekening te houden bij de stroomlijning van kredietbeoordelingen voor effectiseringsdossiers in de 
kredietwaardigheidscategorieën. De CBFA is van oordeel dat dit een belangrijk aspect is, 
inzonderheid wanneer de kwantitatieve gegevens onvoldoende doorslaggevend zijn. 
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Bij de toekenning van kredietbeoordelingen aan effectiseringsposities, opteren de EKBI’s vaak voor 
een “indicatieve” benadering. Dat houdt in dat zij vermelden onder welke voorwaarden een 
gegeven tranche van een verrichting een bepaald kredietbeoordelingsniveau bereikt. Dit impliceert 
dat de methodologie die een EKBI toepast bij de toekenning van kredietbeoordelingen, belangrijke 
informatie kan opleveren voor de stroomlijningsprocedure. Het zal wellicht ook nuttig zijn de 
relaties te bestuderen tussen de kredietbeoordelingen van effectiseringsposities van een EKBI en 
haar andere kredietbeoordelingen, inzonderheid wat de “betekenis” van de verschillende 
beoordelingen betreft. 

De kijk van de gebruikers op de markt van de kredietbeoordelingen van de verschillende EKBI’s is 
ook een element waarmee rekening moet worden gehouden, met andere woorden, de mate waarin 
die kredietbeoordelingen als gelijkaardig worden beschouwd qua betekenis en als indicator van de 
solvabiliteit. 

Kredietbeoordelingen op korte termijn: 

De stroomlijning van kredietbeoordelingen op korte termijn zal gebaseerd zijn op de stroomlijning 
van kredietbeoordelingen op lange termijn, en op de interne stroomlijning bij de EKBI van de 
kredietbeoordelingen op korte en op lange termijn. Bij incoherenties zal de CBFA aanpassingen 
kunnen doorvoeren. 

Kredietbeoordelingen van instellingen voor collectieve belegging (ICB’s): 

Met betrekking tot de ICB’s formuleren de EKBI’s gewoonlijk verschillende beoordelingen van 
uiteenlopende strekking (bijvoorbeeld beoordelingen van de kwaliteit van de activa van een fonds, 
van de kwaliteit van het beheer van een fonds, van de kwaliteit van de volatiliteit van een fonds). 
Bijgevolg moeten, onder de beoordelingen van een ICB, die beoordelingen worden gedefinieerd die 
in aanmerking komen in het kader van de risicowegingen. 

De kredietbeoordelingen van ICB’s moeten voldoen aan de volgende criteria : 

-  de beoordeling van de kredietwaardigheid van de ICB moet eerst en vooral afhangen van de 
kredietwaardigheid van de onderliggende activa; 

-  wanneer andere factoren een significante invloed hebben op de beoordeling, zal de CBFA 
de omvang en de aard van die invloed bestuderen om te bepalen of de beoordeling een 
kredietbeoordeling blijft en of de stroomlijning al dan niet moet worden aangepast; 

-  enkel de beoordelingen van ICB’s die beleggen in vastrentende effecten komen in 
aanmerking. 

De beoordeling van de kredietwaardigheid van een ICB die voldoet aan de voornoemde criteria, 
kan op dezelfde manier worden gestroomlijnd als de andere fundamentele kredietbeoordelingen van 
de betrokken EKBI. De ontwikkeling van een alternatieve stroomlijningsbenadering voor de 
beoordelingen van ICB’s wordt dan ook niet nodig geacht. 
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Afdeling II – Gebruik van kredietbeoordelingen van EKBI’s bij de bepaling van 
risicowegingen 

Art. V.89 
 
Behandeling  

§ 1. Een instelling kan één of meer erkende EKBI's aanwijzen als de EKBI's waarvan zij de 
kredietbeoordelingen zal gebruiken voor de bepaling van de risicowegingen die van toepassing zijn 
op haar actief- en buitenbalansposten. Voor de berekening van de eigenvermogensvereisten, mag 
een instelling geen EKBI aanwijzen die een dochter van haar is. 

§ 2. Een instelling die besluit om, voor een bepaalde categorie risicoposities, gebruik te 
maken van de kredietbeoordelingen van een erkende EKBI, hanteert die kredietbeoordelingen 
consequent voor alle risicoposities die tot die categorie behoren. 

§ 3. Een instelling die besluit om gebruik te maken van de kredietbeoordelingen van een 
erkende EKBI, past die kredietbeoordelingen continu en consequent in de tijd toe. 

§ 4. Een instelling mag alleen gebruik maken van EKBI-kredietbeoordelingen die rekening 
houden met alle bedragen die haar zowel in hoofdsom als in rente verschuldigd zijn. 

§ 5. Indien voor een post met een externe rating slechts één kredietbeoordeling van een 
aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt die kredietbeoordeling gebruikt om de risicoweging van de 
desbetreffende post te bepalen. 

§ 6.  Indien voor een post met een externe rating twee kredietbeoordelingen van 
aangewezen EKBI’s beschikbaar zijn en elk van beide kredietbeoordelingen een verschillende 
risicoweging oplevert, dan wordt de hoogste risicoweging toegepast. 

§ 7. Indien voor een post met een externe rating meer dan twee kredietbeoordelingen van 
aangewezen EKBI’s beschikbaar zijn, wordt verwezen naar de twee kredietbeoordelingen die met 
de laagste risicowegingen overeenkomen. Indien de laagste twee risicowegingen verschillend zijn, 
wordt de hoogste van beide risicowegingen toegepast. Indien de laagste twee risicowegingen gelijk 
zijn, wordt die risicoweging toegepast. 

a. De regels waarvan sprake in §§ 2 en 3 zijn ook van toepassing op de 
exportkredietverzekeringsmaatschappijen. Dit impliceert dat een instelling die beslist 
om gebruik te maken van de erkende kredietbeoordelingen van een 
exportkredietverzekeringsmaatschappij of van de via een consensus tot stand gekomen 
risicoscores van exportkredietverzekeringsmaatschappijen die deelnemen aan de 
OESO-regeling, die kredietbeoordelingen op coherente wijze moet toepassen op alle 
risico’s die deel uitmaken van die categorie.  

 Bovendien moeten die beoordelingen continu en coherent in de tijd worden gebruikt. 
 
b. Om elke vorm van arbitrage te voorkomen en de coherentie tussen de verschillende 

types van externe kredietbeoordelingen te garanderen, zijn §§ 6 en 7 ook van 
toepassing op de beoordelingen van exportkredietverzekeringsmaatschappijen. 
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Art. V.90 
 
Kredietbeoordeling van uitgevende instellingen of van uitgiften 

§ 1. Wanneer een kredietbeoordeling bestaat voor een specifiek uitgifteprogramma of een 
specifieke uitgiftefaciliteit waarvan de risicopositiepost deel uitmaakt, wordt van die 
kredietbeoordeling gebruik gemaakt om de op die post toepasselijke risicoweging te bepalen. 

§ 2. Wanneer er voor een bepaalde risicopositiepost geen rechtstreeks toepasselijke 
kredietbeoordeling beschikbaar is, maar er een kredietbeoordeling bestaat voor een specifiek 
uitgifteprogramma of een specifieke uitgiftefaciliteit waarvan de risicopost geen deel uitmaakt, dan 
wel een algemene kredietbeoordeling voorhanden is voor de uitgevende instelling, dan wordt van 
die kredietbeoordeling gebruik gemaakt indien deze een hogere risicoweging oplevert dan 
anderszins het geval zou zijn, of indien deze een lagere risicoweging oplevert en de risicopositie in 
kwestie in alle opzichten van gelijke of hogere rang is dan dat van het specifieke uitgifteprogramma 
of van de specifieke uitgiftefaciliteit, of, in voorkomend geval, dan dat van alle niet-gedekte 
risicoposities van een hogere rangorde van de uitgevende instelling. 

§ 3. §§ 1 en 2 van dit artikel mogen de toepassing van artikel V.16, § 12, van deze titel niet 
beletten. 

§ 4. Kredietbeoordelingen van uitgevende instellingen die tot een groep behoren, mogen 
niet als kredietbeoordeling worden gebruikt voor een andere uitgevende instelling van dezelfde 
groep. 

Art. V.91 
 
Kredietbeoordelingen voor de korte en de lange termijn 

§ 1. Kredietbeoordelingen voor de korte termijn mogen alleen worden gebruikt voor actief- 
en buitenbalansposten op korte termijn die risico’s op instellingen en ondernemingen 
vertegenwoordigen. 

§ 2. Een kredietbeoordeling voor de korte termijn is uitsluitend van toepassing op de post 
waarop die kredietbeoordeling betrekking heeft en mag niet worden gebruikt voor de bepaling van 
risicowegingen voor andere posten.  

§ 3. Indien aan een beoordeelde kortlopende een risicoweging van 150% wordt toegekend, 
dan wordt, onverminderd § 2, aan alle niet-gedekte vorderingen zonder rating op de betrokken 
debiteur, ongeacht of deze kortlopend dan wel langlopend zijn, eveneens een risicoweging van 
150% toegekend. 

§ 4. Indien aan een beoordeelde kortlopende faciliteit een risicoweging van 50% wordt 
toegekend, dan wordt, onverminderd  § 2, aan geen enkele kortlopende vordering zonder rating een 
risicoweging van minder dan 100% toegekend. 
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Art. V.92 
 
Posten luidend in nationale en vreemde munt  

§ 1. Een kredietbeoordeling die betrekking heeft op een post die in de nationale munt van de 
debiteur luidt, mag niet worden gebruikt voor de bepaling van een risicoweging van een andere 
risicopositie op dezelfde debiteur die in een vreemde munt luidt. 

§ 2. Wanneer een risicopositie voortvloeit uit de deelneming van een instelling in een lening 
die is verstrekt door een multilaterale ontwikkelingsbank waarvan de status van preferente crediteur 
in de markt wordt erkend, staat de CBFA, onverminderd § 1, toe dat, voor de bepaling van de 
risicoweging, de kredietbeoordeling wordt gebruikt van de post die in de nationale munt van de 
debiteur luidt. 
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TITEL VI: DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE 
HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING 
 

Hoofdstuk 1: Algemene principes en definitie van de risicopositiecategorieën 

Afdeling I – Algemene principes 

Art. VI.1  

§ 1. Behoudens aftrek van het eigen vermogen en specifieke vermelding in deze titel en in 
artikel IV.1, en behoudens voorafgaande goedkeuring van de CBFA als bedoeld in titel IV of titel XI, 
wordt het gewogen risicovolume dat de onverwachte verliezen dekt per categorie en subcategorie van 
risicoposities zoals gedefinieerd in artikel VI.2, en dit zowel voor de risicoposities met wanbetaling als 
voor de risicoposities zonder wanbetaling, als volgt bepaald: 

Gewogen risicovolume categorie en subcategorie risicoposities =  

 desbetreffende risicoposities (Risicopositiewaarde risicopositie * Risicoweging risicopositie) 

a. De risicopositiewaarde per type risicopositie is vastgelegd in titel VI, hoofdstuk 2.  

b. De risicoweging wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van titel VI, 
hoofdstukken 3 tot 6, op basis van de risicopositiecategorie, -subcategorie, -klasse en    
-subklasse waartoe de betrokken risicoposities behoren, evenals op basis van onder 
meer de door de instellingen gekozen interneratingbenadering (IRB) (‘advanced’ of 
‘foundation’), en dit zowel voor de risicoposities met als zonder wanbetaling.  
De verschillende categorieën, subcategorieën, klassen en subklassen van risicoposities 
zijn gedefinieerd in artikel VI.2.  

 Op voorwaarde dat de vereisten vastgelegd in titel VI, hoofdstuk 9 nageleefd worden, 
en in overeenstemming met de bepalingen van titel VI, hoofdstukken 3 tot 6, kan het 
gewogen risicovolume per risicopositiesoort, via de risicoparameters die gebruikt 
worden in de berekeningsformule van dit bedrag, beïnvloed worden door de bepalingen 
van titel VI, hoofdstuk 8 of van titel VI, hoofdstuk 9, met betrekking tot de 
inaanmerkingneming van volgestorte en niet-volgestorte kredietprotecties. 

c.  Het gewogen risicovolume van de risicoposities op aandelen kan overeenkomstig de 
bepalingen van titel VI, hoofdstuk 5 berekend worden aan de hand van een intern 
model. In dit geval stemt het gewogen risicovolume overeen met 12,5 maal het resultaat 
van het intern model. 

Afdeling II - Definities van de risicopositiecategorieën 

Art. VI.2  

 § 1. Elke risicopositie wordt ondergebracht in een van de volgende risicopositiecategorieën: 

a) risicoposities op centrale overheden en centrale banken; 
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b) risicoposities op instellingen; 

c) risicoposities op ondernemingen; 
d) risicoposities op retailcliënteel; 

e) risicoposities op aandelen; 
f) risicoposities in de vorm van effectiseringsposities; of 

g) andere risicoposities dan kredietverplichtingen. 

a. De effectiseringsposities worden behandeld in titel VII. 

b. De CBFA is niet van plan aan een instelling te vragen om de interne beheersystemen 
van haar activiteiten en risico’s te veranderen. De instelling moet er evenwel over 
waken dat ze haar risicoposities kan toewijzen aan de risicopositiecategorieën die in dit 
reglement vastgelegd zijn, zodat ze er de juiste behandeling op kan toepassen bij de 
berekening van de reglementaire minimumeigenvermogensvereisten. 
Daarom vraagt de CBFA aan de instellingen om: 

- binnen de categorie van de risicoposities op ondernemingen, desgevallend een 
subcategorie af te zonderen met daarin de risicoposities waarop de instelling de 
regels voor de berekening van de risicoweging mag toepassen zoals vastgelegd in 
artikel VI.10. Het betreft de risicoposities op middelgrote ondernemingen waarvan 
de geconsolideerde jaaromzet voor de groep waartoe de onderneming behoort, 
lager ligt dan 50 miljoen euro.  

- binnen de subcategorieën vermeld in de toelichting bij artikel VI.2 – respectievelijk 
binnen de categorieën risicoposities op ondernemingen en op retailcliënteel, 
evenals binnen de respectieve subcategorieën zoals bepaald in de toelichting bij 
artikel VI.2, §§ 4 en 5 - , de risicoposities af te zonderen die het voorwerp uitmaken 
van een specifieke behandeling en vereisten, met name voor de berekening van een 
vereiste met betrekking tot het verwateringsrisico, overeenkomstig wat bepaald is 
in titel VI, hoofdstuk 6, afdeling II (afdeling aangaande de berekening van de 
risicoweging voor gekochte kortlopende vorderingen). De instellingen volgen 
hiervoor de principes vermeld in artikel VI.28. 

 § 2.  De volgende risicoposities worden behandeld als risicoposities op centrale overheden en 
centrale banken: 

a) risicoposities op regionale en lokale overheden of op publiekrechtelijke entiteiten die 
worden behandeld als risicoposities op centrale overheden ingevolge artikel V.16; 

b) risicoposities op multilaterale ontwikkelingsbanken en internationale organisaties 
waarop ingevolge artikel V.16 een risicoweging van 0 % wordt toegepast. 

a. De risicoposities op Gemeenschappen en Gewesten in België worden beschouwd als 
risicoposities op centrale overheden en centrale banken.  

b. De risicoposities op regionale en lokale overheden die door hun respectieve bevoegde 
autoriteit aangemerkt worden als risicoposities op centrale overheden en centrale 
banken, kunnen in voorkomend geval erkend worden als risicoposities op centrale 
overheden en centrale banken overeenkomstig wat bepaald is in artikel V.16. 
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 § 3.  De volgende risicoposities worden behandeld als risicoposities op instellingen: 

a) risicoposities op regionale en lokale overheden die niet worden behandeld als 
risicoposities op centrale overheden ingevolge artikel V.16; 

b) risicoposities op publiekrechtelijke entiteiten die worden behandeld als risicoposities 
op instellingen ingevolge artikel V.16; 

c) risicoposities op multilaterale ontwikkelingsbanken waarop ingevolge artikel V.16 
geen risicoweging van 0 % wordt toegepast. 

De CBFA aanziet risicoposities op Belgische gemeenten als risicoposities op 
instellingen, ook in het kader van het onderzoek van een beslissing aangaande een 
permanente vrijstelling zoals bedoeld in artikel IV.8, § 1, b). 

 § 4. Om te kunnen worden ondergebracht in de risicopositiecategorie op retailcliënteel als 
bedoeld in § 1, punt d), moeten de risicoposities aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) ze moeten betrekking hebben op een of meerdere natuurlijke personen of op een 
kleine of middelgrote onderneming. In dat laatste geval bedraagt het totale bedrag 
dat de cliënt-debiteur of de groep van verbonden cliënten-debiteuren verschuldigd is 
aan de instelling en aan haar moederondernemingen en haar dochterondernemingen, 
met inbegrip van de achterstallige posten, maar met uitsluiting van vorderingen of 
mogelijke vorderingen gedekt door zekerheden in de vorm van niet-zakelijk 
onroerend goed, voor zover de instelling weet, waarbij zij alle redelijke maatregelen 
moet nemen om zich hiervan te vergewissen, niet meer dan 1 miljoen euro; 

b) in het risicobeheer van de instelling worden ze doorheen de tijd consistent en op 
dezelfde wijze behandeld; 

c) ze worden niet beheerd op eenzelfde individuele basis, zoals de risicoposities die 
deel uitmaken van de categorie risicoposities op ondernemingen; 

d) ze maken elk deel uit van een groot aantal risicoposities die op vergelijkbare wijze 
worden beheerd. 
De huidige waarde van de minimumbetalingen in het kader van 
leaseovereenkomsten met retailcliënteel, kan worden ondergebracht in de categorie 
risicoposities op retailcliënteel.  

 
 § 5.  Risicoposities worden aangemerkt als gekwalificeerde revolverende risicoposities op 
retailcliënteel, als zij aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) het betreft risicoposities op natuurlijke personen; 

b) het betreft revolverende, niet door zekerheden gedekte risicoposities die, voor zover 
ze niet onmiddellijk zijn opgenomen, door de instelling onvoorwaardelijk kunnen 
worden beëindigd (in deze context worden revolverende risicoposities gedefinieerd 
als risicoposities waarbij de openstaande saldi van de cliënten naargelang van hun 
beslissingen om te lenen en terug te betalen, mogen schommelen tot een grens die 
door de instelling is vastgesteld). Onbenutte kredietlijnen mogen worden beschouwd 
als onvoorwaardelijk beëindigbaar indien de instelling deze kredietlijnen volgens de 
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eraan verbonden voorwaarden mag beëindigen, in de mate dat dit is toegestaan door 
de wetgeving inzake consumentenbescherming en de aanverwante wetgeving; 
De bepaling die stelt dat de kredietlijn niet gewaarborgd mag zijn, kan als vervuld 
worden beschouwd wanneer de gestelde zekerheid enkel voortvloeit uit de koppeling 
van de kredietlijn aan een rekening waarop een loon wordt gestort. In dat geval 
worden de gerecupereerde bedragen op basis van de zekerheid niet in aanmerking 
genomen bij de raming van het verlies bij wanbetaling (LGD); 

c) de maximale risicopositie op één enkele natuurlijke persoon in de subportefeuille 
bedraagt niet meer dan 100.000 euro; 

d) de instelling kan aantonen dat het gebruik van de correlatieformule vermeld in 
artikel VI.16 beperkt is tot de subportefeuilles die gekenmerkt worden door een lage 
volatiliteit van de verliespercentages in vergelijking met het gemiddelde niveau van 
deze verliespercentages, vooral in de lage PD-banden. De CBFA onderzoekt de 
relatieve volatiliteit van de verliespercentages, zowel voor de verschillende 
subportefeuilles als voor de geaggregeerde portefeuille van de gekwalificeerde 
revolverende risicoposities op retailcliënteel, en is bereid om tussen jurisdicties 
informatie uit te wisselen over de typische kenmerken van deze verliespercentages; 
en,  

e) de CBFA stemt ermee in dat de behandeling als gekwalificeerde revolverende 
risicoposities op retailcliënteel in overeenstemming is met de onderliggende 
risicokenmerken van de subportefeuille. 

a. De instelling moet een procedure voor de toewijzing van haar risicoposities aan de 
categorie retailcliënteel, en aan de 3 volgende subcategorieën binnen deze categorie, 
opstellen en naleven:  
- risicoposities die gedekt zijn door onroerend goed;  

- de gekwalificeerde revolverende risicoposities op retailcliënteel bedoeld in  
artikel VI.2, §5;  

- alle overige risicoposities van deze categorie.  
Deze procedure moet strikte criteria vastleggen voor de toewijzing van de risicoposities 
aan de verschillende risicopositiecategorieën en -subcategorieën om ervoor te zorgen: 
- dat alle toelaatbaarheidsvoorwaarden van de categorie retailcliënteel nageleefd 

worden voor alle in deze categorie ondergebrachte risicoposities, en dat in het 
bijzonder geen enkele risicopositie op een leningnemer die gelijkwaardig is aan een 
grote onderneming of die als zodanig door de instelling beheerd wordt, in deze 
risicopositiecategorie opgenomen kan worden. 

- dat de risicoposities in de juiste subcategorie binnen retailcliënteel ondergebracht 
worden. 

Om aan deze twee doelstellingen te voldoen, moet de procedure ervoor zorgen: 
- dat geen enkele risicopositie op een KMO-leningnemer ondergebracht kan worden 

in de portefeuille retailcliënteel, indien de geaggregeerde risicopositie van de 
geconsolideerde bankgroep met betrekking tot deze leningnemer, op 
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geconsolideerd niveau indien van toepassing, de toelaatbaarheidsdrempel van 1 
miljoen euro, zoals bedoeld in artikel VI.2, § 4, eerste lid, a), overschrijdt, volgens 
de principes vermeld in punt d hieronder.  

Met het oog hierop moet de procedure het mogelijk maken risicoposities op 
natuurlijke personen, zoals gedefinieerd in punt c hieronder, te onderscheiden van 
risicoposities op kleine en middelgrote ondernemingen, zodat voor de kleine en 
middelgrote ondernemingen nagegaan kan worden of de drempel van 1 miljoen 
euro, zoals bedoeld in § 4, eerste lid, a) nageleefd wordt;  

- dat de vorderingen van deze categorie deel uitmaken van een grote groep 
risicoposities die collectief door de instelling beheerd worden.  
De CBFA legt in principe geen minimumaantal risicoposities binnen een groep 
(pool) vast. Maar van een instelling wordt verwacht dat ze kan aantonen dat het 
aantal risicoposities en wederpartijen opgenomen in de pools haar in staat stelt 
betrouwbare en degelijke ramingen te maken van de verschillende risicoparameters 
(PD, LGD, CF).  

- dat de in deze categorie opgenomen vorderingen, in het interne risicobeheer van de 
instelling, doorheen de tijd gezien consistent en op dezelfde wijze behandeld 
worden; deze behandeling verschilt van de individuele behandeling die toegepast 
wordt op risicoposities die deel uitmaken van de categorie risicoposities op 
ondernemingen.  
Het feit dat de risicoposities op retailcliënteel collectief beheerd moeten worden, 
belet niet dat deze risicoposities in bepaalde stadia van het risicobeheerproces 
individueel behandeld worden. Bijvoorbeeld, het feit dat een risicopositie een 
individuele rating toegekend krijgt, belet niet dat ze erkend wordt als risicopositie 
op retailcliënteel.  

De CBFA verwacht evenwel dat er standaardregels bestaan voor bepaalde aspecten 
van het proces van toekenning en beheer van de risicoposities op retailcliënteel, die 
uniform toegepast worden op al deze kredieten. Zo is het verlenen van kredieten op 
basis van een model van scoring, met ruime bevoegdheidsdelegatie in het netwerk 
van kantoren, een indicatie van een collectief verleningsproces.  

- dat de risicoposities opgenomen in de subcategorie van de risicoposities die gedekt 
zijn door onroerend goed, beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in punt e 
hieronder. 

- dat de risicoposities die opgenomen zijn in de subcategorie van de ‘gekwalificeerde 
revolverende risicoposities op retailcliënteel’ beantwoorden aan de voorwaarden 
vermeld in artikel VI.2, § 5, overeenkomstig de toelichting in punt f hieronder. 

De instelling moet de CBFA informeren over de opgestelde procedure en over de 
geselecteerde toewijzingscriteria, en moet haar overtuigen van het passende karakter 
van deze procedure. 

b. Risicoposities op natuurlijke personen, zoals revolverende kredieten en kredietlijnen 
(namelijk kredietkaarten, overdispositie en faciliteiten voor retailcliënteel die gedekt 
zijn door financiële instrumenten), termijnleningen en leasing (leningen met gespreide 
terugbetaling, leningen en leasing voor de aankoop van een voertuig, leningen voor 
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studies en opleiding, privé-financieringen en andere risicoposities met dezelfde 
kenmerken), worden doorgaans aanvaard voor de behandeling die van toepassing is op 
retailcliënteel en komen niet in aanmerking voor de controle van de grens van 
1 miljoen euro, zoals bedoeld in § 4, eerste lid, a). 

 Er kunnen evenwel kredieten verleend worden aan natuurlijke personen in het kader van 
hun beroepsactiviteit, met name wanneer ze het statuut van zelfstandige hebben. 
Normaal gesproken komen alleen kredieten die niet tot doel hebben een 
beroepsactiviteit te financieren in aanmerking voor de subcategorie « natuurlijke 
personen » van de portefeuille retailcliënteel. De kredieten die verband houden met een 
beroepsactiviteit zouden opgenomen moeten worden in de categorie KMO van de 
portefeuille retailcliënteel en minstens in aanmerking moeten komen voor de naleving 
van de grens van 1 miljoen euro, zoals bedoeld in § 4, eerste lid, a).  

 Wanneer het krediet verleend wordt aan een vennootschap, wordt ervan uitgegaan dat 
de wederpartij als onderneming beschouwd moet worden, in voorkomend geval als 
KMO die opgenomen is in de portefeuille retailcliënteel. Het is evenwel mogelijk dat 
vennootschappen, zoals patrimoniumvennootschappen, opgenomen kunnen worden in 
de categorie « natuurlijke personen » van de portefeuille retailcliënteel, omdat het 
risico in wezen equivalent is aan dat van een krediet dat rechtstreeks verleend wordt 
aan een particuliere eigenaar van de patrimoniumvennootschap.  

 De identificatie van een risicopositie op een kleine en middelgrote onderneming kan 
gebaseerd zijn op de overeenstemming met boekhoudkundige criteria die bepalend zijn 
voor een dergelijke onderneming. In dit geval moet de instelling evenwel minstens 
controleren of de vordering, op grond van de groep van verbonden cliënten waartoe de 
onderneming desgevallend behoort, qua risicobeheer niet gelijkgesteld kan worden met 
een risicopositie op een grote onderneming. Maar ook andere criteria voor de 
identificatie van een kleine en middelgrote onderneming kunnen in aanmerking komen, 
wanneer dit te rechtvaardigen en passend blijkt te zijn. Deze criteria en de toepassing 
ervan moeten evenwel overeenstemmen met de principes van het kredietrisicobeheer dat 
de instelling hanteert voor KMO’s in boekhoudkundige termen. 

c. Met het oog op de indeling van de risicoposities in de subcategorie ”overige 
risicoposities retailcliënteel – KMO’s” moeten de instellingen rekening houden met de 
volgende elementen:  

 Overeenkomstig wat hierboven bepaald is, moeten risicoposities op een kleine en 
middelgrote onderneming, of ze nu al dan niet toegekend worden via een natuurlijke 
persoon of gewaarborgd worden door een natuurlijke persoon (inclusief kredieten voor 
professionele doeleinden die rechtstreeks aan natuurlijke personen verleend worden), 
behandeld worden als risicoposities op KMO’s en moeten ze dan ook de drempel van 1 
miljoen euro die vastgelegd is in § 4, eerste lid, a), naleven.  Bovendien moeten ze 
systematisch opgenomen worden in de interne risicobeheersystemen van de instelling, 
op dezelfde wijze als de andere risicoposities op retailcliënteel (bijvoorbeeld: 
goedkeuring, monitoring en prijszetting) en op voorwaarde dat ze op vergelijkbare wijze 
geïnitieerd werden. 

 De drempel van 1 miljoen euro, zoals bepaald in § 4, eerste lid, a), moet nageleefd 
worden op het niveau van de volledige risicopositie van de bankgroep (op 
geconsolideerde basis) ten aanzien van een kleine en middelgrote onderneming (zoals 
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omschreven in de paragraaf hierboven) of ten aanzien van een groep verbonden 
cliënten, in de betekenis zoals bepaald in titel X van dit reglement, en dit op 
geconsolideerd niveau indien van toepassing. 

 Bij de controle van deze drempel van 1 miljoen euro op geconsolideerd niveau is 
evenwel enige soepelheid toegestaan, zowel op het niveau van de leningnemer als op het 
niveau van de instelling, indien de strikte naleving van deze vereiste de instelling ertoe 
zou verplichten op buitensporige wijze nieuwe informatiesystemen te ontwikkelen, enkel 
om de conformiteit met de nieuwe reglementering te verzekeren.  

 De instelling moet bovendien een procedure opstellen en naleven voor de consolidatie 
van de risicoposities, die desgevallend de risicoposities zal moeten aangeven die niet 
opgenomen zullen worden in de berekening van de geconsolideerde risicopositie voor 
de controle van de drempel van 1 miljoen euro. Deze procedure moet redelijke 
maatregelen, die garant staan voor de passende maximale consolidatie van de 
risicoposities, omvatten en invoeren, rekening houdend met de activiteiten en de interne 
organisatie van de bankgroep. Deze procedure moet eveneens overeenstemmen met de 
principes van het kredietrisicobeheer dat de instelling hanteert. Bijvoorbeeld, als het 
kredietrisico op een of meerdere leningnemers beheerd wordt als een risico op een 
globale groep, wordt geen enkele soepelheid bij de consolidatie van de risicoposities 
aanvaard.  

 De instelling moet de CBFA informeren over de opgestelde procedure en haar 
overtuigen van het passende karakter ervan door de redenen van de grenzen van de 
consolidatie van de risicoposities toe te lichten. 

d. Met het oog op de indeling van de risicoposities in de subcategorie ‘risicoposities die 
gedekt zijn door onroerend goed’ moeten de instellingen rekening houden met de 
volgende elementen:  

- Hypothecaire woningkredieten (waaronder hypotheken in eerste rang en volgende, 
termijnleningen en revolverende kredietlijnen die gedekt zijn door een onroerend 
goed) worden aanvaard voor de behandeling die voorbehouden is voor 
retailcliënteel, ongeacht het bedrag van de risicopositie.  

- Leningen aan natuurlijke personen die enkel gedekt zijn door een hypothecair 
mandaat, worden niet erkend als risicoposities die gedekt zijn door onroerend 
goed. 

- Leningen verleend aan een natuurlijke persoon voor de financiering van gebouwen 
met slechts enkele huurwoningelementen kunnen behandeld worden als 
hypothecaire woningkredieten. Ook leningen die gedekt zijn door een residentieel 
geheel met een of enkele woonplaatsen of enkele woonplaatsen in een 
gemeenschappelijke eigendom of in een coöperatieve residentie, vallen onder de 
categorie hypothecaire woningkredieten. Als het aantal woningen niet voldoende 
beperkt is, wordt het krediet op reglementair niveau als een krediet aan een 
onderneming behandeld.  

- Wat de hypothecaire kredieten voor de financiering van huisvestingsgebouwen 
betreft, legt de CBFA in principe geen maximum aantal woningen per risicopositie 
vast. Het is evenwel aan de onderneming om haar beleid terzake te bepalen. Er 
wordt aan herinnerd dat, om opgenomen te worden in de reglementaire 
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portefeuille retailcliënteel, de betrokken kredieten deel moeten uitmaken van een 
grote groep risicoposities die collectief door de instelling beheerd worden. 

- Het geheel van de risicoposities op natuurlijke personen die volledig of gedeeltelijk 
gedekt zijn door een hypothecaire inschrijving worden als hypothecaire 
woningkredieten beschouwd voor de berekening van de reglementaire 
eigenvermogensvereisten. 

- Zodra een risicopositie op retailcliënteel gedekt is door een onroerend goed dat in 
aanmerking wordt genomen bij de LGD-raming en deze de risicopositie volledig of 
gedeeltelijk dekt, moet deze risicopositie ingedeeld worden in de subcategorie 
risicoposities die gedekt zijn door onroerend goed.  

e. Met het oog op de indeling van de risicoposities in de subcategorie ‘gekwalificeerde 
revolverende risicoposities op retailcliënteel’, zoals gedefinieerd in artikel VI.2, § 5, 
moeten de instellingen rekening houden met de volgende elementen:  

- Risicoposities worden pas geacht tot deze subcategorie te behoren, indien aan alle 
criteria van voornoemde paragraaf voldaan is. 

- De risicoposities moeten revolverend zijn, niet gewaarborgd en niet gedekt door 
een zekerheid. Maar, in de geest van de afwijking omschreven in § 5, punt b, 
mogen de risicoposities gedekt zijn door een algemeen onderpand dat contractueel   
diverse risicoposities van eenzelfde cliënt dekt, op voorwaarde dat de 
gekwalificeerde revolverende risicopositie bij de berekening van de reglementaire 
minimumeigenvermogensvereisten behandeld wordt als een risicopositie zonder 
enige dekking (bijvoorbeeld: de inningen die voortvloeien uit een zekerheid mogen 
dan niet in aanmerking genomen worden bij de berekening of de raming van de 
verliezen bij wanbetaling). 

- De toegestane limiet of kredietlijn kan als onmiddellijk opzegbaar beschouwd 
worden, als de conformiteitsvereiste met de wet inzake consumentenbescherming 
en aanverwante wetgeving de enige reden is die de onmiddellijke opzegging ervan 
verhindert. 

- De drempel van 100.000 euro kan toegepast worden op het niveau van de 
instelling. 

- Binnen deze subcategorie zouden verschillende risicopositieklassen gecreëerd 
moeten worden indien de verliespercentages ervan beduidend verschillen 
(bijvoorbeeld: kredietkaarten, kredietlijnen die gekoppeld zijn aan lopende 
rekeningen en andere).  

- Van de instelling wordt verwacht dat ze kan aantonen dat de behandeling als 
gekwalificeerde revolverende risicoposities op retailcliënteel overeenstemt met de 
onderliggende risico-elementen van deze subcategorie. 

- Bovendien wordt verwacht dat de instelling aan de CBFA aantoont dat de 
volatiliteit van de verliespercentages van deze risicoposities laag ligt ten opzichte 
van hun gemiddelde niveau. De instelling moet voortdurend aan deze vereiste 
kunnen voldoen, en de bewijselementen onmiddellijk aan de CBFA kunnen 
bezorgen zodra deze ernaar vraagt. De volatiliteit van de verliespercentages kan 
onder meer vergeleken worden met de volatiliteit van de verliespercentages van de 
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risicoposities van andere subcategorieën van de categorie ‘risicoposities op 
retailcliënteel’. De gemiddelden, standaardafwijkingen en varianties zouden 
gegeven moeten worden per subcategorie risicoposities op retailcliënteel, evenals 
voor elke risicopositieklasse die bepaald werd overeenkomstig punt 5 van deze 
toelichting (voorbeeld: kredietkaarten, overschrijdingen van de rekening, andere). 
De verliespercentages kunnen eventueel gedefinieerd worden als de verliezen die 
gedurende een bepaalde periode gerealiseerd worden, gemeten in een percentage 
van de waarde van de risicopositieklasse. De gerealiseerde verliezen omvatten de 
waardeverminderingen en de voorzieningen op de risicoposities, evenals de niet-
betaalde vervallen rente. 

§ 6. De volgende risicoposities worden behandeld als risicoposities op aandelen: 

a) andere risicoposities dan in schuldtitels die recht geven op een achtergestelde 
restvordering op de activa of het inkomen van de emittent; en,  

b) risicoposities op vorderingen waarvan de belangrijkste economische kenmerken 
overeenkomen met die van de risicoposities bedoeld in punt a). 

De volgende instrumenten worden behandeld als risicoposities op aandelen: 
- hybride instrumenten in eigen vermogen die met tier I gelijkgesteld kunnen worden; 

- instrumenten waarvoor de instelling verplicht zou kunnen zijn aandelen te kopen of 
die risico’s vertonen die vergelijkbaar zijn met die van aandelen.  

Het gaat met name om:  
-  Schulden waarvoor de emittent zijn verplichtingen onbeperkt kan uitstellen wat de 

betaling van de rente of de terugbetaling van het kapitaal betreft; 
-  De verplicht of op initiatief van de emittent terugbetaalbare instrumenten, in een 

bepaald aantal aandelen van de emittent; 
-  De verplicht of op initiatief van de emittent terugbetaalbare instrumenten, aan de 

hand van een variabel aantal aandelen van de emittent en waarvoor elke 
schommeling in de waarde van de schuld toe te schrijven is aan of te vergelijken is 
met de waardeverandering van een vast aantal aandelen van de emittent; of  

-  De instrumenten waarvoor de houder mag eisen dat de terugbetaling van het 
instrument in aandelen gebeurt, tenzij   

i) de instelling, in het geval van instrumenten die genoteerd zijn op een erkende 
markt, aan de CBFA aangetoond heeft dat het instrument door de markt eerder 
als een obligatie dan als een aandeel behandeld wordt, of  

ii) de instelling, in het geval van instrumenten die niet genoteerd zijn op een 
erkende markt, aan de CBFA aangetoond heeft dat het instrument behandeld kan 
worden als een schuld.  

In beide gevallen kan de instelling het instrument, voor de berekening van de 
vereisten, ontbinden in een deel ‘aandelen’ en ‘obligaties’, op voorwaarde dat de 
CBFA hiermee instemt.  
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Het gaat hier met name om converteerbare schulden waarbij de conversie 
gerealiseerd wordt wanneer de prijs van het onderliggende aandeel een vooraf 
bepaald bedrag bereikt. 

- Obligaties en andere schuldtitels, deelnemingen, derivaten en andere soorten  
gestructureerde producten waarvan de risico’s vergelijkbaar zijn met die van 
aandelen.  

- Dit veronderstelt dat de schulden waarvan het rendement sterk gekoppeld is aan 
aandelen behandeld worden als risicoposities op aandelen.  

- Omgekeerd worden beleggingen in aandelen die gestructureerd zijn om risico’s 
te vertonen die vergelijkbaar zijn met schulden, niet behandeld als risicoposities 
op aandelen. Het gaat hier met name om portage van aandelen met de 
kenmerken van retrocessie/omgekeerde retrocessie.  

De CBFA kan desgevallend bepaalde schulden herkwalificeren als risicoposities op 
aandelen voor de berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten. 
De vaste verbintenissen om aandelen te kopen bij wijze van belegging worden 
opgenomen voor het totale bedrag van de te kopen aandelen. 

 § 7. Binnen de categorie risicoposities op ondernemingen onderscheiden de instellingen  
risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering, als ze de volgende kenmerken vertonen: 

a) de risicoposities hebben betrekking op een entiteit die specifiek is opgericht om 
materiële activa te financieren en/of te beheren; 

b) de contractuele bepalingen geven de kredietverlener een grote zeggenschap over de 
activa en de inkomsten die ze genereren; en, 

c) de belangrijkste bron voor de terugbetaling van de schuld bestaat uit de inkomsten 
die door de gefinancierde activa worden gegenereerd, en niet zozeer uit de algemene 
capaciteit van een in haar geheel beschouwde commerciële onderneming.  

a.  Eerste kenmerk: 
1. Wat betreft de voorwaarde bedoeld in § 7, punt a), hierboven, is het niet absoluut 

noodzakelijk dat de risicopositie betrekking heeft op een ad hoc juridische entiteit. 
De risicopositie ingevolge gespecialiseerde financiering kan betrekking hebben op 
ondernemingen die andere activa hebben dan degene die specifiek door de 
instelling gefinancierd worden in het kader van de gespecialiseerde 
financieringsverrichting, of nog andere inkomstenbronnen dan degene die verband 
houden met het project dat het voorwerp uitmaakt van een gespecialiseerde 
financiering. In bepaalde gevallen bijvoorbeeld – met name voor de financiering 
van objecten of materiaal, voor de financiering van de exploitatie of verhandeling 
van grondstoffen – kan het krediet verleend worden aan een bestaande 
onderneming die al gelijkaardige transacties verricht.  

2. Het is evenwel van belang dat het kredietrisico ingevolge de gespecialiseerde 
financiering op individuele basis beheerd en geanalyseerd wordt en een uitdovend 
karakter heeft en dat de instelling er voor elke transactie toe verplicht wordt de 
gefinancierde activa en/of de kasstromen die door het project gegenereerd 
worden, nauwkeurig te bepalen. 
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b.  Tweede kenmerk: 

De activa of de kasstromen die door het project gegenereerd worden, worden in pand 
gegeven ten voordele van de instelling die deze volledig en rechtstreeks moet 
controleren. Indien een rechtstreekse en volledige controle niet mogelijk is, moet de 
instelling kunnen verzekeren dat ze het bestaan van deze activa en deze kasstromen 
voldoende frequent controleert.  

c. De subcategorie van de risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering kan 
onderverdeeld worden in 5 afzonderlijke klassen: de financiering van projecten, van 
objecten en van grondstoffen, opbrengstgebouwen en sterk volatiel zakelijk onroerend 
goed.  
Wanneer de instelling de berekeningsmethode van de reglementaire 
minimumeigenvermogensvereisten gebruikt zoals bepaald in artikel VI.37, § 2 (‘slotting 
criteria’ methode), moet ze verplicht deze 5 klassen gebruiken. De instelling moet dan 
een procedure voor de toewijzing van haar risicoposities invoeren, die ervoor zorgt dat 
elke risicopositie ingevolge gespecialiseerde financiering die ondergebracht wordt in 
een specifieke klasse, wel degelijk beantwoordt aan de voorwaarden vastgelegd bij het 
definiëren van deze klasse, zoals vermeld in de punten 1 tot 5 hieronder. 

Maar wanneer de instelling de toelating heeft om geen gebruik te maken van deze 
methode bepaald in artikel VI.37, § 2, krachtens de bepalingen van artikel VI.37, § 1, 
zorgt ze voor een passende controle van de toewijzing van haar risicoposities ingevolge 
gespecialiseerde financiering aan de interneratingsystemen die binnen haar categorie 
risicoposities op ondernemingen gebruikt worden, en dit om aan de CBFA te kunnen 
aantonen dat ze voldoet aan de vereisten bedoeld in artikel VI.37, § 1, voor elke soort 
risicopositie ingevolge gespecialiseerde financiering. Indien de instelling niet voldoende 
aan de CBFA kan aantonen dat aan voornoemde vereisten voldaan wordt voor elke 
soort risicopositie ingevolge gespecialiseerde financiering, zal de CBFA het gebruik van 
de zogenaamde ‘slotting criteria’ methode opleggen voor alle of een deel van deze 
risicoposities, overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.37, § 2.  
1. Projectfinanciering  

In het kader van de financiering van projecten (PF) houdt de kredietverlener vóór 
alles rekening met de opbrengsten die een bepaald project oplevert, zowel als bron 
voor de terugbetaling van zijn lening, als zekerheid voor zijn risicopositie. Dit type 
financiering is doorgaans bestemd voor enorme complexe en dure projecten, zoals 
elektriciteitscentrales, chemische bedrijven, mijnen, transport-, milieu- en 
telecommunicatie-infrastructuur. Het kan ook dienen om de bouw te financieren 
van een installatie waarvoor nieuw kapitaal nodig is, om een reeds bestaande 
installatie te herfinancieren, door er al dan niet verbeteringen aan deze aan te 
brengen. 
In dit type transactie wordt de kredietverlener gewoonlijk uitsluitend of bijna 
uitsluitend betaald door de fondsen die gegenereerd worden door de contracten 
met betrekking tot de productie van de installatie, bijvoorbeeld de elektriciteit die 
verkocht wordt door een centrale. De leningnemer is in het algemeen een ad hoc 
vennootschap, die geen andere doeleinden mag dienen dan de ontwikkeling, de 
controle en de werking van de installatie. Als gevolg daarvan is de terugbetaling 
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vooral afhankelijk van de kasstromen die uit het project voortvloeien en van de 
waarde van de zekerheid die aan de activa gekoppeld is. Maar indien de 
terugbetaling van de vordering voornamelijk afhangt van een goed gevestigde 
eindgebruiker, met een gediversifieerde activiteit, een goede reputatie en die 
gebonden is door een contract, wordt de risicopositie geacht te zijn gewaarborgd 
tegenover deze eindgebruiker. 

2. Objectfinanciering 

De financiering van objecten (OF) bestaat erin de aankoop van materiële 
goederen te financieren (zoals boten, vliegtuigen, satellieten, treinwagons of 
voertuigenparken), waarbij de terugbetaling van de vordering gebaseerd is op de 
kasstromen die gegenereerd worden door de specifieke activa die gefinancierd en 
in pand gegeven of toegewezen worden aan de kredietverlener. Een van de 
voornaamste bronnen van deze kasstromen kan het bestaan zijn van huur- of 
leaseovereenkomsten die met een of meerdere derden gesloten werden. Maar als 
de risicopositie betrekking heeft op een leningnemer die, wegens zijn financiële 
situatie en zijn terugbetalingscapaciteiten, in staat is terug te betalen zonder 
onrechtmatig een beroep te moeten doen op de specifiek in pand gegeven activa, 
zal de risicopositie behandeld moeten worden als een gewaarborgde risicopositie 
ten aanzien van een onderneming. 

3. Grondstoffenfinanciering 
De financiering van grondstoffen (GF) heeft betrekking op gestructureerde korte 
termijn kredieten om reserves of voorraden te financieren of in afwachting van 
verwachte opbrengsten op grondstoffen die verhandeld worden op de 
georganiseerde markten (bijvoorbeeld ruwe aardolie, metalen of oogsten), waarbij 
de risicopositie terugbetaald wordt door de opbrengst van de verkoop ervan, en de 
leningnemer zelf niet over de capaciteit beschikt om deze terugbetaling uit te 
voeren, met name omdat hij geen andere activiteit uitoefent noch over aanzienlijke 
andere activa beschikt.  Het gestructureerde karakter van de financiering heeft tot 
doel de intrinsieke slechte kredietwaardigheid van de leningnemer te 
compenseren. De rating van de risicopositie weerspiegelt veeleer het uitdovend 
karakter ervan en het vermogen van de kredietverlener om de transactie te 
structureren dan de kredietwaardigheid van de leningnemer. 
Dit type lening kan onderscheiden worden van risicoposities uit hoofde van de 
financiering van reserves, voorraden of van kortlopende vorderingen van meer 
gediversifieerde  ondernemingen. De instellingen kunnen ratings toekennen aan de 
kredietwaardigheid van dit laatste type leningnemers op basis van hun grote 
lopende operaties, de waarde van de koopwaar die dan eerder geldt als 
kredietrisicomatigende factor dan als voornaamste bron van terugbetaling. 

4. Opbrengstgebouwen 

Opbrengstgebouwen (OG) hebben betrekking op de financiering van onroerend 
goed (kantoorgebouwen die verhuurd worden, winkelruimtes, gebouwen in 
periode-eigendom, industriële of opslagruimte, hotels) waarbij de terugbetaling en 
de inning van de risicopositie vooral afhankelijk is van de kasstromen die 
gegenereerd worden door het betrokken actief en, meer algemeen, door de 
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overeenstemmende huurgelden of door de verkoop ervan. De leningnemer mag – 
maar dit is niet verplicht - een ad hoc vennootschap zijn, een exploitatiebedrijf 
gespecialiseerd in de bouw of het beheer van gebouwen of een exploitatiebedrijf 
met andere inkomstenbronnen dan onroerend goed. Opbrengstgebouwen 
onderscheiden zich van andere risicoposities die verbonden zijn aan onroerend 
goed ten aanzien van ondernemingen, door de sterke positieve correlatie tussen de 
terugbetalingsvooruitzichten en de inningsvooruitzichten in geval van 
wanbetaling, die beide vooral afhankelijk zijn van de kasstromen die door het 
onroerend goed gegenereerd worden. 

5. Sterk volatiel zakelijk onroerend goed 
De leningen die bestemd zijn voor sterk volatiel zakelijk onroerend goed (SVZOG) 
hebben betrekking op de financiering van zakelijk onroerend goed met een 
verliespercentage verbonden aan een hogere volatiliteit (d.w.z. een sterkere 
volatiliteit tussen activa) dan dat van andere types gespecialiseerde financiering. 
De SVZOG omvatten: 

-  risicoposities met betrekking tot zakelijk onroerend goed die gewaarborgd 
worden door goederen die de lokale bevoegde autoriteit klasseert als sterk 
volatiel in de wanbetalingsgraden van de portefeuille;  

-  leningen om de fasen van aankoop, ontwikkeling en bouw (AOB) van dit 
type terrein in deze jurisdicties te financieren;  

- leningen om de AOB van elk ander onroerend goed te financieren waarvoor 
de terugbetaling, op het ogenblik van het toekennen van de lening, ligt in de 
onzekere latere verkoop van het goed, of in de kasstromen waarvan de 
terugbetalingsbron relatief onzeker is (bijvoorbeeld, het goed is nog niet 
verhuurd aan de op deze geografische markt voor dit type zakelijk onroerend 
goed geldende bezettingsgraad), tenzij de leningnemer over een aanzienlijk 
kapitaal beschikt. AOB leningen die niet behandeld worden als SVZOG-
kredieten, wegens de zekerheid over de terugbetaling ervan op basis van de 
fondsen van de leningnemer, worden evenwel uitgesloten van het voordeel 
van de bijkomende verminderingen die toegekend worden uit hoofde van de 
risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering, bedoeld in artikel 
VI.37, § 2, tweede lid. De lijst van de risicoposities die de CBFA erkent als 
SVZOG wordt up-to-date gehouden en gepubliceerd door de CBFA. Deze 
lijst zou ook de lijst moeten omvatten van de risicoposities die door alle 
andere bevoegde autoriteiten als SVZOG aangemerkt worden. 

Als de bevoegde autoriteit van een lidstaat van de G10 of van de Europese Unie 
bepaalde types risicoposities op zakelijk onroerend goed als SVZOG aanmerkt, 
wordt verwacht dat de instellingen gelijkaardige leningen die ze in dit land 
toekennen, indelen in de activacategorie SVZOG.  

De CBFA stelt dat er in België momenteel geen risicoposities zijn die tot deze 
subcategorie risicoposities behoren. De CBFA behoudt zich evenwel het recht 
voor om risicoposities aan deze lijst toe te voegen zodra ze dat nodig acht. 
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§ 8. Elke kredietverplichting die niet is ondergebracht in een van de risicopositiecategorieën 
als bedoeld in § 1, punten a), b), d), e) en f) valt onder de categorie bedoeld in bovenstaande § 1,  
punt c). 

Onverminderd de andere bepalingen van titel VI, hoofdstuk 1 worden risicoposities die 
niet ingedeeld kunnen worden in een specifieke risicopositiecategorie behandeld als 
risicoposities op ondernemingen. 

§ 9. De risicopositiecategorie bedoeld in § 1, punt g), omvat de restwaarde van de geleasde 
onroerende goederen wanneer die niet onder de risicopositiewaarde vallen ingevolge een 
leaseovereenkomst als bepaald in artikel VI.4, § 3.  

De vaste activa omvatten onder meer de niet-financiële vaste activa, de te ontvangen 
waarden, de overlopende rekeningen en de pro rata interesten die niet geïdentificeerd 
zijn naar de wederpartij. 

§ 10.  Om haar risicoposities onder te brengen in verschillende risicopositiecategorieën, dient de 
instelling een passende en op lange termijn coherente methode te volgen. 

Het is aan de instelling om aan de CBFA aan te tonen dat haar methodes om de 
risicoposities in de verschillende categorieën en subcategorieën (inclusief de klasse(n) 
voor risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering zoals bepaald in artikel VI.2, 
§ 7, en de klassen voor gekochte kortlopende vorderingen zoals bepaald in artikel 
VI.28) in te delen, gepast en consistent in de tijd zijn (documentatie van het beleid, 
indeling en indelingsprocedures, rapportering). Haar indelingsmethodes moeten 
waarborgen dat alle risicoposities van een klasse (categorie, subcategorie en klasse) 
beantwoorden aan de definitie van deze klasse volgens de bepalingen van artikel VI.2 
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Hoofdstuk 2: Definitie van de risicopositiewaarde 

Art. VI.3  

De risicopositiewaarde is afhankelijk van de aard van de risicoposities. Er worden vier soorten 
risicoposities onderscheiden, namelijk: 
1° de activa, waarmee de actiefbestanddelen worden bedoeld met uitzondering van de posten die 

gerelateerd zijn aan afgeleide instrumenten en aan de transacties als bedoeld in het onderstaande 
2°; 

2° de risicoposities ingevolge retrocessieovereenkomsten, transacties inzake verstrekte of 
opgenomen effecten- of grondstoffenleningen, transacties met uitgestelde afwikkeling en 
margeleningstransacties; 

3° de afgeleide buitenbeursinstrumenten als gedefinieerd in artikel V.5; 
4° de buitenbalansverrichtingen als bedoeld in artikel VI.7, met uitzondering van de afgeleide 

instrumenten en de verrichtingen als bedoeld in 2°. 

 

Afdeling I - Berekening van de risicopositiewaarde met betrekking tot de activa  

Art. VI.4  

§ 1.  Tenzij anders aangegeven, wordt de risicopositiewaarde met betrekking tot de 
balansposten exclusief waardeverminderingen bepaald. 

a. Voor zover de eigenvermogensvereisten tot doel hebben het verlies aan reglementair 
eigen vermogen te meten dat de instelling zou lijden in geval van wanbetaling van de 
debiteur, moet de waarde van de risicopositie minstens gelijk zijn aan de som van: 

- 1° het bedrag dat afgetrokken zou worden van het reglementair eigen vermogen 
indien de risicopositie volledig opgezegd werd en;  

- 2° het bedrag van de specifieke waardeverminderingen en voorzieningen voor deze 
risicopositie.  

De toevoeging van de waardeverminderingen en de voorzieningen wordt 
gerechtvaardigd door het feit dat deze in aanmerking komen voor de berekening 
bedoeld in artikel VI.47, als elementen die het bedrag van het verwachte verlies (EL) 
kunnen dekken.  

Als element om de EL te compenseren, worden die waardeverminderingen en 
voorzieningen in aanmerking genomen die betrekking hebben op de dekking van het 
kredietrisico (inclusief desgevallend het transferrisico) en waarvan de vorming een 
negatieve impact had op het reglementair eigen vermogen. Overeenkomstig wat 
bepaald is in punt d. hieronder, worden waardeverminderingen die voortvloeien uit de 
herwaardering van activa tegen marktwaarde of « reële waarde » ingevolge 
schommelingen van marktfactoren die de waarde van de betrokken activa beïnvloeden, 
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enkel als compensatie voor het verwachte verlies in aanmerking genomen voor activa 
met wanbetaling.  
Dit principe geldt voor alle balansinstrumenten, of ze nu de vorm aannemen van 
vorderingen, retrocessieovereenkomsten of effecten- of grondstoffenleningen,… met 
uitzondering van de risicoposities op aandelen en de andere activa bedoeld in §§ 5 en 
6. Voor deze laatste wordt de boekwaarde als risicopositiewaarde gebruikt voor de 
berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten.  

b.  Bijgevolg zal de vorderingswaarde voor een krediet meestal de boekwaarde ervan zijn, 
vermeerderd met de onbetaalde interesten en de waardeverminderingen (inclusief de 
gereserveerde interesten) die hierop geboekt zijn.  

c.  Om interne redenen worden instellingen er evenwel soms toe gebracht de risicopositie 
te definiëren op basis van het door de debiteur verschuldigde bedrag of nog de 
« afgeschreven kostprijs ».  

 In dit geval zou de instelling wel moeten zorgen voor een bepaalde coherentie tussen de 
definitie van de waarde van de risicopositie die ze hanteert en de vereisten vastgelegd 
in punt a hierboven. Bijvoorbeeld, wanneer de gehanteerde definitie de in punt a 
vastgelegde vereisten niet naleeft, zou de instelling minstens moeten kunnen aantonen 
dat het verschil in definitie weinig impact heeft op de reglementaire 
eigenvermogensvereisten. Wanneer de impact van de keuze van definitie van de 
risicopositie niet marginaal is, moet de instelling aanpassingen doorvoeren, hetzij aan 
de waarde van de risicopositie (EAD) hetzij aan het verlies bij wanbetaling (LGD), en 
dit om de coherentie met de vereisten vermeld in punt a hierboven te waarborgen. 
Instellingen die zelf de verliezen bij wanbetaling mogen ramen, moeten bovendien voor 
coherentie zorgen tussen de definitie van de waarde van de risicopositie en die van het 
verlies bij wanbetaling. 

 De CBFA zal beoordelen of de keuze van de instelling en desgevallend de 
doorgevoerde aanpassingen gegrond zijn. In haar beoordeling zal de CBFA nagaan of 
de waarde die gebruikt wordt voor de berekening van de reglementaire 
eigenvermogensvereisten coherent is met de waarde die gebruikt wordt voor het intern 
beheer van de kredietrisico’s, evenals voor de raming van de verliezen bij wanbetaling 
(LGD’s) wanneer de instellingen zelf hun verliezen bij wanbetaling mogen ramen. 

d.  Instellingen die de internationale boekhoudnormen IFRS gebruiken, houden rekening 
met de bepalingen van en toelichtingen bij artikel V.3 om de risicopositiewaarde van de 
activa te bepalen. 
Wanneer de instellingen de « reële waarde » gebruiken als berekeningsbasis voor de 
risicopositie, zoals voorgesteld wordt in de toelichting bij artikel V .3, worden niet-
gerealiseerde minderwaarden niet in aanmerking genomen als waardeverminderingen 
of voorzieningen die het overeenkomstig artikel II.1 mogelijk maken de bedragen van 
de  verwachte verliezen van de betrokken activa te compenseren, met uitzondering van 
deze die betrekking hebben op de activa met  wanbetaling. 

Het eerste lid geldt ook voor activa die worden gekocht tegen een andere prijs dan het verschuldigde 
bedrag, wanneer dit bedrag wordt gebruikt als risicopositiewaarde voor de berekening van de 
eigenvermogensvereisten. Voor gekochte activa wordt het verschil tussen het verschuldigde bedrag en 
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de in de balans van de instelling opgenomen nettowaarde, als disagio beschouwd indien het 
verschuldigde bedrag groter is en als agio indien het kleiner is.  

Wanneer de instelling als waarde van de risicopositie een verschuldigd bedrag gebruikt 
dat hoger ligt dan het verlies in geval van volledige afschrijving van de risicopositie 
plus de waardeverminderingen, wordt het positieve verschil « disagio » genoemd. Als 
dit « disagio » betrekking heeft op een risicopositie met wanbetaling, komt het in 
aanmerking voor de berekening bedoeld in artikel VI.47 met betrekking tot de 
vergelijking van het verwachte verlies met de waardeverminderingen.  
Als voorbeeld nemen we de aankoop van een effect met nulcoupons. De instelling 
berekent haar reglementaire eigenvermogensvereisten op basis van het verschuldigde 
kapitaal op de vervaldag en niet op basis van de boekwaarde van het effect. Zolang de 
emittent van de nulcoupon niet in wanbetaling is, wordt het verschil tussen de 
boekwaarde en het verschuldigde bedrag, dat overeenstemt met de waarde van de 
risicopositie, beschouwd als interestopbrengst en wordt het niet gebruikt in de 
berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten. Wanneer de emittent 
daarentegen in staat van wanbetaling is, kan de instelling oordelen dat het verschil 
tussen het verschuldigde bedrag dat als basis dient voor de berekening van de 
reglementaire eigenvermogensvereisten en de boekwaarde in feite een 
waardevermindering is die de mogelijke verliezen dekt. Hiervoor is het ook nodig dat 
het verlies bij wanbetaling (LGD), voor de instellingen die dit zelf mogen ramen, 
coherent berekend wordt. 

 § 2. Bij verrekening van leningen en deposito’s op de balans passen de instellingen voor de 
berekening van de risicopositiewaarde, artikel V.41 toe. De bepalingen van titel V, hoofdstuk 5 
moeten worden nageleefd.  

De toe te passen regels in geval van « on-balance sheet netting » zijn identiek aan de 
regels die aanbevolen worden bij de standaardbenadering omschreven in titel V. De 
deposito’s die als zekerheid dienen, verminderen dan ook het bedrag van de 
risicopositie en worden niet meer gebruikt in de raming van de verliezen bij 
wanbetaling (LGD’s). 

§ 3.   Bij leaseovereenkomsten is de risicopositiewaarde gelijk aan de geactualiseerde 
minimumleasebetalingen. De minimumleasebetalingen zijn de betalingen die de leasingnemer 
gedurende de leaseovereenkomst moet betalen of kan worden verplicht te betalen, alsmede alle 
gunstige koopopties (d.w.z. opties die naar alle waarschijnlijkheid zullen worden gelicht). 

Ook alle gewaarborgde restwaarden die voldoen aan de voorwaarden van de artikelen V.25 en VI.50 
met betrekking tot de toelaatbaarheid van protectieverschaffers, alsmede de minimumvereisten voor de 
erkenning van garanties bedoeld in de artikelen V.35 tot V.37, zouden in de minimumleasebetalingen 
moeten zijn begrepen. 

De opname van de restwaarde, gedekt door een zekerheid die beantwoordt aan de 
toelatingsvoorwaarden van  protectieverschaffers, evenals aan de minimumvereisten 
voor de erkenning van zekerheden die opgelegd worden aan instellingen die de 
standaardbenadering volgen, in de waarde van de risicopositie, maakt het mogelijk 
rekening te houden met deze zekerheid bij de berekening van het gewogen 
risicovolume, overeenkomstig de regels bepaald in titel VI, hoofdstukken 3 tot 6, 8 en 9. 
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Wanneer de zekerheid niet aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, moet het deel 
van de restwaarde dat door deze zekerheid gedekt wordt, ondergebracht worden in de 
categorie van andere risicoposities dan kredietverplichtingen, zoals bepaald in artikel 
VI.2, § 9 en hierop wordt dan ook een risicoweging van (1/t *100%) toegepast, 
overeenkomstig de regels van artikel VI.39, § 3. 

§ 4.  Voor de berekening van het gewogen risicovolume van de gekochte kortlopende 
vorderingen stemt de risicopositiewaarde overigens overeen met het uitstaande bedrag verminderd met 
de eigenvermogensvereisten voor het verwateringsrisico, vóór matiging van het kredietrisico. Voor het 
verwateringsrisico stemt de risicopositiewaarde overeen met het uitstaande bedrag.  

De risicopositie voor de « gekochte kortlopende vorderingen » wordt normaal berekend 
zoals die van de andere vorderingen. Echter in de mate dat deze vorderingen het 
voorwerp uitmaken van een specifieke vereiste om het verwateringsrisico te dekken, 
overeenkomstig de bepalingen van titel VI, hoofdstuk 6, afdeling II, wordt deze vereiste 
voor het verwateringsrisico van de risicopositie afgetrokken bij de berekening van de 
vereiste voor kredietrisico met betrekking tot deze gekochte kortlopende vorderingen, 
en dit om een dubbeltelling te vermijden. 

§ 5.  De risicopositiewaarde met betrekking tot risicoposities op aandelen, bepaald in 
hoofdstuk 1 van deze titel, is de waarde die in de jaarrekening is opgenomen.  

Voor risicoposities op aandelen zijn de volgende waarden geoorloofd: 

a) voor tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen waarbij 
waardeveranderingen via inkomsten direct naar het eigen vermogen 
doorstromen, is de waarde van de risicoposities de in de balans opgenomen reële 
waarde; 

b) voor tegen reële waarde gewaardeerde beleggingen waarbij 
waardeveranderingen niet via inkomsten naar het eigen vermogen gaan maar 
naar een apart vermogensbestanddeel na belastingen stromen, is de waarde van 
de risicoposities de in de balans opgenomen reële waarde; 

c) voor tegen kostprijs of de lagere marktwaarde gewaardeerde beleggingen is de 
waarde van de risicoposities de in de balans opgenomen kostprijs of 
marktwaarde. 

De minwaarden worden in rekening gebracht van de waarde van de risicoposities op 
aandelen. Deze bestaan niet uit voorzieningen en waardeverminderingen waarvoor het 
toegelaten is om het verwachte verlies te compenseren bij de bepaling van het eigen 
vermogen. 

 

§ 6.  De risicopositiewaarde van andere risicoposities dan kredietverplichtingen, is gelijk aan 
de in de jaarrekening opgenomen waarde.  

Hier worden met name de vaste activa bedoeld. De gelopen, niet vervallen rente kan in 
de andere activa opgenomen worden, wanneer de instelling ze niet kan toewijzen aan 
de wederpartij. 

219



 TITEL VI :DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING  

Afdeling II - Berekening van de risicopositiewaarden met betrekking tot 
retrocessieovereenkomsten en transacties inzake verstrekte of opgenomen effecten- 
of grondstoffenleningen  

 

Art. VI.5  

§ 1.  Onverminderd de volgende paragrafen wordt de risicopositiewaarde van 
retrocessieovereenkomsten of transacties inzake verstrekte of opgenomen effecten- of 
grondstoffenleningen berekend zoals voor alle andere activa.  

In het algemeen beïnvloedt de in het kader van deze verrichtingen ontvangen zekerheid 
de waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) overeenkomstig de bepalingen van 
titel VI, hoofdstuk 8. 

§ 2.  Voor de retrocessieovereenkomsten of de transacties inzake verstrekte of opgenomen 
effecten- of grondstoffenleningen wordt de risicopositiewaarde berekend volgens de bepalingen van 
titel V, hoofdstuk 5, wanneer ze onder een kaderverrekeningsovereenkomst vallen. 

De risicopositie voor dit type verrichting wordt op dezelfde manier berekend als de 
methode in de standaardbenadering beschreven in titel V. Dit wordt ook vermeld in 
artikel VI.56. 

§ 3. Onverminderd § 2 en het volgende lid, wanneer een risicopositie de vorm aanneemt van 
effecten of grondstoffen verkocht, gedeponeerd of verstrekt in het kader van 
retrocessieovereenkomsten of transacties inzake verstrekte of opgenomen effecten- of 
grondstoffenleningen, transacties met uitgestelde afwikkeling en margeleningstransacties, stemt de 
risicopositiewaarde overeen met de waarde van de betrokken effecten of grondstoffen, berekend 
overeenkomstig § 1. Wanneer de uitgebreide benadering van financiële zekerheden bedoeld in titel V, 
hoofdstuk 5, afdeling IV wordt gebruikt, wordt de risicopositiewaarde verhoogd met de 
volatiliteitscorrectie die voor deze effecten of grondstoffen is vastgelegd, overeenkomstig de 
bepalingen gespecificeerd in bovenvermelde afdeling. 

Wat de verrichtingen, bedoeld in deze § 3, betreft, kan de risicopositiewaarde berekend 
worden overeenkomstig de bepalingen van titel V, door een volatiliteitsfactor toe te 
passen op de waarde van de betrokken effecten of grondstoffen. Hiervoor kunnen de 
factoren, die bepaald werden in de prudentiële benadering of in de benadering op basis 
van de « eigen volatiliteitsramingen » bedoeld in titel V, hoofdstuk 5, gebruikt worden. 
Wanneer deze verrichtingen gedekt worden door kaderverrekeningsovereenkomsten, 
kunnen ook de bepalingen van artikel VI.5, § 1 van toepassing zijn. 

De risicopositiewaarde van retrocessieovereenkomsten, transacties inzake verstrekte of opgenomen 
effecten- of grondstoffenleningen, transacties met uitgestelde afwikkeling en margeleningstransacties, 
kan worden berekend overeenkomstig titel V, hoofdstuk 3 of volgens de interne methodologie bedoeld 
in de artikelen V.46 tot V.51. 

 In plaats van de volatiliteitcorrecties die bepaald zijn in de « prudentiële benadering » 
of de « eigen volatiliteitsramingen », zoals bedoeld in het eerste lid van artikel VI.5, § 
3, kunnen de instellingen de interne methodologieën voor de raming van de 
risicopositie, zoals bedoeld in de artikelen V.46 tot V.51 of in artikel V.9, gebruiken. 
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Afdeling III - Berekening van de risicopositiewaarde van afgeleide instrumenten   

Art. VI.6  

Voor de afgeleide buitenbeursinstrumenten bedoeld in artikel V.5, wordt de 
risicopositiewaarde bepaald volgens de in titel V, hoofdstuk 3 beschreven methoden. 

 De risicopositie voor afgeleide instrumenten is doorgaans identiek in de 
interneratingbenadering bedoeld in titel VI en in de standaardbenadering bedoeld in 
titel V, hoofdstuk 3. Maar de waardeverminderingen voor kredietrisico worden, zoals 
voor elk actief, opgenomen in de risicopositiewaarde en in aanmerking genomen bij de 
berekening bedoeld in artikel VI.47 met betrekking tot de vergelijking tussen het bedrag 
van het verwachte verlies (EL) en de waardeverminderingen. 

Afdeling IV - Berekening van de risicopositiewaarde van buitenbalansverrichtingen 

Art. VI.7  

§ 1. De risicopositiewaarde van buitenbalansverrichtingen stemt overeen met het toegezegde 
maar niet-opgenomen bedrag vermenigvuldigd met een omrekeningsfactor (CF).  

a. Zoals voor de balansposten worden de voorzieningen niet afgetrokken van het bedrag 
van de verplichtingen, maar in aanmerking genomen bij de berekening bedoeld in 
artikel VI.47 met betrekking tot de vergelijking van het bedrag van het verwachte 
verlies (EL x risicopositiewaarde) met de waardeverminderingen.  

b. Overeenkomstig de definitie in artikel I.2 (25) is het bedrag van de verplichting met 
betrekking tot de kredietlijnen het niet-aanbevolen (d.w.z. niet-meegedeelde) bedrag, 
als dit hoger ligt dan het aanbevolen bedrag. 

De buitenbalansverrichtingen die in aanmerking worden genomen voor het gewogen risicovolume en 
de prudentiële omrekeningsfactoren die erop van toepassing zijn, zijn de volgende :  
1° Honderd procent van  

 a) de verplichtingen op grond van accepten; 
 b) de verplichtingen met kredietvervangend karakter, waardoor de instelling de verbintenis van 

een derde moet nakomen of een vervangende geldsom moet betalen indien deze derde zijn 
verplichtingen niet nakomt; 

 c) de verplichtingen voor de instelling, voortvloeiend uit transacties in kredietderivaten, om een 
bedrag te betalen in geval van wanbetaling van een onderliggende wederpartij bij die 
transacties;   

d) de activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden, ingeval de zekerheid 
een kredietvervangend karakter heeft; 

e) de toekomstige vorderingen ingevolge contantverrichtingen in uitvoering en vaste 
verbintenissen wegens termijnverrichtingen, buiten de in artikel V.4, 2°, f) bedoelde 
geschreven opties en de afgeleide instrumenten als gedefinieerd in artikel V.5; 

f) het onbetaalde deel van niet-volgestorte aandelen en effecten; 

221



 TITEL VI :DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING  

 
g) de retrocessieovereenkomsten en andere verkopen met verbintenis tot wederinkoop. 

 

2° Vijfenzeventig procent van  
a) het onbenutte deel van de verplichtingen wegens betekende kredietlijnen die niet op elk 

ogenblik, onvoorwaardelijk en zonder vooropzeg kunnen worden beëindigd of die niet 
voorzien in een automatische beëindiging waneer de kwaliteit van de leningnemer erop 
achteruitgaat;  

b) het onbenutte deel van de verplichtingen wegens betekende kredietlijnen waardoor de 
instelling een emittent van verhandelbaar kortlopend papier toezegt om de vervangende of 
aanvullende financiering te verschaffen, indien deze emittent de gewenste financiering niet 
heeft verkregen door uitgifte van dergelijk papier op de markt. 

 

3° Vijftig procent van  
a)  de verplichtingen zonder kredietvervangend karakter waardoor de instelling de verbintenis van 

een derde moet nakomen of een vervangende geldsom moet betalen indien deze derde zijn 
verplichtingen niet nakomt;  

Het gaat hier met name om de borgtochten van overheidsopdrachten, waarborgen van 
goede afloop en douane- en fiscale verplichtingen. 

b) de activa bezwaard met zakelijke zekerheden voor rekening van derden, indien de zekerheid 
geen kredietvervangend karakter heeft; 

c) de verplichtingen wegens documentaire kredieten met kredietrisico voor de instelling die niet 
beantwoorden aan de omschrijving in punt 4° van deze paragraaf; 

d) de verplichtingen ingevolge geschreven put-opties op effecten en ander waardepapier. 
 

4°  Twintig procent van  
de verplichtingen wegens documentaire kredieten met kredietrisico voor de instelling, voor 
zover de instelling een tegenwerpelijk pandrecht of een ander gelijkwaardig recht heeft op de 
onderliggende goederen en het krediet een uitdovend karakter heeft.    

De weging van 20 % geldt zowel voor de uitgevende als voor de confirmerende 
instelling. 

 
5° Nul procent 

a)  voor de kredietlijnen zonder vaste verplichting, die op elk ogenblik onvoorwaardelijk en 
zonder vooropzeg door de instelling kunnen worden beëindigd of die de instelling 
daadwerkelijk de mogelijkheid bieden tot automatische beëindiging ingeval de 
kredietwaardigheid van de leningnemer erop achteruitgaat. 
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Om een omrekeningsfactor (CF) van 0 % te mogen toepassen, moeten de instellingen de 
financiële situatie van de debiteur actief opvolgen. Bovendien moeten hun 
internecontrolesystemen hun in staat stellen onmiddellijk elke verslechtering van zijn 
kredietwaardigheid te detecteren.  
De onbenutte kredietlijnen die zijn toegestaan aan retailcliënteel mogen worden beschouwd als 
onvoorwaardelijk beëindigbaar indien de instelling deze kredietlijnen volgens de eraan 
verbonden voorwaarden mag beëindigen in de mate dat dit is toegestaan door de wetgeving 
inzake consumentenbescherming en de aanverwante wetgeving. 

a. Indien de instelling, volgens de CBFA, de kwaliteit van de wederpartijen niet voldoende 
opvolgt, bedraagt de omrekeningsfactor (CF) van toepassing op het onbenut deel van 
de lijn 75 %.  

b. Wanneer de instelling haar eigen verliezen bij wanbetaling (LGD’s) en 
omrekeningsfactoren (CF) raamt, verwacht de CBFA dat deze hoger liggen dan nul. 
Een omrekeningsfactor (CF) gelijk aan nul voor een ratingcategorie kan aanvaard 
worden als de instelling de betrouwbaarheid van deze raming kan aantonen aan de 
CBFA. 

 

b)  voor de onbenutte kredietlijnen met betrekking tot de aankoop van revolverende vorderingen 
door de instelling, die onvoorwaardelijk kunnen worden beëindigd of die de instelling 
daadwerkelijk de mogelijkheid bieden tot automatische beëindiging op elk ogenblik en zonder 
vooropzeg. Om een omrekeningsfactor (CF) van 0 % te mogen toepassen, moeten de 
instellingen de financiële situatie van de debiteur actief opvolgen. Bovendien moeten hun 
internecontrolesystemen hun in staat stellen onmiddellijk elke verslechtering van zijn 
kredietwaardigheid te detecteren. 

De hierboven vermelde toelichtingen a en b bij artikel VI.7, § 1, 5°, punt a) zijn van 
toepassing. 

§ 2. Wanneer een in § 1 bedoelde buitenbalanspost betrekking heeft op de uitbreiding van een 
andere buitenbalanspost, wordt gebruik gemaakt van de laagste van de beide omrekeningsfactoren 
(CF’s) die respectievelijk voor deze posten gelden. 

Art. VI.8  

§ 1. Niettegenstaande artikel VI.7 en behoudens voorafgaande goedkeuring van de CBFA als 
bedoeld in titel IV of titel XI, dienen de instellingen die voldoen aan de minimumvereisten van 
hoofdstuk 9 van deze titel voor het gebruik van de eigen ramingen van de omrekeningsfactoren (CF’s),  
hun eigen ramingen van deze factoren toe te passen op de buitenbalansverrichtingen vermeld in artikel 
VI.7 waarop volgens het genoemde artikel geen prudentiële omrekeningsfactor (CF) van 100 % van 
toepassing is.  

§ 2. Niettegenstaande artikel VI.7 moeten de instellingen voor de risicoposities op  
retailcliënteel gebruik maken van hun eigen omrekeningsfactoren (CF’s) voor de  
buitenbalansverrichtingen bedoeld in artikel VI.7 waarop volgens het genoemde artikel geen 
prudentiële omrekeningsfactor (CF) van 100 % van toepassing is.  
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a.  Onverminderd de principes vermeld in titel IV geeft de CBFA enkel toestemming aan 
een instelling om haar eigen ramingen van omrekeningsfactoren (CF) te gebruiken, als 
ze die toepast op alle verrichtingen buiten de balanstelling vermeld in artikel VI.7 die 
niet onderhevig zijn aan een prudentiële omrekeningsfactor (CF) van 100 %. 

b. Echter voor bepaalde types verrichtingen, en op voorwaarde dat deze niet onderhevig 
zijn aan een omrekeningsfactor (CF) van 100 %, kan de instelling uitzonderlijk 
toestemming krijgen om de respectieve prudentiële omrekeningsfactoren (CF) zoals 
vermeld in artikel VI.7 te gebruiken. Daarvoor moet de instelling aan de CBFA 
aantonen dat het onmogelijk is een adequate benadering te ontwikkelen die de 
evaluatie mogelijk maakt van relevante eigen omrekeningsfactoren (CF) voor dit type 
verrichtingen. De CBFA zal de gegrondheid van de aanvragen tot vrijstelling geval per 
geval onderzoeken. 

c. Voor de verrichtingen buiten de balanstelling vermeld in artikel VI.7 die onderhevig 
zijn aan een prudentiële omrekeningsfactor (CF) van 100 %, geldt deze 
omrekeningsfactor zelfs wanneer de instelling de toelating gekregen heeft om haar 
eigen ramingen van CF te gebruiken voor de andere verrichtingen buiten de 
balanstelling. 
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Hoofdstuk 3: Berekening van de risicoweging voor ondernemingen, instellingen 
en centrale overheden en centrale banken 

Afdeling I - Methodologie  

A.  De risicoposities op instellingen, centrale overheden en centrale banken en (grote) 
ondernemingen 

Art. VI.9  

§ 1. Behoudens voorafgaande goedkeuring van de CBFA als bedoeld in titel IV of titel XI 
wordt de risicoweging voor kredietrisico berekend op basis van de relevante parameters, met name 
kans op wanbetaling (PD), verlies bij wanbetaling (loss given default,  LGD’s) en looptijd (maturity, 
M). Deze laatste parameters worden bepaald overeenkomstig de afdelingen II, III en IV van dit 
hoofdstuk en gebruikt in de berekeningsformules vermeld in dit artikel en in artikel VI.10.  

§ 2. Onder voorbehoud van de §§ 3 en 4 van dit artikel en van § 1 van artikel VI.10 - 
betreffende de formule die mag worden toegepast op de risicoposities op middelgrote ondernemingen - 
wordt de risicoweging voor ondernemingen, instellingen en centrale overheden en centrale banken 
berekend aan de hand van de volgende formules:  

 
Correlatie (R) = 

501/*5011*24.0501/*50112.0 EXPPDEXPEXPPDEXP  

Aanpassing ingevolge de looptijd (b) = 
2ln*05478.011852.0 PD  

 
Risicoweging (risk weight, RW) =  

06.1*5.12**5.21**5.11

**999.0*1/*1*
1

5.05.0

bMb

LGDPDGRRPDGRNLGD
 

N(x) staat voor de cumulatieve verdelingsfunctie van een standaardnormale toevalsvariabele (d.w.z. de 
kans dat een normale toevalsvariabele met een gemiddelde van nul en een variantie van één kleiner is 
dan of gelijk aan x). G(z) staat voor de inverse cumulatieve verdelingsfunctie (d.w.z. x heeft een 
zodanige waarde dat N(x) = z).  

a. Voor PD = 0, is RW 0 

b. Voor de risicoposities met wanbetaling en waarbij PD=1, zijn de volgende bepalingen 
van toepassing: 

- b.1. Wanneer de instellingen de LGD-waarden zoals bepaald in artikel VI.12, § 2 
toepassen (ze volgen de IRB ‘foundation’), is de risicoweging (RW) gelijk 
aan 0; 

- b.2. Wanneer de instellingen gebruik maken van hun eigen LGD-ramingen (ze 
volgen een IRB ‘advanced’), is de risicoweging (RW) gelijk aan:   
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Max {0, 12,5 *(LGD - ELBE)}; 

-  waarbij  ELBE de beste door de instelling geraamde waarde is van het 
verwachte verlies dat overeenstemt met de risicopositie met wanbetaling, 
overeenkomstig artikel VI.91, § 8. 

a. Overeenkomstig artikel VI.1 is het gewogen risicovolume gelijk aan RW * de 
risicopositiewaarde, de waarde zoals bepaald in titel VI, hoofdstuk 2. 

b. Voor de risicoposities met wanbetaling: 

Wanneer de instelling de IRB ‘advanced’ gebruikt, moet ze een reglementaire vereiste 
berekenen die minstens de onverwachte bijkomende verliezen dekt die tijdens de 
inningperiode kunnen optreden (UL voor de risicoposities met wanbetaling), en dit 
overeenkomstig artikel VI.91, § 8. 

De berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten voor de risicoposities 
met wanbetaling gebeurt dan overeenkomstig punt b.2 hierboven. 

 Hiervoor moet de instelling aan elke risicopositie een raming van het verwachte verlies 
koppelen (ELBE). Deze raming moet echter niet noodzakelijk individueel bepaald 
worden, maar kan alternatief uitgevoerd worden op basis van modellen. Zij moet 
rekening houden met de huidige voorwaarden en het statuut van de risicopositie 
overeenkomstig artikel VI.91, § 8. De CBFA verwacht dat de instelling haar ramingen 
(ELBE) regelmatig bijwerkt. Het lijkt dus aangewezen een link te leggen tussen deze 
waarden en de voorzieningen die de instelling aanlegt.  

 De CBFA zal de methodologie, zoals voorgesteld door de instellingen, voor het 
berekenen van hun beste ramingen van het verwachte verlies evenals de LGDs voor de 
risicoposities met wanbetaling in het licht van het vermogen van deze methodologie om 
een pertinente vergelijking met de voorzieningen aangelegd door de instelling teneinde 
artikel VI.47 toe te laten, evenals om het ramen van de onverwachte verliezen op de 
risicoposities met wanbetaling ten einde de raming van het element UL voor de 
berekening van de eigenvermogensvereisten toe te laten, beoordelen. 

Onverminderd de bepalingen van artikel VI.91, § 8 mag het gewogen risicovolume voor 
de risicoposities met wanbetaling in geen geval minder bedragen dan 0. 

§ 3. De risicoweging die van toepassing is op de risicoposities die voldoen aan de 
voorwaarden bepaald in de artikelen VI.51 en VI.55 en dus in aanmerking komen, overeenkomstig 
artikel VI.51, voor de toepassing van de behandeling met inaanmerkingneming van de dubbele 
wanbetaling, kunnen worden aangepast volgens de onderstaande formule: 

 

Risicoweging=  

(Risicoweging bepaald in bovenstaande § 2) * (0,15 + 160 * PDpp) 
waarbij:  

- PDpp = de kans op wanbetaling van de protectieverschaffer 
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- De risicoweging wordt berekend aan de hand van de in § 2 bepaalde 
relevante formule voor de risicopositie, de kans op wanbetaling van de 
debiteur en de waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) bij een 
vergelijkbare directe risicopositie op de protectieverschaffer.  

- De aanpassing ingevolge de looptijd (b) zoals bepaald in § 2 van dit 
artikel, wordt berekend op basis van het laagste van de twee volgende 
waarden: de kans op wanbetaling van de protectieverschaffer en de kans 
op wanbetaling van de debiteur. 

a. Overeenkomstig artikel VI.1 is het gewogen risicovolume gelijk aan RW * de 
risicopositiewaarde, de waarde zoals bepaald in titel VI, hoofdstuk 2. 

b. Artikel VI.55, punt e, formaliseert het principe dat stelt dat eenzelfde 
kredietprotectie niet tweemaal in aanmerking kan komen voor reglementaire 
doeleinden.  

De behandeling van dubbele wanbetaling kan dan ook niet toegepast worden, 
zodra een aspect van de niet-volgestorte kredietprotectie in aanmerking is 
genomen bij een aanpassing van de PD om de substitutiebenadering te 
weerspiegelen, of zodra dit aspect in aanmerking is genomen in een interne of 
externe rating (PD of LGD). De behandeling zoals bepaald in artikel VI.9, § 3, 
vertegenwoordigt dus een alternatief voor de behandeling omschreven in artikel 
VI.62, § 1, a en in artikel VI.12, § 4. Ze is alleen van toepassing op het gedekte 
deel van de risicopositie; de bepalingen van artikel VI.62, § 1, b, blijven van 
toepassing voor het niet-gedekte deel van de risicopositie. 

§ 4. Wanneer een instelling voor een reeks risicoposities een kredietprotectie biedt op 
voorwaarde dat de nde wanbetaling onder de risicoposities aanleiding geeft tot betaling en dat deze 
kredietgebeurtenis de beëindiging van het contract met zich brengt, is de risicoweging voorgeschreven 
in titel VII met betrekking tot effectiseringsverrichtingen van toepassing indien voor het product een 
externe kredietbeoordeling van een erkende EKBI beschikbaar is. Indien er voor het product geen 
kredietbeoordeling van een erkende EKBI beschikbaar is, wordt de risicoweging van alle beschermde 
risicoposities in de pool, op n-1 vorderingen na, geaggregeerd, indien de som van het bedrag van het 
verwachte verlies vermenigvuldigd met 12,5 en het gewogen risicovolume het nominale bedrag van de 
door het kredietderivaat geboden protectie vermenigvuldigd met 12,5 niet overschrijdt. De n-1 
risicoposities die bij de aggregatie buiten beschouwing moeten worden gelaten, worden op de 
volgende wijze geselecteerd: het betreft elke risicopositie waarvoor het gewogen risicovolume lager is 
dan het gewogen risicovolume voor alle risicoposities die in de aggregatie zijn opgenomen. 

 

B. De risicoposities op middelgrote ondernemingen 

Art. VI.10  

Wanneer de geconsolideerde jaaromzet van de groep waartoe de onderneming behoort, minder dan 50 
miljoen euro bedraagt, zijn alle regels vermeld in artikel VI.9 van toepassing. De instelling mag echter 
gebruik maken van de onderstaande correlatieformule om de risicoweging op de onderneming te 
berekenen: 
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Correlatie (R) = 

45/51*04.0
501/*5011

*24.0501/*50112.0

S
EXPPDEXP

EXPPDEXP

 

In deze formule staat S (sales) voor de geconsolideerde jaaromzet in miljoen euro, waarbij 5 miljoen 
<=S <= 50 miljoen. Een opgegeven omzet van minder dan 5 miljoen euro wordt behandeld als een 
omzet van 5 miljoen euro. Voor gekochte kortlopende vorderingen stemt de totale geconsolideerde 
jaaromzet overeen met het gewogen gemiddelde van de verschillende risicoposities die tot de pool 
behoren.  

De instellingen vervangen de geconsolideerde jaaromzet door de geconsolideerde activa van de groep, 
wanneer de geconsolideerde jaaromzet geen relevante indicator is van de omvang van de onderneming 
en de geconsolideerde activa in dit opzicht een meer relevante indicator vormen.  

Op het vlak van consolidatie wordt geen enkele soepelheid verleend voor de berekening 
van het toelaatbaarheidscriterium met betrekking tot de drempel van 50 miljoen euro: 
de consolidatie van de omzet of van het balanstotaal moet gebeuren op basis van een 
volledige boekhoudkundige consolidatie. 

 

Afdeling II - Definitie van de PD 

Art. VI.11  

§ 1. De instellingen berekenen hun eigen ramingen van de kans op wanbetaling 
overeenkomstig de voorwaarden bepaald in hoofdstuk 9 van deze titel en dit onverminderd de 
bepalingen van de §§ 2 tot 4 hierna. Deze kansen op wanbetaling (PD) worden gebruikt bij de 
berekening van de risicoweging bedoeld in artikel VI.9, §§ 2 en 3 en in artikel VI.10. Ze worden ook 
gebruikt bij de berekening van de bedragen van de verwachte verliezen bedoeld in titel VI,  
hoofdstuk 7.  

 § 2. Voor een risicopositie op een onderneming of instelling bedraagt de PD ten minste 0,03 %. 

 § 3.  De PD voor debiteuren in staat van wanbetaling bedraagt 100 %.  

 § 4. Bij de berekening van de PD mogen de instellingen een niet-volgestorte kredietprotectie 
overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 8 van deze titel in aanmerking nemen. 

Wanneer de instelling de substitutie van de PD uitvoert om rekening te houden met een 
niet-volgestorte kredietprotectie, geldt de benedengrens van de kans op wanbetaling 
vermeld in artikel VI.11, § 2 niet, wanneer de protectieverschaffer tot een 
risicopositiecategorie behoort die niet onderworpen is aan deze PD-grens. 
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Afdeling III - Definitie van de LGD 

Art. VI.12  

 § 1. De instellingen passen de waarden van de verliezen bij wanbetaling (LGD’s) toe die 
zijn bepaald in dit artikel. Deze waarden van de verliezen bij wanbetaling (LGD’s) worden gebruikt 
bij de berekening van de risicoweging bedoeld in artikel VI.9, §§ 2 en 3 en in artikel VI.10. Ze worden 
ook gebruikt bij de berekening van de bedragen van de verwachte verliezen bedoeld in titel VI, 
hoofdstuk 7.  

 
§ 2.   De instellingen hanteren de volgende prudentiële LGD-waarden:  

a) voor niet-achtergestelde risicoposities zonder toelaatbare zekerheid: 45 %;  

b) voor achtergestelde risicoposities zonder toelaatbare zekerheid: 75 %;  
c) bij de berekening van de LGD mogen de instellingen een volgestorte en niet-

volgestorte kredietprotectie overeenkomstig de bepalingen van titel VI, hoofdstuk 8 
in aanmerking nemen wanneer ze de IRB ‘foundation’ toepassen; 

d) aan gedekte obligaties zoals beschreven in artikel V.16, § 12, mag een LGD-waarde 
van 12,5 % worden toegekend. 

Tot 31 december 2010 mag aan de gedekte obligaties zoals beschreven in artikel V.16, § 12, 1° tot 3° 
een waarde van verlies bij wanbetaling (LGD) van 11,25 % worden toegekend onder de volgende 
voorwaarden: 

- de activa opgesomd in artikel V.16, § 12, 1°, a) tot c) die de obligaties dekken, komen allemaal 
in aanmerking voor kredietwaardigheidscategorie 1 bedoeld in titel V; 

- ingeval activa als omschreven in artikel V.16, § 12, 1°, d) en e) als dekking worden gebruikt, 
bedragen de respectieve maximumgrenzen als vastgelegd in elk van die punten, 10 % van het 
nominale bedrag van de uitstaande uitgifte; 

- activa  als omschreven in artikel V.16, § 12, 1°, f) worden niet als dekking gebruikt; of, 

- de gedekte obligaties hebben een kredietbeoordeling door een aangewezen EKBI, en de EKBI 
plaatst deze in de meest gunstige categorie kredietbeoordelingen die door de EKBI ten aanzien 
van gedekte obligaties wordt afgegeven.  

 § 3. Niettegenstaande § 2 en onverminderd § 4, gebruiken de instellingen, wanneer zij de 
goedkeuring van de CBFA als bedoeld in titel IV en titel XI verkregen hebben voor het gebruik van de 
IRB ‘advanced’, hun eigen ramingen voor LGD voor de risicoposities op ondernemingen, instellingen 
en centrale overheden en centrale banken en voldoen ze aan de minimumvereisten zoals bedoeld in 
hoofdstuk 9 van deze titel en in §§ 4 en 5 van dit artikel. 

§ 4. Indien het een instelling is toegestaan de IRB ‘advanced’ te hanteren, mag zij een niet-
volgestorte kredietprotectie in aanmerking nemen door de PD- en/of LGD-ramingen aan te passen, 
mits zij de minimumvereisten van hoofdstuk 9 van deze titel in acht neemt en de CBFA daarmee 
instemt. Een instelling mag aan een gegarandeerde risicopositie echter geen zodanig aangepaste PD of 
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LGD toekennen dat de aangepaste weging lager zou zijn dan die van een vergelijkbare rechtstreekse 
risicopositie op de garantiegever.  

§ 5. In afwijking van de bovenstaande §§ 2 en 4 van dit artikel is, voor de toepassing van 
artikel VI.9, § 3, de waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) van een vergelijkbare rechtstreekse 
risicopositie op de protectieverschaffer gelijk aan de LGD die samenhangt met ofwel een ongedekte 
kredietlijn ten behoeve van de garantiegever, ofwel de ongedekte kredietlijn van de debiteur, 
naargelang uit de beschikbare informatie en de structuur van de garantie blijkt dat, indien zowel de 
garantiegever als de debiteur tijdens de looptijd van de afgedekte transactie in gebreke blijven, het 
teruggevorderde bedrag afhankelijk zou zijn van de financiële situatie van respectievelijk de 
garantiegever of de debiteur. 

Met het oog op de toepassing van artikel VI.12, § 4, geldt het principe vermeld in 
artikel V.20, § 3. Namelijk dat eenzelfde kredietprotectie niet tweemaal in aanmerking 
kan genomen worden voor reglementaire doeleinden.  
Dit betekent dat een instelling in haar LGD geen rekening meer mag houden met niet-
volgestorte protecties waarmee ze hiermee reeds rekening houdt om haar PD aan te 
passen. 

De instelling moet ten aanzien van de CBFA de gekozen benadering voor haar 
verschillende risicoposities documenteren en rechtvaardigen. De CBFA verwacht dat 
deze benadering consistent is doorheen de activacategorieën en dat ze niet voortvloeit 
uit een opzet tot prudentiële arbitrage. 

Afdeling IV - Definitie van de looptijd 

Art. VI.13  

§ 1.  Voor de risicoposities op ondernemingen, instellingen en centrale overheden en centrale 
banken, berekenen alle instellingen de looptijdwaarde (maturity, M) voor elk van deze risicoposities 
overeenkomstig de punten a) tot f), onverminderd de onderstaande §§ 2 en 3. In al deze gevallen mag 
M niet meer bedragen dan vijf jaar. Deze looptijd wordt in aanmerking genomen bij de berekening van 
de risicoweging bedoeld in afdeling I van dit hoofdstuk, en van de bedragen van verwachte verliezen 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk 7. 

a) Voor een instrument dat onderworpen is aan een kasstroomschema, wordt M berekend 
volgens de onderstaande formule: 

t
t

t
t CFCFtMINMAXM 5,/*;1  

waarbij CFt (cash flows) staat voor de kasstromen (hoofdsom, rentebedragen en 
commissies) die de debiteur in periode t contractueel verplicht is te betalen; 

b) Voor afgeleide instrumenten die onderworpen zijn aan een 
kaderverrekeningsovereenkomst, is M gelijk aan de gewogen gemiddelde resterende 
looptijd van de risicoposities, waarbij M ten minste gelijk is aan 1 jaar. Voor de weging 
van de looptijd wordt de notionele waarde van elke risicopositie gebruikt;  
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c) Voor risicoposities die ontstaan ingevolge transacties met betrekking tot volledig of 
bijna volledig door zekerheden gedekte afgeleide instrumenten die zijn opgesomd in 
artikel V.5 en van volledig of bijna volledig door zekerheden gedekte 
margeleningstransacties die onderworpen zijn aan een kaderverrekeningsovereenkomst, 
is M gelijk aan de gewogen gemiddelde resterende looptijd van de transacties, waarbij 
M ten minste gelijk is aan 10 dagen. Voor repo's of opgenomen of verstrekte effecten- 
of grondstoffenleningen die onderworpen zijn aan een kaderverrekeningsovereenkomst, 
is M gelijk aan de gewogen gemiddelde resterende looptijd van de transacties, waarbij 
M ten minste gelijk is aan 5 dagen. Voor de weging van de looptijd wordt de notionele 
waarde van elke transactie gebruikt; 

d) Voor alle andere instrumenten dan genoemd  in deze § 1, of ingeval een instelling niet 
in  staat  is  om  M  op  de  in  punt  a)  beschreven  wijze  te  berekenen,  is  M  gelijk  aan  de  
maximale resterende looptijd (in jaren) waarover de debiteur beschikt om zijn 
contractuele verplichtingen volledig na te komen, waarbij M niet minder mag zijn dan 
één jaar;  

e) Indien een instelling gebruik maakt van de internemodellenmethode die is beschreven 
in titel V, hoofdstuk 3 om de waarde van de risicoposities te berekenen, wordt M 
volgens de volgende formule berekend voor de risicoposities waarop zij deze methode 
toepast en waarvoor de looptijd van het langstlopende contract van het samenstel van 
verrekenbare transacties langer is dan één jaar: 

 5;
**

****
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1

1

1

1
jaartk

k
kkk

looptijd

jaartk
kkk

jaartk

k
kkk

dftEEEffectieve
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MINM  waarbij    

-  dfk de risicovrije disconteringsfactor is voor de toekomstige periode tk ; de andere 
symbolen worden gedefinieerd in titel V, hoofdstuk 3.   

In afwijking van wat voorafgaat, mag een instelling die gebruik maakt van een intern 
model om een eenzijdige unilaterale aanpassing van de kredietwaardering (credit 
valuation adjustment - CVA) te berekenen, de met behulp van dit model geraamde 
effectieve duur van het krediet als M gebruiken, mits de CBFA daarmee instemt. 

Onder voorbehoud van onderstaande § 2 is op samenstellen van verrekenbare 
transacties waarin alle overeenkomsten een oorspronkelijke looptijd van minder dan één 
jaar hebben, de formule in punt a) van toepassing. 
 

f) Voor artikel VI.9, § 3 dat van toepassing is op de risicoposities die toelaatbaar zijn voor 
de behandeling met inaanmerkingneming van de dubbele wanbetaling, is M de 
werkelijke looptijd van de kredietprotectie, waarbij M ten minste gelijk is aan één jaar.  
a. Voor het benut gedeelte van de kredietlijnen met een onbepaalde 

terugbetalingstermijn wordt de resterende looptijd bepaald op basis van de 
bepalingen van het reglement voor de opening van de kredietlijn of van de 
contractuele bepalingen (dit wil zeggen de termijn die de instelling moet 
naleven om de kredietlijn op te zeggen en aan haar debiteur moet verlenen om 
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over te gaan tot terugbetaling). Als deze termijn korter is dan een jaar, wordt de 
looptijd vastgesteld op een jaar. 

b. Voor het niet-benutte deel van de kredietlijnen met een bepaalde 
gebruikstermijn wordt de resterende looptijd bepaald op basis van de aard van 
het gebruik. Zo heeft een hypothecaire kredietlijn met een gebruikstermijn van 
12 maanden en een terugbetalingstermijn van 19 jaar, een looptijd van 20 jaar. 
Wanneer de lijn een onbepaalde duurtijd heeft, moet de instelling zowel 
rekening houden met de opzeggingstermijn die in de contractuele bepalingen of 
desgevallend in de wettelijke bepalingen of het openingsreglement vastgelegd 
is, als met de maximale terugbetalingstermijn van het gebruik zoals vastgelegd 
in de contractuele bepalingen of desgevallend in het openingsreglement. 

§ 2. In afwijking van bovenstaande § 1, a), b), c) en d), en van artikel VI.36, §§ 1 tot 3, is M 
ten minste gelijk aan één dag voor:  

– de volledig of bijna volledig door zekerheden gedekte transacties in afgeleide 
instrumenten die zijn opgesomd in artikel V.5;  

– de margeleningstransacties die volledig of bijna volledig zijn gedekt door 
zekerheden, en 

– de retrocessieovereenkomsten en de transacties inzake verstrekte of opgenomen 
effecten- of grondstoffenleningen. 

De bedoelde contracten moeten evenwel voorzien in dagelijkse margestortingen en dagelijkse 
herwaardering, en bepalingen bevatten die de prompte liquidatie van de zekerheid of verrekening van 
zekerheden mogelijk maken in geval van wanbetaling of het uitblijven van een margestorting. 

Ook voor andere door de CBFA gespecificeerde kortlopende risicoposities die geen deel uitmaken van 
de doorlopende financiering door de instelling van de debiteur, is M ten minste gelijk aan één dag. In 
elk specifiek geval wordt een zorgvuldig onderzoek van de bijzondere omstandigheden verricht. 

  De kortetermijntransacties bedoeld in artikel VI.13, § 2, derde lid, zijn transacties die 
niet op een continue manier gerealiseerd worden op een wijze zodat ze in feite een 
funding vormen die deel uitmaakt van de lopende fondsen van de debiteur. Het gaat dus 
om transacties op geldmarkten en uitzonderlijke risicoposities op korte termijn met 
betrekking tot de transacties. 
Volgende verrichtingen komen in aanmerking: 

- transacties die gelijkgesteld kunnen worden met retrocessie, leningen en 
deposito’s op korte termijn en derivaten met banken als wederpartijen of met 
beleggingsondernemingen; 

- risicoposities die voortvloeien uit verrichtingen met betrekking tot 
effectenleningen, met banken als wederpartijen of met beleggingsondernemingen; 

- handelstransacties op korte termijn met automatisch afloop; kredietbrieven voor 
import en export, en gelijkaardige verrichtingen zouden in aanmerking kunnen 
komen op basis van hun reële resterende looptijd (en niet op basis van de 
oorspronkelijke looptijd); 
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- risicoposities die voortvloeien uit de vereffening van aankopen en verkopen van 
effecten, inclusief eventuele overdisposities die verband houden met de niet-
vereffening van effecten op voorwaarde dat ze niet langer dan vijf dagen 
aanhouden; 

- risicoposities die voortvloeien uit de afwikkeling in contanten per overschrijving, 
inclusief de overdisposities die te wijten zijn aan het mislukken van de 
overschrijving op voorwaarde dat ze niet langer dan vijf dagen aanhouden; 

- risicoposities ten aanzien van instellingen of beleggingsondernemingen in het 
kader van wisselverrichtingen. 

 
Het is aan de instelling om aan de CBFA aan te tonen dat de verrichtingen waarvoor ze 
een looptijd van minder dan een jaar maar van meer dan een dag wil gebruiken, aan de 
bovenvermelde voorwaarden voldoen. 

  § 3.  De looptijdverschillen worden behandeld overeenkomstig de bepalingen als 
vastgesteld in hoofdstuk 8 van deze titel.  
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Hoofdstuk 4: Berekening van het gewogen risicobedrag voor retailcliënteel 

Afdeling I - Methodologie  

A. De risicoposities op alle overige risicoposities van de categorie retailcliënteel 

Art. VI.14  

§ 1. Behoudens voorafgaande goedkeuring van de CBFA als bedoeld in titel IV of titel XI 
wordt de risicoweging voor kredietrisico berekend op basis van de relevante parameters, met name de 
kans op wanbetaling (PD) en de verliezen bij wanbetaling (loss given default,  LGD).  Ze  worden  
bepaald overeenkomstig de afdelingen II en III van dit hoofdstuk en gebruikt in de formules vermeld 
in dit artikel en de artikelen VI.15 en VI.16. De PD’s en de LGD’s mogen apart of gezamenlijk in 
aanmerking worden genomen, volgens de bepalingen van hoofdstuk 9 van deze titel.  

 
§ 2. Onder voorbehoud van artikel VI.15 - betreffende de formules die moeten worden 

toegepast op de risicoposities op retailcliënteel die zijn gedekt door onroerend goed – en van artikel 
VI.16 – betreffende de formules die mogen worden toegepast op de gekwalificeerde revolverende 
risicoposities op retailcliënteel - wordt de risicoweging op retailcliënteel berekend volgens de 
onderstaande formules:  

Correlatie (R) = 

351/*3511
*16.0351/*35103.0

EXPPDEXP
EXPPDEXP

 

Risicoweging: 

(LGD*N[(1-R)-0.5 * G(PD)+(R/(1-R))0.5 * G(0.999)]-PD*LGD)*12.5*1.06 

N(x) staat voor de cumulatieve verdelingsfunctie van een standaardnormale toevalsvariabele (d.w.z. de 
kans dat een normale toevalsvariabele met een gemiddelde van nul en een variantie van één kleiner is 
dan of gelijk aan x). G(z) staat voor de inverse cumulatieve verdelingsfunctie (d.w.z. x heeft een 
zodanige waarde dat N(x) = z).  

Voor de risicoposities met wanbetaling en waarbij PD=1, is de risicoweging (RW) gelijk aan: 
  
Max {0, 12.5 *(LGD-ELBE)}; 

- waarbij ELBE de beste raming door de instelling van het verwachte verlies is voor de 
risicopositie met wanbetaling, overeenkomstig artikel VI.91, § 8. 

a. Overeenkomstig artikel VI.1 is het gewogen risicovolume gelijk aan RW * de 
risicopositiewaarde, de waarde zoals bepaald in titel VI, hoofdstuk 2. 

b. Voor de risicoposities met wanbetaling: 
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De instelling moet een reglementaire vereiste berekenen die minstens de onverwachte 
bijkomende verliezen dekt die tijdens de inningperiode kunnen optreden (UL voor de 
risicoposities met wanbetaling), en dit overeenkomstig artikel VI.91, § 8. 

 De berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten voor de risicoposities 
met wanbetaling gebeurt dan overeenkomstig artikel VI.14, § 2, punt a. 

Hiervoor moet de instelling aan elke risicopositie een raming van het verwachte verlies 
koppelen (ELBE). Deze raming moet echter niet noodzakelijk individueel bepaald 
worden, maar kan alternatief uitgevoerd worden op basis van modellen. Zij moet 
rekening houden met de huidige voorwaarden en het statuut van de risicopositie, 
overeenkomstig artikel VI.91, § 8. De CBFA verwacht dat de instelling haar ramingen 
(ELBE) regelmatig bijwerkt. Het lijkt dus aangewezen een link te leggen tussen deze 
waarden en de voorzieningen die de instelling aanlegt.  
De CBFA zal de methodologie, zoals voorgesteld door de instellingen, voor het 
berekenen van hun beste ramingen van het verwachte verlies evenals de LGDs voor de 
risicoposities met wanbetaling in het licht van het vermogen van deze methodologie om 
een pertinente vergelijking met de voorzieningen aangelegd door de instelling teneinde 
artikel VI.47 toe te laten, evenals om het ramen van de onverwachte verliezen op de 
risicoposities met wanbetaling ten einde de raming van het element UL voor de 
berekening van de eigenvermogensvereisten toe te laten, beoordelen. 

Onverminderd de bepalingen van artikel VI.91, § 8 mag het gewogen risicovolume voor 
de risicoposities met wanbetaling in geen geval minder bedragen dan 0. 

 

§ 3. De risicoweging voor elke risicopositie op kleine en middelgrote ondernemingen, zoals 
beschreven in artikel VI.2, die voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in de artikelen VI.51 en VI.55 
en bijgevolg, overeenkomstig artikel VI.51, in aanmerking komen voor de toepassing van de 
behandeling met inaanmerkingneming van de dubbele wanbetaling, mogen worden berekend 
overeenkomstig artikel VI.9, § 3. 

De toelichting bij artikel VI.9, § 3 is van toepassing. 

B. De risicoposities op retailcliënteel die zijn gedekt door onroerend goed 

Art. VI.15  

Behoudens voorafgaande goedkeuring van de CBFA als bedoeld in titel IV of titel XI zijn voor 
de risicoposities op retailcliënteel die door onroerend goed zijn gedekt, alle regels vermeld in artikel 
VI.14 van toepassing. Een correlatie (R) van 0,15 vervangt evenwel het cijfer dat het resultaat is van 
de correlatieformule vermeld in artikel VI.14. 

C. De gekwalificeerde revolverende risicoposities op retailcliënteel 

Art. VI.16  

Behoudens voorafgaande goedkeuring van de CBFA als bedoeld in titel IV of titel XI zijn voor 
de gekwalificeerde revolverende risicoposities op retailcliënteel, alle regels vermeld in artikel VI.14 
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van  toepassing.  Een  correlatie  (R)  van  0,04  vervangt  evenwel  het  cijfer  dat  het  resultaat  is  van  de  
correlatieformule vermeld in artikel VI.14. 

 

Afdeling II - Definitie van de PD 

Art. VI.17  

§ 1.  De instellingen berekenen hun eigen ramingen van de kans op wanbetaling, 
overeenkomstig de specifieke voorwaarden voor risicoposities op retailcliënteel die zijn vastgesteld in 
hoofdstuk 9 van deze titel, en dit onverminderd de bepalingen van §§ 2 tot 3 van dit artikel. Deze 
kansen op wanbetaling (PD’s) worden gebruikt bij de berekening van de risicoweging bedoeld in 
afdeling I van dit hoofdstuk en van de bedragen van de verwachte verliezen bedoeld in titel VI, 
hoofdstuk 7. 

§ 2. Voor elke risicopositie op retailcliënteel bedraagt de PD minstens 0,03 %.  

 § 3. Voor in gebreke blijvende debiteuren of wanneer een benadering per transactie wordt 
gebruikt voor de risicoposities met wanbetaling, is de PD gelijk aan 100 %.  

  

Afdeling III - Definitie van de LGD 

Art. VI.18  

 § 1. De instellingen berekenen hun eigen ramingen van de verliezen bij wanbetaling (LGD’s), 
overeenkomstig de specifieke vereisten voor risicoposities op retailcliënteel die zijn bepaald in 
hoofdstuk 9 van deze titel alsook in dit artikel. Deze LGD’s worden gebruikt bij de berekening van de 
risicoweging bedoeld in afdeling I van dit hoofdstuk en van de bedragen van de verwachte verliezen 
bedoeld in titel VI, hoofdstuk 7. 

 § 2. Ter dekking van een gegeven risicopositie of een pool van risicoposities mag de instelling 
een niet-volgestorte kredietprotectie in aanmerking nemen door de PD- of LGD-ramingen aan te 
passen, waarbij de minimumvereisten bepaald in hoofdstuk 9 van deze titel in acht moeten worden 
genomen en de goedkeuring van de CBFA is vereist. De instelling mag aan een gegarandeerde 
risicopositie echter geen zodanig aangepaste PD- of LGD-waarde toekennen dat de aangepaste 
risicoweging lager zou zijn dan die van een vergelijkbare rechtstreekse risicopositie op de 
garantiegever.  

Met het oog op de toepassing van artikel VI.18, § 2 geldt het principe vermeld in artikel 
V.20, § 3. Namelijk dat eenzelfde kredietprotectie niet tweemaal in aanmerking kan 
genomen worden voor reglementaire doeleinden.  
Dit betekent dat een instelling in haar LGD geen rekening meer kan houden met niet-
volgestorte protecties waarmee ze hiermee reeds rekening houdt om haar PD aan te 
passen. 
De instelling moet de gekozen benadering voor haar verschillende risicoposities 
documenteren en rechtvaardigen ten aanzien van de CBFA. De CBFA verwacht dat 
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deze benadering consistent is doorheen de activacategorieën en dat ze niet voortvloeit 
uit een opzet tot prudentiële arbitrage. 

 §  3. In afwijking van de bovenstaande § 2 is, voor de toepassing van artikel VI.14, § 3, de 
waarde van het verlies bij wanbetaling (LGD) van een vergelijkbare rechtstreekse risicopositie op de 
protectieverschaffer gelijk aan de LGD die samenhangt met ofwel een ongedekte kredietlijn ten 
behoeve van de garantiegever, ofwel de ongedekte kredietlijn van de debiteur, naargelang uit de 
beschikbare informatie en de structuur van de garantie blijkt dat, indien zowel de garantiegever als de 
debiteur tijdens de looptijd van de gedekte transactie in gebreke blijven, het teruggevorderde bedrag 
afhankelijk zou zijn van de financiële situatie van respectievelijk de garantiegever of de debiteur. 

§ 4. Tot 31 december 2010 mag het gemiddelde gewogen bedrag van de verliezen bij 
wanbetaling (LGD) die van toepassing zijn op alle risicoposities op retailcliënteel die zijn gedekt door 
niet-zakelijk onroerend goed en die geen garanties hebben van de centrale overheden, niet minder 
bedragen dan 10 %.  
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Hoofdstuk 5: Berekening van de risicoweging voor risicoposities op aandelen 
 

Titel VI, hoofdstuk 5 betreft de berekening van de eigenvermogensweging van de 
risicoposities op aandelen omschreven in artikel VI.2, die geen deel uitmaken van de 
handelsportefeuille en: 
- die niet afgetrokken worden van het reglementair eigen vermogen in toepassing van 

de bepalingen in titel II of; 
- die niet onderworpen zijn aan de behandeling bedoeld in artikel II.2 of; 
- die niet gedekt zijn door de vrijstellingen bedoeld in artikel IV.8. 

 

Afdeling I – Methodologie  

Art. VI.19  

§ 1. Behoudens voorafgaande goedkeuring van de CBFA als bedoeld in titel IV of titel XI 
wordt de risicoweging voor kredietrisico voor de risicoposities op aandelen berekend volgens de 
bepalingen van de artikelen VI.20 tot VI.22.  In voorkomend geval worden ze berekend op basis van 
de parameters PD, LGD en M, bepaald overeenkomstig de afdelingen II, III en IV van dit hoofdstuk.   

§ 2. Het kan de instellingen worden toegestaan om voor de berekening van de risicoweging van 
hun risicoposities op aandelen bepaalde van de 3 volgende benaderingen te gebruiken: 

- de eenvoudige risicogewichtenbenadering; 
- de PD/LGD-benadering; 
- de internemodellenbenadering.  

De CBFA staat een instelling enkel toe om de internemodellenbenadering te volgen op voorwaarde dat 
ze voldoet aan de minimumvereisten die zijn vastgesteld in artikel VI.98. 

§ 3. Een instelling mag voor verschillende portefeuilles verschillende benaderingen volgen 
wanneer ze zelf intern verschillende benaderingen volgt. In dat geval moet de instelling ten behoeve 
van de CBFA aantonen dat het gaat om een consequente keuze die niet is ingegeven door redenen van 
toezichtarbitrage.  

De CBFA verwacht dat de methode gebruikt voor de berekening van het 
eigenvermogensvereiste voor deze risicoposities, coherent is met de methode die intern 
gebruikt wordt voor het beheer en de opvolging van de risicoposities op aandelen. De 
keuze om meerdere methodes te gebruiken dient gerechtvaardigd te zijn door het 
aangepaste karakter van de methodes in functie van de eigenschappen van de 
risicoposities (bijvoorbeeld een verschillende methode voor risicoposities in niet-
genoteerde en genoteerde aandelen, …). 

§ 4. Onverminderd de artikelen II.1 en II.2 en in afwijking van § 3 van dit artikel kan de 
CBFA toestaan dat het gewogen risicovolume voor risicoposities op aandelen van ondernemingen die 
nevendiensten verrichten, zoals gedefinieerd in artikel I.2, wordt bepaald volgens de benadering voor 
andere risicoposities dan kredietverplichtingen.  
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Deze risicoposities moeten bovendien in aanmerking worden genomen voor de bepaling van de 
omvang van de risicoposities op aandelen zoals bepaald in artikel IV.8, § 1, en voor de bepaling van 
de omvang van de portefeuille waarvoor de eigenvermogensvereisten worden berekend volgens de 
standaardbenadering. 

Onderafdeling I – Eenvoudige risicogewichtenbenadering  

Art. VI.20  

 § 1. Wanneer een instelling de eenvoudige risicogewichtenbenadering volgt, geldt de 
volgende risicoweging:  

1° 190 % voor risicoposities op aandelen niet genoteerd op een erkende markt, in voldoende 
gespreide portefeuilles; 

2° 290 % voor risicoposities op aandelen genoteerd op een erkende markt; 
3° 370 % voor overige risicoposities op aandelen.  

a. Een portefeuille wordt beschouwd als voldoende gespreid indien geen enkele 
individuele risicopositie meer dan 5% van de waarde van de totale portefeuille van 
risicoposities op aandelen, bedraagt. 

b.  Overeenkomstig artikel VI.1 is het gewogen risicovolume gelijk aan RW (risicoweging) 
* de risicopositiewaarde. 

De risicopositiewaarde voor de risicoposities op aandelen wordt bepaald in titel VI, 
hoofdstuk 2. De waarde is gelijk aan de waarde in de financiële staten. 

§ 2. Het is toegestaan om van korte cashposities en afgeleide instrumenten buiten de 
handelsportefeuille gebruik te maken om lange posities op dezelfde effecten te compenseren, mits 
deze instrumenten uitdrukkelijk als dekkingsinstrumenten van specifieke risicoposities op aandelen 
worden aangemerkt en mits zij voor ten minste nog een jaar dekking verschaffen. Andere korte 
posities worden behandeld alsof het gaat om lange posities, waarbij op de absolute waarde van elke 
positie de relevante risicoweging wordt toegepast. Bij posities waarvan de looptijden van elkaar 
verschillen, wordt de methode voor risicoposities op ondernemingen toegepast.  

a. De filosofie van de eenvoudige methode is in overeenstemming met deze van de 
standaardbenadering voor marktrisico op risicoposities op aandelen in de 
handelsportefeuille. De berekening is dan ook conform titel IX, hoofdstuk 3 met 
uitzondering van de behandeling van looptijdverschillen. Voor de berekening van de 
looptijdverschillen, wordt de looptijd voor de risicoposities op aandelen vastgesteld op 
5 jaar. 

b. De korte posities in aandelen buiten de handelsportefeuille, worden op eenzelfde 
manier als de lange posities in aandelen onderworpen aan de eigenvermogensvereisten 
op het moment dat ze niet gekwalificeerd zijn als hedge. 

§ 3. Instellingen mogen een niet-volgestorte kredietprotectie voor een risicopositie op 
aandelen in aanmerking nemen overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 8 van deze titel voor de 
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instellingen die de IRB toepassen maar geen eigen ramingen berekenen van LGD's en 
omrekeningsfactoren.  

a. De niet-volgestorte kredietprotecties die geen derivaten zijn (bijvoorbeeld garanties) 
worden behandeld op basis van hun economische kenmerken en moeten, om als dekking 
in aanmerking te worden genomen, effectief het marktrisico van het aandeel, dus zowel 
het specifieke als het algemene risico, dekken. Zo moet de uitoefening van de garantie 
niet beperkt worden tot het zich voordoen van « wanbetaling » maar afhankelijk zijn 
van een schommeling in de prijs van het aandeel. De garantie moet ook tegen 
marktprijs gewaardeerd kunnen worden. 

 Als een garantie in aanmerking wordt genomen voor het bepalen van de positie, moet 
de instelling een kredietrisico berekenen op de wederpartij die de garantie toegekend 
heeft. De berekeningsmethode van deze vereiste wordt bepaald door de wijze waarop 
de garantie in aanmerking wordt genomen bij de berekening van de vereisten in de 
vorm van aandelen. 

b. De volgestorte kredietprotecties komen als zodanig niet in aanmerking voor de 
eenvoudige risicogewichtenbenadering. 

Onderafdeling II – PD/LGD-benadering 

Art. VI.21  

 § 1. De risicoweging voor risicoposities op aandelen volgens de PD/LGD-benadering wordt 
berekend volgens de formule in artikel VI.9, §2. De parameters PD, LGD en looptijd worden bepaald 
overeenkomstig titel VI, hoofdstuk 5, afdelingen II, III en IV. 

a. De te gebruiken correlatie in de risicowegingsfunctie kan beïnvloed worden, conform 
artikel VI.10, door de totale omzet van de groep waarvan de emittent van de 
risicoposities op aandelen deel uitmaakt, indien deze minder dan 50 miljoen euro 
bedraagt. 

b. Overeenkomstig artikel VI.1 is het gewogen risicovolume gelijk aan RW (risicoweging) 
* de risicopositiewaarde. 

 De risicopositiewaarde voor de risicoposities op aandelen wordt bepaald in titel VI, 
hoofdstuk 2. De waarde is gelijk aan de waarde in de financiële staten. 

c. De PD’s, LGD’s en looptijden opgenomen in de risicowegingsfunctie zijn deze die 
gedefinieerd zijn in titel VI, hoofdstuk 5, afdelingen II tot IV, in overeenstemming met 
de principes vermeld in artikel VI.21, § 4. 

§ 2. Indien de instelling niet over voldoende informatie beschikt om de definitie van 
wanbetaling te gebruiken, wordt de risicoweging vermenigvuldigd met 1,5.  

a. Indien de instelling niet over voldoende informatie beschikt om de definitie van 
wanbetaling te gebruiken, wordt niet alleen de risicoweging maar ook het verwachte 
verlies vermenigvuldigd met 1,5.  
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b.  Indien de risicoposities op aandelen van een specifieke wederpartij materieel zijn, 
wordt van de instelling verwacht dat ze over voldoende informatie beschikt om de PD 
van de wederpartij correct in te schatten. Indien dit niet het geval is, kan de CBFA de 
instelling vragen om de eenvoudige risicogewichtenbenadering toe te passen voor deze 
risicopositie. 

§ 3. Op het niveau van de individuele risicopositie mag de som van het bedrag van het 
verwachte verlies vermenigvuldigd met 12,5 en het gewogen risicovolume van de risicopositie, niet 
hoger zijn dan de waarde van de risicopositie vermenigvuldigd met 12,5.  

§ 4. De instellingen mogen een niet-volgestorte kredietprotectie die werd verkregen voor een 
risicopositie op aandelen in aanmerking nemen overeenkomstig de benaderingen die zijn omschreven 
in hoofdstuk 8 van deze titel voor de instellingen die de IRB ‘foundation’ volgen, voor zover de LGD-
waarden bepaald in artikel VI.24 ongewijzigd behouden blijven. Hiertoe bedraagt de looptijd (M) vijf 
jaar.  

a. Aangezien het gebruik van eigen inschattingen voor LGD niet toegelaten is voor 
risicoposities op aandelen, wordt de niet-volgestorte kredietprotectie steeds op basis 
van de substitutieregel in rekening gebracht. De PD van de emittent zal dus vervangen 
worden door de PD van de garantiegever, waarbij de bepalingen in artikel VI.23 
komen te vervallen.  

 Indien voldaan aan de voorwaarden, zijn artikel VI.51 en VI.55 van toepassing bij de 
bepaling van het eigenvermogensvereiste rekening houdend met de niet-volgestorte 
kredietprotectie.  

b. Indien een niet-volgestorte kredietprotectie in rekening gebracht wordt, worden 
volgende LGD-percentages toegepast bij de berekening het eigenvermogensvereiste (de 
te gebruiken LGD-percentages worden niet gewijzigd door de aanwezigheid van niet-
volgestorte protectie): 

- 65% indien het gegarandeerde risicoposities op aandelen, niet genoteerd op een 
erkende markt,  in een voldoende gespreide portefeuille betreft; 

- 90% indien het overige gegarandeerde risicoposities op aandelen betreft.  

c. Indien een niet-volgestorte kredietprotectie in rekening wordt gebracht, dient een 
eventueel verschil tussen de looptijd van de protectie en de gehanteerde looptijd voor 
de risicopositie in rekening gebracht worden bij de bepaling van het 
eigenvermogensvereiste zoals bepaald in hoofdstuk 8. 

Onderafdeling III – internemodellenbenadering 

Art. VI.22  

§ 1. Het gewogen risicovolume is het potentiële verlies op de risicoposities op aandelen van 
de instelling dat is bepaald aan de hand van interne Var-modellen (value at risk – VaR) met een 
eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99 % van het verschil tussen driemaandelijkse rendementen en 
een passende risicovrije rente berekend over een lange steekproefperiode, vermenigvuldigd met 12,5. 
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§ 2. Op het niveau van de aandelenportefeuille mogen de gewogen risicovolumes niet minder 
zijn dan de som van de bij de PD/LGD-benadering vereiste minimale gewogen risicovolumes en de 
overeenkomstige verwachte verliezen vermenigvuldigd met 12,5, en berekend op basis van de in 
artikel VI.23, §§ 1 en 2, genoemde PD-waarde en de bijbehorende, in artikel VI.24, genoemde LGD-
waarden.  

De derivaten en korte posities worden in rekening gebracht zonder rekening te houden 
met eventuele looptijdverschillen. 

 § 3. Instellingen kunnen met een niet-volgestorte kredietprotectie voor een risicopositie op 
aandelen rekening houden. 

 

Afdeling II – Definitie van de PD voor de PD/LGD-benadering 

Art. VI.23  

§ 1. De PD’s worden bepaald volgens de methoden die gelden voor risicoposities op 
ondernemingen zoals beschreven in artikel VI.11, met uitzondering van de minimumwaarden bepaald 
in § 2 van dit artikel.  

§ 2.  De volgende minimumwaarden van PD’s moeten evenwel worden nageleefd: 

1° 0,09 % voor risicoposities op aandelen genoteerd op een erkende markt, waarbij de 
investering/belegging past in het kader van een duurzame cliëntenrelatie; 

2° 0,09 % voor risicoposities op aandelen niet genoteerd op een erkende markt, waarbij de 
opbrengsten van de investering/belegging berusten op regelmatige en periodieke kasstromen 
die niet samenhangen met vermogenswinsten; 

3° 0,4 % voor risicoposities op aandelen genoteerd op een erkende markt, met inbegrip van 
andere tekortposities als bedoeld in artikel VI.20, § 2; 

4° 1,25 % voor alle overige risicoposities op aandelen, met inbegrip van andere tekortposities als 
bedoeld in artikel VI.20, § 2. 

Worden bedoeld onder 1°, de aandelen genoteerd op een erkende markt die voldoen 
aan de definitie van de financiële vaste activa volgens het koninklijk besluit van  
23 september 1992 aangaande de jaarrekening van de kredietinstellingen (in zoverre 
deze aandelen niet afgetrokken worden van het eigen vermogen). 

 

Afdeling III – Definitie van de LGD voor de PD/LGD-benadering 

Art. VI.24  

 De volgende LGD’s zijn van toepassing : 

1° 65 % voor risicoposities op aandelen niet genoteerd op een erkende markt, in voldoende 
gespreide portefeuilles; 
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2° 90 % voor overige risicoposities op aandelen.  

a. Enkel de door de regelgever opgelegde LGD-waarden kunnen gebruikt worden voor de 
berekening van het eigenvermogensvereiste volgens de PD/LGD benadering voor 
risicoposities op aandelen. Het is de instelling niet toegelaten om eigen inschattingen 
van LGD te gebruiken ongeacht de verkregen goedkeuring om de eigen inschattingen te 
hanteren voor andere risicopositiecategorieën. 

b. Een portefeuille wordt beschouwd als voldoende gespreid indien geen enkele 
individuele risicopositie meer dan 5% van de waarde van de totale portefeuille van 
risicoposities op aandelen, bedraagt. 

Afdeling IV – Definitie van de looptijd voor de PD/LGD-benadering 

Art. VI.25   

Aan alle risicoposities op aandelen wordt een vaste looptijd van 5 jaar toegekend.  

 

Afdeling V – Risicoposities in de vorm van instellingen voor collectieve belegging  

Art. VI.26  

§ 1. Als risicoposities in de vorm van een instelling voor collectieve belegging (ICB) voldoen 
aan de criteria van artikel V.16, § 13, 4° en 5°, en de instelling op de hoogte is van alle of een deel van 
de onderliggende risicoposities van de ICB, berekent zij de gewogen risicovolumes en de verwachte 
verliezen op basis van de in deze Titel beschreven methodes. 

Paragraaf 3 is van toepassing op het deel van de onderliggende risicoposities van de ICB 
waarvan de instelling niet op de hoogte is of redelijkerwijs niet op de hoogte kan zijn. Paragraaf 3 is 
met name van toepassing indien het voor de instelling nodeloos omslachtig zou zijn rekening te 
houden met de onderliggende risicoposities ten einde gewogen risicovolumes en verwachte verliezen 
te berekenen volgens de in deze Titel beschreven methoden. 

 Wanneer de instelling op de hoogte is van de onderliggende risicoposities van de ICB, 
zullen deze risicoposities ondergebracht worden in de categorieën waartoe ze behoren 
en het gewogen risicovolume voor de individuele risicoposities zal berekend worden 
volgens de methodes van toepassing op deze categorieën. 

Indien de onderliggende risicopositie beschouwd dient te worden als een risicopositie 
op aandelen, zal hiermee rekening gehouden dienen te worden bij de bepaling van de 
omvang van de portefeuille in risicoposities op aandelen en voor de toepassing van de 
bepalingen in artikel IV.8, § 2, e). 

§ 2. Wanneer de instelling niet voldoet aan de voorwaarden om de in deze afdeling 
beschreven methoden voor alle of een deel van de onderliggende risicoposities van de ICB te mogen 
gebruiken, worden de gewogen risicovolumes en de verwachte verliezen als volgt berekend: 
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1° voor risicoposities die behoren tot de categorie risicoposities op aandelen, zal de eenvoudige 
risicogewichtenbenadering gehanteerd worden; 

2° voor alle overige onderliggende risicoposities zal de standaardbenadering toegepast worden, 
die echter op de volgende punten afwijkt: 
a) bij risicoposities waarvoor een bepaald risicogewicht voor risicoposities zonder rating geldt 

of waarvoor de kredietwaardigheidscategorie geldt die de hoogste risicoweging oplevert 
voor een bepaalde categorie risicoposities, wordt het risicogewicht vermenigvuldigd met de 
factor 2, maar kan dit gewicht niet meer bedragen dan 1250 %. 

b) bij alle overige risicoposities wordt het risicogewicht vermenigvuldigd met een factor 1,1 
en bedraagt dit gewicht ten minste 5 %. 

Als de instelling niet in staat is om voor de toepassing van punt 1° een onderscheid te maken 
tussen risicoposities in niet ter beurze verhandelde, ter beurze verhandelde en overige aandelen, 
behandelt zij de desbetreffende risicoposities als risicoposities in overige aandelen. Wanneer 
deze risicoposities, onverminderd artikel IV.8, § 2, e), samen met de rechtstreekse 
risicoposities van de instelling in deze categorie risicoposities, niet omvangrijk zijn in de zin 
van artikel IV.8, § 1, c), kan artikel IV.8, § 1, worden toegepast, mits de CBFA daarmee 
instemt.  

§ 3. Wanneer de risicoposities in de vorm van een ICB niet voldoen aan de voorwaarden van 
artikel V.16, § 13, 4° en 5°, of de instelling niet op de hoogte is van alle onderliggende risicoposities 
van de ICB, kijkt de instelling door naar de onderliggende risicoposities en berekent zij het gewogen 
risicovolume en het bedrag van het verwachte verlies zoals bepaald in artikel VI.20 (eenvoudige 
risicogewichtenbenadering). Indien een instelling daarbij  niet in staat is om een onderscheid te maken 
tussen niet op een erkende markt genoteerde risicoposities, op een erkende markt genoteerde  
risicoposities en overige risicoposities op aandelen, zullen de risicoposities als overige risicoposities 
op aandelen worden behandeld. Voor deze doeleinden zullen de risicoposities niet in aandelen worden 
toegewezen aan een van de hierboven vermelde categorieën en zullen de onbekende risicoposities 
worden toegewezen aan overige risicoposities op aandelen. 

Als alternatief voor de in het eerste lid beschreven methode kunnen instellingen aan een derde 
opdracht geven de gemiddelde gewogen risicovolumes op basis van de onderliggende risicoposities 
van de ICB te berekenen en hen van de resultaten op de hoogte te brengen, of zij kunnen deze posten 
zelf berekenen. Wel moet voldoende gewaarborgd zijn dat de berekening en de rapportage volgens de 
regels plaatsvinden. Voor de berekeningen worden de in § 2, punten 1° en 2°, genoemde benaderingen 
gevolgd. 

1° Voor risicoposities behorende tot de categorie van risicoposities op aandelen zal dit op basis 
van de eenvoudige risicogewichtenbenadering gedaan worden. Indien een instelling daarbij 
niet in staat is om een onderscheid te maken tussen niet op een erkende markt genoteerde 
risicoposities, op een erkende markt genoteerde risicoposities en overige risicoposities op 
aandelen, zullen de betrokken risicoposities als overige risicoposities op aandelen worden 
behandeld. 

2° Voor alle overige risicoposities zal titel V - onderhevig aan volgende wijzigingen - worden 
toegepast: 

244



 TITEL VI :DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING  

a) De risicoposities worden toegewezen aan de gepaste categorie van risicoposities en krijgen 
de risicoweging van de lagere kredietwaardigheidscategorie onmiddellijk volgend op de 
kredietwaardigheidscategorie die normaal op de risicopositie van toepassing zou zijn. 

b)  Risicoposities toegewezen aan de lagere kredietwaardigheidscategorie, waarop een 
 risicoweging van 150 % zou worden toegepast, worden aan 200 % gewogen.  
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Hoofdstuk 6: Berekening van de risicoweging voor risicoposities die zijn 
onderworpen aan een speciale behandeling: Andere risicoposities dan 
kredietverplichtingen, gekochte kortlopende vorderingen, gespecialiseerde 
financiering en leasing. 
 

Afdeling I – Berekening van de risicoweging voor andere risicoposities dan 
kredietverplichtingen  

Art. VI.27  

 De risicoweging voor kredietrisico voor andere risicoposities dan kredietverplichtingen, 
bedraagt 100 %, onverminderd artikel VI.39, § 3. 

a.  Overeenkomstig artikel VI.1 is het gewogen risicovolume gelijk aan de risicoweging 
(RW) *  de risicopositiewaarde, de waarde zoals bepaald in titel VI, hoofdstuk 2. 

b. Wanneer deze formule toegepast wordt op de restwaarde van leaseovereenkomsten, 
wordt er een vermenigvuldigingsfactor 1/t op toegepast, (waarbij t het aantal jaren van 
de leaseovereenkomst is) overeenkomstig artikel VI.39. 

 

Afdeling II – Berekening van de risicoweging voor gekochte kortlopende vorderingen 

 

Onderafdeling I – Definitie en indeling van de vorderingen bij de categorie 

risicoposities op ondernemingen of op retailcliënteel en methodologie 

 

A.  Definitie en algemene principes 

a. Gekochte kortlopende vorderingen vormen geen afzonderlijke risicopositiecategorie, 
maar weerspiegelen een type van financiering over de verschillende 
risicopositiecategorieën heen. De gehanteerde risicokwantificering heeft geen invloed op 
de opname in een bepaalde risicopositiecategorie. De reglementaire behandeling van 
toepassing op dit type van financiering heeft als doel rekening te houden met het 
algemeen tegenwoordig verwateringsrisico en met de onmogelijkheid voor de instelling 
om in bepaalde gevallen de standaarden voor risicokwantificering voor risicoposities op 
ondernemingen toe te passen.  

b. De behandeling omschreven in titel VI, hoofdstuk 6, afdeling II werd in principe 
ontworpen voor activiteiten van het type ‘factoring or invoicing discounting business’, en 
of de aangekochte facturen al dan niet werden aangekocht teneinde opgenomen te 
worden in ‘asset backed’ transacties. Deze behandeling is dus in principe ontwikkeld 
voor financieringsactiviteiten van een ‘seller’ aan de hand van de afkoop van 
handelsfacturen.  
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c. Met toestemming van de CBFA kan deze behandeling echter toegepast worden op andere 
gekochte kortlopende vorderingen, en dit voor zover deze vorderingen geen door een 
andere instelling verleende leningen omvatten die vervolgens door de instelling gekocht 
worden om ze in haar portefeuille aan te houden. 

d. De instellingen moeten de CBFA informeren over de aard van de portefeuilles en 
transacties waarvoor ze de in titel VI, hoofdstuk 6, afdeling II omschreven methodologie 
willen gebruiken. 

Art. VI.28  

§ 1. Binnen de risicoposities op ondernemingen en op retailcliënteel onderscheiden de 
instellingen de gekochte kortlopende vorderingen van de overige vorderingen. Onverminderd § 2 zijn 
de bepalingen van deze afdeling van toepassing op de gekochte kortlopende vorderingen. Voor hun 
gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen en op retailcliënteel moeten de instellingen 
voldoen aan de minimumvereisten die zijn vastgesteld in artikel VI.99.   

a. Overeenkomstig de toelichting bij artikel VI.2 vraagt de CBFA aan de instellingen om 
respectievelijk binnen de categorieën van de risicoposities op ondernemingen en op 
retailcliënteel, evenals in hun respectieve subcategorieën zoals omschreven in VI.2, een 
aparte subklasse aan te leggen met de gekochte kortlopende vorderingen. 

b. Om te bepalen in welke categorie of subcategorie een risicopositie ondergebracht moet 
worden, baseert de instelling zich op de aard van de debiteur van de door de instelling 
gekochte kortlopende vordering. De volgende regels zijn van toepassing: 
- Wanneer de gekochte kortlopende vorderingen duidelijk tot een 

risicopositiecategorie of -subcategorie, zoals gedefinieerd in artikel VI.2, behoren, 
mogen de gekochte kortlopende vorderingen in deze categorie of subcategorie 
ondergebracht worden voor zover de minimumvereisten voor de toepassing van de 
risicoweging van deze categorie of subcategorie nageleefd worden.  

Bijvoorbeeld: 
- Wanneer het gewogen gemiddelde van de omzet van de verschillende 

ondernemingen die in de pool van gekochte vorderingen zijn opgenomen, 
lager ligt dan 50 miljoen euro en de gekochte kortlopende vorderingen van de 
pool duidelijk tot de categorie risicoposities op ondernemingen behoren, kan 
de pool gekochte kortlopende vorderingen ingedeeld worden bij de 
subcategorie risicoposities op middelgrote ondernemingen, zoals gedefinieerd 
in artikel VI.2. Indien de instelling echter niet over de nodige informatie 
beschikt om de gewogen gemiddelde jaaromzet van de pool van gekochte 
kortlopende vorderingen te berekenen, moet de pool gekochte kortlopende 
vorderingen ingedeeld worden bij de subcategorie risicoposities op grote 
ondernemingen.  

- Indien de instelling niet voldoet aan de voorwaarden om de 
risicowegingsfunctie voor gekwalificeerde revolverende risicoposities te 
hanteren, dient de instelling de gekochte kortlopende vorderingen onder te 
brengen in de categorie overige risicoposities op retailcliënteel.  
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- Voor hybride pools van gekochte kortlopende vorderingen die gekochte kortlopende 
vorderingen omvatten die tot diverse risicopositiecategorieën of -subcategorieën 
behoren: als de instelling de pool vorderingen niet over risicopositiecategorieën of 
-subcategorieën kan verdelen, moet ze de volledige pool indelen bij de 
risicopositiecategorie of -subcategorie waarop de hoogste reglementaire 
eigenvermogensvereiste van toepassing is. Bijvoorbeeld: 

-  Bij hybride pools van gekochte kortlopende risicoposities op retailcliënteel 
waarbij de kopende instelling door onroerend goed gedekte risicoposities en 
gekwalificeerde revolverende risicoposities ten opzichte van retailcliënteel 
wederpartijen niet kan onderscheiden van andere risicoposities op 
retailcliënteel, moet de instelling de pool gekochte kortlopende vorderingen 
indelen bij de risicopositiecategorie waarop de hoogste reglementaire 
eigenvermogensvereiste van toepassing is.  

-  Bij hybride pools van gekochte kortlopende vorderingen waarbij de kopende 
instelling niet kan bepalen tot welke risicopositiecategorie de risicoposities 
zouden behoren, moet de instelling de pool risicoposities indelen bij de 
categorie risicoposities op ondernemingen. 

§ 2. Wanneer de instellingen voor het wanbetalingsrisico en het verwateringsrisico verhaal 
kunnen uitoefenen op de verkoper van de gekochte kortlopende vorderingen, kunnen ze de bepalingen 
van deze afdeling en de verwante bepalingen vermeld in titel VI, hoofdstuk 7 niet toepassen voor hun 
gekochte kortlopende vorderingen. De risicopositie kan in de plaats daarvan worden behandeld als een 
risicopositie op de verkoper van de vorderingen waarbij de risicopositie gedekt is door een zekerheid. 

a. In de mate dat de instelling volledig verhaal kan uitoefenen op de verkoper van de 
gekochte kortlopende vorderingen, kan de instelling de vorderingen behandelen als 
vorderingen op de verkoper gegarandeerd door de gekochte kortlopende vorderingen.  

b. De instelling moet echter aantonen dat het risico van deze risicoposities identiek is aan 
dat van rechtstreekse risicoposities op de verkoper van gekochte vorderingen die deze 
vorderingen als dekking heeft, met name door een consistente behandeling in het intern 
beheer van deze risicoposities. Zo moet de aard van het volledig verhaal dat deze 
risicoposities qua risico identiek maakt, aan de CBFA aangetoond worden. De CBFA 
verwacht bovendien dat de interne behandeling van deze risicoposities identiek is aan 
de behandeling die van toepassing is op rechtstreekse risicoposities op de verkoper die 
de gekochte vorderingen als dekking heeft. 

§ 3. Voor de berekening van de risicoweging van de gekochte kortlopende vorderingen dienen 
de instellingen de berekende risicoweging voor kredietrisico en verwateringsrisico, zoals 
respectievelijk gedefinieerd in de artikelen VI.29 en VI.30, te sommeren. 

 Het verwateringsrisico is het risico dat een kortlopende vordering afneemt door 
geldelijke of niet-geldelijke kredieten aan de debiteur.  

Verwateringsrisico omvat het risico voor de instelling dat het bedrag van de 
kortlopende vorderingen gekocht en gefinancierd door de instelling, op initiatief van de 
verkoper door geldelijke of niet-geldelijke kredieten (bvb. bij betwistingen van de 
kwaliteit van de geleverde producten/diensten..), verminderd wordt. 
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Bij twijfel door de instelling of een gebeurtenis als verwateringsrisico of operationeel 
risico dient beschouwd te worden, zal het door de instelling opgenomen worden als 
verwateringsrisico. 

§ 4. Behoudens voorafgaande goedkeuring van de CBFA als bedoeld in titel IV of titel XI 
kunnen de instellingen die ten behoeve van de CBFA kunnen aantonen dat het verwateringsrisico 
verwaarloosbaar is, toestemming krijgen om er geen rekening mee te houden. 

De materialiteit van het verwateringsrisico zal op basis van het verwacht verlies per 
pool beoordeeld worden. De instelling zal een eigen, conservatieve materialiteitsgrens 
voor het verwacht verlies voor het verwateringsrisico vastleggen. 

§ 5. Bij gekochte kortlopende vorderingen, kunnen het restitueerbare disagio op aankopen, de 
zakelijke zekerheden en de gedeeltelijke garanties die protectie voor het eerste verlies bieden bij 
verliezen in geval van wanbetaling (LGD’s), bij verwateringsverliezen of bij beide, in het IRB-
effectiseringskader als eerste-verliesposities worden behandeld. 

 Wanneer een instelling een tranche van kasstromen van gekochte kortlopende 
vorderingen verkrijgt, is titel VII van toepassing op deze tranche. 

Dientengevolge, als er bij de verwerving een terug te betalen disconto bestaat, is het 
zaak na te gaan in welke gevallen dit een eerste verlies bescherming biedt. Het 
eigenvermogensvereiste met betrekking tot de gekochte kortlopende vorderingen wordt 
dan berekend op basis van de regels van toepassing voor effectiseringen zoals in 
titel VII. De disconto wordt in aanmerking genomen als een kredietverbetering. 

 

B.  Risicoweging voor het kredietrisico 

Art. VI.29  

§ 1. Behoudens voorafgaande goedkeuring van de CBFA als bedoeld in titel IV of titel XI 
wordt de risicoweging voor kredietrisico, waarvan de berekeningsformules zijn vermeld in 
onderstaande § 2, berekend op basis van de relevante parameters voor de betrokken risicoposities, 
wanneer het de instellingen niet is toegestaan om de bepalingen van artikel VI.28, §§ 2 en 5 toe te 
passen of wanneer ze die niet toepassen. Deze parameters zijn met name de kans op wanbetaling (PD), 
de verliezen bij wanbetaling (loss given default, LGD’s), en, uitsluitend voor de risicoposities op 
ondernemingen, de looptijd (maturity, M). Ze worden bepaald overeenkomstig de onderafdelingen II 
tot IV van deze afdeling. PD’s en LGD’s mogen apart of gezamenlijk in aanmerking worden genomen, 
overeenkomstig de onderafdelingen II en III van deze afdeling.  

§ 2. De instelling past voor de berekening van de risicoweging voor kredietrisico, volgens de 
regels bepaald in titel VI, hoofdstukken 3 en 4, afdelingen I, de berekeningsformule voor de 
risicoweging toe die wordt gehanteerd voor de subcategorie waarin de gekochte kortlopende 
vorderingen of de hybride pools van gekochte kortlopende vorderingen werden ingedeeld.   
Bij hybride pools van gekochte kortlopende vorderingen op retailcliënteel waarbij de kopende 
instelling door onroerend goed gedekte vorderingen en gekwalificeerde revolverende risicoposities op 
retailcliënteel niet kan onderscheiden van andere vorderingen op retailcliënteel, is dus de 
risicowegingsfunctie die de hoogste eigenvermogensvereisten voor deze vorderingen oplevert, van 
toepassing. 
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C.  Risicoweging voor het verwateringsrisico 

Art. VI.30  

Voor de berekening van de risicoweging voor het verwateringsrisico past de instelling de 
berekeningsformule van de risicoweging toe die is bepaald in artikel VI.9, § 2. De inputparameters 
zijn de kans op wanbetaling (PD) en de verliezen bij wanbetaling (loss given default, LGD) die 
worden bepaald overeenkomstig de onderafdelingen II en III van deze afdeling. De 
risicopositiewaarde wordt vastgesteld volgens de bepalingen van artikel VI.4, § 4 en de looptijd, 
bepaald overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.36, § 4, wordt vastgesteld op 1 jaar.  

De te hanteren risicowegingsfunctie voor het berekenen van het gewogen risicovolume 
voor verwateringsrisico is deze op basis waarvan het gewogen risicovolume voor 
risicoposities op ondernemingen berekend wordt, ook indien de vorderingen voldoen 
aan de minimumvoorwaarden voor retail. De correlatie in de risicowegingsformule 
wordt niet aangepast indien de totale jaaromzet minder dan 50 miljoen euro bedraagt. 

 

D.  Voorwaarden voor het gebruik van de vereisten voor de kwantificering van de risico’s van 
toepassing op de risicoposities op retailcliënteel 

Art. VI.31  

§ 1. Voor de gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen die aan de in § 2 van dit 
artikel vastgestelde voorwaarden voldoen, mogen de vereisten voor risicokwantificering als vermeld in 
hoofdstuk 9 van deze titel voor de risicoposities op retailcliënteel en in de onderafdelingen III en IV 
van deze afdeling, worden toegepast mits de instelling aan de CBFA kan aantonen dat het voor haar te 
belastend zou zijn om de vereisten voor risicokwantificering als vermeld in hoofdstuk 9 van deze titel 
voor de risicoposities op ondernemingen toe te passen. 

a. Voor gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen, wordt er verwacht dat de 
instelling de risicoparameters consistent kan inschatten met de wijze waarop ze dit 
voor andere risicoposities op ondernemingen doet. 

b. Het behandelen van gekochte kortlopende posities volgens de methoden voor 
retailcliënteel (methode top-down) kan door een instelling gebeuren indien de 
behandeling volgens de methoden voor ondernemingen te belastend is voor de 
instellingen. Dit kan het geval zijn indien: 

- De onderliggende debiteuren zo talrijk zijn dat de instelling niet in staat is deze 
een interne rating toe te kennen via de bestaande systemen, en; 

- De instelling een specifiek rating systeem dient op te zetten voor de gekochte 
kortlopende vorderingen op ondernemingen, en; 

- De onderliggende debiteuren zijn zelden directe wederpartijen van de instelling 
waardoor ze in haar gegevensbanken niet over specifieke kennis over deze 
wederpartijen beschikt. 

De instelling kan hierdoor het risico enkel op statistische basis opvolgen conform de 
opvolging en het beheer van de risicoposities op retail.  
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c. Het gebruik van de kwantificeringsvereisten zoals bepaald in titel VI, hoofdstuk 9 voor 
de risicoposities op retailcliënteel, moet vooraf goedgekeurd worden door de CBFA (cf. 
artikelen VI.90, § 2, en VI.92, §1). 

§ 2. Om in aanmerking te komen voor een behandeling die is voorbehouden voor de 
risicoposities op retailcliënteel, moeten de gekochte kortlopende vorderingen voldoen aan de 
voorwaarden vastgesteld in artikel VI.99 en aan de volgende voorwaarden: 

a) de instelling heeft de vorderingen gekocht van niet-verbonden, derde verkopers en haar 
risicoposities op de debiteuren van deze vorderingen omvatten geen risicoposities die 
rechtstreeks of onrechtstreeks hun oorsprong vinden bij de instelling zelf; 

b) de gekochte kortlopende vorderingen zijn op marktconforme wijze tot stand gekomen 
tussen de verkoper en de debiteur. Vorderingen tussen ondernemingen en vorderingen 
opgenomen in tegenrekeningen tussen ondernemingen die van elkaar kopen en aan 
elkaar verkopen, komen als zodanig niet in aanmerking; 

c) de kopende instelling heeft een vordering op alle opbrengsten van de gekochte 
kortlopende vorderingen of een evenredig belang in deze opbrengsten; 

d) de portefeuille gekochte kortlopende vorderingen is voldoende gediversifieerd. 

De benadering voor gekochte kortlopende vorderingen volgens de werkwijze voor 
retailcliënteel wordt gelimiteerd in haar toepassing tot risicoposities waarvoor het 
bedrag per gekochte kortlopende vordering op ondernemingen beperkt is, dit betekent 
minder dan 100.000 euro, of indien de vorderingen verkregen zijn met het oog op een 
effectisering. 

Onderafdeling II - Definitie van de PD 

A.  De gekochte kortlopende vorderingen die behoren tot de categorie risicoposities op 
ondernemingen 

Art. VI.32  

§ 1.  Ingeval de gekochte kortlopende vorderingen behoren tot de categorie risicoposities op 
ondernemingen, berekent een instelling, indien zij kan aantonen dat haar PD-ramingen voldoen aan de 
in hoofdstuk 9 van deze titel vastgestelde minimumvereisten, haar eigen PD-ramingen overeenkomstig 
de bepalingen van artikel VI.11, §§2 tot 4 en in voorkomend geval van artikel VI.12, § 3, 
onverminderd, in voorkomend geval, de mogelijkheid vervat in artikel VI.31 en de bepalingen 
vastgesteld in dit artikel.  

§  2.    Indien een instelling niet kan aantonen dat haar PD-ramingen voldoen aan de in 
hoofdstuk 9 van deze titel vastgestelde minimumvereisten, bepaalt ze de PD-waarde van de gekochte 
kortlopende vorderingen volgens de onderstaande benaderingen:  

-  Voor niet-achtergestelde vorderingen is de PD gelijk aan de verwachte verliezen (EL) die 
de instelling heeft geraamd volgens de regels vermeld in hoofdstuk 9 van deze titel, 
gedeeld door de verliezen bij wanbetaling (LGD’s);  
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-  Voor achtergestelde vorderingen is de PD gelijk aan de EL die de instelling heeft geraamd 
volgens de regels vermeld in hoofdstuk 9 van deze titel; 

-  Indien het een instelling is toegestaan om eigen LGD-ramingen voor risicoposities op 
ondernemingen te hanteren en indien zij voor de gekochte kortlopende vorderingen op 
ondernemingen haar EL-ramingen die zij heeft bepaald volgens de regels vermeld in 
hoofdstuk 9 van deze titel, op betrouwbare wijze kan ontbinden in PD’s en LGD’s, mag de 
PD-raming worden gebruikt.  

a. Wanneer een instelling de IRB ‘advanced’ toepast op de risicopositiecategorie op 
ondernemingen en enkel voor één van de risicoparameters – PD of LGD - voldoet aan de 
minimumvoorwaarden voor het inschatten ervan, mag de andere parameter afgeleid 
worden vertrekkende van het (lange termijn gemiddelde) verwacht verlies. De instelling 
kan aldus (i) de PD gebruiken om de LGD van de pool af te leiden, of (ii) de LGD 
gebruiken om de PD van de pool af te leiden. Deze methode wordt de ‘top-down’ 
benadering van de raming van de parameters genoemd. 

 In elk geval, de LGD zal niet minder zijn dan de lange termijn wanbetaling gewogen 
gemiddelde LGD en dient consistent te zijn met de concepten gedefinieerd voor de 
inschatting van LGD.  

b. Wanneer een instelling de IRB ‘foundation’ toepast op de risicopositiecategorie op 
ondernemingen en niet voldoet aan de minimumvoorwaarden voor het inschatten van de 
PD van de pool van gekochte kortlopende vorderingen, dient de instelling de LGD’s 
zoals beschreven in artikel VI.34, § 2 te hanteren om de PD af te leiden vertrekkende van 
het (lange termijn gemiddelde) verwacht verlies. Een instelling die de IRB toepast en 
haar eigen ramingen van LGD’s en CF’s gebruikt, gebruikt haar eigen LGD-ramingen. 

§ 3. In afwijking van §§ 1 en 2 van dit artikel, kan de CBFA voor het verwateringsrisico, met 
het oog op de inaanmerkingneming in de PD-parameter van een niet-volgestorte kredietprotectie 
volgens de bepalingen van hoofdstuk 8 van deze titel, voor de instellingen die een IRB volgen maar 
geen eigen ramingen van LGD’s en omrekeningsfactoren verstrekken andere verschaffers van niet-
volgestorte protectie erkennen dan deze die zijn toegestaan voor deze instellingen. 

§ 4. Voor het verwateringsrisico van gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen is 
de PD gelijk aan de geraamde EL voor het verwateringsrisico.  
Indien het een instelling is toegestaan om eigen LGD-ramingen voor risicoposities op ondernemingen 
te hanteren, en indien zij voor de gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen haar EL-
ramingen voor het verwateringsrisico op betrouwbare wijze kan ontbinden in PD’s en LGD’s, mag de 
PD-raming worden gebruikt. Bij de berekening van de PD mogen de instellingen de niet-volgestorte 
kredietprotectie overeenkomstig de bepalingen van titel VI, hoofdstuk 8 in aanmerking nemen, 
wanneer ze een IRB volgen maar geen eigen ramingen van LGD’s en omrekeningsfactoren 
verstrekken. De CBFA kan evenwel andere verschaffers van niet-volgestorte protectie erkennen dan 
deze die zijn toegestaan voor deze instellingen. Indien het een instelling is toegestaan om eigen LGD-
ramingen voor het verwateringsrisico te hanteren voor gekochte kortlopende vorderingen op 
ondernemingen, mag ze de niet-volgestorte protectie in aanmerking nemen door haar PD’s aan te 
passen volgens de bepalingen van artikel VI.12, § 4. 
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§ 5. De aldus geraamde kansen op wanbetaling (PD’s) worden gebruikt bij de berekening van 
de risicoweging voor de krediet- en verwateringsrisico’s bedoeld in onderafdeling I van deze afdeling 
en van de bedragen van de verwachte verliezen bedoeld in titel VI, hoofdstuk 7.  

 

B. De gekochte kortlopende vorderingen die behoren tot de categorie risicoposities op 
retailcliënteel 

Art. VI.33  

§ 1.  De instelling berekent haar eigen PD-ramingen volgens de voorwaarden vastgesteld in 
artikel VI.17, §§ 1 tot 3, en, in voorkomend geval, in artikel VI.18, § 2, onverminderd de bepalingen 
gedefinieerd in dit artikel.  

§ 2. Voor het verwateringsrisico van de gekochte kortlopende vorderingen is de PD gelijk aan 
de geraamde EL voor het verwateringsrisico. Wanneer een instelling voor gekochte kortlopende 
vorderingen haar EL-ramingen voor het verwateringsrisico op betrouwbare wijze kan ontbinden in 
PD’s en LGD’s, mag de PD-raming worden gebruikt.  

§ 3.  Wanneer de instellingen voor het verwateringsrisico, voor de aanpassing van de PD om 
de niet-volgestorte kredietprotectie in aanmerking te nemen, geen eigen LGD-ramingen gebruiken, 
volgen ze de regels van titel VI, hoofdstuk 8 voor de instellingen die een IRB ‘foundation’ volgen; 
hiertoe kan de CBFA andere verschaffers van niet-volgestorte protectie erkennen dan deze die zijn 
toegestaan voor deze instellingen. 

§4. Deze kansen op wanbetaling (PD’s) worden gebruikt bij de berekening van de 
risicoweging voor de krediet- en verwateringsrisico’s bedoeld in onderafdeling I van deze afdeling en 
van de bedragen van de verwachte verliezen bedoeld in titel VI, hoofdstuk 7.  

 

Onderafdeling III - Definitie van de LGD 

A.  De gekochte kortlopende vorderingen die behoren tot de categorie risicoposities op 
ondernemingen 

Art. VI.34  

§ 1. Wanneer een instelling bij gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen kan 
aantonen dat haar PD-ramingen voldoen aan de in hoofdstuk 9 van deze titel vastgestelde 
minimumvereisten, past ze de waarden van de verliezen bij wanbetaling (LGD’s) toe die zijn 
vastgesteld in artikel VI.12, § 2.  

Wanneer een instelling niet kan aantonen dat haar PD-ramingen voldoen aan de in hoofdstuk 9 van 
deze titel vastgestelde minimumvereisten, gebruikt ze de volgende LGD-waarden: 

- voor niet-achtergestelde gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen: 45 %; 
- voor achtergestelde gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen: 100 %; 
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Voor het verwateringsrisico van de gekochte kortlopende vorderingen past ze bovendien een LGD toe 
van 75 %. 

§ 2.  Indien het een instelling, niettegenstaande de eerste paragraaf, is toegestaan om voor 
het verwaterings- en wanbetalingsrisico eigen LGD-ramingen voor risicoposities op ondernemingen te 
hanteren, en indien zij voor de gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen, behoudens 
goedkeuring als bedoeld in artikel VI.31, haar EL-ramingen op betrouwbare wijze kan ontbinden in 
PD’s en LGD’s, mag zij haar  LGD-ramingen gebruiken voor deze gekochte kortlopende vorderingen. 

§ 3. Deze waarden van de verliezen bij wanbetaling (LGD’s) worden gebruikt bij de 
berekening van de gewogen risicovolumes voor krediet- en verwateringsrisico’s bedoeld in 
onderafdeling I van deze afdeling en van de bedragen van de verwachte verliezen bedoeld in titel VI, 
hoofdstuk 7.  

 

B.  De gekochte vorderingen die behoren tot de categorie risicoposities op retailcliënteel 

Art. VI.35  

Bij gekochte kortlopende vorderingen op retailcliënteel berekent een instelling de ramingen 
van de verliezen bij wanbetaling (LGD’s) overeenkomstig artikel VI.18. Voor het verwateringsrisico 
van de gekochte kortlopende vorderingen past ze evenwel een LGD toe van 75 %. Wanneer een 
instelling voor gekochte kortlopende vorderingen haar EL-ramingen voor het verwateringsrisico op 
betrouwbare wijze kan ontbinden in PD’s en LGD’s, mag zij haar LGD-raming gebruiken. 
 

Onderafdeling IV – Bepaling van de looptijd voor de gekochte kortlopende 

vorderingen die behoren tot de categorie risicoposities op ondernemingen 

Art. VI.36  

§ 1. Indien een instelling voor gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen eigen 
PD-ramingen mag gebruiken, is voor opgenomen bedragen M gelijk aan de gewogen gemiddelde 
looptijd van de gekochte kortlopende vorderingen, waarbij M ten minste gelijk is aan 90 dagen.  

§ 2. Deze zelfde waarde van M wordt ook gebruikt voor niet-opgenomen bedragen in het 
kader van een gecommitteerde koopfaciliteit mits de koopovereenkomst effectieve bedingen, 
vervroegde-aflossingsbepalingen of andere kenmerken omvat die de kopende instelling bescherming 
bieden tegen een significante verslechtering van de kwaliteit van de toekomstige kortlopende 
vorderingen die zij gedurende de looptijd van de faciliteit verplicht is te kopen.  

§ 3. Bij gebreke van dergelijke effectieve beschermingsmiddelen wordt M voor niet-
opgenomen bedragen berekend als de som van de langstlopende kortlopende potentiële vordering in 
het kader van de koopovereenkomst en de resterende looptijd van de koopfaciliteit, waarbij M ten 
minste gelijk is aan 90 dagen. 

§ 4. Voor het verwateringsrisico is M gelijk aan 1 jaar.  
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Afdeling III – Berekening van de risicoweging voor de risicoposities ingevolge 
gespecialiseerde financiering  

Onderafdeling I - Methodologie  

Art. VI.37  

§ 1. Voor hun risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering zoals bepaald in titel VI, 
hoofdstuk 1, volgen de instellingen de regels die van toepassing zijn voor de berekening van de 
eigenvermogensvereisten voor risicoposities op ondernemingen, wanneer hun PD-ramingen voldoen 
aan de in hoofdstuk 9 van deze titel vastgestelde minimumvereisten. 

 Het is aan de instelling om aan de CBFA aan te tonen dat haar ramingen van de kans 
op wanbetaling voor deze risicoposities beantwoorden aan de minimumvereisten 
vastgelegd in titel VI, hoofdstuk 9. Dit bewijs kan niet geleverd worden voor individuele 
risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering, maar moet geleverd worden op 
een niveau van risicopositiegroepen, dat op een passende manier gedefinieerd is met 
betrekking tot de indelingsregels die de instelling voor deze risicoposities hanteert 
volgens de principes vermeld in punt c van de toelichting bij artikel VI.2, § 7. 

§ 2. Wanneer een instelling voor haar risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering 
niet kan aantonen dat haar PD-ramingen voldoen aan de in hoofdstuk 9 van deze titel vastgestelde 
minimumvereisten, past ze op deze risicoposities de risicoweging van tabel 1 toe. Deze methode wordt 
doorgaans de ‘slotting criteria method’ genoemd. 

Tabel 1  

Resterende 
looptijd 

categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4 categorie 5 

Minder dan 
twee en half 
jaar 

50 % 70 % 115 % 250 % 0 % 

Ten minste  
twee en half 
jaar 

70 % 90 % 115 % 250 % 0 % 

 

De CBFA kan een instelling toestaan om aan risicoposities van categorie 1 een preferentiële 
risicoweging van 50 % toe te kennen en aan risicoposities van categorie 2 een risicoweging van 70 %, 
mits de overnemings- en andere risicokenmerken van de instelling voor de desbetreffende categorie 
zeer deugdelijk zijn. 

 De CBFA kan deze toestemming verlenen indien de instelling haar ervan kan 
overtuigen dat haar overnemingscriteria, normen en andere risicokenmerken 
aanzienlijk betrouwbaarder zijn dan de criteria vermeld in bijlage 1 bij dit reglement, 
zodat het risiconiveau aanzienlijk lager ligt dan het referentieniveau voor de betrokken 
categorieën. 
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§ 3. Bij de toekenning van de risicoweging van tabel 1 aan risicoposities ingevolge 
gespecialiseerde financiering, houden de instellingen rekening met de volgende factoren: de financiële 
draagkracht, de politieke en juridische omgeving, de kenmerken van de transactie en/of activa, de 
draagkracht van de sponsor en de promotor  met inbegrip van enigerlei inkomstenstroom ingevolge 
een publiek-privaatpartnerschap, en de garantiepakketten. 

 De CBFA geeft de volgende richtingen aan voor de manier waarop de instellingen deze 
risicowegingen zouden moeten toekennen aan hun risicoposities ingevolge 
gespecialiseerde financiering: 
De instellingen moeten, overeenkomstig de criteria bepaald in de tabellen opgenomen 
in de bijlage 1 bij dit reglement, een koppeling (mapping) instellen tussen hun interne 
ratings en de 5 categorieën van tabel 1, waarbij elke categorie gekoppeld wordt aan 
een specifieke risicoweging. De factoren vermeld in artikel VI.37, § 3 hierboven moeten 
in aanmerking genomen worden.  

De instellingen besteden bovendien bijzondere aandacht aan de kenmerken van de 
transactie en/of het actief die de terugbetaling van de verplichting waarborgen (« self 
securing » en « liquidating » aard van de verrichting).  
Ze moeten even aandachtig zijn voor het uitvoeringsrisico (performance risk) van de 
transactie. Dit risico moet heel gedetailleerd geanalyseerd worden op basis van 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie met betrekking tot de klaarblijkelijke 
capaciteiten van de verschillende bij de transactie betrokken partijen, zoals de 
producent, de verkoper, de off taker, de constructeur, de sponsor, de manager, de 
koper, de operator, de ontwikkelaar, de trader.  
Plain commodities finance – d.w.z. zonder gestructureerde handelsfinanciering, die 
bijgevolg niet « self securing » en « self liquidating » is – veronderstelt kennis van het 
risicobeleid en van het risicobeheer van de tradingvennootschap. 

In geval van gestructureerde handelsfinanciering (voornamelijk voor 
infrastructuurprojecten, activa en grondstoffen), zouden de instellingen, naast de 
'business analysis', ook de specifieke situatie van de economische sector en/of van het 
betrokken land vanuit macro-economisch oogpunt en op vlak van export moeten 
onderzoeken. 
Bovendien moet de instelling waarborgen dat de kredietkwaliteit van elke risicopositie 
in elke categorie bepaald in tabel 1, grosso modo overeenstemt met de volgende 
relaties (tussen elke in tabel 1 bepaalde categorie en een bandbreedte van externe 
kredietbeoordelingen):  

1 = degelijk = BBB- of beter, 

2 = goed = BB+ of BB, 
3 = voldoende = BB- of B+, 

4 = zwak = B tot C-, 
5 = wanbetaling. 

Elke afwijking van deze relaties moet gedocumenteerd en verantwoord worden op basis 
van doordachte en onderbouwde argumenten. 
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 De door de instelling gebruikte methodologie om de koppeling (mapping) tussen haar 
interne ratings en de 5 categorieën vermeld in tabel 1 te bepalen, moet gedocumenteerd 
zijn en gebaseerd op goed onderbouwde argumenten. Ze moet de principes van de 
toelichting hierboven naleven. 
In een eerste fase zal de CBFA de door de instelling opgestelde methodologieën voor 
de koppeling (mapping) beoordelen, rekening houdend met de beste praktijken in onze 
jurisdictie en op internationaal niveau. 

Op langere termijn kan de CBFA bijkomende richtingen aangeven voor de manier 
waarop de instellingen deze koppeling (mapping) tussen hun interne ratings en de 5 
categorieën vermeld in tabel 1 moeten bepalen, wanneer de slotting criteria methode 
gebruikt wordt. 
 

De CBFA moet de methoden die de instellingen willen gebruiken voor de toekenning van deze 
risicoweging aan hun risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering vooraf goedkeuren. 
 

 Het passende karakter van de door de instelling bepaalde koppeling (mapping) tussen 
haar interne ratings en de 5 prudentiële categorieën bepaald in tabel 1 hierboven, 
wordt door de CBFA op individuele wijze beoordeeld. 

 

Onderafdeling II – Bepaling van de PD’s, LGD’s en looptijd 

Art. VI.38  

Wanneer de instelling geen gebruik maakt van de ‘slotting criteria method’ zoals bedoeld in artikel 
VI.37, volgt ze de regels voor de bepaling van de PD’s, LGD’s en de looptijd die zijn bepaald voor de 
risicoposities op ondernemingen. 

 

Afdeling IV – Berekening van de risicoweging voor leaseovereenkomsten 

Onderafdeling I - Methodologie   

a. Voor de berekening van het gewogen risicovolume bedoeld in artikel VI .1 worden 
leasingovereenkomsten in het algemeen behandeld als risicoposities die, afhankelijk 
van de door de instellingen toegepaste IRB, een volgestorte kredietprotectie kunnen 
hebben die gelijkwaardig is aan het geleasde goed en dit overeenkomstig de regels van 
titel VI, hoofdstuk 8. 

b. Om de risicowegingen voor leasingovereenkomsten te berekenen, moeten de 
instellingen de volgende elementen optellen: 

- enerzijds de risicowegingen omschreven in artikel VI.39, § 3, berekend voor het 
risico op de restwaarde die niet opgenomen is in de minimumbetalingen zoals 
bepaald in artikel VI.4, § 3; 

- anderzijds de risicowegingen omschreven in artikel VI.39, §§ 2 en 3, berekend voor 
het risico op de minimumbetalingen zoals bepaald in artikel VI.4, § 3. 
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Art. VI.39  

§ 1. Voor het kredietrisico op de minimumbetalingen met betrekking tot de 
leaseovereenkomsten als bepaald in artikel VI.4, § 3, past de instelling de berekeningsformule van de 
risicoweging toe die, volgens de regels van hoofdstukken 3 en 4 van deze titel, wordt toegekend aan de 
subcategorie waarbij de minimumbetalingen van de leaseovereenkomst kunnen worden ingedeeld.  

Overeenkomstig artikel VI.1 is het gewogen risicovolume gelijk aan RW * de 
risicopositiewaarde, de waarde zoals bepaald in artikel VI.4, § 3. 

§ 2. De risicoweging voor de risicoposities op leaseovereenkomsten die zijn omschreven in de 
bovenstaande § 1, wordt berekend op basis van de relevante parameters die zijn bepaald in artikel 
VI.40. Deze parameters zijn met name de kans op wanbetaling (PD), de verliezen bij wanbetaling (loss 
given default, LGD),  en,  voor  de  minimumbetalingen  die  behoren  tot  de  categorie  risicoposities  op  
ondernemingen, de looptijd (maturity, M).  

 

§ 3. De gewogen risicovolumes worden berekend aan de hand van de volgende formule: 

Gewogen risicovolume = 100 % * risicopositiewaarde, behalve wanneer de risicopositie een 
restwaarde van geleased onroerend goed is, want dan moet het gewogen risicovolume als volgt worden 
berekend: 

1/t * 100 % * risicopositiewaarde, 

waarbij t gelijk is aan 1 of de op het dichtstbijzijnde gehele getal afgeronde in jaren uitgedrukte 
resterende duur van de leaseovereenkomst, al naargelang welk van beide getallen het hoogst is 

 Overeenkomstig artikel VI.1 is het gewogen risicovolume gelijk aan RW * de 
risicopositiewaarde, de waarde zoals bepaald in titel VI, hoofdstuk 2 (artikel VI.2, § 9). 

 

Onderafdeling II – Bepaling van de PD’s, LGD’s en looptijd 

Art. VI.40  

Afhankelijk van de IRB die de instelling heeft gekozen en de categorie en subcategorie waarbij 
de minimumbetalingen van de leaseovereenkomst mogen worden ingedeeld, geeft de instelling in 
voorkomend geval haar eigen ramingen van PD’s, LGD’s en looptijden volgens de voorwaarden 
vastgesteld in titel IV en in titel VI, hoofdstuk 9 en volgens de geschikte regels die zijn bepaald in titel 
VI, hoofdstukken 3 en 4, afdelingen II tot IV. Deze risicoparameters worden gebruikt bij de 
berekening van de risicoweging bedoeld in afdeling I van dit hoofdstuk (artikel VI.27) en van de 
bedragen van de verwachte verliezen bedoeld in titel VI, hoofdstuk 7.  
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Hoofdstuk 7: Behandeling en berekening van de bedragen van de verwachte 
verliezen 

Afdeling I - Berekening van de bedragen van de verwachte verliezen 

Onderafdeling I - risicoposities op ondernemingen, instellingen, centrale overheden 

en centrale banken en retailcliënteel 

Art. VI.41  

§ 1. Voor de risicoposities die behoren tot de categorieën risicoposities op ondernemingen, 
instellingen, centrale overheden en centrale banken of retailcliënteel, als in artikel VI.2, wordt het 
bedrag van de verwachte verliezen berekend volgens de onderstaande formules:  

EL = PD × LGD 
Bedrag van het verwachte verlies = EL x risicopositiewaarde 

§ 2.   De inputparameters van deze formules – de risicopositiewaarde, enerzijds, en de PD en 
LGD, anderzijds – worden respectievelijk bepaald overeenkomstig de hoofdstukken 2, 3, 4 of 6 van 
deze titel, afhankelijk van de betrokken risicopositiecategorie. 

§  3.   Wanneer de instellingen hun eigen LGD-ramingen gebruiken, is voor de risicoposities 
met wanbetaling (PD = 1): 

-  EL  gelijk  aan  ELBE, d.w.z. de beste door de instelling gemaakte raming van het 
verwachte verlies dat overeenstemt met de risicopositie met wanbetaling, 
overeenkomstig de vereisten voor de bepaling van de LGD’s voor de risicoposities met 
wanbetaling als vastgesteld in artikel VI.91, § 8. 

§ 4.  De waarde van EL is nul voor de risicoposities waarop de in artikel VI.9, § 3 en artikel 
VI.14, § 3 beschreven behandeling die de dubbele wanbetaling in aanmerking neemt, van toepassing 
is. 

Onderafdeling II – Bijzonder geval bij de gekochte kortlopende vorderingen 

Art. VI.42  

§ 1. Bij gekochte kortlopende vorderingen wordt het bedrag van de verwachte verliezen voor 
het verwateringsrisico berekend volgens de volgende formule:  

EL = PD × LGD 
Bedrag van het verwachte verlies = EL x risicopositiewaarde 

§ 2. De inputparameters van deze formules – de risicopositiewaarde, enerzijds, en de PD en 
LGD, anderzijds – worden respectievelijk bepaald overeenkomstig titel VI, hoofdstuk 2 en titel VI, 
hoofdstuk 6, afdeling II voor het verwateringsrisico, afhankelijk van de betrokken 
risicopositiecategorie. 

 Zoals vermeld in titel VI, hoofdstuk 9 mogen instellingen, in het geval van gekochte 
kortlopende vorderingen op ondernemingen, de EL’s per debiteurenklasse ramen op 
basis van gemiddelden over een lange periode van de jaarlijkse gerealiseerde 
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wanbetalingsgraden. Wanneer de instelling een rechtstreekse raming van haar EL’s 
gebruikt, moeten alle bijbehorende vereisten vermeld in titel VI, hoofdstuk 9 nageleefd 
worden. 

§ 3. Bij gekochte kortlopende vorderingen wordt het bedrag van de verwachte verliezen voor 
kredietrisico berekend volgens de regels van artikel VI.41 van dit hoofdstuk. De inputparameters van 
de formules – de risicopositiewaarde, enerzijds, en de PD en LGD, anderzijds – worden respectievelijk 
bepaald overeenkomstig titel VI, hoofdstuk 2 en titel VI, hoofdstuk 6, afdeling II, afhankelijk van de 
betrokken risicopositiecategorie. 

 De bedragen van de verwachte verliezen voor het verwateringsrisico op de gekochte 
kortlopende vorderingen worden bij de bedragen van de verwachte verliezen voor het 
kredietrisico zoals bepaald in VI.42, § 3 gevoegd. 

Onderafdeling III - Bijzonder geval bij de risicoposities ingevolge 

gespecialiseerde financiering ('slotting criteria' methode). 

Art. VI.43  

§ 1. De EL-waarden voor risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering waarbij de 
instellingen voor de toekenning van de risicowegingen de ‘slotting criteria’ methode gebruiken, als 
beschreven in artikel VI.37, § 2, worden toegewezen overeenkomstig de onderstaande tabel nr. 2. 

Tabel 2 

Resterende looptijd categorie 1 categorie 2 categorie 3 categorie 4 categorie 5 

Minder dan twee en 
een half jaar 

0 % 0,4 % 2,8 % 8 % 50 % 

Ten minste twee en 
een half jaar 

0,4 % 0,8 % 2,8 % 8 % 50 % 

 
§ 2. Wanneer de CBFA een instelling heeft toegestaan om, op algemene wijze, aan 

risicoposities van categorie 1 een preferentiële risicoweging van 50 % toe te kennen en aan 
risicoposities van categorie 2 een preferentiële risicoweging van 70 %, bedraagt de EL-waarde 0 % in 
het eerste geval en 0,4 % in het tweede geval.  

Cf. de toelichting bij artikel VI.37, § 2, in verband met het gebruik van preferentiële 
risicowegingen. 
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Onderafdeling IV - Risicoposities op aandelen 

Art. VI.44  

§ 1. Wanneer het gewogen risicovolume van risicoposities die behoren tot de categorie 
risicoposities op aandelen, als in artikel VI.2, wordt berekend volgens de eenvoudige 
risicogewichtenbenadering als bedoeld in artikel VI.20, wordt het bedrag van de verwachte verliezen 
berekend volgens de onderstaande formule:  

Bedrag van het verwachte verlies = EL x risicopositiewaarde  
Daarbij gelden de volgende EL-waarden: 

EL = 0,8 % voor risicoposities op aandelen niet genoteerd op een erkende markt, in 
voldoende gespreide portefeuilles 

EL = 0,8 % voor risicoposities op aandelen genoteerd op een erkende markt 
EL = 2,4 % voor alle overige risicoposities op aandelen 
 

§ 2. Wanneer het gewogen risicovolume van risicoposities die behoren tot de categorie 
risicoposities op van aandelen, als gedefinieerd in artikel VI.2, wordt berekend volgens de PD/LGD-
methode als bedoeld in artikel VI.21, wordt het bedrag van de verwachte verliezen berekend volgens 
de onderstaande formules: 

EL = PD × LGD 
Bedrag van het verwachte verlies = EL x risicopositiewaarde 

  Indien de instelling niet over voldoende informatie beschikt om de definitie van 
wanbetaling te gebruiken, wordt het verwacht verlies vermenigvuldigd met 1,5. 

Indien bij de berekening van het eigenvermogensvereiste niet-volstorte kredietprotectie 
in aanmerking genomen werd, wordt het verwacht verlies voor de betrokken positie op 
aandelen berekend aan de hand van de gehanteerde PD en LGD bij de berekening van 
het eigenvermogensvereiste na rekening te houden met de ontvangen kredietprotectie. 

§ 3. Wanneer het gewogen risicovolume van risicoposities die behoren tot de categorie 
risicoposities op aandelen, als gedefinieerd in artikel VI.2, wordt berekend volgens de 
internemodellenbenadering als bedoeld in artikel VI.22, is het bedrag van de verwachte verliezen 
gelijk aan 0 %. 

 

Onderafdeling V – Risicoposities in de vorm van instellingen voor collectieve 

belegging 

Art. VI.45  

Voor de risicoposities in de vorm van instellingen voor collectieve belegging (ICB’s) wordt het 
bedrag van de verwachte verliezen berekend volgens de bepalingen van artikel VI.26 en artikelen 
VI.41 tot VI.44 en VI.46 die van toepassing zijn op de onderliggende risicoposities. 
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Indien een instelling conform artikel VI.26, § 1, doorkijkt naar de onderliggende 
bestanddelen van de ICB bij het bepalen van het gewogen risicovolume, zal het verwachte 
verlies berekend worden conform de gehanteerde methodiek voor de berekening van het 
gewogen risicovolume voor elk van deze onderliggende bestanddelen. 

 

Onderafdeling VI – Andere risicoposities dan kredietverplichtingen 

Art. VI.46  

Voor de risicoposities die behoren tot de categorie andere risicoposities dan 
kredietverplichtingen, als gedefinieerd in artikel VI.2, is het bedrag van het verwachte verlies gelijk 
aan nul. 

 

Afdeling II – Behandeling van het bedrag van de verwachte verliezen 

Art. VI.47  

Voor de risicoposities die niet beantwoorden aan de definitie van risicoposities op aandelen, 
worden de bedragen van de verwachte verliezen, berekend overeenkomstig titel VI, hoofdstuk 7, 
afdeling I, onderafdelingen I tot III, en in voorkomend geval titel VI, hoofdstuk 7, afdeling I, 
onderafdeling V, voor de berekening van het eigen vermogen overeenkomstig de bepalingen van 
artikel II.1, in mindering gebracht van de som van de met deze risicoposities samenhangende 
waardeaanpassingen en voorzieningen. 
Het disagio op risicoposities met betrekking tot balansposten die werden gekocht terwijl ze in staat van 
wanbetaling waren overeenkomstig VI.4, wordt behandeld als waardeaanpassingen. 
Voor deze berekening wordt noch het bedrag van de verwachte verliezen voor geëffectiseerde 
risicoposities, noch de met deze risicoposities samenhangende waardeaanpassingen en voorzieningen 
in aanmerking genomen. 

a. Als het resultaat van deze aftrekking negatief is, wordt het afgetrokken van het eigen 
vermogen overeenkomstig artikel II.1, § 1, 1°, punt b), viii), en artikel II.1, § 1, 2°, 
 punt f).  

b. Als het resultaat van deze aftrekking positief is, kan het in aanmerking worden 
genomen in het eigen vermogen overeenkomstig artikel II.1, § 1, 2°, punt e).  

c.  De in aanmerking genomen voorzieningen en waardeverminderingen worden 
gedefinieerd als de som van alle voorzieningen (namelijk specifieke voorzieningen en 
waardeverminderingen, gedeeltelijke afboekingen, algemene voorzieningen eigen aan 
een gegeven portefeuille, zoals voorzieningen voor landenrisico of algemene 
voorzieningen) die toegewezen worden aan de risicoposities die volgens de IRB 
behandeld worden. Ze kunnen bovendien elke waardevermindering voor activa met 
wanbetaling omvatten. De voorzieningen en waardeverminderingen die de 
risicoposities in de vorm van effectiseringsposities dekken moeten niet opgenomen 
worden in de berekening van de in aanmerking komende voorzieningen.  
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 De instellingen die de standaardbenadering toepassen op een deel van hun 
kredietposities, hetzij in het kader van overgangsmaatregelen, hetzij permanent 
overeenkomstig titel IV – als de betrokken risicoposities van weinig belang zijn – 
moeten bepalen welk deel van hun algemene voorzieningen onderhevig is aan de 
standaardbenadering en welk deel behandeld wordt volgens de IRB met toepassing van 
de methodes omschreven in de punten d en e hieronder.  

d.  Als algemene regel moeten de instellingen de totale algemene voorzieningen en 
waardeverminderingen verdelen naar evenredigheid met het aandeel van de gewogen 
activa van het kredietrisico die onderhevig zijn aan de standaardbenadering en met het 
aandeel van de gewogen activa die onderworpen zijn aan de IRB. Maar, wanneer een 
benadering exclusief gebruikt wordt binnen een entiteit om de gewogen activa van het 
kredietrisico te bepalen (namelijk de standaardbenadering of IRB), kunnen de 
algemene voorzieningen van de entiteit die de standaardbenadering hanteert 
opgenomen worden in de standaardbehandeling. Zo ook kunnen de algemene 
voorzieningen van een entiteit die de IRB toepast, opgenomen worden in de in 
aanmerking te nemen voorzieningen zoals bepaald in punt c. 

e.  Instellingen die beide benaderingen (standaard en IRB) gebruiken, kunnen hun eigen 
methodes gebruiken voor de toewijzing van de algemene voorzieningen die in 
aanmerking moeten worden genomen in het eigen vermogen, uit hoofde van de 
standaardbenadering of van de IRB, en mits voorafgaande toestemming van de CBFA.  

f. Zoals aangegeven in artikel VI.47, moeten de instellingen die de IRB toepassen het 
totale bedrag van de in aanmerking te nemen voorzieningen en waardeverminderingen 
(zoals bepaald in punt c) vergelijken met het totaal van de verwachte verliezen, 
berekend volgens de IRB.  
Wanneer het totale bedrag van de verwachte verliezen lager ligt dan de voorzieningen 
van de instelling, mag deze in haar eigen vermogen rekening houden met het verschil. 
In dit geval let de CBFA er evenwel op dat het bedrag van het verwachte verlies 
volledig aansluit bij de omstandigheden van de markt waarop de instelling actief is, 
vooraleer toe te staan dat het verschil opgenomen wordt in het aanvullend eigen 
vermogen. 
Als de specifieke voorzieningen groter zijn dan het bedrag van de verwachte verliezen 
op de activa met wanbetaling, moet deze beoordeling ook gebeuren voordat het verschil 
gebruikt wordt om dit bedrag van de verwachte verliezen op vorderingen zonder 
wanbetaling te compenseren. 

g. Het bedrag van de verwachte verliezen dat toegewezen wordt aan de risicoposities op 
aandelen uit hoofde van de PD/LGD-benadering wordt voor de helft afgetrokken van 
het eigen vermogen sensu stricto, en voor de andere helft van het aanvullend eigen 
vermogen. De voorzieningen of afboekingen voor risicoposities op aandelen in het 
kader van de PD/LGD-benadering worden niet gebruikt om de voorziening voor 
verwachte verliezen te berekenen.  

 Bij deze berekening wordt geen rekening gehouden met de bedragen van de verwachte 
verliezen op de risicoposities in de vorm van effectiseringsposities, noch met de 
waardecorrecties en voorzieningen met betrekking tot deze risicoposities 
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Hoofdstuk 8: Kredietrisicomatiging – bijzondere modaliteiten voor de 
internemodellenbenaderingen 

Zoals vermeld in artikel V.17, wordt voor de toepassing van titel VI, hoofdstuk 8, onder 
"leningverstrekkende instelling" verstaan: de instelling die de risicopositie in kwestie 
aanhoudt, ongeacht of daaraan een lening ten grondslag ligt. 

Art. VI.48  

§ 1. Tenzij anders is aangegeven in dit hoofdstuk, voldoen de instellingen die de IRB 
toepassen maar geen eigen ramingen van de verliezen bij wanbetaling (LGD’s) en 
omrekeningsfactoren (CF’s) gebruiken (instellingen die een IRB ‘foundation’ volgen), en die de 
kredietrisicomatiging voor reglementaire doeleinden in aanmerking wensen te nemen, aan het geheel 
van de regels van titel V, hoofdstuk 5, wanneer ze hun gewogen risicovolume berekenen als bedoeld 
in artikel IV.1 of wanneer ze het bedrag van de verwachte verliezen berekenen overeenkomstig de 
regels vastgelegd in titel VI, hoofdstuk 7.  

a. Titel VI, hoofdstuk 8 richt zich tot instellingen die de IRB ’ foundation’ toepassen. Voor 
deze instellingen gelden meestal de kredietrisicomatigingstechnieken die van toepassing 
zijn op de standaardbenadering, onverminderd de specifieke bepalingen van titel VI, 
hoofdstuk 8. 

b. Overeenkomstig wat bepaald is in de afdelingen van titel VI, hoofdstukken 3 tot 7, 
wanneer de instellingen hun eigen LGD- en CF-ramingen mogen gebruiken ingevolge de 
bepalingen van titel IV of van titel XI, houden ze bij de raming van hun PD’s en/of LGD’s 
rekening met de matiging van de kredietrisico’s die verstrekt wordt door de volgestorte 
en niet-volgestorte kredietprotecties, overeenkomstig de regels van deze hoofdstukken. 

c. Wanneer een instelling die een IRB hanteert, haar risicowegingen en haar bedragen van 
de verwachte verliezen voor bepaalde van haar risicoposities berekent volgens de regels 
die gelden voor de instellingen die de standaardbenadering hanteren, en dit permanent of 
tijdelijk volgens de principes vermeld in artikelen IV.5 tot IV.8, moet ze desgevallend 
rekening houden met de matiging van het kredietrisico voor deze risicoposities 
overeenkomstig de regels en voorwaarden vermeld in titel V, hoofdstuk 5. 

 
d. Wanneer een instelling die een IRB ‘advanced’ hanteert, haar risicowegingen en haar 

bedragen van de verwachte verliezen voor bepaalde van haar risicoposities berekent 
volgens de regels die gelden voor de instellingen die de IRB ‘foundation’ hanteren, en dit 
permanent of tijdelijk volgens de principes vermeld in artikelen IV.5 tot IV.8, moet ze 
desgevallend rekening houden met de regels van inaanmerkingneming van de matiging 
van het kredietrisico vastgelegd in titel VI, hoofdstuk 8. 

 
e. Van de instellingen die de IRB ‘advanced’ toepassen, verwacht de CBFA dat de 

instellingen een beleid bepalen dat de principes naleeft van de overwegingen vermeld in 
artikelen V.19 en V.20, met uitzondering van de verwijzingen naar de verschillende 
toelaatbaarheidsvoorwaarden en naar de berekeningswijze van het gewogen 
risicovolume, zoals bepaald in titel V, hoofdstuk 5, afdelingen II, IV, V, VI en VII. Zo 
zullen deze instellingen erover waken dat ze voor reglementaire doeleinden geen 
rekening meer houden met garanties die ze in aanmerking nemen om hun PD aan te 
passen.  
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f.    De minimumvereisten met betrekking tot de inaanmerkingneming van de volgestorte en 
niet-volgestorte kredietprotecties voor de berekening van de risicowegingen en de 
bedragen van de verwachte verliezen overeenkomstig de IRB ‘advanced’ worden 
omschreven in titel VI, hoofdstuk 9, afdeling II, onderafdeling IV en VI. 

§ 2. Met het oog op de bovenstaande §1, wanneer er in titel V, hoofdstuk 5 
toelaatbaarheidsvoorwaarden en minimumvereisten zijn gesteld om de inaanmerkingneming van 
volgestorte en niet-volgestorte protecties voor de berekening van de risicowegingen te beperken, 
beperken deze voorwaarden en vereisten eveneens de inaanmerkingneming van deze protecties voor 
de berekening van de bedragen van de verwachte verliezen voor instellingen die een IRB volgen maar 
geen eigen ramingen geven van LGD’s en CF’s. Bij de berekening van de risicoweging en van de 
bedragen van de verwachte verliezen worden immers dezelfde risicoparameters (PD, LGD, enz.) 
gebruikt.  

 

§ 3. Onder voorbehoud van titel V, hoofdstuk 5, afdelingen V tot VII, wanneer voor de 
instellingen die een IRB ‘foundation’ volgen voldaan is aan de voorwaarden die respectievelijk zijn 
vastgesteld in titel V, hoofdstuk 5, afdelingen I tot III en in de artikelen VI.49 tot VI.55, mogen de 
overeenkomstig de hoofdstukken 3 tot 7 van deze titel berekende risicowegingen en bedragen van de 
verwachte verliezen worden gewijzigd met toepassing van de bepalingen van de afdelingen V en VI 
van dit hoofdstuk en van titel V, hoofdstuk 5, afdeling IV. 

a. Niettegenstaande artikel VI.48, §§ 1 en 2 hebben de instellingen die de IRB 
‘foundation’ toepassen, recht op aanvullende mogelijkheden van inaanmerkingneming 
van de kredietrisicomatigingstechnieken ten opzichte van instellingen die de 
standaardbenadering toepassen, overeenkomstig de regels vermeld in titel VI, 
hoofdstuk 8.  

b. Toelichting c bij artikel VI.48, § 1 is van toepassing op artikel VI.48, § 3. 

 

Afdeling I – Toelaatbaarheid voor de volgestorte kredietprotecties  

Art. VI.49  

Met het oog op artikel VI.48, § 3 zijn, behalve volgestorte kredietprotecties zoals vermeld in de 
artikelen V.23 en V.24, ook volgestorte protecties die voldoen aan de in dit artikel vastgestelde 
voorwaarden toelaatbaar bij de berekening van de risicowegingen en de bedragen van de verwachte 
verliezen voor een instelling die een IRB ‘foundation’ volgt. 

  
1° Zekerheden in de vorm van onroerend goed 

1. Niet-zakelijk onroerend goed dat wordt of zal worden bewoond of verhuurd door de eigenaar 
of, in geval van persoonlijke investeringsmaatschappijen, door de economisch 
rechthebbende, en zakelijk onroerend goed (kantoren en andere bedrijfsruimten), kunnen 
worden erkend als toelaatbare zekerheden wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

a) de waarde van het onroerend goed hangt niet in wezenlijke mate af van de 
kredietwaardigheid van de leningnemer. Deze vereiste betreft niet de gevallen 
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waarin louter macro-economische factoren een negatief effect hebben op zowel de 
waarde van het onroerend goed als het betalingsgedrag van de leningnemer; 

b) het risico van de leningnemer hangt niet in wezenlijke mate af van het rendement 
van het onderliggend onroerend goed of project, maar veeleer van de onderliggende 
capaciteit van de leningnemer om zijn schuld uit andere bronnen terug te betalen. 
De terugbetaling van het krediet als zodanig hangt niet in wezenlijke mate af van 
enigerlei kasstroom die wordt gegenereerd door het onderliggend onroerend goed 
dat als zekerheid fungeert. 

2. Ook aandelen in Finse ondernemingen voor de bouw van woningen, die werkzaam zijn 
volgens de Finse wet op woningbouwverenigingen van 1991 of latere gelijkaardige wetgeving 
ten aanzien van niet-zakelijk onroerend goed dat wordt of zal worden bewoond of verhuurd 
door de eigenaar, kunnen door instellingen als toelaatbare zekerheden in de vorm van niet-
zakelijk onroerend goed worden aangemerkt, mits aan de bovenstaande voorwaarden is 
voldaan. 

3. De CBFA kan de instellingen tevens toestaan om aandelen in Finse ondernemingen voor de 
bouw van woningen, die werkzaam zijn volgens de Finse wet op woningbouwverenigingen van 
1991 of latere gelijkaardige wetgeving, als toelaatbare zekerheden in de vorm van zakelijk 
onroerend goed aan te merken, mits aan de bovenstaande voorwaarden is voldaan. 

4. De CBFA kan de instellingen ontheffing verlenen van de in punt 1b) gestelde voorwaarde voor 
risicoposities die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed dat zich op Belgisch 
grondgebied bevindt, mits zij over het bewijs beschikt dat er hier sprake is van een goed 
ontwikkelde en reeds geruime tijd bestaande markt met voldoende lage verliescijfers om een 
dergelijke maatregel te rechtvaardigen.  

5. De CBFA kan de instellingen ontheffing verlenen van de in punt 1b) gestelde voorwaarde voor 
het zakelijk onroerend goed dat zich op Belgisch grondgebied bevindt, mits zij over het bewijs 
beschikt dat er hier sprake is van een goed ontwikkelde en reeds geruime tijd bestaande markt 
en dat de verliescijfers die voortvloeien uit door zakelijk onroerend goed gedekte leningen 
voldoen aan de onderstaande voorwaarden: 

a) de verliezen die uit door zakelijk onroerend goed gedekte leningen voortvloeien tot 
ten hoogste 50 % van de marktwaarde (of, in voorkomend geval, 60 % van de 
hypotheekwaarde als die waarde lager is) liggen niet hoger dan 0,3 % van de door 
zakelijk onroerend goed gedekte uitstaande leningen in een gegeven boekjaar; 

b) de totale verliezen die uit door zakelijk onroerend goed gedekte leningen 
voortvloeien, mogen niet hoger liggen dan 0,5 % van de door zakelijk onroerend 
goed gedekte uitstaande leningen in een gegeven boekjaar.  

6. Indien in een gegeven boekjaar niet aan een van deze voorwaarden is voldaan, mag deze 
behandeling niet meer worden toegepast tot in een volgend boekjaar opnieuw aan beide 
voorwaarden is voldaan.  

7. De CBFA kan een zakelijk onroerend goed als toelaatbare zekerheid aanmerken, wanneer het 
in een andere lidstaat als dusdanig is aangemerkt op grond van de ontheffing die hiervoor is 
vastgelegd in het bovenstaande punt 5.  
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De CBFA zal de vereiste om te beantwoorden aan de voorwaarde vermeld in (b) 
van punt 5 opheffen, als de sector haar op regelmatige wijze  kan aantonen dat 
de criteria (a) en (b) vermeld in punt 5 nageleefd worden. 

2° Te innen vorderingen 
De CBFA kan te innen vorderingen ingevolge handelstransacties of transacties met een 
oorspronkelijke looptijd van ten hoogste één jaar aanmerken als toelaatbare zekerheden. Niet 
toelaatbaar zijn te innen vorderingen ingevolge effectiseringen, subdeelnemingen of 
kredietderivaten, dan wel door verbonden partijen verschuldigde bedragen. 

 

3° Andere zakelijke zekerheden 
De CBFA kan materiële goederen van een ander type dan bedoeld in de punten 1 tot 7 van 1° 
hierboven, als toelaatbare zekerheden aanmerken, wanneer is voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 

a) er bestaan liquide markten waar de zekerheden op een vlotte en economisch 
efficiënte wijze van de hand kunnen worden gedaan; en, 

b) er bestaan algemeen gangbare en publiek beschikbare marktprijzen voor de 
zekerheden. De instelling moet kunnen aantonen dat er geen aanwijzingen zijn dat 
de nettowaarden die zij ontvangt wanneer de zekerheden worden uitgewonnen, 
significant van deze marktprijzen afwijken. 

 De CBFA aanvaardt auto’s als toelaatbare zekerheden. De CBFA is bereid de lijst van 
de toelaatbare fysieke zekerheden op vraag van de sector uit te breiden, op basis van 
een dossier dat aantoont dat de voorwaarden van punt 3° nageleefd worden. 

4° Leasing 

Behoudens de bepalingen van artikel VI.60, 2°, 1), punt e) en mits aan de vereisten van artikel 
VI.33 is voldaan, worden risicoposities ingevolge transacties waarbij een instelling een onroerend 
goed aan een derde least, op dezelfde wijze behandeld als risicoposities waarvoor geleasd 
onroerend goed van hetzelfde type als zekerheid fungeert.  

 

Afdeling II – Toelaatbaarheid van de verschaffers van niet-volgestorte 
kredietprotecties 

Art. VI.50  

§ 1. Indien het gewogen risicovolume en het bedrag van de verwachte verliezen volgens de 
IRB ‘foundation’ worden berekend, is een garantiegever enkel toelaatbaar als de instelling hem 
overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 9 van deze titel een interne rating heeft toegekend. 

§ 2. Met het oog op artikel VI.48, § 3, zijn, wanneer een instelling de risicoweging en het 
bedrag van de verwachte verliezen volgens de IRB ‘foundation’ berekent, naast de 
protectieverschaffers bedoeld in artikel V.25, ook andere ondernemingen toelaatbaar, inclusief 
moederondernemingen, dochterondernemingen en verbonden ondernemingen van de instelling die 
geen kredietbeoordeling van een erkende EKBI hebben maar waaraan in het kader van een interne 
rating, een kans op wanbetaling is toegekend die gelijkwaardig is aan de kredietbeoordelingen van 
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erkende EKBI’s die, volgens de CBFA, dienen te zijn ondergebracht in kredietwaardigheidscategorie 
2 of in een hogere categorie conform de bepalingen van titel V, hoofdstuk 4 voor de risicoweging op 
ondernemingen, en dit voor zover is voldaan aan de vereiste van § 1 van dit artikel. 

 De  « issuer » of desgevallend de  « issue », zou bijvoorbeeld minimum een interne 
rating moeten behalen met een lagere PD dan de PD van een externe rating (toegekend 
door een erkende ECAI) die minstens gekoppeld wordt aan een 
kredietwaardigheidscategorie 2 (cf. de bepalingen in verband met marktrisico). 

Toelaatbaarheid, in het kader van IRB ‘foundation’, van de protectieverschaffers die voldoen 
aan de voorwaarden van de behandeling waarbij de dubbele wanbetaling in aanmerking wordt 
genomen. 

Art. VI.51  

Met het oog op artikel VI.48, § 3 kunnen instellingen, verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en exportkredietverzekeringsmaatschappijen die aan de onderstaande 
voorwaarden voldoen, worden erkend als toelaatbare verschaffers van niet-volgestorte kredietprotectie 
voor de toepassing van de behandeling waarbij de dubbele wanbetaling in aanmerking wordt genomen 
zoals bedoeld in artikel VI.9, § 3: 

– de protectieverschaffer beschikt over voldoende deskundigheid op het vlak van niet-
volgestorte protectie;  

– de protectieverschaffer is onderworpen aan regels die gelijkwaardig zijn aan de regels in dit 
reglement of had, op het ogenblik dat de kredietprotectie werd verleend, een 
kredietbeoordeling van een erkende EKBI die door de CBFA is ondergebracht in 
kredietwaardigheidscategorie 3 of in een hogere categorie conform de bepalingen van titel 
V, hoofdstuk 4 voor de risicoweging op ondernemingen; 

– de protectieverschaffer had op het tijdstip dat de kredietprotectie werd verleend of 
gedurende enige daarop volgende periode, een interne beoordeling met een kans op 
wanbetaling die gelijk is aan of lager is dan die welke overeenstemt met 
kredietwaardigheidscategorie 2 of een hogere categorie conform de bepalingen van titel V, 
hoofdstuk 4 voor de risicoweging op ondernemingen; 

– de protectieverschaffer heeft een interne beoordeling met een kans op wanbetaling die 
gelijk is aan of lager is dan die welke overeenstemt met kredietwaardigheidscategorie 3 of 
een hogere categorie conform de bepalingen van titel V, hoofdstuk 4 voor de risicoweging 
op ondernemingen. 

Voor de toepassing van dit artikel, geldt voor een kredietprotectie die wordt verstrekt door 
exportkredietverzekeringsmaatschappijen geen enkele uitdrukkelijke tegenwaarborg van een centrale 
overheid. 

 Wanneer de kredietprotecties verstrekt worden door exportkredietverzekerings-
maatschappijen die een formele tegenwaarborg van een centrale overheid genieten, 
worden deze niet toegelaten tot de behandeling met inaanmerkingneming van de 
dubbele wanbetaling. 
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Afdeling III – Minimumvereisten voor de inaanmerkingneming van volgestorte 
kredietprotecties 

Art. VI.52 

 Onverminderd artikel VI.53, moet voor de in aanmerkingneming van volgestorte kredietprotectie 
voldaan zijn aan de minimumvereisten als gedefinieerd in de artikelen V.29 tot V. 34. 

 Wat de erkenning van onroerende zekerheden betreft, zoals vermeld in artikel VI.2, § 5, 
worden leningen aan natuurlijke personen die enkel gedekt zijn door een hypothecair 
mandaat, niet erkend als hypothecaire woningkredieten. Het hypothecair mandaat kan 
dan ook niet beschouwd worden als een toelaatbare zekerheid in de zin van artikel 
VI.52. 

Art. VI.53 

Minimumvereisten voor de inaanmerkingneming als zekerheid van te innen vorderingen en 
andere zakelijke zekerheden 

§  1. Te innen vorderingen als bedoeld in artikel VI.49, 2°, worden pas als zekerheid in 
aanmerking genomen mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan: 

a) Rechtszekerheid 

i) De juridische akte op grond waarvan de zekerheid wordt verstrekt, is deugdelijk en 
effectief en waarborgt dat de leninggever duidelijke rechten heeft op de opbrengsten 
van de zekerheid; 
ii) De instellingen ondernemen alle noodzakelijke stappen om aan de lokale vereisten 
voor de uitvoerbaarheid van haar belang in de zekerheid te voldoen. Er bestaat een 
kader dat de leninggever in staat stelt een voorrangsrecht op de zekerheid te laten 
gelden, waarbij de nationale overheden over de mogelijkheid beschikken toe te staan 
dat deze rechten worden achtergesteld bij de rechten van preferentiële crediteuren die in 
wettelijke of uitvoeringsbepalingen zijn neergelegd; 
iii) De instellingen hebben voldoende juridisch onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de 
zekerheidsovereenkomsten in alle betrokken jurisdicties uitvoerbaar is; en,  
iv) De zekerheidsovereenkomsten zijn schriftelijk opgesteld en er bestaat een duidelijke 
en deugdelijke procedure voor een snelle uitwinning van de zekerheden. De procedures 
van  de  instellingen  waarborgen  dat  alle  wettelijke  voorwaarden  voor  het  in  staat  van  
wanbetaling stellen van de leningnemer en de snelle uitwinning van de zekerheden in 
acht worden genomen. Ingeval de leningnemer in financiële moeilijkheden verkeert of 
in staat van wanbetaling is, is de instelling gemachtigd om de te innen vorderingen aan 
andere partijen te verkopen of over te dragen zonder voorafgaande goedkeuring van de 
debiteuren van de te innen vorderingen. 

b) Risicobeheer 
i) De instellingen beschikken over een deugdelijke procedure voor de bepaling van het 
kredietrisico dat aan de te innen vorderingen verbonden is. Deze procedure omvat met 
name een analyse van de bedrijfsactiviteit en de bedrijfstak van de leningnemer en van 
de soorten cliënten met wie de leningnemer handelt. Wanneer de instelling op de 

269



 TITEL VI :DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING  

leningnemer vertrouwt om het aan de cliënten verbonden kredietrisico in te schatten, 
onderwerpt zij de kredietpraktijken van de leningnemer aan de een onderzoek om zich 
van de deugdelijkheid en geloofwaardigheid ervan te vergewissen; 

ii) De marge tussen de risicopositiewaarde en de waarde van de te innen vorderingen 
weerspiegelt alle relevante factoren, zoals onder meer de inningskosten, de concentratie 
binnen de pool van de te innen vorderingen die door een enkele leningnemer in pand is 
gegeven, en het potentiële concentratierisico binnen het geheel van de risicoposities van 
de instelling benevens die welke in het kader van de algemene methodologie van de 
instelling worden gecontroleerd. De instelling voorziet in een doorlopend 
bewakingsproces dat passend is voor de te innen vorderingen. Voorts wordt de 
inachtneming van leningsovereenkomsten, milieubeperkingen en andere wettelijke 
vereisten regelmatig aan een nieuw onderzoek onderworpen; 
iii) De door een leningnemer in pand gegeven te innen vorderingen zijn gediversifieerd 
en er is geen sprake van een ongepaste correlatie ervan met de leningnemer. Wanneer 
er sprake is van een duidelijke positieve correlatie, wordt bij de vaststelling van de 
marges voor de pool van zekerheden als geheel met de daarmee gepaard gaande risico’s 
rekening gehouden; 

iv) Te innen vorderingen op verbonden partijen van de leningnemer (met inbegrip van 
dochterondernemingen en werknemers) komen niet in aanmerking voor risicomatiging; 
en, 
v) De instelling beschikt over een schriftelijk vastgelegde procedure voor de inning van 
te ontvangen betalingen in probleemsituaties. De vereiste voorzieningen voor de inning 
zijn getroffen, ook al vertrouwt de instelling normaliter op de leningnemer om 
betalingen te innen. 

 

§ 2. Andere zakelijke zekerheden als bedoeld in artikel VI.49, 3°, worden pas in aanmerking 
genomen als aan de onderstaande voorwaarden is voldaan. 

a) De zekerheidsovereenkomst is juridisch rechtsgeldig en uitvoerbaar in alle betrokken landen 
en stelt de instelling in staat de waarde van het goed binnen een redelijke termijn te realiseren. 

b) Met als enige uitzondering de in artikel VI.53, § 1, a), ii), bedoelde toelaatbare 
voorrangsrechten zijn alleen eerste pandrechten of bezwaringen op zekerheden toelaatbaar. Het 
recht van de instelling op de gerealiseerde opbrengsten van de zekerheden heeft derhalve 
voorrang op de rechten van alle andere leninggevers. 

c) De waarde van het goed wordt frequent en ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd. Er 
worden frequentere controles uitgevoerd wanneer de marktomstandigheden significante 
veranderingen ondergaan. 
d) De leningsovereenkomst bevat een gedetailleerde beschrijving van de zekerheid en een 
gedetailleerde specificatie van de wijze waarop en de frequentie waarmee tot herwaardering 
wordt overgegaan. 

e) De door de instelling aanvaarde types zakelijke zekerheden en de gedragslijnen en 
praktijken ten aanzien van het bedrag van elke type zekerheid dat passend wordt geacht voor 
een gegeven risicopositiewaarde, worden duidelijk schriftelijk vastgelegd in de vorm van 
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interne gedragslijnen en procedures voor de kredietverlening die aan een onderzoek kunnen 
worden onderworpen. 
f) Wat de structuur van de transactie betreft, worden er in het kader van het kredietbeleid van 
de instelling passende eisen  gesteld aan de zekerheid met betrekking tot criteria zoals de 
risicopositiewaarde, de mogelijkheid om de zekerheid vlot uit te winnen, de mogelijkheid om 
op objectieve wijze een prijs of marktwaarde vast te stellen, de frequentie waarmee de waarde 
makkelijk te verkrijgen is (met inbegrip van een professionele schatting of waardering) en de 
volatiliteit of een maatstraf voor de volatiliteit van de waarde van de zekerheid. 
g) Zowel bij de eerste waardering als bij latere herwaarderingen wordt ten volle rekening 
gehouden met een eventuele aantasting of economische veroudering van de zekerheid. Bij de 
waardering en herwaardering wordt bijzondere aandacht besteed aan de gevolgen van het 
verstrijken van de tijd voor mode- of tijdgevoelige zekerheden. 
h) De instelling heeft het recht het goed fysiek te inspecteren. Zij heeft de nodige gedragslijnen 
en procedures vastgesteld voor de uitoefening van haar recht tot fysieke inspectie; en, 
i) De instelling beschikt over procedures om na te gaan of het goed dat als protectie wordt 
geaccepteerd, adequaat verzekerd is tegen schade. 

 

Afdeling IV – Minimumvereisten voor de inaanmerkingneming van niet-volgestorte 
kredietprotecties 

Art. VI.54 

Voor de instellingen die gebruik maken van IRB ‘foundation’, onverminderd artikel VI.55, 
dienen de toelaatbaarheidvoorwaarden voor niet-volgestorte kredietprotecties als gedefinieerd in titel 
V, hoofdstuk 5 voldaan te zijn. 

 

Art. VI.55 

Voorwaarden voor de toelaatbaarheid van de behandeling waarbij de dubbele wanbetaling in 
aanmerking wordt genomen (artikel VI.9) 

Om in aanmerking te komen voor de behandeling waarbij de dubbele wanbetaling in 
aanmerking wordt genomen als bedoeld in artikel VI.9, § 3, moet een kredietprotectie in de vorm van 
een garantie of een kredietderivaat aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 
a)  de onderliggende vordering is: 

– een risicopositie op een onderneming zoals is gedefinieerd in artikel VI.2, met 
uitsluiting van verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, of, 

– een risicopositie op een regionale overheid, een lokale overheid of een 
publiekrechtelijke entiteit, die niet wordt behandeld als een risicopositie op een centrale 
overheid of op een centrale bank overeenkomstig artikel VI.2, of een risicopositie op 
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een kleine of middelgrote onderneming die is ingedeeld bij de categorie risicoposities 
op retailcliënteel overeenkomstig artikel VI.2; 

b)  de onderliggende debiteuren behoren niet tot dezelfde groep als de  protectieverschaffer; 

 
c)  het risico wordt gedekt door een van de volgende instrumenten: 

–   single-name niet-volgestorte kredietderivaten of single-name garanties; 
–  kredietderivaten voor het eerste optredende kredietverzuim; de methode wordt 

toegepast op het in de korf voorkomende actief met het laagste gewogen 
risicovolume; 

–   kredietderivaten voor het nde kredietverzuim; in dit kader is de verkregen protectie 
slechts toelaatbaar indien ook toelaatbare protectie tegen de (n-1)de wanbetaling is 
verkregen of indien voor de (n-1) van de in de korf  voorkomende activa reeds 
sprake is van wanbetaling.  Als dat het geval is, wordt dezelfde methode toegepast 
op het in de korf voorkomende actief met het laagste gewogen risicovolume; 

d)  de kredietprotectie voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in de artikelen V.35 tot V.38; 

e)  de weging die aan het risico wordt toegekend vóór de toepassing van de behandeling 
voorgeschreven door artikel VI.9, § 3 wordt nog bij geen enkel aspect van de kredietprotectie 
in aanmerking genomen;  

f)  de instelling heeft het recht en verwacht de betaling te ontvangen van de protectieverschaffer 
zonder gerechtelijke stappen te moeten ondernemen om de wederpartij tot betaling te 
dwingen. In de mate van het mogelijke onderneemt de instelling de nodige stappen om zich 
ervan te vergewissen dat de protectieverschaffer bereid is terstond te betalen mocht er zich 
een kredietgebeurtenis voordoen; 

g)  de gekochte kredietprotectie vangt alle kredietverliezen op het gedekte deel van de 
risicopositie op, die zich voordoen als gevolg van kredietgebeurtenissen die in de 
overeenkomst zijn omschreven; 

h)  wanneer de uitbetalingsstructuur  in een fysieke afwikkeling voorziet, moet worden 
aangetoond dat er rechtszekerheid bestaat aangaande de leverbaarheid van een lening, 
obligatie of mogelijke vordering. Indien de instelling de intentie heeft om een andere 
vordering te verstrekken dan het onderliggende risico, zorgt zij ervoor dat deze vordering 
liquide genoeg is om haar in staat te stellen deze te kopen voor levering in overeenstemming 
met het contract; 

i)  de bepalingen van de kredietprotectieovereenkomst zijn schriftelijk en juridisch bevestigd 
door zowel de protectieverschaffer als de instelling; 

j)  de instelling beschikt over procedures om buitensporige verbanden te ontdekken tussen de 
kredietwaardigheid van een protectieverschaffer en de debiteur van de onderliggende 
vordering, ten gevolge van het feit dat hun prestaties afhankelijk zijn van gezamenlijke 
factoren die de systematische risicofactor te boven gaan; 

k)  indien bescherming wordt geboden tegen het verwateringsrisico, mag de verkoper van 
gekochte kortlopende vorderingen niet tot dezelfde groep behoren als de protectieverschaffer. 
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Afdeling V – Inaanmerkingneming van het gevolg van de kredietrisicomatiging voor 
volgestorte kredietprotecties bij de berekening van de risicoweging en het bedrag 
van de verwachte verliezen 

A. Kaderovereenkomst 

Art. VI.56 

§ 1. Voor de kaderverrekeningsovereenkomsten met betrekking tot 
retrocessieovereenkomsten en/of verstrekte of opgenomen effecten- of grondstoffenleningen en/of 
andere kapitaalmarktgerelateerde transacties, wanneer de gewogen risicovolumes en het bedrag van de 
verwachte verliezen worden berekend volgens de regels van toepassing op instellingen die een IRB 
‘foundation’ volgen, wordt de volledig aangepaste risicowaarde E*, berekend overeenkomstig de 
regels in de artikelen V.43 tot V.51 en in § 2 van dit artikel. Deze E* wordt beschouwd, met het oog 
op de hoofdstukken 3 tot 7 van deze titel, als de risicopositiewaarde op de wederpartij die voortvloeit 
uit de transacties die onder de kaderverrekeningsovereenkomst vallen. 

§ 2. Voor de berekening van de volledig aangepaste risicopositiewaarde E* als bedoeld in de 
artikelen V.45, § 4 en V.50, is E de risicopositiewaarde die aan elke risicopositie onder de 
kaderovereenkomst zou worden toegekend bij afwezigheid van kredietprotectie. 

 

B. Financiële zekerheden 

Art. VI.57 

§ 1. Voor de financiële zekerheden, wanneer de gewogen risicovolumes en de verwachte 
verliezen worden berekend volgens de regels van toepassing op instellingen die een IRB ‘foundation’ 
volgen, wordt de volledig aangepaste risicopositiewaarde E* berekend overeenkomstig de regels in de 
artikelen V.58 tot V.70. Immers, de eenvoudige benadering van financiële zekerheden die is 
beschreven in de artikelen V.55 tot V. 57, mag niet worden toegepast als de risicoweging van de 
risicoposities wordt berekend volgens de regels die van toepassing zijn op instellingen die de IRB 
‘foundation’ volgen.  

§ 2. Voor de berekening van de volledig aangepaste risicopositiewaarde, E* bedoeld in artikel 
V.60, is E de risicopositiewaarde zoals ze zou worden bepaald volgens de IRB ‘foundation’, zonder 
zekerheid. Voor de risicoposities waarbij de risicopositiewaarde evenwel een omrekeningsfactor 
omvat ingevolge de regels in hoofdstuk 2 van deze titel, dient E te worden berekend met toepassing 
van een omrekeningsfactor (CF) van 100 % in plaats van de omrekeningsfactoren (CF’s) die zijn 
vastgelegd in dat hoofdstuk. 

Art. VI.58 

Voorwaarde voor de toepassing van een volatiliteitsaanpassing van 0 % bij de berekening van de 
volatiliteitsaanpassingen wanneer de instelling de uitgebreide methode volgt 

Voor de berekening van de volledig aangepaste risicopositiewaarde, E* bedoeld in artikel V.60, mag, 
voor de risicoposities die voldoen aan de voorwaarden vastgesteld in artikel V.70, een 
volatiliteitsaanpassing van 0 % worden toegepast indien de instellingen hun risicoweging en het 
bedrag van hun verwachte verliezen berekenen volgens de IRB ‘foundation’. Voor de toepassing van 
dat artikel, mogen deze instellingen, als “kerndeelnemers aan de markt”, naast de entiteiten vermeld in 
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punt h) van dit artikel, ook de andere financiële ondernemingen (met inbegrip van de 
verzekeringsondernemingen) aanmerken die geen kredietbeoordeling van een erkende EBKI hebben 
maar waaraan in het kader van een interne rating, een kans op wanbetaling is toegekend die 
gelijkwaardig is aan de kredietbeoordelingen van erkende EKBI’s die, volgens de CBFA dienen te zijn 
ondergebracht in kredietwaardigheidscategorie 2 of in een hogere categorie conform de bepalingen 
van titel V, hoofdstuk 4 voor de risicoweging op ondernemingen. 

Art. VI.59 

Berekening van de risicoweging en het bedrag van de verwachte verliezen bij het gebruik van de 
uitgebreide methode 

 
Met het oog op artikel VI.48, § 3 dienen de instellingen, wanneer ze de risicoweging en het 

bedrag van hun verwachte verliezen berekenen volgens de IRB ‘foundation’, de volgende regels na te 
leven: 

- De LGD* (het effectieve verlies bij wanbetaling) zoals hieronder is bepaald, is gelijk aan de LGD 
met het oog op de hoofdstukken 3 tot 7 van deze titel. 

 
LGD* = LGD x [E*/E]  

Waarbij: 
-  LGD het verlies bij wanbetaling is dat op de risicopositie van toepassing zou zijn 

indien de risicopositie niet door zekerheden zou zijn gedekt; 
-  E de risicopositiewaarde is, berekend overeenkomstig artikel VI.57, § 2; 

-  de waarde van E* wordt berekend overeenkomstig de artikelen V.60 en VI.57 tot 
VI.58. 

 
 

C. Overige toelaatbare zekerheden voor de IRB ‘foundation’  

Art. VI.60 

 Met het oog op artikel VI.48, § 3 dienen de instellingen die de risicoweging en het bedrag van 
de verwachte verliezen berekenen volgens de IRB ‘foundation’ en die voldoen aan de voorwaarden 
vastgesteld in de artikelen V.31 tot V.34, VI.49 en VI.53, zich aan de volgende regels te houden voor 
de inaanmerkingneming van andere toelaatbare zekerheden: 

1° Waardering van de zekerheden 
a) voor zekerheden in de vorm van onroerend goed, zijn de regels van artikel V.72 van 

toepassing; 
b) voor te innen vorderingen is de waarde van elke vordering het te ontvangen bedrag; 

c) voor andere zakelijke zekerheden wordt het goed tegen marktwaarde gewaardeerd; dit is 
het geraamde bedrag waartegen het goed op de dag van de taxatie door een willige 
verkoper op marktconforme wijze zou kunnen worden verkocht aan een willige koper. 
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2° Berekening van het bedrag van de verwachte verliezen en de risicoweging: 
1) Algemene behandeling 

a. De waarde van LGD* (het effectieve verlies bij wanbetaling) zoals berekend volgens 
de onderstaande punten b) tot d), is gelijk aan de waarde van de LGD voor de 
toepassing van de hoofdstukken 3 tot 7 van deze titel. 

b. Wanneer de verhouding van de waarde van de zekerheid (C) ten opzichte van de 
risicopositiewaarde (E) lager is dan een bepaalde drempelwaarde C* (d.w.z. het 
verplichte dekkingsniveau door een zekerheid voor het betrokken risico) als bedoeld in 
tabel 3, dan is de waarde van LGD* de in de hoofdstukken 3 tot 6 van deze titel 
bedoelde waarde van LGD voor niet door zekerheden gedekte risicoposities op de 
wederpartij. 
 Te dien einde wordt de risicopositiewaarde van de in artikel VI.7 vermelde posten 
berekend met gebruikmaking van een omrekeningsfactor of percentage van 100 % in 
plaats van de in dat artikel vermelde omrekeningsfactoren of percentages. 

c. Wanneer de verhouding van de waarde van de zekerheid ten opzichte van de 
risicopositiewaarde hoger is dan een hogere drempelwaarde van C** (d.w.z. het 
vereiste dekkingsniveau door een zekerheid om volledig in aanmerking te worden 
genomen in de LGD) als vermeld in tabel 3, dan is de waarde van LGD* de in tabel 3 
weergegeven LGD.  

d. In dit verband geldt dat wanneer het vereiste niveau van zekerheidsstelling (C**) niet 
wordt  bereikt  ten  aanzien  van  de  risicopositie  als  geheel,  de  risicopositie  als  twee  
afzonderlijke risicoposities moet worden beschouwd – het gedeelte waarvoor het 
vereiste niveau van zekerheidsstelling C** is bereikt en het resterende gedeelte. 

e. In tabel 3 worden de toepasselijke waarden van LGD* en de vereiste dekkingsniveaus 
door een zekerheid vastgesteld voor het gedekte gedeelte van de risicopositie. 
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Tabel 3 

Minimumwaarde van LGD voor het gedekte gedeelte van de risicopositie 

 LGD* voor 
niet-
achtergestelde 
risicoposities 

LGD* voor 
achtergestelde 
risicoposities 

Vereist 
minimum-
niveau van de 
zekerheids-
stelling (C*) 

Vereist 
minimum-
niveau van de 
zekerheids-
stelling (C**) 

Te innen 
vorderingen 

35 % 65 % 0 % 125 % 

Niet-
zakelijk en 
zakelijk 
onroerend 
goed 

35 % 65 % 30 % 140 % 

Overige 
zekerheden 

40 %  70 % 30 % 140 % 

 
Bij wijze van uitzondering staat de CBFA de instellingen tot 31 december 2012, zonder wijziging van 
de bovenstaande niveaus van zekerheidsstelling, toe om: 
a) een LGD van 30 % toe te kennen aan niet-achtergestelde vorderingen in de vorm van de 

leasing van zakelijk onroerend goed; en, 
b) een LGD van 35 % toe te kennen aan niet-achtergestelde vorderingen in de vorm van de 

leasing van uitrusting; 
c)   een LGD van 30 % toe te kennen aan niet-achtergestelde vorderingen die zijn gedekt door niet-

zakelijk of zakelijk onroerend goed. 
Aan het eind van deze periode wordt deze uitzondering opnieuw onderzocht.  

 
2) Alternatieve behandeling van zekerheden in de vorm van onroerend goed 

a.  Onder voorbehoud van de in dit punt a) en in onderstaand punt b) vastgestelde 
vereisten kan de CBFA de instellingen toestaan om, in plaats van de in punt 2°, 1) 
punten a) tot e) beschreven behandeling, een risicoweging van 50 % toe te passen op 
het gedeelte van het risico dat volledig gedekt is door  een hypotheek op een niet-
zakelijk of zakelijk onroerend goed dat zich op Belgisch grondgebied bevindt, voor 
zover zij kunnen aantonen dat de desbetreffende markten goed ontwikkeld zijn en 
reeds geruime tijd bestaan, en dat de verliescijfers die uit door niet-zakelijk of zakelijk 
onroerend goed gedekte leningen voortvloeien, voor elk van de twee categorieën 
leningen de volgende grenzen niet overschrijden: 

1) de verliezen die voortvloeien uit leningen die zijn gedekt door niet-zakelijk of 
zakelijk onroerend goed, respectievelijk, tot 50 % van de marktwaarde (of, in 
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voorkomend geval, 60 % van de hypotheekwaarde als die waarde lager is), 
bedragen niet meer dan 0,3 % van de in een gegeven boekjaar uitstaande 
leningen die zijn gedekt door de genoemde vorm van onroerend goed; 

2) de totale verliezen op leningen gedekt door niet-zakelijk of zakelijk onroerend 
goed, zijn niet hoger dan 0,5 % van de in een gegeven boekjaar uitstaande 
leningen die door dat type onroerend goed worden gedekt.  

b.  Indien in een gegeven boekjaar niet wordt voldaan aan een van de voorwaarden 
vermeld in bovenstaand punt a), mag deze behandeling niet meer worden toegepast tot 
in een volgend boekjaar opnieuw aan de voorwaarden is voldaan.  

 De instelling dient de CBFA vooraf in kennis te stellen. 
 

3° Wanneer aan de in artikel V.34, § 2, gestelde voorwaarden is voldaan, wordt op het deel van de 
risicopositie dat door de actuele afkoopwaarde van kredietprotectie als bedoeld in artikel V.24, 
§ 2, wordt gedekt, een LGD van 40 % toegekend. 
 
In geval van een valutamismatch wordt de actuele afkoopwaarde verminderd in 
overeenstemming met artikel V.74, § 2, waarbij de waarde van de kredietprotectie de actuele 
afkoopwaarde van de levensverzekeringsovereenkomst is. 

 
D. Geval van de gemengde zekerheden 

Art. VI.61 

Met het oog op artikel VI.48, § 3, wanneer de instellingen de risicoweging en het bedrag van 
de verwachte verliezen berekenen volgens de IRB ‘foundation’ en eenzelfde risicopositie zowel door 
financiële zekerheden als door andere toelaatbare zekerheden wordt gedekt, wordt de waarde van 
LGD* (het effectieve verlies bij wanbetaling) dat voor de toepassing van de hoofdstukken 3 tot 7 van 
deze titel als LGD moet worden beschouwd, als volgt berekend: 

a.  De instelling splitst de voor volatiliteit gecorrigeerde risicopositiewaarde (d.w.z. de 
waarde na toepassing van de volatiliteitsaanpassing zoals beschreven in artikel V.60) 
op, waarbij elk deel slechts door éénzelfde type van zekerheid wordt gedekt. Dit houdt 
in dat de instelling de risicopositie moet opsplitsen in een gedeelte dat wordt gedekt 
door toelaatbare financiële zekerheden, naargelang het geval, een gedeelte dat wordt 
gedekt door te innen vorderingen, een gedeelte dat wordt gedekt door zekerheden in 
de vorm van niet-zakelijk en/of zakelijk onroerend goed, een gedeelte dat wordt 
gedekt door overige toelaatbare zekerheden en, in voorkomend geval, een ongedekt 
gedeelte.  

b.  De LGD* wordt voor elk gedeelte afzonderlijk berekend, overeenkomstig de relevante 
bepalingen van titel V, hoofdstuk 5 en van dit hoofdstuk.  
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Afdeling VI – Inaanmerkingneming van het gevolg van de kredietrisicomatiiging voor 
niet-volgestorte kredietprotectie bij de berekening van de risicogeweging en het 
bedrag van de verwachte verliezen 

Art. VI.62 

Met het oog op artikel VI.48, § 2, moeten de instellingen die de risicoweging en het bedrag van 
de verwachte verliezen berekenen volgens IRB 'foundation', zich aan de volgende regel houden in 
plaats van aan de overeenstemmende regels die zijn vermeld in Titel V, hoofdstuk 5. 

 
a. Wat het gedekte gedeelte van de risicopositiewaarde (E) (op basis van de aangepaste waarde 

van de kredietprotectie GA) betreft, kan de voor de toepassing van hoofdstukken 3 tot 7 van 
deze Titel te ramen kans op wanbetaling (PD), de kans op wanbetaling van de 
protectieverschaffer zijn, of een waarde tussen de kans op wanbetaling van de leningnemer 
en die van de garantiegever indien de vervanging niet als volledig wordt beschouwd. Indien 
een achtergestelde risicopositie wordt gedekt door niet-volgestorte, niet-achtergestelde 
protectie, mag voor de toepassing van de hoofdstukken 3 tot 7 van deze Titel de waarde van 
de LGD worden gebruikt die van toepassing is op een niet-achteregstelde vordering. 

 

b. Voor elk ongedekt gedeelte van de risicopositiewaarde (E) is de kans op wanbetaling (PD) 
die van de leningnemer en is het verlies bij wanbetaling (LGD) dat van de onderliggende 
risicopositie. 

 

c.  GA is de waarde van G* zoals berekend overeenkomstig artikel V.74, § 2, nader gecorrigeerd 
voor een eventueel looptijdverschil zoals beschreven in artikel V.63. E is de 
risicopositiewaarde als bedoeld in hoofdstuk 2. Te dien einde wordt de waarde van de in 
artikelen VI.7 en VI.8 vermelde risicoposities berekend met gebruikmaking van een 
omrekeningsfactor of percentage van 100 % in plaats van de in die artikelen vermelde 
omrekeningsfactoren of percentages. 

a.  Wat het gedekte gedeelte van de risicopositie betreft (op basis van de aangepaste 
waarde van de kredietprotectie GA) kan de voor de hoofdstukken 3 tot 7 van deze titel 
te ramen kans op wanbetaling (PD), de kans op wanbetaling van de 
protectieverschaffer zijn, of een waarde tussen de kans op wanbetaling van de 
leningnemer en die van de garantiegever indien de vervanging niet als volledig wordt 
beschouwd. Indien een achtergestelde risicopositie wordt gedekt door niet-
volgestorte, niet-achtergestelde protectie, mag voor de toepassing van de 
hoofdstukken 3 tot 7 van deze titel de waarde van de LGD worden gebruikt die van 
toepassing is op een niet-achtergestelde vordering.  

b.  Voor elk ongedekt gedeelte van de risicopositie is de kans op wanbetaling (PD) die 
van de leningnemer en is het verlies bij wanbetaling (LGD) dat van de onderliggende 
risicopositie. 

c.  GA is de waarde van G* zoals berekend overeenkomstig artikel V.74, § 2, nader 
gecorrigeerd voor een eventueel looptijdverschil zoals beschreven in artikel V.63. 
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 Het achtergesteld en niet-achtergesteld karakter moet beoordeeld worden op een 
economische basis.  

 

Afdeling VII – Looptijdverschillen  

 

Art. VI.63 
§ 1. Onverminderd § 2 van dit artikel, passen de instellingen, wanneer ze de risicoweging en het 

bedrag van de verwachte verliezen berekenen volgens de IRB ‘foundation’, de regels toe die zijn 
gedefinieerd in de artikelen V.76 tot V. 78. 

 

§ 2. Voor de toepassing van artikel V.76, wordt de kredietprotectie bij een looptijdverschil niet 
in aanmerking genomen wanneer de oorspronkelijke looptijd van de oorspronkelijke protectie minder 
dan 1 jaar bedraagt of wanneer de gedekte risicopositie een door de bevoegde autoriteiten 
gespecificeerde kortlopende risicopositie is waarvan de looptijd (M) onderworpen is aan een 
minimumgrens van 1 dag en niet van 1 jaar, met toepassing van artikel VI.13, § 2.  

Deze behandeling is ook van toepassing op instellingen die een IRB ‘advanced’ 
toepassen, wanneer deze aan de CBFA niet voldoende kunnen aantonen dat ze bij hun 
LGD-ramingen op gepaste wijze rekening houden met looptijdverschillen (cf. artikel 
VI.91, toelichting f). 
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Hoofdstuk 9: Minimumvereisten voor de internemodellenbenaderingen 

Afdeling I – Kwalitatieve vereisten 

Onderafdeling I – Use test 

Art. VI.64 

Overeenkomstig artikel VI.4 wordt de goedkeuring van de CBFA voor het gebruik van een intern 
ratingsysteem voor de berekening van de gewogen risicovolumes afhankelijk gesteld van de 
voorwaarde dat de interne ratings en de ramingen van wanbetalingen en verliezen gebruikt bij de 
berekening van de eigenvermogensvereisten, evenals de verbonden systemen en processen, een 
essentiële rol spelen in het risicomanagement en het besluitvormingsproces, alsook in het 
goedkeuringsmechanisme van het krediet, de interne verdeling van het intern kapitaal en het 
deugdelijk bestuur van de instelling. 

a.  De instelling moet bewijzen dat de gegevens die gebruikt of voortgebracht worden door 
de voor reglementaire doeleinden gebruikte interneratingsystemen, aan de basis liggen 
van haar risicobeheercultuur en de benadering van haar kredietactiviteiten. De 
interneratingsystemen en de componenten ervan, namelijk de debiteurenratings en/of 
kredietfaciliteitenratings, de pools voor de risicoposities op retailcliënteel, evenals de 
ramingen van de PD’s, en desgevallend van de LGD’s en CF’s, die enkel voor 
reglementaire doeleinden gebruikt worden, worden niet aanvaard door de CBFA. 

Om aan de CBFA aan te tonen dat ze de vereisten inzake use test naleeft, zou de 
instelling kunnen verwijzen naar het intern gebruik van haar interneratingsystemen 
door te preciseren of deze componenten als zodanig in de risicobeheerprocessen 
gebruikt worden dan wel of ze in een afgeleide of gedeeltelijke vorm gebruikt worden, 
en dit om te bevestigen dat het management vertrouwen heeft in de validatie van alle 
componenten van haar systemen. De instelling zou ook uitdrukkelijk moeten aangeven 
op welke manieren haar risicobeheerprocessen de kwaliteit van alle componenten van 
de interneratingsystemen bevorderen en ondersteunen. De CBFA aanvaardt evenwel dat 
de instelling aantoont dat ze de vereisten inzake use test nakomt via haar documentatie 
op het vlak van validering, corporate governance en interne operationele processen. 

Toch kan de instelling een globale benadering volgen om te beoordelen en aan te tonen 
dat ze de vereisten inzake use test naleeft. Zo kunnen bepaalde gebruiken in bepaalde 
risicobeheerprocessen in meer of mindere mate garanderen dat deze vereisten nageleefd 
worden. In het algemeen kan gesteld worden dat, naarmate de invloed van de 
componenten van de interneratingsystemen groter is, in hogere mate granulair en meer 
aanwezig op vele niveaus in de besluitvormingsprocessen van de instelling, en hoe 
groter de stimulansen om de kwaliteit van deze componenten te verzekeren, hoe meer dit 
lijkt te garanderen dat het management van de instelling zich ertoe verbonden heeft en 
zich ertoe verbindt de validiteit van de componenten van haar interneratingsystemen te 
verzekeren. Maar in tegenstelling hiermee, wanneer de instelling bijvoorbeeld andere 
ramingen gebruikt in haar interne processen dan voor de berekening van haar 
reglementaire eigenvermogensvereisten, zonder dat ze een overtuigende uitleg kan 
geven over de compatibiliteit, de coherentie en het logische verband tussen deze 
verschillende ramingen, kan het vertrouwen van het management van de instelling in de 

280



 TITEL VI :DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING  

componenten van haar interneratingsystemen, en bijgevolg de naleving van de vereisten 
inzake use test, in twijfel getrokken worden.  

b. Verwacht wordt dat de interneratingsystemen een essentiële en effectieve rol spelen in 
het beheer van de kredietrisico’s van de instelling, met name wat betreft het proces van 
de goedkeuring van de kredieten, de opvolging van de kredieten, het beleid inzake 
aanleg van voorzieningen, inzake interne toewijzing van kapitaal en inzake interne 
rapportering op het vlak van kredietrisico’s.  

In het kader van het goedkeuringsproces om voor reglementaire doeleinden een IRB te 
gebruiken, besteedt de CBFA aandacht aan de verschillende domeinen van de 
kredietactiviteit waar de interneratingsystemen van de instelling een rol zouden moeten 
spelen. Het gaat bijvoorbeeld om:  

- het bepalen van het beleid met betrekking tot het beheer van de kredietactiviteit en 
-risico’s (bijvoorbeeld: bepalen van het beleid inzake toekenning en opvolging van 
de ratings, bepalen van de risicocomponenten, definitie van wanbetaling, 
toekenning van het economisch kapitaal); 

- het bepalen van de delegatie van beslissingsbevoegdheid op het vlak van kredieten 
(bijvoorbeeld: regels inzake goedkeuring, escalatieproces, of wijziging van de 
rating). De beslissingsniveaus met betrekking tot het krediet moeten in verhouding 
zijn tot de risico’s en eventueel de waarde van de risicoparameters; 

- het goedkeuringsproces van de kredieten (bijvoorbeeld: voorstel, analyse en 
beslissing, bepalen van een evolutie van het uitstaande bedrag, garanties);  

- het beheer van de probleemkredieten: In dit verband is het met name van belang 
voor coherentie te zorgen tussen de definitie van probleemkredieten in het beleid 
van opvolging en aanleg van voorzieningen voor de kredieten enerzijds en de 
reglementaire definitie van wanbetaling anderzijds. De continue « monitoring » 
doorheen de levenscyclus van het krediet zou ook gebaseerd moeten zijn op risico-
indicatoren die consistent zijn met de risico-indicatoren die gebruikt of 
voortgebracht worden door het interneratingsysteem (bijvoorbeeld: bij 
wijzigingen aan de rating of het bepalen van het moment van wanbetaling); 

- de raming van het voor het kredietrisico aangepaste rendement op kapitaal 
(prijszetting en economisch kapitaal); 

- de interne rapportering inzake kredietrisico; 
enz… 

De CBFA erkent evenwel dat bepaalde zwakke punten bij het voldoen aan deze 
vereisten op het niveau van bepaalde individuele processen op zich niet noodzakelijk 
bewijzen dat de instelling de vereisten inzake use test niet nakomt. 

c. De interne ratings en de risicoparameters die gebruikt worden voor de berekening van 
de reglementaire eigenvermogensvereisten moeten een aanzienlijke invloed hebben op 
de acties en beslissingen van de instellingen op het vlak van kredietactiviteit, maar het 
moeten niet de enige informatiebronnen zijn die voor interne doeleinden gebruikt 
worden. Er kunnen bijvoorbeeld andere gegevens gebruikt worden voor de prijszetting. 
Maar als de instelling voor interne doelstellingen risicoparameterwaarden gebruikt die 
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verschillen van degene die gebruikt worden voor reglementaire doeleinden, moet ze de 
bestaande verschillen aanduiden, ze documenteren, er de validiteit van bepalen en het 
redelijke karakter ervan aantonen aan de CBFA.  

d. Om aan de vereisten van de use test te beantwoorden, moet het gebruik van de 
risicoparameters consistent zijn met de methodes die gebruikt worden voor de raming 
van deze parameters. Voor de categorie risicoposities op retailcliënteel moet de 
instelling die een methode gebruikt waarbij homogene groepen gecreëerd worden 
(klassen of pools) op basis van segmentering, de use test naleven op het niveau van 
deze groepen waarvoor de risicoparameters rechtstreeks berekend worden. 
Daarentegen wanneer de instelling de methode gebruikt waarbij de creatie van 
homogene groepen gebaseerd is op de kenmerken van de debiteuren en van de 
transacties, en zo haar risicoparameters bepaalt op een lager niveau dan dat van de 
homogene groepen van risicoposities, kan ze haar use test beperken tot de 
risicoparameters van deze lagere niveaus, op voorwaarde dat dit een beter aangepast 
risicobeleid bevordert. 

e.  De CBFA erkent overigens dat in bepaalde specifieke gevallen (voorbeelden: op basis 
van bepaalde elementen zoals het type van portefeuille en/of het risico en de cultuur 
van de onderneming) een minder gesofistikeerd intern gebruik van de 
interneratingsystemen die ontwikkeld werden voor de berekening van de reglementaire 
eigenvermogensvereisten, aanvaardbaar kan zijn. Zo zou de instelling aan de vereisten 
van de use test kunnen beantwoorden door bepaalde gegevens van haar ratingsystemen 
op een meer synthetische wijze te gebruiken. Bijvoorbeeld: de instelling zou de 
toestemming kunnen krijgen om de klassen van de interneratingsystemen niet als 
zodanig te gebruiken voor alle domeinen van de kredietfunctie, maar deze verschillende 
klassen te groeperen in een minder groot aantal categorieën (bijvoorbeeld: rood (staat 
gelijk met wanbetaling), oranje en groen). 

f. Als de instelling de interneratingbenadering sequentieel doorvoert, met andere 
woorden op basis van een uitrolplan, kan enige flexibiliteit toegestaan worden met 
betrekking tot de volledige naleving van de vereisten van de use test. Zo is het mogelijk 
dat deze vereisten niet volledig nageleefd worden bij het begin van het gebruik van een 
IRB voor reglementaire doeleinden. Maar de instelling zou deze vereisten maximaal 
moeten naleven voor elke coherente risico-entiteit, en dit vanaf het moment dat elke 
entiteit hiervan de IRB daadwerkelijk voor reglementaire doeleinden gebruikt. De 
instelling moet bovendien aan de CBFA aantonen dat alle domeinen van de 
kredietfunctie op het einde van de uitrolperiode gedekt zullen zijn. Geen enkel domein 
van de kredietfunctie mag uitgesloten worden van deze planning. 
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Onderafdeling II – Deugdelijk bestuur en toezicht 

A. Deugdelijk bestuur  

Art. VI.65 

§ 1.  Alle wezenlijke aspecten van het rating- en het ramingproces worden goedgekeurd door 
het hoogste bestuursorgaan van de instelling of een door haar aangesteld ad hoc comité, en door de 
effectieve leiding van de instelling. Deze partijen dienen een algemeen inzicht in het ratingsysteem 
van de instelling te hebben en een diepgaand begrip van de daarmee samenhangende beheerverslagen. 

 

§ 2.   De effectieve leiding van de instelling stelt het hoogste bestuursorgaan van de instelling 
of het ad hoc comité in kennis van alle wezenlijke wijzigingen in of uitzonderingen op de bestaande 
beleidslijnen die een invloed van betekenis zullen hebben op de werking van het ratingsysteem van de 
instelling.  

 

§ 3.   De effectieve leiding van de instelling heeft een goed inzicht in de opzet en de werking 
van het ratingsysteem. Zij ziet er continu op toe dat het systeem naar behoren functioneert. Zij wordt 
geregeld door de met kredietrisicobeheer belaste eenheid op de hoogte gehouden van de werking van 
het ratingproces, de punten waarvoor verbeteringen noodzakelijk zijn en de vorderingen die zijn 
gemaakt bij het verhelpen van eerder vastgestelde gebreken.  

a. Ten einde de ontwikkeling, de toepassing en het gepaste gebruik van de 
interneratingsystemen te verzekeren,  moet de instelling de invoering waarborgen van 
een beslissingsproces waarvan de hiërarchie, verantwoordelijkheden en 
controlesystemen duidelijk vastliggen, overeenkomstig de gebruikelijke toekenning van 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de instelling. 

b. De effectieve leiding bepaalt het beleid, namelijk de middelen die aangewend worden 
om de strategie en het algemene beleid van de instelling te realiseren. 

c. Het hoogste bestuursorgaan van de instelling keurt de belangrijke aspecten goed van 
het interneratingproces en van het ramingsproces van de risicoparameters, 
desgevallend op advies van de door haar aangestelde comités. 
- de belangrijke aspecten van deze processen omvatten: 

- de strategie en het algemene risicobeheerbeleid met betrekking tot de 
interneratingsystemen, en in onderhavig geval de kredietstrategie, het nemen 
en opvolgen van de risico’s;  

- de organisatorische structuur van de controlefuncties; 

- de bepaling van het aanvaardbare risiconiveau in termen van risicoprofiel 
van de instelling, en dit aansluitend bij de resultaten van de IRB wat het 
kredietrisico betreft. 

Met het oog hierop beschikt het hoogste bestuursorgaan van de instelling steeds over 
voldoende collectieve kennis van de doorgevoerde interneratingsystemen, zodat ze haar 
verantwoordelijkheden kan opnemen in verband met de ontwikkeling, de toepassing en 
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het gebruik van deze systemen, inclusief de verantwoordelijkheden die verband houden 
met het bepalen van een algemeen beleid voor het intern gebruik van de 
interneratingsystemen, met inbegrip van een strategisch plan dat rekening houdt met de 
impact van het gebruik van deze systemen op de verschillende functies van de instelling, 
en dat in goede opleidingsplannen voorziet voor voornoemd gebruik. 

Wanneer het hoogste bestuursorgaan van de instelling een of meerdere comités 
aangesteld heeft, ziet het erop toe dat de aangestelde personen voor deze comités over 
de nodige en voldoende kennis beschikken om de hen toevertrouwde bevoegdheden op te 
nemen.  

d. Overeenkomstig de toewijzing van bevoegdheden en verantwoordelijkheden die in de 
instelling geldt, zijn het hoogste bestuursorgaan van de instelling en de effectieve 
leiding verantwoordelijk voor de formele besluitvorming met betrekking tot de 
toepassing van de IRB. Dit omvat de algemene goedkeuring van het project, het bepalen 
van de doelstellingen en het aanduiden van de organisatorische structuren die instaan 
voor de toepassing van deze benadering. De goedkeuring van het project zou ook een 
planning met de nodige stappen voor deze toepassing moeten omvatten. Het hoogste 
bestuursorgaan van de instelling en de effectieve leiding zijn eveneens verantwoordelijk 
voor het gezonde bestuur van de IRB-structuur. 

e. De effectieve leiding informeert het hoogste bestuursorgaan van de instelling of de door 
haar aangestelde comités, over elke belangrijke beleidswijziging en over elke belangrijke 
afwijking van het beleid dat een grote impact zal hebben op de werking van het 
interneratingsysteem van de instelling. 

f. De effectieve leiding verzekert dat de interneratingsystemen op continue basis passend 
werken. Hiervoor definieert ze een intern validatieproces van deze systemen, dat ze ook 
uitvoert, en met het oog hierop laat ze zich bijstaan door de risicobeheerfuncties en/of 
validatiefunctie van de interneratingsystemen/risicocontrolesystemen. De interne audit 
beoordeelt van zijn kant de door de instelling toegepaste validatie op het vlak van 
organisatie, procedures en interne controles. De interne audit brengt hierover verslag uit 
bij het hoogste bestuursorgaan van de instelling, desgevallend via de door dit 
bestuursorgaan aangestelde comités. 
De effectieve leiding controleert of de interne controlemechanismen en de interne 
meetsystemen, die gebruikt worden door de controlefunctie van de kredietrisico’s zoals 
bepaald in artikel VI.66, continu aangepast zijn en adequaat werken.  

Ze controleert ook of alle systemen die ingevoerd werden om de IRB toe te passen, 
effectief blijven. Aangezien de ratingsystemen een belangrijke rol moeten spelen in het 
beheer van de kredietactiviteiten van de instelling, besteedt de CBFA aandacht aan de 
omvang van de use test. 

De effectieve leiding heeft een goed inzicht in het concept van de ratingsystemen, en in 
de werking en toepassing ervan. Ze beheerst ook het kredietbeleid goed, evenals de 
identificatie van de risico’s en de normen ervan, de kredietpraktijken (initiëring, 
analyse, beslissing, tarifering, opvolging), de inningspraktijken, en begrijpt hoe deze 
elementen de risicoparameters, die in de gekozen IRB gebruikt worden, beïnvloeden. 

 De effectieve leiding ziet toe op de uitvoering van de volgende taken: 
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- de validiteit en degelijkheid van de risicobeheerprocessen verzekeren, en dit zelfs in 
een snel veranderende omgeving; 

-  de taken bepalen van de eenheid die instaat voor de controle van de kredietrisico’s, 
zoals bepaald in artikel VI. 66, en beoordelen of de professionele vaardigheden op 
elkaar afgestemd zijn; 

- de voornaamste risicofactoren bepalen en continu evalueren, op basis van de 
informatie die verstrekt wordt door de eenheid die instaat voor de controle van de 
kredietrisico’s; 

- alle potentiële bronnen van belangenconflicten opvolgen en beheren; 

- efficiënte en effectieve communicatiekanalen organiseren om ervoor te zorgen dat 
heel het personeel het beleid kent (definitie van de risico’s, de criteria en normen, de 
principes en de regels) en op de hoogte is van de organisatie en nodige procedures; 

-  het hoogste bestuursorgaan van de instelling of de ad hoc comités adviseren over 
de minimale inhoud van de rapportering aan het hoogste bestuursorgaan van de 
instelling en aan de verschillende comités; 

- de interne-auditverslagen bestuderen en ervoor zorgen dat de aanbevelingen ervan 
uitgevoerd worden. 

In het kader van zijn opdracht evalueert de interne audit periodiek de bovenvermelde 
systemen en mechanismen en brengt er verslag over uit aan de effectieve leiding, en, 
overeenkomstig de vastgelegde procedures, aan het hoogste bestuursorgaan van de 
instelling, desgevallend via de door dit bestuursorgaan aangestelde comités. 

g. Om te beoordelen of de voorwaarden van goed bestuur nagekomen worden, houdt de 
CBFA rekening met het evenredigheidsprincipe. De organisatie van de instelling moet 
in het bijzonder aangepast zijn aan de aard, de omvang, de complexiteit en het 
kredietrisicoprofiel van de activiteiten van de instelling. 

§ 4.  De op de interne ratings gebaseerde analyse van het kredietrisicoprofiel van de instelling 
vormt een essentieel onderdeel van de beheerverslagen aan de voornoemde partijen. Deze 
verslaggeving bevat ten minste de volgende gegevens: het risicoprofiel per klasse, de migratie van de 
ratings tussen de klassen, de raming van de relevante parameters per klasse en een vergelijking tussen, 
enerzijds, de gerealiseerde wanbetalingsgraden en, in de mate waarin eigen ramingen worden gebruikt, 
de gerealiseerde waarden van LGD’s en omrekeningsfactoren (CF’s), en, anderzijds, de verwachtingen 
en resultaten van stresstests. De rapporteringsfrequentie hangt af van het belang van de informatie, het 
type informatie en het niveau van de ontvanger.  

a. De effectieve leiding moet de frequentie en de inhoud van de beheerrapporten formeel 
goedkeuren. In principe moet de minimale inhoud aangepast zijn aan het type 
bestemmeling (beknopt voor het hoogste bestuursorgaan van de instelling, zeer 
gedetailleerd voor de risicocontrolefuncties). 

 
b. De beheerrapporten zouden niet alleen bestemd moeten zijn voor het hoogste 

bestuursorgaan van de instelling of de ad hoc comités voor risicobeheer, maar ook voor 
de operationele functies die instaan voor de initiëring en opvolging van de 
kredietrisico’s (cf. use test). 
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c. Het overhandigen van de beheerrapporten maakt wezenlijk deel uit van de effectieve 
uitvoering van de ‘use test’ in de uitoefening van de operationele functies en in de 
controleprocedures die doorgevoerd zijn door de eenheid (eenheden) belast met de 
controle van het kredietrisico. 

 

B. Kredietrisicobeheer  

Art. VI.66 

§ 1.  De met kredietrisicobeheer belaste eenheid is onafhankelijk van het personeel en 
management die instaan voor de toekenning of vernieuwing van risicoposities en rechtstreeks verslag 
uitbrengen aan de effectieve leiding van de instelling, in voorkomend geval het directiecomité, of aan 
het hoogste bestuursorgaan. Deze eenheid is verantwoordelijk voor de opzet of selectie, de 
tenuitvoerlegging, de controle en de werking van het ratingsysteem. Ze produceert en analyseert 
regelmatig verslagen over de resultaten van het ratingsysteem.  

§ 2.  De met kredietrisicobeheer belaste eenheid heeft de volgende taken:  
a) testen en controleren van ratingklassen en -pools; 

b) produceren en analyseren van syntheses over het ratingsysteem; 
c) invoeren van procedures om ervoor te zorgen dat de definities van de klassen en 

pools in alle afdelingen en geografische vestigingen consequent worden toegepast; 
d) evalueren en op schrift stellen van alle wijzigingen in het ratingproces, met opgave 

van de redenen voor deze wijzigingen; 
e) evalueren van de ratingcriteria om na te gaan of zij het risico blijven voorspellen. 

De wijzigingen in het ratingproces, de criteria of de afzonderlijke ratingparameters 
worden schriftelijk vastgesteld en bijgehouden; 

f) actief deelnemen aan de opzet of selectie, de tenuitvoerlegging en validatie van de 
modellen die in het kader van het ratingproces worden gebruikt; 

g) toezicht houden op de modellen die in het kader van het ratingproces worden 
gebruikt; 

h) voortdurend herzien en verbeteren van de modellen die in het kader van het 
ratingproces worden gebruikt.  

 
§ 3.  Niettegenstaande § 2 mogen instellingen die gebruik maken van gegevens uit datapools, 

overeenkomstig artikel VI.88, §§ 9 en 10, de volgende taken uitbesteden:  
a) produceren van informatie die relevant is voor het testen en controleren van 

ratingklassen en -pools; 
b) produceren van syntheses over het ratingsysteem; 

c) produceren van informatie die relevant is voor het evalueren van de ratingcriteria 
om na te gaan of zij het risico blijven voorspellen; 
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d) schriftelijk vaststellen van de wijzigingen in het ratingproces, de criteria of de 
afzonderlijke ratingparameters; 

e) produceren van informatie die relevant is voor het voortdurend herzien en 
verbeteren van de modellen die in het kader van het ratingproces worden gebruikt. 

De instellingen die gebruik maken van de in deze paragraaf geboden mogelijkheid, zorgen ervoor dat 
de CBFA bij de betrokken derde toegang heeft tot alle relevante informatie die zij nodig heeft om na te 
gaan of aan de minimumvereisten is voldaan, en dat de CBFA  inspecties ter plaatse kan verrichten die 
evenwaardig zijn aan de inspecties die zij bij de instelling verricht. 

a. De vereiste van onafhankelijkheid van de diensten die de ratingsystemen ontwikkelen 
ten opzichte van de commerciële medewerkers, betekent niet dat samenwerking tussen 
beide diensten verboden zou zijn gedurende de ontwikkelingsfase van een nieuw 
ratingsysteem; deze samenwerking kan bijvoorbeeld nuttig zijn om de kwaliteit van het 
ratingsysteem te verbeteren of om een nieuw ratingsysteem gemakkelijker ingang te 
doen vinden bij de commerciële medewerkers. De eindverantwoordelijkheid berust 
evenwel bij de onafhankelijke entiteit (‘Credit Risk Control’).  

b. De toelichting bij het ontwerp en de documentatie van de ratingsystemen is opgenomen 
in de artikelen VI.79 en VI.81; de toelichting bij de validatie van de ratingsystemen is 
opgenomen in artikel VI.80.  

c. De CBFA raadt aan dat de personen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling 
van de ratingsystemen (‘Credit Risk Control’) niet eveneens verantwoordelijk zijn voor 
het gebruik ervan, en dit om te vermijden dat de personen die de ratings toekennen te 
veel vertrouwen zouden hebben in de systemen die ze ontwikkeld zouden hebben 
(bijvoorbeeld: te grote tolerantie ten opzichte van de tekortkomingen van een model). 
Dit principe sluit evenwel niet uit dat beide diensten samenwerken tijdens de 
ontwikkelingsfase van een nieuw ratingsysteem.  

d. De instellingen moeten een proces invoeren voor de herziening van de 
interneratingsystemen. Deze herziening moet uitgevoerd worden door een entiteit die 
onafhankelijk is van de entiteiten die de ratingsystemen ontwikkeld hebben (bv.: ‘credit 
risk control’), van de entiteiten die de ratings toekennen (de gebruikers van de 
ratingsystemen), en van de commerciële medewerkers (‘personal and management 
functions responsible for originating or renewing exposures’).  

Deze herziening heeft tot doel zich ervan te vergewissen dat de ratingsystemen geschikt 
zijn; bij deze herziening moet onder meer het ratingmodel en het gebruik ervan 
geanalyseerd worden. De credit risk control unit is verantwoordelijk voor een ruim 
takenpakket; bijvoorbeeld de herziening:  

- van de logica van het ratingsysteem; 
- van de naleving van de procedures; 
- van de coherentie tussen bedrijfstakken/portefeuilles/regio’s; 
- van de interne validatie (cf. § ‘Validation of Internal Estimates’ hierboven; noteer 

dat bepaalde valdiatietaken ook uitgevoerd kunnen worden door de entiteit die 
verantwoordelijk is voor de herziening);  

- van het kwantificeringsproces; 
- van de overrides (bijsturingen). 
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Verwacht wordt dat deze herziening uitgevoerd wordt door een enkele dienst of 
minstens volgens een enkele methodologie, en dit om de coherentie te verhogen tussen 
de ratingsystemen die in heel de instelling gebruikt worden.  

Het is uiteraard mogelijk dat deze dienst zich baseert op herzieningswerkzaamheden 
die uitgevoerd werden door andere onafhankelijke partijen (bv.: een extern consultant; 
een andere dienst bestaande uit experts gespecialiseerd in de uitvoering van ‘shadow’ 
rating).  

De werkzaamheden van deze dienst moeten voorgelegd worden aan de interne audit, 
met name om de voor de herziening gebruikte methodologie te controleren evenals de 
onafhankelijkheid ervan. 
In de praktijk stelt de CBFA vast dat, wanneer de groep verantwoordelijk is voor het 
globaal risicobeheer en/of voor het economisch kapitaal, de werkzaamheden die voor 
deze herzieningen verricht worden in het kader van de IRB, vaak aansluiten bij de 
werkzaamheden die door de instellingen zelf gewenst zijn in het kader van een 
groepsstructuur die meerdere entiteiten consolideert. In dit geval wordt de herziening 
uitgevoerd door een gespecialiseerde dienst van de groep.  
De conclusies van deze herzieningswerkzaamheden moeten schriftelijk vastgelegd 
worden en voorgelegd worden aan een comité dat bevoegd is om de eindbeslissing te 
nemen of het ratingsysteem al dan niet gebruikt zal worden (cf. de toelichting bij artikel 
VI.65 over corporate governance). 

e. Wanneer instellingen die beroep doen op gecentraliseerde gegevens bepaalde taken 
van de eenheid belast met de controle van het kredietrisico uitbesteden, vergewissen ze 
zich ervan dat de CBFA-normen inzake uitbesteding nageleefd worden. 

C. Interne audit 

Art. VI.67 

De eenheid interne audit of een andere vergelijkbare en onafhankelijke auditeenheid 
controleert ten minste eenmaal per jaar het ratingsysteem van de instelling en de werking ervan, met 
inbegrip van de werking van de kredietfunctie en de ramingen van de PD’s, LGD’s, EL’s en de 
omrekeningsfactoren (CF’s). In het bijzonder wordt de inachtneming van alle toepasselijke 
minimumvereisten gecontroleerd. 

Deze paragraaf verandert niets aan de rol van de audit, zoals omschreven in de 
circulaire van de CBFA met betrekking tot de interne audit.  

 

Onderafdeling III - Kenmerken van een ratingsysteem 

A. Algemene kenmerken van de ratingsystemen 

Art. VI.68 

§ 1. Een “ratingsysteem” is het geheel van methoden, processen, controlemaatregelen, 
gegevensverzamelings- en informatiesystemen voor de beoordeling van het kredietrisico, de indeling 
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van risicoposities bij gegeven klassen of pools en de kwantificering van ramingen betreffende de kans 
op wanbetaling en de verliezen bij wanbetaling voor een bepaalde risicopositiesoort.  

 

§ 2. Indien een instelling van meerdere ratingsystemen gebruik maakt, wordt de gedachtegang 
achter de toewijzing van een ratingsysteem voor een bepaalde debiteur of transactie schriftelijk 
vastgelegd en op zodanige wijze toegepast dat het risiconiveau adequaat wordt weerspiegeld.  

a. Een instelling die een IRB wil gebruiken, moet ratingsystemen ontwikkelen die 
beantwoorden aan de vereisten vastgelegd in dit reglement en in het bijzonder aan de 
vereisten vastgelegd in titel VI, hoofdstukken 8 en 9. 

 Voor elke risicopositiecategorie kunnen verschillende ratingsystemen toegepast 
worden. Zo kan een instelling over ratingsystemen beschikken die aangepast zijn aan 
specifieke sectoren of marktsegmenten (bijvoorbeeld: KMO’s, grote ondernemingen). 
In dit geval moeten de redenen waarom een bepaald systeem gekozen wordt voor een 
bepaalde debiteur of faciliteit/transactie duidelijk aangegeven worden, en de 
toepassing van dit gekozen systeem moet de risicograad van deze debiteur of deze 
faciliteit/transactie zo goed mogelijk weerspiegelen. Bovendien moet de instelling zich 
ervan vergewissen dat de toewijzing van de debiteuren en de faciliteiten aan de 
verschillende ratingsystemen niet scheefgetrokken wordt door een streven naar 
vermindering van de reglementaire eigenvermogensvereisten. 

 Vereisten op het vlak van type en kenmerken van het ratingsysteem 

b. De CBFA beveelt geen enkel specifiek ratingsysteem aan (bv.: expertmodel, statistisch 
model en hybride systeem). Het is evenwel aan de instelling om aan te tonen dat elk 
ratingsysteem voldoende performant is, met name op basis van de criteria van dit 
reglement, en van meet af aan en nadien aan de minimumvereisten van dit reglement en 
in het bijzonder de minimumvereisten bepaald in titel VI, hoofdstukken 8 en 9, 
beantwoordt. 

c. De CBFA beveelt evenmin a priori een specifieke ratingfilosofie aan. De ratingfilosofie 
kan gekenmerkt worden door 2 afzonderlijke elementen:  

-   de filosofie die de toewijzing van de risicoposities aan de klassen of pools 
kenmerkt, en   

-  de methode die gebruikt wordt om de risicoparameters die aan deze klassen of 
pools gekoppeld zijn te kwantificeren.  

1) De filosofie die de toewijzing van de risicoposities aan de klassen of pools 
kenmerkt, kan gedefinieerd worden als de mate waarin veranderingen in de 
economische omstandigheden tot een nettomigratie van een belangrijk aantal 
risicoposities, debiteuren of faciliteiten naar een andere klasse of pool kunnen 
leiden; en dit in tegenstelling tot een migratie van enkele risicoposities, debiteuren 
of faciliteiten.  
De filosofie die de toewijzing van de risicoposities aan de klassen of pools 
kenmerkt, zal zich in de praktijk vaak tussen deze twee extreme gevallen bevinden.  
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2) Er kunnen verschillende methodes gebruikt worden om de risicoparameters die aan 
elke bepaalde klasse of pool gekoppeld zijn, te kwantificeren, en hieruit kunnen 
parameters voortvloeien die door verschillende dynamieken gekenmerkt worden. 
Deze methodes moeten het evenwel mogelijk maken ramingen van risicoparameters 
te bekomen die beantwoorden aan de vereisten vastgelegd in dit reglement. 

De ratingfilosofie die een ratingsysteem kenmerkt dat uit deze twee elementen 
bestaat, kan dus een breed spectrum aan ratingdynamieken en risicoparameters 
voortbrengen. De CBFA raadt de instelling dan ook aan ervoor te zorgen dat ze 
voldoende en passend inzicht blijft houden in de dynamische kenmerken van deze 
verschillende ratingsystemen, en dit om er de algemene implicaties en impact van te 
kennen, bijvoorbeeld op de dynamiek van haar reglementaire 
eigenvermogensvereisten. 
De hoge directie en minstens de effectieve leiding van de instelling moet bewust zijn 
van de implicaties van de keuze van de ratingfilosofie op de beoordeling van de 
aanpassing van het reglementaire eigen vermogen, overeenkomstig wat bepaald is 
in de tweede pijler; als de ratingmethodologie tot gevolg heeft dat de ratings sterk 
reageren op een verandering in de economische omstandigheden, moet het beleid 
inzake toereikendheid van het reglementaire eigen vermogen hier rekening mee 
houden om tekorten aan eigen vermogen te vermijden tijdens periodes van stress.  

Art. VI.69 

De criteria en procedures voor de toewijzing van risicoposities aan de ratingsystemen, pools of 
klassen worden geregeld herzien om na te gaan of zij nog steeds afgestemd zijn op de actuele 
portefeuille van risicoposities en op de externe omstandigheden. 

 Deze vereiste is voornamelijk van toepassing op de toewijzing van de verschillende 
risicoposities, debiteuren of faciliteiten aan de klassen (grades) of pools. Maar de 
CBFA raadt de instelling aan een gelijkaardig principe toe te passen voor de toewijzing 
van de verschillende risicoposities, debiteuren of faciliteiten aan de verschillende 
ratingsystemen. De relevantie en het op elkaar afstemmen van het aantal en de 
kenmerken van de verschillende door de instelling ingevoerde ratingsystemen, evenals 
de logica achter de toewijzing van de risicoposities aan de verschillende 
ratingsystemen, moeten periodiek kritisch onderzocht worden. 

B. Opzet van de ratingsystemen 

Art. VI.70 

Wanneer een instelling gebruik maakt van directe ramingen van haar risicoparameters, mogen 
die worden aangemerkt als het resultaat van een indeling per klasse op een continue ratingschaal. 

Wanneer een instelling rechtstreekse ramingen van haar risicoparameters gebruikt, 
zijn de principes vermeld in dit punt B 'Opzet van de ratingsystemen’ van toepassing. 
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B.1. Risicoposities op ondernemingen, instellingen en centrale overheden en centrale banken 

Art. VI.71 

§ 1. Elk ratingsysteem dat wordt toegepast op risicoposities die behoren tot de categorie 
risicoposities op ondernemingen, instellingen, centrale overheden en centrale banken, houdt rekening 
met de debiteuren- en transactierisicokenmerken.  

 Deze regel is ook van toepassing op de ratingsystemen die toegepast worden op de 
risicoposities die behoren tot de subcategorieën van de gespecialiseerde financiering, 
onverminderd de vrijstelling vermeld in artikel VI.71, § 8, punt 3, en op de gekochte 
kortlopende vorderingen wanneer deze opgenomen zijn in de categorie van de 
risicoposities op ondernemingen. 

1°  De dimensie debiteuren 

 § 2. Elk in § 1 bedoeld ratingsysteem heeft een ratingschaal voor debiteuren die uitsluitend 
betrekking heeft op de kwantificering van het wanbetalingsrisico van deze debiteuren. Deze schaal telt 
ten minste zeven klassen voor de debiteuren die niet in staat van wanbetaling zijn en één klasse voor 
de debiteuren die wel in staat van wanbetaling zijn.  

§ 3. Een “debiteurenklasse” is een categorie van risico’s in het kader van een ratingschaal 
voor debiteuren in een ratingsysteem waarin debiteuren worden ondergebracht op grond van een 
gespecificeerd en welbepaald samenstel van criteria en waaruit de kansen op wanbetaling (PD) worden 
afgeleid. De betrokken instelling legt schriftelijk vast welke de relatie is tussen de verschillende 
debiteurenklassen in termen van wanbetalingsrisiconiveau per klasse en de criteria die worden 
gehanteerd om dit niveau te bepalen.  

§ 4. Instellingen waarvan de portefeuilles in een welbepaald marktsegment en in een 
welbepaalde bandbreedte van het wanbetalingsrisico zijn geconcentreerd, zorgen ervoor dat er binnen 
dat deze bandbreedte voldoende debiteurenklassen zijn om buitensporige concentraties van debiteuren 
in één bepaalde klasse te vermijden. Significante concentraties in één welbepaalde debiteurenklasse 
worden gemotiveerd door middel van overtuigend empirisch bewijsmateriaal waaruit blijkt dat deze 
debiteurenklasse een redelijk smalle bandbreedte van de kans op wanbetaling bestrijkt en dat het 
wanbetalingsrisico dat alle in de desbetreffende klasse ondergebrachte debiteuren lopen, binnen die 
bandbreedte valt.  

2°  De dimensie transacties 

§ 5. Opdat het gebruik van eigen ramingen van de verliezen bij wanbetaling (LGD’s) voor de 
berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten door de CBFA wordt toegestaan, moet een 
ratingsysteem een afzonderlijke ratingschaal voor kredietfaciliteiten omvatten waarin uitsluitend 
transactiekenmerken worden weerspiegeld die verband houden met deze verliezen bij wanbetaling 
(LGD’s).  

§ 6. Een “kredietfaciliteitenklasse” is een categorie van risico’s in het kader van een 
ratingschaal voor faciliteiten in een ratingsysteem waarin bepaalde risicoposities worden 
ondergebracht op grond van een gespecificeerd en welbepaald samenstel van ratingcriteria en waaruit 
eigen LGD-ramingen worden afgeleid. De definitie van de klasse omvat een beschrijving van de wijze 
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waarop risicoposities in een klasse worden ondergebracht en van de gehanteerde criteria om de 
risiconiveaus van de diverse klassen van elkaar te onderscheiden.  

§ 7. Significante concentraties in één welbepaalde kredietfaciliteitenklasse worden 
gemotiveerd door middel van overtuigend empirisch bewijsmateriaal waaruit blijkt dat deze klasse een 
redelijk smalle LGD-bandbreedte bestrijkt en dat het risico dat aan alle in de desbetreffende klasse 
ondergebrachte kredieten verbonden is, binnen die bandbreedte valt.  

3° Bijzonder geval van de risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering wanneer 
de instelling de  'slotting criteria' methode gebruikt 

§ 8. Instellingen die voor de toekenning van een risicoweging aan hun risicoposities 
ingevolge gespecialiseerde financiering de in artikel VI.37, § 2 beschreven methode toepassen (de 
‘slotting criteria’ methode), zijn vrijgesteld van de verplichting om een ratingschaal voor debiteuren te 
hanteren die uitsluitend het wanbetalingsrisico van de debiteur voor de betrokken risicoposities  
kwantificeert. Niettegenstaande § 2 van dit artikel hebben deze instellingen voor deze risicoposities 
ten minste vier categorieën voor debiteuren die niet in staat van wanbetaling zijn en één categorie voor 
debiteuren die wel in staat van wanbetaling zijn. 

a. De ratingsystemen van een instelling moeten het mogelijk maken elke debiteur en elke 
faciliteit toe te wijzen aan een risicoklasse waaraan een kans op wanbetaling (PD) of 
een verlies bij wanbetaling (LGD) gekoppeld wordt. 

1° De dimensie debiteur 

b. Een instelling moet minimum zeven debiteurenklassen hebben voor debiteuren die geen 
terugbetalingsproblemen vertonen en één voor de debiteuren die het voorwerp 
uitmaken van een wanbetaling zoals bepaald in artikel VI.87. 
Het aantal debiteurenklassen dat bepaald is voor een ratingsysteem moet het mogelijk 
maken het risico voldoende te differentiëren, en dit ongeacht de activiteit van de 
instelling. De CBFA verwacht dan ook dat een instelling met een ruime activiteit een 
groter aantal debiteurenklassen definieert dan het minimum vermeld in artikel VI.71, § 
2. In alle gevallen zouden wederpartijen met een significant verschillend risico niet 
opgenomen moeten worden in eenzelfde debiteurenklasse (cf. vereiste over de 
concentratie van de risicoposities). 

Elke instelling moet het aantal debiteurenklassen van haar ratingsystemen en de 
verdeling van de wederpartijen over deze klassen, analyseren en verantwoorden, en dit 
minstens voor elk type wederpartij, evenals voor de hele portefeuille.  

 Elke grote concentratie moet door de instelling verklaard kunnen worden en een 
abnormale concentratie moet tot corrigerende maatregelen leiden (verbetering van het 
ratingproces, verhoging van het aantal klassen, ...). 

c.   Een instelling met een kredietportefeuille die geconcentreerd is op een bepaalde soort 
risicoposities, met wederpartijen met een gelijkaardig risico, kan een aantal 
debiteurenklassen hebben dat dicht bij het minimum ligt, zoals bepaald in artikel VI.71, 
§ 2. Dit aantal mag echter niet lager liggen dan dit minimum. De analyses en de 
verantwoordingen die deze instelling moet voorleggen, moeten eveneens aan de 
vereisten van punt b hierboven beantwoorden.  
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d. Het ratingsysteem van een instelling moet het mogelijk maken elke debiteur toe te 
wijzen aan een debiteurenklasse waaraan een PD gekoppeld is.  
De PD’s van elke debiteurenklasse moeten verschillend zijn en geordend zijn. 

Een debiteurenklasse vertegenwoordigt de beoordeling van het wanbetalingsrisico op 
deze debiteur op basis van een specifiek en onderscheiden geheel aan ratingcriteria, 
die het mogelijk maken de kans op wanbetaling (PD) te ramen. De definitie ervan moet 
een omschrijving omvatten van het niveau van het risico op wanbetaling dat de 
debiteuren van deze klasse kenmerkt, evenals de criteria die gebruikt worden om dit 
risiconiveau te differentiëren.  

Zo moet het kredietbeleid van een instelling het niveau van het wanbetalingsrisico dat 
aan elke debiteurenklasse gekoppeld is omschrijven (uitgeschreven definitie), evenals 
de normale kans op wanbetaling voor de debiteuren die erin opgenomen zijn.  
 Bovendien kunnen de tekens « + » of « - » die aan de alfa- of numerieke klassen 
worden toegekend slechts als aparte klassen in aanmerking genomen worden voor de 
berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten en voor de naleving van de 
vereisten vermeld in punt b hierboven, als de instelling gedetailleerde beschrijvingen 
van deze ‘gewijzigde’ klassen en de bijbehorende toewijzingscriteria gegeven heeft, en 
als de instelling een afzonderlijke PD-raming maakt voor deze ‘gewijzigde’ klassen. 

2° De dimensie faciliteit  

e. In principe zijn gelijkaardige vereisten als voor het ratingsysteem verbonden aan de 
debiteur van toepassing. De CBFA legt echter geen minimumaantal faciliteitenklassen 
vast voor de ratingsystemen die verband houden met de transactie. De instelling moet 
evenwel elke belangrijke concentratie aan faciliteiten in een specifiek risicosegment 
kunnen verklaren. Een abnormale concentratie moet tot corrigerende maatregelen 
leiden (verbetering van het ratingproces, verhoging van het aantal klassen, enz.). 

3° Specifiek geval van de risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering 
wanneer de instelling de 'slotting criteria' methode gebruikt. 

f. Wanneer de instelling de 'slotting criteria' methode gebruikt, houdt ze zich aan de 
regels vermeld in artikel VI.37, §2. 

 
B.2. Risicoposities op retailcliënteel 

Art. VI.72 

§ 1. Elk ratingsysteem dat wordt toegepast op risicoposities die behoren tot de categorie 
risicoposities op retailcliënteel, moet zowel het debiteuren- als het transactierisico weerspiegelen en 
rekening houden met alle relevante debiteuren- en transactiekenmerken. 

§ 2. Het risico is op zodanige wijze gedifferentieerd dat het aantal risicoposities in een 
gegeven klasse (grade) of pool toereikend is voor een zinvolle kwantificering en validatie van de 
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verlieskenmerken op het niveau van deze klasse of pool. De risicoposities en debiteuren zijn op 
zodanige wijze ondergebracht in klassen of pools dat buitensporige concentraties worden vermeden.  

§ 3. De instellingen tonen aan dat de procedure voor het onderbrengen van risicoposities in 
een bepaalde klasse of pool in een zinvolle risicodifferentiatie resulteert, een groepering van 
voldoende homogene vorderingen oplevert en een accurate en consequente raming van de 
verlieskenmerken op het niveau van de klasse of pool mogelijk maakt. Voor gekochte kortlopende 
vorderingen weerspiegelt deze groepering de overnemingspraktijken van de verkopers en de 
heterogeniteit van hun klanten.  

§ 4. Wanneer ze hun risicoposities onderbrengen in klassen of pools, houden de instellingen 
rekening met de volgende risicofactoren:  

a) de risicokenmerken van de debiteur; 

b) de risicokenmerken van de transactie, met inbegrip van het type product of 
zekerheid of beide. De instellingen voorzien in een afzonderlijke behandeling voor 
de gevallen waarin verschillende risicoposities door dezelfde zekerheid zijn gedekt; 

c) betalingsachterstallen, tenzij de instelling ten behoeve van de CBFA aantoont dat 
het voor de betrokken risicopositie geen significante  risicofactor is. 

a. De ratingsystemen van een instelling moeten het mogelijk maken elke debiteur en/of 
elke faciliteit toe te kennen aan een risicocategorie of -klasse (pool of grade) waaraan 
een kans op wanbetaling (PD) en/of een verlies bij wanbetaling (LGD) gekoppeld 
worden. 

b. Alle relevante risicofactoren die in aanmerking kunnen komen voor de creatie van 
groepen homogene risicoposities (klassen of pools) voor de risicoposities op 
retailcliënteel, moeten geanalyseerd worden door de instelling. Voor de creatie van 
deze groepen moeten deze risicofactoren in aanmerking genomen worden, hetzij 
rechtstreeks (voorbeeld: zoals expliciete criteria voor het bepalen van de groepen (dit 
is de groeperingsmethode op basis van segmentering)), hetzij onrechtstreeks 
(voorbeeld: zoals risicofactoren die gebruikt worden voor de raming van de aan deze 
groepen gekoppelde risicoparameters (dit is de groeperingsmethode op basis van de 
kenmerken van de debiteuren en van de transacties)). 

c.   De CBFA neemt dan ook geen voorschrijvende houding aan ten opzichte van de 
methode die de instelling kiest om haar risicoposities op retailcliënteel in de 
verschillende risicopositiegroepen (klassen of pools) van haar ratingsystemen onder te 
brengen, voor zover deze methode een gepast niveau van homogeniteit van deze 
groepen waarborgt, zoals omschreven in punt d. hieronder.  
Enkele voorbeelden van methodologieën zijn: de creatie van groepen op basis van 
statistische modellen of van methodes van beoordelingen door experten, op basis van 
het onderscheid tussen de applicatiescores of de gedragsscores, op basis van de PD-
klassen, van de types producten of transacties of van het statuut en de risicokenmerken 
ervan (met onder meer het statuut van achterstal). 
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d.  De instelling moet echter garanderen dat de gekozen methode het mogelijk maakt 
risicopositiegroepen (klassen of pools) te bepalen voor de risicoposities op 
retailcliënteel, waarvan de kredietrisicokenmerken voldoende homogeen zijn om, 
enerzijds, de integriteit, betrouwbaarheid en het gepaste karakter van de berekening 
van de reglementaire eigenvermogensvereisten te waarborgen, en anderzijds het 
gepaste beheer van het kredietrisico van deze risicoposities. Met het oog hierop moet 
de instelling de kenmerken analyseren van de risicoposities die in deze groepen 
opgenomen zijn. 
De instelling moet de keuze van haar segmenteringscriteria verantwoorden, en zo de 
gepaste omvang van de verschillende risicopositiegroepen (klassen of pools) bepalen. 
Deze keuzes moeten regelmatig herzien en, indien nodig, aangepast worden. In alle 
gevallen zouden risicoposities met een erg verschillend risico niet opgenomen mogen 
worden in eenzelfde groep (klasse of pool). De instelling moet elke belangrijke 
concentratie kunnen verklaren. Wat de concentratie van risicoposities in eenzelfde 
klasse of pool betreft, verwacht de CBFA eveneens dat de instelling normen naleeft die 
vergelijkbaar zijn met de opgelegde normen voor risicoposities die tot de categorie van 
de ondernemingen, van de instellingen, van de centrale overheden en van de centrale 
banken behoren. Zo zou een abnormale concentratie tot corrigerende maatregelen 
moeten leiden (verbetering van het ratingproces, verhoging van het aantal klassen of 
categorieën, ...). 

B.3. Criteria voor de onderbrenging in/toewijzing aan een klasse of pool (ratingcriteria) 

Art. VI.73 

§ 1. De instellingen passen specifieke definities, procedures en criteria toe voor de 
onderbrenging van hun risicoposities in de verschillende klassen of pools van een ratingsysteem.  

a) Deze definities, procedures en criteria van klassen en pools zijn voldoende 
gedetailleerd om de verantwoordelijke voor de ratings in staat te stellen om 
debiteuren of faciliteiten waaraan hetzelfde risico verbonden is, op consistente wijze 
in dezelfde klasse of pool onder te brengen, ongeacht de bedrijfslijnen, afdelingen 
en geografische locaties.  

b) De documentatie van het ratingproces moet derden in staat stellen te begrijpen hoe 
risicoposities in klassen of pools worden ondergebracht, te oordelen of een indeling 
bij een bepaalde klasse of pool terecht is, en de onderbrenging te reconstrueren. 

c) De criteria moeten tevens aansluiten bij de interne normen voor de verstrekking van 
leningen en bij de gedragslijnen voor de aanpak van risicovolle debiteuren en 
probleemfaciliteiten. 

§ 2. De instellingen houden rekening met alle relevante informatie voor het onderbrengen van 
hun debiteuren en kredietfaciliteiten in de verschillende klassen of pools. Deze informatie moet 
actueel zijn en de instellingen in staat stellen om de toekomstige ontwikkeling van de risicopositie te 
voorspellen. Hoe minder informatie een instelling bezit, hoe voorzichtiger zij te werk moet gaan bij de 
uitvoering van deze onderverdeling. Wanneer een instelling gebruik maakt van een externe 
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kredietbeoordeling als primaire factor voor de toekenning van een interne rating, moet ze ook rekening 
houden met andere relevante informatie.  

a. Een ratingsysteem moet specifieke definities, processen en criteria omvatten om de 
risicoposities toe te wijzen aan klassen of pools. Deze definities en criteria moeten 
zowel aannemelijk als intuïtief zijn, en dit om een relevante differentiatie van het risico 
te bekomen: 

- De definities en criteria moeten voldoende gedetailleerd zijn, zodat de 
ratingverantwoordelijken, debiteuren of faciliteiten met gelijkaardige 
kredietrisico’s altijd aan dezelfde klasse of dezelfde pool kunnen toewijzen, 
ongeacht de activiteitstakken, de departementen en de geografische vestiging. Als 
de definities en criteria verschillen volgens de types debiteuren of faciliteiten in de 
verschillende door de instelling gebruikte ratingsystemen, moet de instelling zich 
ervan vergewissen dat de verschillende incoherenties verantwoord en op passende 
wijze geïnventariseerd worden, om ervoor te zorgen dat er op alle nodige niveaus 
gepast rekening mee wordt gehouden. 

- De geschreven definities van de klassen of pools, de criteria en de 
toewijzingsprocessen moeten duidelijk en gedetailleerd genoeg zijn, zodat derden 
(interne of externe auditors, bevoegde autoriteiten) kunnen begrijpen hoe ze 
toegekend worden, de verrichting kunnen herhalen en kunnen beoordelen of de 
toewijzing aan de klassen of pools passend gebeurd is. De rechtvaardiging van de 
‘rating rationale’ is zeer belangrijk; een bevredigende backtesting alleen kan niet 
volstaan. 

- De criteria moeten bovendien overeenstemmen met de interne criteria op het vlak 
van leningen van de instellingen en met hun beleid ten aanzien van 
probleemdebiteuren en -faciliteiten.  

b. Alle belangrijke beschikbare informatie, die permanent bijgewerkt wordt, moet 
idealiter in aanmerking genomen worden in de klasse of pool (bijvoorbeeld: 
betalingsachterstand). Als er geen rekening wordt gehouden met bepaalde elementen 
die in principe relevant zijn, moet de instelling dit kunnen verantwoorden. De instelling 
moet evenwel erover waken dat de verschillende elementen van landenrisico op 
passende wijze in rekening gebracht worden. 

Relevante informatie die niet in aanmerking wordt genomen in een automatisch 
ratingsysteem, moet toch opgenomen worden via een ‘override’ van de automatische 
rating. Deze vereiste wordt evenwel soepel toegepast voor de risicoposities op 
retailcliënteel. Maar voor deze risicoposities verwacht de CBFA wel dat minstens de 
vaststellingen van foutieve ratings of toewijzingen aan pools of klassen die als foutief 
beoordeeld worden, doorgegeven worden aan en geanalyseerd worden door de 
personen die instaan voor de verbetering van de systemen.  

 Over hoe minder informatie de instelling beschikt, hoe meer ze blijk moet geven van 
omzichtigheid bij de toewijzing van haar risicoposities.  
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 Een externe rating kan aan de basis liggen van de toekenning van een interne rating, 
maar kan niet het enige criterium zijn waarmee rekening gehouden wordt. 

 

C. Indeling van risicoposities bij een klasse of pool (grade of pool) 

C.1. Risicoposities op ondernemingen, instellingen en centrale overheden en centrale banken 

Art. VI.74 

§ 1. Elke debiteur die behoort tot de categorie risicoposities op ondernemingen, instellingen, 
centrale overheden en centrale banken, wordt in het kader van het kredietacceptatieproces in een 
debiteurenklasse ondergebracht.  

§ 2. Voor de instellingen die eigen ramingen van verliezen bij wanbetaling (LGD’s) of 
omrekeningsfactoren (CF’s) mogen gebruiken, wordt elke risicopositie in het kader van het 
kredietacceptatieproces tevens in een kredietfaciliteitenklasse ondergebracht. 

§ 3. Instellingen die voor de toekenning van een risicoweging aan hun risicoposities 
ingevolge gespecialiseerde financiering de ‘slotting criteria’ methode toepassen, zoals beschreven in 
artikel VI.37, § 2, brengen elk van deze risicoposities overeenkomstig artikel VI.71, § 8 onder in een 
welbepaalde categorie. 

§ 4. Er wordt een afzonderlijke rating toegekend aan elke individuele juridische entiteit 
waarop  de  instelling  een  risico  loopt.  De  instelling  toont  ten  behoeve  van  de  CBFA  aan  dat  zij  
aanvaardbare beleidslijnen heeft uitgewerkt voor de behandeling van individuele cliënten-debiteuren 
en groepen verbonden cliënten.  

§ 5. Verschillende afzonderlijke risicoposities op eenzelfde debiteur worden in dezelfde 
debiteurenklasse ondergebracht, ongeacht verschillen in de aard van de specifieke transacties. De 
enige mogelijke uitzonderingen op deze regel zijn: 

a) het transferrisico, behorend bij een land, naargelang de risicoposities in de lokale 
dan wel in een vreemde munt uitgedrukt zijn; 

b) de gevallen waarin de met een risicopositie samenhangende garanties kunnen 
worden weerspiegeld door de indeling bij een andere debiteurenklasse; 

c)  de gevallen waarin de wetgeving inzake consumentenbescherming of bankgeheim, 
of elke andere wetgeving, de uitwisseling van gegevens over cliënten verbiedt. 

a) De dimensie debiteur: 

a. Het concept ‘groep van verbonden cliënten’ verwijst naar de definitie vermeld in titel X 
van dit reglement. 

297



 TITEL VI :DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING  

b. De rating van een wederpartij, die haar PD bepaalt, kan enkel worden beïnvloed door 
het wanbetalingsrisico; de achtergesteldheid van een vordering, een garantie of een 
beschikbare zekerheid kan niet in aanmerking worden genomen in de rating van de 
debiteur, met uitzondering van de gevallen die specifiek zijn bepaald in dit reglement.  

De CBFA kan aanvaarden dat externe steun (bv.: van de moederonderneming of de 
staat) de rating van een wederpartij beïnvloedt voor al haar transacties wanneer deze 
steun tot gevolg heeft dat het wanbetalingsrisico wordt gewijzigd en niet alleen de 
recuperatie bij wanbetaling. De criteria en voorwaarden voor de erkenning van externe 
steun moeten voorzichtig, duidelijk vastgelegd en gedocumenteerd zijn. 

Behoudens behoorlijk gemotiveerde uitzondering, kan steun slechts in aanmerking 
worden genomen in de rating wanneer deze met name geldig is voor alle crediteuren en 
alle (huidige en toekomstige) verplichtingen.  Ook geldt dat: 

- rekening moet worden gehouden met een eventueel negatief effect van de 
toegekende steun op de rating van de wederpartij die steun toekent; 

- de groepsrelaties de daling van de rating van een entiteit tot gevolg kunnen 
hebben (negatieve steun van een moederbedrijf). 

c. Er bestaan twee belangrijke uitzonderingen op het algemene toewijzingsprincipe van 
alle afzonderlijke risicoposities op eenzelfde debiteur aan eenzelfde rating. Ten eerste 
het geval van het transferrisico waarbij de instelling aan een debiteur verschillende 
ratings kan toekennen naargelang de faciliteit is uitgedrukt in lokale of vreemde munt; 
ten tweede wanneer de garanties en kredietderivaten verbonden aan een faciliteit in 
aanmerking mogen worden genomen om de ratingcategorie van deze faciliteit van de 
debiteur aan te passen (cf. de afdelingen over de bepaling van de kans op wanbetaling 
in titel VI, hoofdstukken 3 tot 6). In dat geval moeten de regels van dit reglement inzake 
het in aanmerking nemen van de kredietrisicomatigingstechnieken door de niet-
volgestorte protecties worden nageleefd (cf. titel VI, hoofdstukken 8 en 9, en de regels 
terzake die zijn vermeld in titel VI, hoofdstukken 3 tot 6).  

In deze beide gevallen kunnen verschillende afzonderlijke risicoposities op eenzelfde 
debiteur worden toegewezen aan verschillende klassen.  

d. De CBFA verwacht wel dat de juridische uitzonderingen vermeld in artikel VI.74, § 5, 
punt c) beperkt blijven. 

e.   Wanneer een risicopositie ingevolge gespecialiseerde financiering wordt aangegaan 
ten aanzien van een entiteit die geen afzonderlijke wettelijke entiteit is, en/of ten 
aanzien van een entiteit die andere activiteiten en andere materiële activa heeft, moet 
een enkele rating (en één PD) worden gebruikt voor de berekening van de 
reglementaire eigenvermogensvereisten. Bijgevolg wordt de beïnvloeding van 
wanbetaling toegepast voor alle faciliteiten van de onderneming, met inbegrip van haar 
risicoposities ingevolge gespecialiseerde financiering. 

 

298



 TITEL VI :DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING  

C.2. Risicoposities op retailcliënteel 

Art. VI.75 

Elke risicopositie op retailcliënteel wordt in het kader van het kredietacceptatieproces in een 
klasse of pool ondergebracht.  

C.3. Niet respecteren van de ratings geproduceerd door het systeem (Bijsturingen) 

Art. VI.76 

Wat de toewijzing aan een klasse of pool betreft, leggen de instellingen schriftelijk vast in 
welke situaties de inputparameters of resultaten van het toewijzingsproces kunnen worden bijgestuurd 
door subjectieve inschatting en welke personeelsleden zijn aangesteld om dergelijke bijsturingen goed 
te keuren. De instellingen noteren deze bijsturingen en duiden aan welke personeelsleden er 
verantwoordelijk voor zijn. Zij maken een analyse van de ontwikkeling van de risicoposities waarvan 
de oorspronkelijke rating is bijgestuurd, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de 
ontwikkeling van de risicoposities waarvan de rating door een welbepaalde persoon is bijgestuurd, 
waarbij voor alle verantwoordelijke personeelsleden verantwoording wordt afgelegd.  

a. De instelling moet principes bepalen, evenals een beleid van niet-naleving van de door 
de systemen geproduceerde ratings (« overridebeleid ») dat moet bijdragen tot de 
kwaliteit van de toewijzing van de ratings, rekening houdend met alle relevante 
informatie. Het menselijk oordeel is immers een noodzakelijk onderdeel van elk 
ratingsysteem en speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling, het gebruik en de 
verbetering van deze systemen (bijvoorbeeld wanneer informatie niet kan worden 
opgenomen in de bestaande automatische systemen).  

Ook moet de uitvoering van dit beleid worden opgevolgd om de eindkwaliteit van de 
toegewezen ratings te kunnen evalueren en garanderen. 

De uitgevoerde ‘overrides’ moeten worden gemotiveerd en elke beslissing moet worden 
bewaard om de uitvoering van het ratingtoezichtproces en van het interne 
validatieproces mogelijk te maken.  

De resultaten van de opvolging van de prestaties van de risicoposities waarvan de 
oorspronkelijke rating werd genegeerd, zouden in aanmerking genomen moeten 
worden bij het verbeteringsproces van de systemen.  

b.  Wanneer, voor de risicoposities van de categorie retailcliënteel, het menselijk oordeel 
niet kan primeren op de inputs of de resultaten geproduceerd door het ratingproces, 
moet de instelling minstens een procedure bepalen waarbij vaststellingen van foutief 
beoordeelde ratings of foutieve toewijzingen aan pools of klassen worden doorgestuurd 
en in aanmerking worden genomen bij het verbeteringsproces van de systemen. 
Bovendien moet de instelling deze bron van potentiële fouten op gepaste wijze in 
aanmerking nemen, met name bij de raming van de risicoparameters volgens het 
principe vermeld in punt f van de toelichting bij artikel VI.88 (conservatisme van de 
ramingen). 
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Onderafdeling IV – Integriteit van het indelingsproces 

A. Risicoposities op ondernemingen, instellingen en centrale overheden en centrale banken 

Art. VI.77 

§ 1. De indeling van de risicoposities op ondernemingen, instellingen, centrale overheden en 
centrale banken en de periodieke herziening van deze indeling, worden verricht of goedgekeurd door 
een onafhankelijke partij die geen rechtstreeks voordeel heeft bij de beslissing om krediet te 
verstrekken.  

§ 2. De indeling van de risicoposities wordt ten minste eenmaal per jaar door de instellingen 
herzien. Risicovolle debiteuren en probleemrisicoposities worden frequenter herzien. Bovendien gaan 
de instellingen over tot een herziening van elke debiteur of vordering indien hierover belangrijke 
informatie beschikbaar wordt.  

§ 3. De instellingen beschikken over een efficiënte procedure voor het inzamelen en 
actualiseren van relevante informatie over debiteurenkenmerken die een invloed hebben op hun kans 
op wanbetaling, en over transactiekenmerken die een invloed hebben op de verliezen bij wanbetaling 
(LGD’s) en/of de omrekeningsfactoren (CF’s).  

a. Een onafhankelijk proces voor de toewijzing van de interne ratings impliceert dat de 
partijen belast met de toewijzing van deze ratings verschillen van de relatiebeheerders 
en dat de personen die de ratings goedkeuren hoofdzakelijk worden geëvalueerd op de 
nauwkeurigheid van deze ratings. Een van de manieren voor de instellingen om beter tot 
objectieve en juiste risicoratings te komen, is ervoor te zorgen dat hun 
toewijzingsproces van de ratings onafhankelijk is. 

b. De onafhankelijkheid van het toewijzingsproces van de ratings hangt af van de manier 
waarop de instelling zich organiseert en haar activiteiten van krediettoekenning 
uitvoert. De elementen die in dit opzicht een rol zouden kunnen spelen zijn de aard van 
de activiteiten, de ondernemings- en beheercultuur, de segmentering van de markt en de 
producten, de business mix, de commerciële organisatie, de ICT-processen, enz. 
Bovendien veranderen de markten en de organisaties gaandeweg. Er bestaat dus geen 
vooraf bepaald model voor de organisatie van het toewijzingsproces van de interne 
ratings. De instelling moet er daarom permanent voor zorgen dat het toewijzingsproces 
van de interne ratings dat ze gebruikt, wordt gekenmerkt door een gepast 
onafhankelijkheidsniveau. 

c. Het toewijzingsproces van de ratings moet in ieder geval minstens worden uitgewerkt 
vanuit een benadering op basis van de risico’s, voor zover die zorgvuldig en voorzichtig 
is uitgedacht. Bij haar benadering op basis van de risico’s moet de instelling rekening 
houden met een weging gebaseerd op een van de risicocomponenten of alle 
risicocomponenten (bijvoorbeeld de PD en de EAD, of de EL) – zie ook de gebruikstest 
(use test). En hoewel het toewijzingsproces van de ratings kan verschillen van de ene 
instelling tot de andere en van de ene portefeuille tot de andere, gaat het meestal 
gepaard met drie functies die elk hun bestaansreden hebben: een aanbrengfunctie 
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(originator), een analysefunctie en een goedkeuringsfunctie. Elke persoon die betrokken 
is bij het toewijzingsproces zou tot een eigen beslissing moeten komen die steunt op een 
passende redenering (sterke punten, zwakke punten, motivatie). 

d. In alle gevallen moet de instelling toezien op het evenwicht tussen de aanbreng 
(origination), de analyse en de goedkeuring van de leningen (door interne controles, 
toezichtmechanismen, de eenhe(i)d(en) die belast is (zijn) met kredietrisicobeheer 
(CRC) of de interne audit) om belangenconflicten bij de toewijzing van de ratings te 
vermijden. In het algemeen zou het minimale onafhankelijkheidsniveau kunnen worden 
gerechtvaardigd voor de minst belangrijke wederpartijen van de betrokken markt, 
namelijk zeer kleine ondernemingen of KMO’s die tot de categorie retailcliënteel 
behoren. Een maximale onafhankelijksgraad daarentegen moet worden toegepast voor 
de belangrijkste wederpartijen van deze markt (bijvoorbeeld de ratings voor de grote 
ondernemingen – vooral wanneer deze motivaties steunen op de oordelen van experts).  

 Een van de significante factoren om te beoordelen of het door de instelling gebruikte 
toewijzingsproces van de ratings gepast is, is de beoordeling of er voldoende controles 
worden doorgevoerd om een lagere onafhankelijkheidsgraad in dit toewijzingsproces te 
compenseren. Deze controles moeten minstens een volledige en onafhankelijke 
beoordeling van de ratings omvatten door een functie gewijd aan de herziening (review) 
van de ratingsystemen. De eenheid die instaat voor het beheer van de kredietrisico’s 
(CRC) (artikel VI.66) speelt daarom een cruciale rol, vooral op het vlak van de 
beoordeling van de prestaties van de ratings en de permanente herziening van het 
ratingsysteem. 

e. De belangrijkste verantwoordelijkheid van de relatiebeheerders bestaat uit de 
verhandeling van de producten en diensten van de instelling; hun vergoeding is meestal 
verbonden aan het activiteitsvolume dat ze genereren. Wanneer deze personen ook 
verantwoordelijkheden hebben in de analyse en goedkeuring van de ratings, ontstaat er 
een inherent belangenconflict. Deze situatie doet zich meestal voor op de markt van de 
kleine ondernemingen. De betrokken relatiebeheerders zijn immers de enige personen 
die in contact komen met de plaatselijke ondernemingen en zijn dus het best geplaatst 
om de informatie te interpreteren en de kwantitatieve en kwalitatieve factoren van de 
toewijzing van de interne rating te analyseren.anneer deze personen  In dergelijke 
gevallen moeten permanente, strenge controles het potentiële onafhankelijkheidstekort 
compenseren (bijvoorbeeld: toezicht of benchmarking door onafhankelijke functies 
(bijvoorbeeld validatie a posteriori door andere “onafhankelijke” verantwoordelijken 
van de ratings toegewezen door de relatiebeheerders, enz.)). 

f. Een bijkomende manier om de onafhankelijkheid van de toewijzing van de ratings te 
garanderen, is het geleidelijk invoeren van prestatiemetingen die rekening houden met 
de risico’s. Het beheer gericht op de doelstellingen zou behalve de volumes ook de 
risicovariabelen moeten onderzoeken, zoals de gewogen risicovolumes of het voor het 
risico aangepaste rendement van de risicoposities, om potentiële belangenconflicten te 
verminderen. 

g. Bovendien moet de vereiste van integriteit in het indelingsproces van de risicoposities 
(toewijzing van de ratings) worden gerespecteerd na de toepassing van de overrides. 
Wanneer de analyse van de prestaties van de risicoposities waarvan de oorspronkelijke 
rating werd genegeerd, materiële incoherenties in de toewijzing van de ratings aan het 
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licht brengt, moet de instelling corrigerende acties nemen om deze situatie te verhelpen 
(bijvoorbeeld: invoering van bijkomende controleprocedures, herziening van het 
ratingsysteem, enz.).  

h. Daarnaast zou de kredietcontrole functie (artikel VI.66) permanent moeten nagaan of 
het model nog steeds het risico voorspelt en dit aan de hand van specifieke 
validatiesessies die, bijvoorbeeld, gebaseerd zijn op backtesting of benchmarking van 
resultaten van de modellen, rekening houdend met de overrides indien nodig.  

i. Om te bepalen of de frequentie van de herziening van de ratings hoger moet zijn dan 
éénmaal per jaar, moeten de instellingen een benadering hanteren die in verhouding 
staat tot de risico’s. Deze zou de nieuwe informatie van het door de instelling gebruikte 
proces moeten integreren teneinde relevante informatie te bekomen en bij te werken 
over de kenmerken van de debiteur die de PD's beïnvloeden en over de kenmerken van 
de transactie die de LGD's en, in voorkomend geval, de omrekeningsfactoren (CF's) 
beïnvloeden. 

 Knipperlichtmechanismen (early warning signals) zouden, in een laatste fase, een 
gedeeltelijk of volledig nieuw onderzoek van de betrokken ratings moeten motiveren. 
Dergelijke risicodetectie- of knipperlichtmechanismen zouden regelmatig opnieuw 
moeten worden geëvalueerd.  

 Bovendien zijn onafhankelijke controles nodig om na te gaan of de ratings snel genoeg 
worden bijgewerkt. 

 

B. Risicoposities op retailcliënteel 

Art. VI.78 

Voor de risicoposities op retailcliënteel actualiseren de instellingen ten minste eenmaal per jaar 
de indeling van hun debiteuren en kredietfaciliteiten of herzien zij de verlieskenmerken en de situatie 
van achterstalligheid van elke ratingpool. Ten minste eenmaal per jaar onderzoeken ze tevens, voor 
een representatieve steekproef, de status van de individuele risicoposities uit elke pool, om erop toe te 
zien dat de risicoposities nog steeds in de juiste pool zijn ondergebracht.  

a. De individuele risicoposities moeten worden toegewezen aan homogene risicogroepen 
(klassen of pools). Deze toewijzingen moeten ten minste jaarlijks worden herzien om te 
bepalen of de risicoposities moeten worden toegewezen aan andere 
risicopositiegroepen (klassen of pools). Dat is het principe van dynamische 
segmentering, het tegengestelde van een statische segmentering waarbij de toewijzing 
van de risicoposities aan de verschillende groepen ongewijzigd blijft maar de factoren 
die de risicoparameters bepalen, veranderen.  

b. Een instelling kan echter een statische segmentering gebruiken, wanneer ze kan 
aantonen dat de factoren die het risico van de risicopositiegroepen (en bijgevolg hun 
risicoparameters) bepalen, voldoende regelmatig worden aangepast om het behoud van 
de gepaste reglementaire eigenvermogensvereisten voor de betreffende risicoposities te 
garanderen. 
De ramingen van de risicoparameters die enkel zijn gebaseerd op informatie uit de 
toewijzingsfase van de risicoposities en die niet regelmatig worden aangepast door 
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rekening te houden met recente gegevens en nieuwe informatie, worden dus niet 
aanvaard, tenzij de instelling kan aantonen dat haar scores de relevante informatie 
voldoende integreren.  

Onderafdeling V - Gebruik van modellen 

Art. VI.79 

Indien een instelling gebruik maakt van een statistisch model of een andere mechanische 
methode om risicoposities in de verschillende debiteuren- of kredietfaciliteitenklassen of -pools onder 
te brengen, moet ze de volgende regels in acht nemen:  

a) zij moet ten behoeve van de CBFA aantonen dat haar model een goede 
voorspelkracht heeft en dat de eigenvermogensvereisten er niet door vertekend 
worden. De inputvariabelen moeten een coherente en efficiënte basis vormen voor 
de prognoses. Bovendien mag het model niet gekenmerkt worden door 
vertekeningen van betekenis; 

b) zij moet beschikken over een procedure voor de validatie van de in het model 
ingevoerde gegevens, waarbij onder meer de juistheid, volledigheid en relevantie 
van die gegevens worden getoetst; 

c) zij moet aantonen dat de gegevens die voor het opstellen van het model gebruikt 
werden, representatief zijn voor al haar debiteuren of risicoposities; 

d) zij moet voorzien in een regelmatige modelvalidatiecyclus met in het bijzonder een 
bewaking van de prestatie en stabiliteit van het model, de herbeoordeling van de 
modelspecificaties en de evaluatie van de modeloutputs aan de werkelijk 
gerealiseerde resultaten; 

e) zij moet het statistische model aanvullen met een menselijke beoordeling en 
toezicht om zich ervan te vergewissen dat het model goed wordt gebruikt en om de 
verkregen toewijzingen te toetsen. De controleprocedures zijn erop gericht de met 
de gebreken van het model samenhangende fouten op te sporen en te beperken. Bij 
subjectieve inschattingen wordt rekening gehouden met alle relevante informatie die 
niet door het model in aanmerking wordt genomen. De instelling dient schriftelijke 
instructies te voorzien die toelichten hoe de subjectieve inschattingen en de 
modelresultaten moeten worden gecombineerd. 

a. De toelichtingen (b) tot (d) van artikel VI.79 zijn van toepassing op de statistische 
modellen en op de mechanische methodes voor de toewijzing van de risicoposities aan 
de verschillende klassen of pools van debiteuren of faciliteiten. Toelichting (e) geeft 
informatie over de manier waarop de principes van artikel VI.79 worden 
getransponeerd naar de expertenratingsystemen. Toelichting (f) geeft informatie voor 
de hybride ratingsystemen.  
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1) statistische modellen en mechanische methodes 

b. De evaluatiemodellen van het kredietrisico en andere mechanische ratingprocedures 
gebruiken meestal slechts een subgeheel van de beschikbare informatie. Hoewel deze 
methodes soms klassieke fouten van de ratingsystemen, waarin het menselijk oordeel 
een belangrijke rol speelt, kunnen vermijden, kan ook het mechanische gebruik van 
beperkte informatie een bron van fouten zijn. De evaluatiemodellen van het 
kredietrisico en andere mechanische procedures kunnen de voornaamste of 
gedeeltelijke basis van de ratings vormen en gebruikt worden in de raming van de 
verliezen, inclusief de raming van de risicoparameters van de interne ratingsystemen. 
Een zekere dosis beoordeling en controle is evenwel nodig om te waarborgen dat met 
alle belangrijke informatie, ook deze van buiten het model, rekening wordt gehouden en 
dat het gekozen model op de gepaste manier wordt gebruikt.  

c. De volgende elementen moeten in aanmerking worden genomen bij de ontwikkeling van 
een automatisch ratingsysteem: 

- De instelling moet aantonen dat de gegevens die ze gebruikt voor de opbouw van 
het model representatief zijn voor al haar debiteuren. De periode die wordt 
gedekt door de steekproef moet voldoende lang zijn om een stabiel model te 
kunnen creëren. De definitie van wanbetaling die wordt gebruikt in de steekproef 
moet overeenstemmen met de definitie van wanbetaling vermeld in artikel VI.87; 
enkele verschillen kunnen aanvaardbaar zijn gedurende een beperkte 
overgangsperiode, op voorwaarde dat de risicoparameters op gepaste wijze 
opnieuw worden gekalibreerd. Er moet rekening worden gehouden met 
kwantitatieve en kwalitatieve variabelen. Een analyse van de ontbrekende en 
extreme waarden in de steekproef moet worden uitgevoerd. 

- Er moet een omgeving voor de ontwikkeling van de modellen worden bepaald 
(bv.: toegelaten personen en diensten, methodologisch kader, geschikte 
organisatie, …). De keuzes van de instelling moeten gerechtvaardigd worden. De 
instelling dient aan de CBFA te bewijzen dat een model voldoende voorspellend is 
en dat het gebruik ervan de reglementaire eigenvermogensvereisten niet vervalst. 
De variabelen die als basis dienen voor het model moeten een redelijk, volledig 
en intuïtief geheel van voorspellende variabelen vormen. Het model moet 
gemiddeld nauwkeurig zijn voor het hele gamma debiteuren en faciliteiten en mag 
geen bekende belangrijke afwijking vertonen.  

d. De volgende elementen moeten in aanmerking worden genomen bij het gebruik van een 
automatisch ratingsysteem: 

- Een procedure moet het mogelijk maken de gegevens te controleren die worden 
gebruikt door een statistisch voorspellingsmodel, waarbij de juistheid, 
volledigheid en gepastheid van de gegevens betreffende de toewijzing van een 
goedgekeurde rating geraamd worden. 
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- Het menselijk oordeel dat de resultaten van het model kan aanvullen, moet 
rekening houden met alle belangrijke informatie die het model heeft genegeerd, 
zoals bijvoorbeeld een wijziging in de operationele behandeling van een debiteur 
(bv.: opname in pre-contentieux) of van een faciliteit. Schriftelijke instructies 
moeten uitleggen hoe het menselijk oordeel en de conclusies van het model met 
elkaar moeten worden verenigd.  

- De instelling moet over procedures beschikken waarmee het menselijk oordeel de 
toewijzingen van ratings op basis van een model kan corrigeren, met name door 
het zoeken naar en beperken van fouten verbonden aan de bekende gebreken van 
het model en door geloofwaardige inspanningen om de prestaties ervan te 
verbeteren, te blijven leveren.  

- Een regelmatige cyclus van validatie van het model moet het mogelijk maken om 
toe te zien op de stabiliteit van de populatie en de omgeving (kredietbeleid, 
operationeel proces, …), de prestaties en de stabiliteit van het model, de 
coherentie tussen modellen te controleren, de conclusies van het model te toetsen 
aan de resultaten (backtesting) en de migraties te analyseren. Een specifieke 
analyse van de manuele overrides moet worden uitgevoerd, om na te gaan of ze 
niet wijzen op een zwakte van het model dat daarom moet worden herzien.  

 

2) Expertenratings 

e. De ratings die louter afkomstig zijn van experten kunnen bepaalde nadelen van de 
ratings op basis van statistische modellen vermijden; deze ratings vertonen echter 
andere risico's, zoals bijvoorbeeld een afwijkende beoordeling tussen verschillende 
experten.   
De instelling moet met de volgende elementen rekening houden, wanneer ze systemen 
gebruikt waarbij de ratings door experten worden toegewezen: 

- De coherentie tussen de experten moet maximaal gewaarborgd zijn, bijvoorbeeld 
door: 

-  het gebruik van een ratinghandboek; 

-  besprekingen tussen de verschillende experten (gekruiste herziening van de 
ratings, workshop, …); 

-  de realisatie van sectorale studies; 
-  de herziening van de ratings door de hiërarchie; 

-  de herziening van de ratings door een bevoegde en onafhankelijke entiteit. 

- Er moet zoveel mogelijk worden geobjectiveerd (bepaling van drempels, zelfs 
louter indicatieve, voor bepaalde ratio's; eenduidige bepaling binnen de instelling 
van de hoedanigheid van de bevoegde overheid, enz.). 

- De bekwaamheid van de experten moet voortdurend verder worden ontwikkeld, 
bijvoorbeeld via opleidingen, bezoeken ter plaatse, …. 
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- De ‘rating rationele’ moet duidelijk en volledig worden gedocumenteerd. 

 

 3) Hybride ratingsystemen 

f. Wanneer de instelling ratingsystemen gebruikt die het midden houden tussen 
statistische modellen en zuivere expertenmodellen (bv.: ‘expert constrained’), moet ze 
ervoor zorgen dat wordt voldaan aan de voornoemde vereisten voor de statistische 
modellen en mechanische methodes evenals voor de expertensystemen.  

Onderafdeling VI - Validatie van de interne ramingen 

Art. VI.80 

§ 1. De instellingen beschikken over deugdelijke systemen om de juistheid en de consistentie 
van  hun  ratingsystemen  en  -procedures  evenals  de  raming  van  alle  relevante  risicoparameters  te  
valideren. Ze tonen ten behoeve van de CBFA aan dat dit interne validatieproces hen in staat stelt om 
de werking van hun interne risicorating- en risico-inschattingsystemen op consequente en zinvolle 
wijze te beoordelen.  

§ 2. De instellingen vergelijken geregeld de gerealiseerde wanbetalingsgraden met de PD-
ramingen voor elke ratingklasse. Wanneer deze wanbetalingsgraden buiten het voor de desbetreffende 
klasse verwachte bandbreedte vallen, onderzoeken ze specifiek wat de redenen zijn voor deze 
afwijking. De instellingen die van eigen ramingen van LGD’s of omrekeningsfactoren (CF’s) gebruik 
maken, voeren voor deze ramingen een soortgelijk onderzoek uit. Bij die vergelijkingen wordt gebruik 
gemaakt van historische gegevens die een zo lang mogelijke periode bestrijken. De instellingen leggen 
de methoden en gegevens die ze voor de vergelijkingen gebruiken, schriftelijk vast. Hun analyses en 
de documentatie worden ten minste eenmaal per jaar bijgewerkt.  

§ 3. De instellingen maken tevens gebruik van andere kwantitatieve validatie-instrumenten en 
van vergelijkingen met relevante externe gegevensbronnen. Hun onderzoek is gebaseerd op gegevens 
die passend zijn voor de betreffende portefeuille, regelmatig worden bijgewerkt en betrekking hebben 
op een relevante waarnemingsperiode. Bij de interne beoordeling van de werking van hun 
ratingsystemen gaan ze uit van een zo lang mogelijke periode.  

§ 4. De voor de kwantitatieve validatie gehanteerde methoden en gegevens zijn consistent in 
de tijd. Elke wijziging in de ramings- en validatiemethoden en –gegevens (zowel gegevensbronnen als 
bestreken periodes) wordt schriftelijk toegelicht.  

§ 5. De instellingen hebben deugdelijke interne normen vastgesteld voor de gevallen waarin 
gerealiseerde PD’s, LGD’s, omrekeningsfactoren (CF’s) en totale verliezen (waarbij gebruik wordt 
gemaakt van EL) in voldoende significante mate van de verwachtingen afwijken om twijfel te doen 
ontstaan omtrent de juistheid van de betrokken ramingen. In deze normen wordt rekening gehouden 
met de conjunctuurcycli en met elke soortgelijke systematische variabiliteit van de wanbetalingsgraad. 
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Wanneer de gerealiseerde waarden de verwachte waarden blijven overtreffen, stellen de instellingen 
hun ramingen opwaarts bij om hun wanbetalings- en verliesgraad te weerspiegelen.  

a. De effectieve leiding van de instelling draagt de verantwoordelijkheid te verzekeren dat 
de ratingsystemen die worden gebruikt, zoals bepaald in artikel VI.68, § 1, voldoen aan 
de minimumvereisten vastgelegd in dit reglement. Hiervoor wordt verwacht dat ze een 
passend intern validatieproces van haar ramingen bepaalt. 

b. In het algemeen en onverminderd de vereisten die zijn vastgelegd inzake de use test 
(bijvoorbeeld in de artikelen VI.64 en VI.88, § 7), moet de validatie rekening houden 
met de verschillende doelstellingen waarvoor een interneratingsysteem (zoals bepaald 
in artikel VI.68, § 1) wordt gebruikt, ongeacht of ze reglementair zijn of intern.  De 
validatie moet daarom een controle van het passend karakter van de aanpassingen die 
werden doorgevoerd om elk intern gebruik van de interneratingsystemen te 
waarborgen, omvatten.  

 De validatie moet worden uitgevoerd voor alle parameters en systemen die de instelling 
gebruikt, zelfs voor deze die voor intern gebruik zijn bestemd. De CBFA besteedt 
bijzondere aandacht aan de validatie die het de instelling mogelijk maakt om na te 
gaan of haar ratingsystemen geschikt zijn voor de bepaling van de reglementaire 
eigenvermogensvereisten.  

c. De validatie omvat een geheel van processen en activiteiten waarmee kan worden 
nagegaan of de door de instelling gebruikte ratingsystemen het mogelijk maken om 
ratings toe te wijzen aan de verschillende risicoposities, debiteuren of faciliteiten, die 
het kredietrisico gepast differentiëren en die toelaten om risicoparameters (zoals PD, 
LGD en CF) te creëren die de verschillende aspecten van het risico op gepaste wijze 
kenmerken.  

 Hiertoe moet de door de instelling gebruikte validatie garanderen dat wordt voldaan 
aan de vijf hierna volgende principes. 

1) Principe 1:  

De ramingen van de risicoparameters van de instelling moeten voorspellend zijn. 
Hoewel ze steunen op historische gegevens, moeten ze ook toekomstgericht zijn 
(forward-looking). De ratingsystemen zouden het risico verbonden aan de risicoposities 
efficiënt moeten differentiëren (dwz dat risicoposities met lagere ratings een hoger 
verliesrisico moeten krijgen) en ze kalibreren (dwz de verliesrisico’s nauwkeurig 
kwantificeren). De ratingsystemen zouden bovendien een passend niveau van 
consistentie moeten vertonen. Als de processen die worden gebruikt om risicoramingen 
toe te wijzen niet nauwkeurig zijn, riskeren deze ramingen niet voldoende voorspellend 
te zijn of kunnen de ramingen de reglementaire eigenvermogensvereisten over- of 
onderschatten. Bijgevolg zou de validatie toegespitst moeten zijn op de beoordeling van 
de ‘forward looking’ nauwkeurigheid van de ramingen van de risicoparameters, de 
processen die worden gebruikt om deze ramingen toe te kennen en de toezicht- en 
controleprocedures (oversight) die worden gebruikt om te garanderen dat de 
voorspellingsnauwkeurigheid van deze ramingen in de tijd behouden blijft. In het 
algemeen zou het validatieproces ertoe moeten aanzetten om de risicoparameters 
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opnieuw te evalueren als de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de 
verwachte resultaten. 
Om de voorspellingsnauwkeurigheid van haar risicoramingen en de effectieve 
differentiëring en de kalibrering van de risico’s te garanderen, moet de instelling eerst 
in het algemeen het passend karakter van al haar ratingsystemen nagaan. 

Deze evaluatie dekt minstens de volgende punten: 

 Nagaan of elk ratingsysteem voldoende objectief, nauwkeurig, stabiel en 
voorzichtig is. 

-  Met het oog op de objectiviteit moeten een beleid en normen worden ingevoerd 
die garanderen dat de ratings en ramingen op coherente wijze worden 
toegepast op de leningnemers en de faciliteiten met gelijkaardige 
risicokenmerken en -niveaus. Het menselijk oordeel vormt een noodzakelijk 
onderdeel van elk ratingsysteem. Het speelt een belangrijke rol bij de 
ontwikkeling van het systeem en bij de toewijzing van individuele ratings en 
ramingen, met inbegrip van de overrides. De instellingen moeten evenwel in 
staat zijn te controleren hoe het gebruik van dit oordeel wordt beheerd, om tot 
coherente resultaten te komen. (Om de resultaten te kunnen vergelijken met de 
verwachte prestaties, zouden de instellingen moeten kunnen nagaan hoe hun 
ramingen werden aangepast op basis van het meest waarschijnlijke resultaat.) 

-  Met het oog op de nauwkeurigheid moeten een beleid en normen worden 
ingevoerd aangaande de verwachte prestaties van het ratingsysteem 
(resultaten versus voorspellingen) en de integriteit van de inputs in het 
ratingsysteem en hun omzetting in outputs. 

-  Met het oog op de stabiliteit moeten een beleid en normen worden ingevoerd 
die garanderen dat de ratings en ramingen min of meer ongewijzigd blijven als 
het onderliggende risico geen variaties vertoont. Dit zou geen wijzigingen 
mogen verhinderen die inherent zijn aan de ratingfilosofie van het systeem. 

-  Met het oog op de voorzichtigheid moeten een beleid en normen worden 
ingevoerd die de oorsprong en de omvang van de onzekerheid in de ratings en 
de ramingen, en de voorzichtigheidsgraad, identificeren. Het beleid zou in het 
bijzonder moeten aangeven waar en uitleggen hoe de instelling haar 
voorzichtige houding toepast volgens de vereisten van de terzake geldende 
reglementeringen. 

De instellingen zouden moeten beschikken over een beleid en normen die de 
nauwkeurigheidsgraden dekken (en, wanneer dit relevant is, het 
differentiëringsvermogen), de aanvaardbare afwijkingsniveaus ten opzichte van de 
verwachte prestaties en de te nemen maatregelen wanneer deze aanvaardbare 
niveaus worden overschreden. Ze zouden ook moeten beschikken over een 
duidelijk beleid om het hoofd te bieden aan omstandigheden waarin deze normen 
zouden kunnen worden gewijzigd. 

308



 TITEL VI :DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING  

 De opportuniteit van de filosofie van elk ratingsysteem. 

Om het passend karakter van de filosofie van elk ratingsysteem na te gaan, ziet de 
instelling erop toe dat: 

-  ze de filosofie achter de toewijzing van een klasse of pool en in het bijzonder 
de onderliggende risicofactoren volledig begrijpt, en dat ze goed begrijpt of ze 
homogene klassen of pools creëren ten opzichte van de raming die moet 
worden gemaakt door het ratingsysteem. (Een voorbeeld over de dimensie 
« PD » is het volgende: zijn de risicocategorieën homogeen ten opzichte van 
de kans dat elke debiteur van elke risicocategorie zich in het komende jaar 
schuldig maakt aan wanbetaling, rekening houdend met alle informatie die 
momenteel beschikbaar is, met inbegrip van de informatie over de debiteur en 
de economische informatie; of ten opzichte van de kans dat elke debiteur van 
elke risicocategorie zich in het komende jaar schuldig maakt aan wanbetaling, 
rekening houdend met alle beschikbare informatie en de hypothetische 
economische omstandigheden van een stressscenario?); 

-  er wordt geëvalueerd of de methode die gebruikt wordt om de risicoparameter 
te kwantificeren geschikt is voor de filosofie achter de toewijzing van de 
klassen of pools; 

-  ze de kenmerken, met inbegrip van de dynamiek, van haar ratings en haar 
ramingen van risicoparameters volledig begrijpt; 

-  het passend karakter van de  kenmerken – met inbegrip van de dynamiek – van 
de ratings en de ramingen van risicoparameters voor hun verschillende 
gebruiksdoeleinden, geëvalueerd; 

-  ze de impact van de kenmerken, met inbegrip van de dynamiek, van de ratings 
en de ramingen van risicoparameters, op de dynamiek en de volatiliteit van de 
reglementaire eigenvermogensvereisten, volledig begrijpt. 

De instelling moet bijvoorbeeld minstens beschikken over een beleid voor de 
bepaling van de filosofieën die de ratingsystemen moeten kenmerken. In 
gedetailleerde documentatie zou ze ook de filosofie van elk ratingsysteem moeten 
uitleggen, evenals de verwachte evolutie van de klassen (grades) en de 
risicoparameters ten opzichte van de schommelingen van de algemene 
economische cyclus of van meer specifieke cycli, volgens de mate waarin ze 
relevant zijn voor elk van de risicoparameters. Dit beleid zou moeten bepalen of 
de toepassing van het voorzichtigheidsprincipe (conservatisme) een impact heeft 
op de toewijzingen van de ratings en de ramingen van de risicoparameters, en in 
voorkomend geval uitleggen hoe deze impact tot uiting komt. 

Wanneer een instelling verschillende ratingsystemen met verschillende filosofieën 
gebruikt, is zowel voor de toewijzingen van de ratings als voor de ramingen van de 
risicoparameters, voorzichtigheid geboden bij het gebruik van informatie 
afkomstig van een (intern of extern) ratingsysteem met een andere ratingfilosofie. 
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Men denkt met name aan het gebruik van rating- of wanbetalingsgegevens die 
afkomstig zijn van ratingagentschappen. 

Wanneer een instelling verschillende ratingsystemen gebruikt met verschillende 
kenmerken (bijvoorbeeld aangaande de filosofie, het niveau van de objectiviteit, 
nauwkeurigheid en stabiliteit of de voorzichtigheid), moet ze nagaan of de 
verschillende systemen voldoende coherent zijn en/of de verschillen tussen de 
systemen goed begrepen worden. Dit inzicht moet het de instelling minstens 
mogelijk maken om een gepaste manier te bepalen om de informatie van de 
verschillende ratingsystemen te combineren/cumuleren wanneer dat nodig is. De 
hypotheses die worden gebruikt om een dergelijke combinatie/cumulatie te 
bekomen en de potentiële onnauwkeurigheden die eruit kunnen voortvloeien, 
zouden volledig begrepen moeten worden. 

De instelling zou bijvoorbeeld minstens de manier moeten beschrijven waarop de 
combinatie van de informatie afkomstig van ratingsystemen met verschillende 
filosofieën de dynamiek en de volatiliteit van de reglementaire 
eigenvermogensvereisten beïnvloedt. 

2) Principe 2: 

De instelling is in de eerste lijn verantwoordelijk voor de validatie. 

De CBFA neemt in de eerste lijn geen verantwoordelijkheid op voor de validatie van de 
ratingsystemen van de instelling. De instelling vervult hierin de eerste rol en moet 
bijgevolg haar eigen ratingsystemen valideren om aan te tonen hoe zij tot haar 
risicoramingen is gekomen, en om te bevestigen dat haar toewijzingsprocessen van 
risicoramingen een goede kans bieden om het verwachte resultaat op te leveren en de 
verwachte prestaties te blijven realiseren. De CBFA van haar kant evalueert de 
validatieprocessen en -resultaten van de instellingen; ze kan in dit opzicht steunen op de 
resultaten van aanvullende processen die ze zelf heeft vastgelegd of bij derden heeft 
bekomen, teneinde een redelijke zekerheid te bekomen over de validatie door de 
instelling. 

3) Principe 3: 

De validatie is waarschijnlijk een opgevolgd en repetitief proces waarmee de 
instellingen, en parallel ook de CBFA, regelmatig hun validatiemiddelen verfijnen 
volgens de veranderingen in de marktvoorwaarden en de omstandigheden waarin de 
activiteit wordt uitgevoerd. De instellingen en de CBFA moeten bijgevolg een 
permanente dialoog voeren over de sterke en de zwakke punten van de specifieke 
ratingsystemen. 

De instellingen moeten hun validatietechnieken aanpassen en verbeteren om de 
veranderingen in de praktijken van de sector te integreren, van zodra aanvullende 
gegevens beschikbaar zijn. 
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4) Principe 4: 

Er bestaat geen unieke validatiemethode. 

Hoewel sommige validatiemiddelen (bijvoorbeeld backtesting, benchmarking, replicatie, 
enz.) bijzonder nuttig kunnen zijn, bestaat er geen universeel validatiemiddel voor alle 
portefeuilles van alle instellingen. Backtesting bijvoorbeeld is soms moeilijk toe te 
passen op portefeuilles met een gering aantal historische wanbetalingen. Het kan 
gebeuren dat validatietechnieken gaandeweg convergeren, maar in de praktijk 
verschillen validatietechnieken waarschijnlijk van de ene portefeuille tot de andere 
(bijvoorbeeld tussen leningen aan particulieren en kredieten aan grote ondernemingen) 
en van de ene markt tot de andere. De filosofie achter het ratingsysteem moet overigens 
goed worden begrepen en in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de 
geschikte validatiemiddelen en -technieken die moeten worden toegepast. Dat geldt 
zowel voor de keuze van de validatiemethodes bestemd voor de beoordeling van de 
nauwkeurigheid en stabiliteit van een ratingsysteem, als voor de keuze van de methodes 
waarmee de geschiktheid wordt nagegaan van de stresstests die op het systeem worden 
toegepast. 

Een validatieproces moet een combinatie zijn van een analyse van 'developmental 
evidence’ (evaluatie van de logica van de benadering, de gezondheid van het concept, 
voorafgaande statistische tests), van controles van de benchmarking en van de 
processen (vergelijkingen met andere relevante methodes, controle of het gebruik 
strookt met de oorspronkelijke doelstellingen) en een analyse van de resultaten 
(backtesting). 

Het evenwicht dat moet worden gevonden in het gebruik van deze respectieve middelen 
varieert van het ene ratingsysteem tot het andere, bijvoorbeeld in functie van de 
betrouwbaarheidsgraad van de analyse van de resultaten (backtesting). 

5) Principe 5: 

De validatie zou zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen moeten omvatten. 

Hoewel de validatie kan worden beschouwd als een louter technisch-wiskundige 
oefening waarmee aan de hand van statistische technieken resultaten worden 
vergeleken met ramingen – en het juist is dat deze technische middelen in bepaalde 
omstandigheden een cruciale rol kunnen spelen bij dergelijke evaluaties -, zou het 
wellicht niet volstaan om enkel de vergelijkingen tussen de voorspellingen en de 
waargenomen resultaten in overweging te nemen. Bij de evaluatie van de globale 
prestaties van een ratingsysteem is het ook belangrijk om de componenten van het 
ratingsysteem (gegevens, modellen, enz.) en de structuren en de processen achter het 
ratingsysteem te evalueren. Een dergelijke procedure zou met name moeten voorzien in 
een evaluatie van de controles (met name op het vlak van onafhankelijkheid), de 
documentatie, het intern gebruik en andere relevante kwalitatieve factoren.  

De analyse van de resultaten (backtesting) volstaat niet als validatietechniek van het 
geheel of een deel van het ratingsysteem. Naarmate de analyse van de resultaten 
behoorlijk strookt met de ramingen, wordt het minder noodzakelijk om zich te baseren 
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op andere elementen. Toch moet de instelling zelfs in deze gevallen zorgvuldig de 
mogelijkheid onderzoeken van toekomstige veranderingen in de economische omgeving, 
de samenstelling van de leningnemer, de praktijken van de instelling enz. Deze 
elementen zijn immers factoren die de toekomstige geldigheid van de ramingen in het 
gedrang kunnen brengen. Wanneer de analyse van de resultaten (backtesting) een 
lagere betrouwbaarheidsgraad vertoont, moet er meer aandacht worden besteed aan de 
manier waarop het ratingsysteem is toegepast en in de praktijk wordt gebruikt, op de 
redelijkheid van andere gebruikte validatieprocedures en de manier waarop ze worden 
gecontroleerd, en op het bestaan van een gepaste technologische en controleomgeving. 

Ter aanvulling van de louter kwantitatieve technieken, moeten de instellingen in staat 
zijn om voldoende ervaring en menselijk oordeel aan de dag te leggen bij de 
ontwikkeling, vervolmaking, interpretatie en validatie van de ratingsystemen en de 
ramingen. 

De kwalitatieve fase van de evaluatie van de instelling zou een aandachtig onderzoek 
moeten omvatten van de manier waarop de verschillende informatie wordt 
geïnterpreteerd om te komen tot de uiteindelijke toewijzing van klassen of pools en tot 
de ramingen van parameters.  

Hierna volgen een aantal elementen die de CBFA wil terugvinden in het kader van de 
validatie door een instelling.  

Wegens de huidige moeilijkheid om een validatie van de ramingen van de 
risicoparameters die zijn ontwikkeld in het kader van IRB, te realiseren en de 
moeilijkheid verbonden aan het veelvuldig gebrek aan gegevens om doorslaggevende 
backtestings te realiseren, wordt van de instellingen verwacht dat ze al deze elementen 
gebruiken.  

Het relatieve belang van deze elementen kan evenwel verschillen naargelang van het 
type ratingsysteem, wederpartij of de beschikbaarheid van historische gegevens.  

Toch wordt van de instellingen verwacht dat ze een coherente validatiemethode 
toepassen voor alle ratingsystemen, en dit om de vergelijking tussen ratingsystemen te 
vergemakkelijken en ‘cherry picking’ onder de verschillende mogelijke analyses te 
vermijden.  

 

Voorbeelden van technieken die moeten worden gebruikt in het kader van de validatie: 

- Analyse van de logica van het interneratingsysteem (‘developmental evidence’) 

 Het betreft hier een analyse van de kwaliteit van het ontwerp van het 
ratingsysteem (kan men verwachten dat het redelijk werkt?); voorbeelden: 
analyse van de gebruikte statistische technieken; analyse van de gebruikte ratio’s; 
analyse van de methode om de drempels van bepaalde ratio’s te bepalen die 
worden gebruikt in een ratingsysteem ‘expert constrained’.  
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- Controle van het toewijzingsproces van de rating 

Voorbeelden: is de code van het programma die gebruikt werd om de rating te 
bekomen, correct? Heeft de expert het ratingbeleid gerespecteerd? Zijn de 
gegevens, gebruikt om de rating af te leiden, correct? 

- Monitoring van de overrides van modellen of het beleid 

- Uitvoering van statistische tests  
Er wordt verwacht dat verschillende 'klassieke’ statistische tests worden 
uitgevoerd (Gini (Power-stat), analyse van resten, controle van de hypotheses die 
worden gebruikt in het model, …) en dit ook over een andere tijdsperiode en 
buiten de steekproef. Wanneer de uiteindelijke rating afkomstig is van de 
combinatie van verschillende modellen, moet elk model individueel worden 
geanalyseerd.   

- Uitvoering van prestatie- en stabiliteitstests van de modellen 

 Er moeten verschillende kwantitatieve tests worden uitgevoerd; bv:  
- prestaties van het model voor risicoposities op wederpartijen van 

kleine/grote omvang, van verschillende sectoren, … (binnen de populatie 
waarop het model gericht is); 

- gevoeligheid van het model voor een kleine wijziging in een input, voor 
extreme waarden, … 

- De stabiliteit van de populatie en de omgeving (kredietbeleid, operationeel proces, 
…) moet worden gecontroleerd. 

- Benchmarking  
 Het is de bedoeling dat alternatieve middelen worden gebruikt om het redelijk 

karakter van de gebruikte interneratingsystemen te analyseren; voorbeelden van 
alternatieve middelen:  

- re-rating door experts van een steekproef van risicoposities waaraan het 
gebruikelijke ratingsysteem van de instelling een rating heeft toegewezen; 

- vergelijking met ratings geleverd door externe modellen, externe gegevens 
(bv: pooled data) of ratingagentschappen;  

- vergelijking met ratings geleverd door andere interne modellen, ontworpen 
voor verschillende maar toch gelijkende wederpartijen (bv: Vergelijking, 
voor de grootste KMO’s, van de ratings geleverd door hun model met de 
ratings geleverd door het model dat wordt gebruikt voor wederpartijen 
waarvan de omvang iets groter is dan die van KMO's);  
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- controle van de regels voor de mapping van de interne ratings naar externe 
ratings, door een interne rating toe te kennen aan een steekproef van 
wederpartijen die over een externe rating beschikken (en die geen 
kredietrelatie hebben met de betrokken instelling). 

- Backtesting 

De vergelijking van de ramingen met de realisaties is een sleutelelement in de 
validatie. Hoe schaarser de gegevens aan de hand waarvan deze backtestings 
kunnen worden uitgevoerd, hoe meer wordt verwacht dat de instellingen andere 
validatietechnieken gebruiken (benchmarking, analyse van de ‘developmental 
evidence’, …). Bij de interpretatie van de resultaten van de backtesting moet 
rekening worden gehouden met de toegepaste ratingfilosofie. Als een instelling 
haar ramingen aanpast om conservatief te zijn, moet de backtesting worden 
uitgevoerd op de twee niveaus (aangepaste en niet-aangepaste raming).  

- Analyse van de migraties en van de variatie van de verdeling van de ratings van 
de wederpartijen 

De analyse van de migraties kan met name nuttig zijn bij de analyse van de 
ratingfilosofie.  

De resultaten van al deze analyses moeten worden gecombineerd om te komen tot 
een globale beoordeling van de kwaliteit van een ratingsysteem. Er wordt 
verwacht dat de technieken die bij de validatie worden gebruikt gaandeweg 
verbeteren.  

 

Onderafdeling VII – Documentatie van de ratingsystemen 

Art. VI.81 

§ 1. De instellingen leggen de opzet en de operationele modaliteiten van hun ratingsystemen 
schriftelijk vast. Uit de documentatie blijkt dat de in deze titel en in titel IV gestelde 
minimumvereisten in acht worden genomen. Daarnaast komen onder meer volgende onderwerpen aan 
bod: portefeuillespreiding, ratingcriteria, verantwoordelijkheden van partijen die ratings toekennen aan 
debiteuren en risicoposities, de frequentie waarmee de ratingtoewijzing wordt herzien en het toezicht 
op het ratingproces door de directie.  

§ 2. De instellingen leggen de motivering voor hun keuze van de ratingcriteria en de analyse 
ter ondersteuning van deze keuze schriftelijk vast. Ze documenteren ook alle belangrijke wijzigingen 
in het ratingproces en in die documentatie wordt aangegeven welke wijzigingen werden aangebracht 
sinds de laatste evaluatie door de CBFA. Ook de organisatie van de toekenning van ratings, met 
inbegrip van de procedure voor de toekenning van ratings en de internecontrolestructuur, wordt 
schriftelijk vastgelegd in een ander document.  
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§ 3. De instellingen leggen de intern gehanteerde specifieke definities van wanbetaling en 
verlies schriftelijk vast en tonen aan dat deze definities consistent zijn met die in dit reglement.  

§ 4. Indien een instelling in het kader van haar ratingproces statistische modellen gebruikt, 
legt zij de methodologie ervan schriftelijk vast in een document, waarin:  

a) in detail de theorie, de hypotheses en/of de wiskundige en empirische grondslagen 
voor de toewijzing van ramingen aan bepaalde klassen, debiteuren, risicoposities of 
pools, evenals de gegevensbron(nen) die voor de evaluatie van het model gebruikt 
worden, wordt beschreven; 

b) een strikt statistische procedure (met inbegrip van out-of-time en out-of-sample 
prestatietests) voor de validatie van het model wordt vastgelegd; en 

c) wordt aangegeven onder welke omstandigheden het model niet efficiënt werkt. 

§ 5. Het gebruik van een model, verkocht door een derde die aanvoert dat het om eigen 
technologie gaat, houdt niet in dat een vrijstelling wordt verkregen van de documentatieplicht en 
andere verplichtingen die voor ratingsystemen gelden. De instelling dient aan de eisen van de CBFA te 
voldoen.  

a. Schriftelijke documentatie dient het ontwerp van de interneratingsystemen en de 
operationele modaliteiten ervan te preciseren.  

Deze documenten moeten bijvoorbeeld aantonen dat de instelling de minimumnormen 
naleeft. Daarnaast moeten er onderwerpen in aan bod komen zoals de differentiëring 
van de portefeuilles, de ratingcriteria, de verantwoordelijkheden van de partijen die 
ratings toewijzen aan debiteuren en faciliteiten, de bepaling van uitzonderingen op de 
ratings, de partijen die bevoegd zijn om de uitzonderingen goed te keuren, de frequentie 
van de herziening van de ratings en het toezicht op het ratingproces. De instelling moet 
schriftelijk aangeven waarom ze haar interneratingcriteria heeft gekozen, en analyses 
kunnen voorleggen waaruit blijkt dat deze criteria en procedures ratings kunnen 
opleveren waarmee de risico’s aanzienlijk kunnen worden gedifferentieerd. De 
ratingcriteria en -procedures moeten regelmatig worden herzien om na te gaan of ze 
volledig toepasbaar blijven op de huidige portefeuille en op de omgeving. Een 
document moet bovendien de belangrijkste wijzigingen aan het risicoratingproces 
aangeven, met de rechtvaardiging ervan, en met name toelaten om de wijzigingen te 
onderscheiden die werden doorgevoerd na de laatste herziening door de CBFA. Ook 
het toewijzingssysteem van de ratings, met inbegrip van de interne controlestructuur, 
moet worden toegelicht.  

b. De instellingen moeten schriftelijk aangeven welke bijzondere definities van 
wanbetaling en verlies zij hanteren en aantonen dat ze coherent zijn met de 
reglementaire definities van wanbetaling bedoeld in artikel VI.87. 

c. Als het ratingproces statistische modellen gebruikt, moet de instelling er de 
methodologieën van uitleggen in documenten die met name volgende elementen 
bevatten: 
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- een gedetailleerde beschrijving van de theorie, de hypotheses en/of de wiskundige 
en empirische bases van de toewijzing van de ramingen aan categorieën, 
individuele leningnemers, risicoposities, en van de gegevensbronnen aan de hand 
waarvan het model wordt geëvalueerd;  

- een strikt statistisch validatieproces van het model (met inbegrip van prestatietests 
over een andere tijdsperiode en buiten de steekproef);  

- een beschrijving van alle omstandigheden waarin het model niet correct 
functioneert.  

d. De documentatie zou minstens de volgende elementen moeten dekken: 

 Documentatie van het ontwerp van het model: 

-  Afbakeningscriteria van de interne ratings 
-  Beschrijving van de ratingmethode, van het type model dat wordt gebruikt en 

van de architectuur van het model 
-  Architectuur van het model en fundamentele hypotheses, met inbegrip van de 

definitie van wanbetaling, de verklaringen en de analyses die de keuze van de 
ratingcriteria rechtvaardigen, de typische omstandigheden waarin het model 
niet efficiënt functioneert en de belangrijkste sterke en zwakke punten van het 
model 

-  Redenen voor de keuze van een specifiek type model 
-  Documentatie van alle functies van het model 
-  Beschrijving van de ratingprocedure 
-  Functies en verantwoordelijkheden ten aanzien van het ratingmodel 
-  Beleid met betrekking tot de wijziging van het model 

 Documentatie van de ontwikkeling en de analyses: 

-  Relevantie van de criteria die in het model worden gebruikt 
-  Geheel van de gegevens die werden gebruikt bij de ontwikkeling van het model 
-  Controle en behoud van de kwaliteit van de gebruikte gegevens 
-  Ontwikkelingsprocedure van het model 
-  Selectie van de verklarende variabelen en bepaling van de parameters van het 

model 
-  Controle van de kwaliteit/validatie tijdens de ontwikkeling van het model, met 

inbegrip van minstens de prestatietests buiten de ontwikkelingssteekproef en 
over een andere periode dan deze die is begrepen in de steekproef 

-  Kalibratie van de output van het model  
-  Validatieprocedure en procedure voor regelmatige herziening 
-  Gebruik van het menselijk oordeel om het model aan te vullen 
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e. Er moet een elektronisch archief aangelegd worden van de gegevens op basis waarvan 
de modellen werden ontwikkeld en getest, om de uitvoering van latere tests, de 'audit 
trail', ... mogelijk te maken. 

 
f. Het gebruik van een model verkocht door een derde die een eigen technologie gebruikt, 

ontslaat de instelling niet van de verplichting om documentatie van het model te leveren 
of te voldoen aan alle andere voorwaarden met betrekking tot de interneratingsystemen. 
De instelling moet de methodologie beheersen en de CBFA alle nodige garanties geven. 
In het bijzonder verwacht de CBFA van de instelling dat ze voldoende informatie geeft 
over de normen voor een gepast gebruik van het model, over de bekende beperkingen 
van het model (in gegevens of andere) en over de tests die zouden moeten worden 
uitgevoerd door de instellingen die dit model gebruiken. 

 De normen van de CBFA op het vlak van uitbesteding moeten worden gerespecteerd.  

 

Onderafdeling VIII - Bijhouden van de gegevens 

Art. VI.82 

 
De instellingen verzamelen en registreren gegevens en informatie over bepaalde aspecten van 

hun interne ratings, overeenkomstig de vereisten vastgesteld in titel XIV van dit reglement. 
 

Zij verzamelen en registreren tevens nuttige gegevens voor het functioneren van hun 
interneratingsystemen en voor het beantwoorden aan de vereisten van dit reglement. 

a. De instelling mag interne, externe of gecentraliseerde/gedeelde gegevens gebruiken 
voor de opbouw van haar modellen, de toewijzing van haar risicoposities aan klassen 
en de afleiding en het behoud van haar risicoramingen. Ze gebruikt en registreert de 
informatie die nodig is om te beantwoorden aan de vereisten van kwantificering, 
controle, validatie (bijvoorbeeld: de outputs van ratingsystemen en de 
prestatieresultaten ervan stockeren), enz., die zijn opgesomd in titel VI, en om te 
beantwoorden aan haar eigen behoeften. Wanneer de instelling bijvoorbeeld 
aanpassingen doorvoert bij de raming van haar risicoparameters, volgens de principes 
genoemd in de toelichtingen c, d en e van artikel VI.88, dient ze de niet-aangepaste 
bases te behouden om de integriteit van de gegevens gebruikt bij de ramings- en 
validatieprocessen van de risicoparameters te waarborgen. 

Ze verzamelt en registreert tevens gegevens over bepaalde aspecten van haar interne 
ratings, met name om te beantwoorden aan de vereisten vastgelegd in titel XIV.   

b. De instellingen worden aangemoedigd om te investeren in de ontwikkeling van een 
goed gestructureerde databank die de nodige gegevens levert binnen de vereiste 
termijnen en met een hoge betrouwbaarheidsgraad. Deze databank moet volledig, 
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correct en integer zijn en zo goed mogelijk afgestemd zijn op de boekhouding. De 
aanvulling van deze databank moet zoveel mogelijk geautomatiseerd zijn. Het beheer 
van de databank (aangebrachte wijzigingen, …) moet onderhevig zijn aan vooraf 
bepaalde veiligheidsnormen.  

c. Controles op de integriteit en bijwerking van de databank moeten worden uitgevoerd.  

 
A. Risicoposities op ondernemingen, instellingen en centrale overheden en centrale banken 

Art. VI.83 

§ 1. Voor de risicoposities op ondernemingen, instellingen, centrale overheden en centrale 
banken worden de volgende gegevens door de instellingen verzameld en opgeslagen:  

a) een volledige ratinghistoriek van de debiteuren en de erkende garantiegevers; 

b) de data waarop de ratings zijn toegekend; 
c) de methode en de belangrijkste gegevens die werden gehanteerd om de ratings te 

bepalen; 
d) de persoon die verantwoordelijk is voor de toekenning van de rating; 

e) de debiteuren in staat van wanbetaling en de kredietfaciliteiten met wanbetaling; 
f) de datum en de omstandigheden van deze wanbetalingen; 

g) de gegevens over de kans op wanbetaling en de gerealiseerde wanbetalingsgraden 
die met elke rating en ratingmigratie samenhangen; 

h) voor de instellingen die geen eigen ramingen van LGD’s en/of omrekeningsfactoren 
(CF’s) gebruiken, gegevens over vergelijkingen tussen gerealiseerde LGD’s en de 
waarden die voor de prudentiële LGD’s voorgeschreven worden in de hoofdstukken 
3 tot 6 van deze titel, en tussen de effectieve waarde van de gerealiseerde 
omrekeningsfactoren (CF’s) en de in artikel VI.7 voorgeschreven waarden. 

§ 2. De instellingen die eigen ramingen van LGD’s en/of omrekeningsfactoren (CF’s) 
gebruiken, worden geacht de volgende gegevens te verzamelen en op te slaan: 

a) een volledige historiek van de ratings van de kredietfaciliteiten  en ramingen van 
LGD’s en omrekeningsfactoren (CF’s) die met elke ratingschaal samenhangen; 

b) de data waarop de ratings zijn toegekend en de ramingen zijn verricht; 

c) de methode en de belangrijkste gegevens die werden gehanteerd om de ratings van 
de kredietfaciliteiten en de ramingen van de LGD’s en de omrekeningsfactoren 
(CF’s) te bepalen; 

d) de persoon die de ratings aan de kredietfaciliteiten heeft toegekend en de persoon 
die de ramingen van LGD’s en omrekeningsfactoren (CF’s) heeft verstrekt; 
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e) voor alle risicoposities met wanbetaling, gegevens over de daarmee samenhangende 
geraamde en gerealiseerde LGD’s en omrekeningsfactoren (CF’s);  

f) voor de instellingen die bij hun berekening van de LGD rekening houden met de 
kredietrisicomatigende gevolgen van garanties of kredietderivaten, gegevens over 
de verliezen bij wanbetaling (LGD's) van de betrokken kredietfaciliteit voor en na 
de beoordeling van de gevolgen van een garantie of kredietderivaat; 

g) gegevens over de verliescomponenten van elke risicopositie met wanbetaling.  

 

B. Risicoposities op retailcliënteel 

Art. VI.84 

Voor de risicoposities op retailcliënteel worden de volgende gegevens door de instellingen 
verzameld en opgeslagen:  

a) de gegevens die gebruikt werden bij het proces van het onderbrengen van 
risicoposities in klassen of pools; 

b) gegevens over de geraamde PD’s, LGD’s en omrekeningsfactoren (CF’s) die 
samenhangen met elke klasse of pool; 

c) de debiteuren in staat van wanbetaling en de risicoposities met wanbetaling; 

d) voor elke risicopositie met wanbetaling, gegevens over de klasse of pool waarin de 
risicopositie in het jaar vóór de wanbetaling was ondergebracht en de gerealiseerde 
waarde van de LGD en de omrekeningsfactor (CF); 

e) gegevens over de verliespercentages voor de gekwalificeerde revolverende 
risicoposities op retailcliënteel.  

 

Onderafdeling IX – Bij de beoordeling van de eigenvermogenstoereikendheid gebruikte 

stresstests 

Art. VI.85 

§ 1. De instellingen beschikken over deugdelijke procedures voor het verrichten van 
stresstests bij de beoordeling van hun kapitaaltoereikendheid. Het verrichten van dergelijke stresstests 
laat hen in het bijzonder toe om na te gaan welke mogelijke gebeurtenissen of toekomstige 
veranderingen in de economische conjunctuur ongunstige gevolgen kunnen hebben voor hun 
risicoposities, en te beoordelen in hoeverre de instelling tegen dergelijke veranderingen bestand is.  

§ 2. Bovendien verrichten de instellingen regelmatig een stresstest met betrekking tot het 
kredietrisico, om na te gaan welke gevolgen bepaalde specifieke omstandigheden hebben op hun totale 
eigenvermogensvereisten voor het kredietrisico. Het soort test wordt door elke instelling zelf gekozen, 
weliswaar onder toezicht van de CBFA. De test moet relevant en redelijk voorzichtig zijn, en minstens 
de gevolgen onderzoeken van scenario’s waarbij van een lichte recessie wordt uitgegaan. De instelling 
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gaat tevens na welke veranderingen haar ratings in het kader van de stresstests ondergaan. De 
portefeuilles die het voorwerp uitmaken van de stresstest, moeten de overgrote meerderheid van alle 
risicoposities van een instelling bevatten.  

§ 3. De instellingen die de behandeling met inaanmerkingneming van de dubbele wanbetaling 
toepassen, houden, in het kader van hun stresstests, rekening met de gevolgen van een verslechtering 
van de kredietkwaliteit van de protectieverschaffers, en in het bijzonder met de hypothese waarin zij 
niet langer aan de toelaatbaarheidscriteria zouden voldoen. 

a.  De instelling moet de crisissimulaties bepalen die het best overeenstemmen met de 
kenmerken van haar ratingsystemen (bijvoorbeeld: de ratingfilosofie ervan), de 
kenmerken van de instelling zelf en de economische en marktomstandigheden waarin ze 
werkt. 

 Hiertoe verwacht de CBFA dat de verschillende crisissimulaties die de instelling kiest, 
haar in staat stellen om te beantwoorden aan de 2 volgende doelstellingen: 

1. Enerzijds een beeld krijgen van de gevoeligheid van haar risicoparameters voor 
grote potentiële wijzigingen in de economische omgeving, en dit om na te gaan of 
haar eigen vermogen aangepast is aan deze crisissituaties.  

2. Anderzijds de impact evalueren van bepaalde specifieke voorwaarden op de 
eigenvermogensvereisten en haar reglementaire eigen vermogen dat is berekend 
volgens de bepalingen van de eerste pijler.  

Aangezien de analyse van de resultaten van de stresstesting de instelling in staat moet 
stellen om de toereikendheid van haar eigen vermogen, zowel het economische als het 
reglementaire, te beoordelen in het kader van weinig gunstige maar realistische 
economische scenario’s, zou ze ermee rekening moeten houden bij de bepaling van 
haar eigen doelstellingen op het vlak van kapitalisering en risiconeming.  

 

b.  Er wordt verwacht dat de instelling een beleid bepaalt en een procedure voor 
crisissimulaties hanteert: 

- die met name het volgende bepaalt:  
- een geheel van crisisgebeurtenissen die de risicoparameters van haar 

ratingsystemen en/of de inputgegevens van deze systemen kunnen veranderen. 
- een of meerdere significante en voldoende conservatieve crisisscenario's met 

minstens een scenario van een matige economische crisis. Met het oog op de 
tweede doelstelling van de crisissimulatieprocedure zoals vermeld in punt a.2, 
moeten dit crisisscenario of deze crisisscenario‘s ter beoordeling worden 
voorgelegd aan de CBFA die zal nagaan of het gepast is. De CBFA zal een 
crisisscenario dat minder streng is dan een situatie van 0 % economische groei 
gedurende twee opeenvolgende viermaandelijkse periodes, als niet-gepast 
beschouwen. 

- Een analyseprocedure van de gevolgen van deze crisissimulaties op de verdeling 
van de risicoposities over de verschillende klassen of pools van de ratingsystemen, 
en op hun risicoparameters die uit deze verschillende systemen voortvloeien. Met 
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het oog op de tweede doelstelling van de crisissimulatieprocedure zoals vermeld in 
punt a.2., moet de instelling ook de impact bepalen van deze simulaties op de 
reglementaire eigenvermogensvereisten die werden berekend om het kredietrisico 
onder de eerste pijler te dekken. Bovendien raadt de CBFA de instelling aan, met 
het oog op de eerste doelstelling van de crisissimulatieprocedure zoals vermeld in 
punt a.1., om te bepalen in welke mate haar risicoparameters al dan niet 
voorspellend blijven tijdens de bepaalde crisissituaties. 

- bepaling van de verantwoordelijkheden op het vlak van productie en analyse van de 
resultaten van de stresstesting, en van de rapporteringslijnen; 

- bepaling van het verband tussen het resultaat van de crisissimulaties en de 
doelstellingen op het vlak van kapitaal en risiconeming; 

 
De CBFA vaardigt geen voorschriften uit over de praktische modaliteiten van de 
crisissimulatieprocedure. De crisissimulaties mogen bijvoorbeeld worden opgesteld op 
basis van historische gegevens of gesimuleerd worden. In sommige gevallen mogen ze 
ook worden gesimuleerd door een directe variatie van de risicoparameters. Met het oog 
op de eerste doelstelling van de crisissimulatieprocedure zoals vermeld in punt a.1., 
voegt de instelling minstens voor bepaalde crisissimulaties een impactstudie toe van 
deze situaties op de risicoparameters van deze ratingsystemen. 

c.  De CBFA verwacht ook dat, met het oog op de eerste doelstelling van de 
crisissimulatieprocedure zoals vermeld in punt a.1., de instelling de volgende 
informatiebronnen in overweging neemt:  
- de migratie van bepaalde risicoposities tussen de verschillende ratingklassen of –

categorieën op basis van interne gegevens;  
- de impact van een beperkte achteruitgang van de kredietomgeving op de ratings die 

zijn toegewezen door de instelling; 
- De bewijzen van een migratie van de externe ratings.  

Op het vlak van frequentie verwacht de CBFA dat de instelling, met het oog op de 
tweede doelstelling van de crisissimulatieprocedure zoals vermeld in punt a.2, haar 
crisissimulatieprocedure minstens eenmaal per jaar uitvoert. Een hogere frequentie 
kan evenwel gerechtvaardigd zijn naargelang van het risicoprofiel van de instelling of 
de volatiliteit van de risicoparameters.   

 

Afdeling II – Risicokwantificering 

Art. VI.86 

Bij de vaststelling van de risicoparameters die met ratingklassen of –pools samenhangen, 
nemen de instellingen de in deze afdeling gestelde vereisten in acht.  
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Onderafdeling I – Definitie van wanbetaling 

Art. VI.87 

§ 1.  Een specifieke debiteur is in staat van “wanbetaling” wanneer een van onderstaande 
gebeurtenissen of beide onderstaande gebeurtenissen hebben plaatsgevonden:  

a) de instelling acht het onwaarschijnlijk dat de debiteur zijn kredietverplichtingen 
jegens de instelling, haar moederonderneming of een van haar 
dochterondernemingen volledig zal nakomen zonder dat de instelling maatregelen 
zal moeten treffen zoals het uitwinnen van zekerheden (indien er zijn gesteld); 

b) onverminderd § 5, is de debiteur meer dan 90 dagen achterstallig bij het nakomen 
van een aanzienlijke kredietverplichting jegens de instelling, haar 
moederonderneming of een van haar dochterondernemingen. Met betrekking tot het 
aanzienlijk karakter van een achterstal, kan de CBFA een begrenzing definiëren die 
een redelijk risico weerspiegelt. 

Voor tekorten begint de periode van achterstalligheid te lopen zodra de debiteur een toegestane limiet 
heeft overschreden, verwittigd werd dat de kredietlimiet waarover hij beschikt lager is dan het 
uitstaande bedrag, of zonder toestemming krediet heeft opgenomen en het onderliggende bedrag 
aanzienlijk is. 

Een toegestane kredietlimiet is een limiet die ter kennis van de debiteur is gebracht. 
Voor kredietkaarten begint de periode van achterstal te lopen vanaf de vervaldag van de 
minimumbetaling. 
In geval van risicoposities op  retailcliënteel en risicoposities op publiekrechtelijke entiteiten stelt de 
CBFA een aantal dagen achterstal vast overeenkomstig § 5 van dit artikel. 
In geval van risicoposities op retailcliënteel mag de definitie van wanbetaling op het niveau van de 
kredietfaciliteit worden toegepast.  

§ 2.  Met name de volgende elementen dienen te worden beschouwd als indicaties dat het 
nakomen van de verplichtingen onwaarschijnlijk is:  

a) de instelling bestempelt de kredietverplichting als dubieus of neemt niet langer de 
gelopen interesten in resultaat; 

b) de instelling past een waardeaanpassing toe als gevolg van een gepercipieerde 
significante verslechtering van de kredietkwaliteit nadat zij zich heeft blootgesteld 
aan het risico;  

c) de instelling verkoopt de kredietverplichting met een aanzienlijk kredietgebonden 
economisch verlies; 

d) de instelling stemt in met een gedwongen herstructurering van de 
kredietverplichting, die wellicht zal resulteren in een geringere financiële 
verplichting als gevolg van de kwijtschelding dan wel de verlening van uitstel van 
betaling van een aanzienlijk deel van de hoofdsom, de rente of, in voorkomend 
geval, de commissies. In het geval van risicoposities op aandelen die worden 
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beoordeeld aan de hand van de PD/LGD-benadering, omvat dit ook de gedwongen 
herstructurering van het aandelenkapitaal;  

e) de instelling heeft het faillissement van de debiteur of een soortgelijke maatregel  
aangevraagd met betrekking tot zijn kredietverplichting jegens de instelling, haar 
moederonderneming of een van haar dochterondernemingen; 

f) de debiteur heeft het faillissement of een soortgelijke bescherming aangevraagd 
waardoor de terugbetaling van zijn kredietverplichting jegens de instelling, haar 
moederonderneming of een van haar dochterondernemingen wordt vermeden of 
uitgesteld. 

§ 3. De instellingen die gebruik maken van externe gegevens die niet beantwoorden aan de 
definitie van wanbetaling, tonen ten behoeve van de CBFA aan dat adequate aanpassingen zijn 
verricht om algemene overeenstemming met de definitie van wanbetaling te bewerkstelligen.  

§ 4. Indien een instelling oordeelt dat een risicopositie, voorheen met wanbetaling, thans in 
een zodanige toestand verkeert dat de definitie van wanbetaling niet langer van toepassing is, kent zij 
aan de desbetreffende kredietfaciliteit of debiteur een rating als voor een risicopositie zonder 
wanbetaling. Mocht de definitie van wanbetaling later toch van toepassing blijken te zijn, dan wordt 
aangenomen dat er zich een andere wanbetaling heeft voorgedaan.  

§ 5. Voor risicoposities op retailcliënteel en  op publiekrechtelijke entiteiten kan de CBFA  de 
exacte periode van achterstal vaststellen, waaraan alle instellingen zich in het kader van de in § 1 van 
dit artikel vastgelegde definitie van wanbetaling moeten houden wanneer de wederpartijen in België 
gevestigd zijn. Dit aantal dagen ligt tussen 90 tot 180 en kan variëren naar gelang van het type 
product. Voor risicoposities op wederpartijen die zich op het grondgebied van een andere lidstaat 
bevinden, kan de CBFA een periode van achterstal vaststellen die evenwel niet langer mag zijn dan de 
periode die door de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten zijn vastgesteld.  

Tot 31 december 2011, kan de CBFA het voorgaande lid eveneens toepassen op risicoposities 
op ondernemingen indien de nationale omstandigheden dit rechtvaardigen. 

a. Het risico dat de debiteur niet al zijn kredietverplichtingen terugbetaalt, moet worden 
begrepen als het risico dat hij niet al zijn contractuele verplichtingen nakomt. 

b. Notie 90 dagen en datum van wanbetaling:  

 Wanneer de kredieten maandelijks moeten worden afgelost, moet de notie 90 dagen 
achterstand worden geïnterpreteerd als drie opeenvolgende maanden zonder 
aflossingen. Wanneer ook in de 4de maand geen aflossing wordt gedaan, wordt de 
wanbetaling geregistreerd.  

 Voor kredietkaarten wordt voor de klant wanbetaling genoteerd wanneer hij de 
betalingen niet heeft verricht binnen 90 dagen na de datum van opeisbaarheid van de 
betaling. De instelling moet haar beleid terzake bepalen. 

 Voor deficits van rekeningen waarvoor een limiet werd meegedeeld aan de klant, 
moeten de overschrijdingen worden gecontroleerd. Rekeningen waarvan het debetsaldo 
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gedurende 90 dagen na elkaar de limiet overschrijdt, worden beschouwd als 
rekeningen met wanbetaling. Wanneer de debiteur over verschillende rekeningen 
beschikt, kan de instelling bij de berekening van de deficits alle saldo’s van deze 
rekeningen in aanmerking nemen. Wanneer de instelling aan de klant meedeelt dat zijn 
limiet verlaagd of geschrapt wordt, en de klant dus de limiet overschrijdt, wordt 
wanbetaling vastgesteld wanneer deze overschrijding 90 dagen na elkaar aanhoudt 
vanaf de datum van kennisgeving van de nieuwe limiet.   

 Voor niet-toegestane deficits wordt een nullimiet toegekend in het kader van de 
interneratingbenadering. Het aantal dagen achterstand wordt dus geteld vanaf het 
ogenblik dat een krediet wordt gebruikt door een klant voor wie geen deficit is 
toegestaan; als dit krediet niet wordt terugbetaald binnen 90 dagen, is er sprake van 
wanbetaling. Voor de wederpartijen, voornamelijk wederpartijen van professionele 
aard (bijvoorbeeld wederpartijen tussen banken) aan wie geen kredietlijn werd 
meegedeeld maar die niet-bevestigde interne kredietlijnen genieten, mag de instelling 
echter de deficits ramen ten opzichte van de interne kredietlijn voor zover bij de 
berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten ook de interne lijnen 
worden beschouwd als bevestigde kredietlijnen voor de berekening van de 
risicopositiewaarde. 

 De datum van wanbetaling moet coherent zijn met de bepalingsmethodes van de 
verliezen bij wanbetaling (LGD’s) en van de risicopositiewaarden (CF’s). In principe 
is de datum van wanbetaling 90 dagen na de contractuele vervaldatum van het 
kredietbedrag (interest of kapitaal) waarvoor de klant een wanbetaling heeft.  

 Wanneer een instelling systematisch een termijn van minder dan 90 dagen achterstand 
wil toepassen om te stellen dat een klantencategorie wanbetaling heeft, moet deze 
benadering gerechtvaardigd worden, met name op het vlak van de impact ervan op de 
berekeningen van de reglementaire eigenvermogensvereisten (raming van de PD’s, 
LGD’s of CF’s (risicopositiewaarde)). 

c. Notie “achterstal van de debiteur op een significant krediet” vermeld in artikel VI.87, § 
1, punt b).  

 In principe is er bij elke betalingsachterstand van meer dan 90 dagen, ongeacht het 
bedrag, sprake van wanbetaling volgens het reglement op het eigen vermogen. De 
debiteur beschikt immers al over een termijn van 90 dagen om het achterstallige 
bedrag te betalen voordat hij wordt beschouwd als zijnde in wanbetaling.  

 De instelling kan op dit principe echter uitzonderingen formuleren, om de gevallen van 
betalingsachterstand van technische, niet-materiële aard op te vangen, die niet wijzen  
op een vermindering van de kredietwaardigheid van de debiteur. De instelling dient in 
dit opzicht strikte regels vast te leggen die coherent zijn met de interne 
beheermaatregelen. Ze zouden met name een materialiteitsdrempel die laag dient te 
zijn, moeten bepalen, evenals de getolereerde achterstand bovenop de 90 dagen 
voordat de debiteur moet worden beschouwd als een klant met wanbetaling, de types 
kredieten en klanten (onder meer met betrekking tot de kredietwaardigheid van de 
klant) waarvoor de overschrijding van de limiet van 90 dagen kan worden 
gerechtvaardigd, de maatregelen die ten aanzien van de debiteur moeten worden 
genomen om de situatie te regulariseren.  
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Een voorbeeld van achterstand te wijten aan technische redenen is de achterstand die 
voortvloeit uit de niet-conformiteit van documenten in het kader van de documentaire 
kredietactiviteit. 

De instelling deelt de CBFA mee welke materialiteitsdrempel ze heeft bepaald. De 
CBFA kan later, in voorkomend geval en wanneer dit nodig blijkt, bijkomende eisen 
stellen om zo het niveau van de minimale materialiteitsdrempel te harmoniseren voor 
alle instellingen waarop zij toezicht heeft. In dat geval beschikken de instellingen over 
een overgangsperiode om hun systemen aan te passen aan deze nieuwe vereisten. 

d. Wanneer de debiteur in wanbetaling is, met uitzondering van de risicoposities op 
retailcliënteel, wordt geoordeeld dat hij in wanbetaling is op al zijn verplichtingen ten 
aanzien van de instelling. 

 Als de debiteur in wanbetaling is ten aanzien van een dochteronderneming van de 
instelling, moet deze laatste oordelen dat hij in gebreke blijft voor de opstelling van de 
gegevens die nuttig zijn bij de berekening van zijn vereisten op sociale basis, 
onverminderd de toepassing van het materialiteitsprincipe (belangrijk krediet) vermeld 
in punt c hierboven.  

 Wanneer de debiteur deel uitmaakt van een groep en in wanbetaling is, wordt voor de 
andere debiteuren van de groep niet automatisch geoordeeld dat ze in wanbetaling zijn. 
Voor de bepaling van de kans op wanbetaling (PD), het verlies bij wanbetaling (LGD) 
en de omrekeningsfactoren (CF’s), moet in voorkomend geval elke individuele 
wanbetaling van de leden van de groep in aanmerking worden genomen voor de telling 
van de wanbetalingen.   

 De instelling kan evenwel oordelen dat wanneer de debiteur in wanbetaling is, de 
groep waartoe hij behoort eveneens in wanbetaling is voor zover de interne rating van 
de debiteur voornamelijk gebaseerd is op het feit dat hij tot een groep behoort.    

 Van de instelling wordt verwacht dat ze in het kader van de interneratingbenadering 
een beleid uitstippelt om te bepalen of een debiteur tot een groep behoort.   

e. Notie wanbetaling versus notie mogelijk verlies   
 Voor een debiteur wordt geoordeeld dat hij in wanbetaling is zodra hij beantwoordt 

aan de definitie vermeld in artikel VI.87, zelfs wanneer het mogelijke verlies voor de 
instelling op de risicopositie met wanbetaling nihil is met name wegens de garanties of 
zekerheden die aan de kredieten gekoppeld zijn. 

f. De criteria die in aanmerking moeten worden genomen en die de facto de classificatie 
wanbetaling tot gevolg zouden moeten hebben voor de berekening van de reglementaire 
eigenvermogensvereisten, zijn onder meer: 

-  een betalingsachterstand van meer dan 90 dagen op een belangrijk krediet: het 
voordoen van deze gebeurtenis impliceert dat het krediet onmiddellijk wordt 
gekwalificeerd als een krediet met “wanbetaling”; 

- de instelling kent aan een risicopositie het statuut vordering met onzekere of 
dubieuze evolutie toe (of impaired voor de instelling die de IAS-normen toepast). 

Wat de wanbetalingsindicatoren betreft die zijn vermeld in artikel VI.87, § 2, wordt 
bepaald dat de vorming van een algemene of collectieve waardevermindering op een 
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gezonde kredietportefeuille (provisie ex-ante), geen wanbetalingsindicator is voor de 
betreffende wederpartijen.    

g. Er wordt verwacht dat de instellingen een voldoende gedetailleerde beschrijving geven 
van de criteria die ze gebruiken om te beoordelen of een debiteur nog al zijn 
verplichtingen zal kunnen naleven, en dus om te beoordelen of er sprake is van 
wanbetaling in de reglementaire betekenis. Deze criteria zouden moeten 
overeenstemmen met deze die de instelling gebruikt voor de opsporing van 
risicoposities waarvoor de noodzaak om waardeverminderingen te vormen moet 
worden geëvalueerd, en die worden gebruikt voor de klassering van een risicopositie 
bij elementen die beantwoorden aan de boekhoudkundige definitie van impaired voor 
de instellingen die de IAS-normen toepassen en van kredieten met onzekere of dubieuze 
evolutie voor de instellingen die de Belgische boekhoudnormen toepassen. In het 
algemeen is de reglementaire definitie van wanbetaling niet fundamenteel verschillend 
van deze die wordt gebruikt voor de boekhoudkundige classificatie van ‘impaired’ 
kredieten voor de instellingen die de IFRS-normen toepassen en de kredieten met 
onzekere of dubieuze evolutie voor de instellingen die onderworpen blijven aan de 
Belgische boekhoudnormen zoals ze momenteel bestaan. Indien er verschillen bestaan, 
moeten die door de instelling worden gerechtvaardigd.  

h. Behandeling van de geherstructureerde kredieten 

 De instellingen moeten beschikken over een duidelijk geformuleerd beleid voor de 
behandeling van de overschrijdingen, met name voor de herstructurering van de 
faciliteiten en de toekenning van verlengingen, uitstel, vernieuwingen en aanpassingen 
van bestaande rekeningen. Dit beleid moet minstens omvatten:  

a) verplichte goedkeuring door de bevoegde autoriteiten en verplichte kennisgeving,  
b) een minimale bestaanstermijn van de vordering vóór elke herstructurering,  

c) bepaling van toelaatbare wanbetalingsniveaus,  
d) een maximum aantal herstructureringen per faciliteit,  

e) nieuwe evaluatie van het terugbetalingsvermogen van de leningnemer.  
 Deze bepalingen moeten coherent worden toegepast in het interne beheer (dwz dat 

wanneer een herschikte risicopositie nog steeds wordt behandeld als elk ander 
probleemkrediet, ze ten behoeve van de interneratingbenadering moet worden 
beschouwd als het voorwerp van wanbetaling). 

i. Van de instellingen wordt verwacht dat ze, behalve de gebeurtenissen die een 
wanbetaling vormen in de reglementaire betekenis vermeld in artikel VI.87, § 2 en in 
punt b van deze toelichting, ook andere indicatoren bepaalt die zouden moeten dienen 
als objectieve basis voor de beslissing om een debiteur 'impaired’ of met dubieuze en 
onzekere evolutie te beschouwen voor de boekhouding, en 'met wanbetaling' in de 
reglementaire betekenis. Ter informatie, de gebeurtenissen die in aanmerkingen zouden 
moeten worden genomen zijn met name:  

- de instelling doet afstand van een vordering door een groot economisch verlies te 
registreren dat niet wordt gerechtvaardigd door het algemene niveau van de 
interestvoeten. Een waardevermindering van meer dan 10 % ten opzichte van de 
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nominale waarde (niet gerechtvaardigd door het algemene niveau van de 
interestvoeten) zou moeten worden beschouwd als een groot verlies; 

- vermindering van de marktwaarde van de door de debiteur uitgegeven effecten, die 
niet wordt gerechtvaardigd door het algemene niveau van de interestvoeten; 

- downgrading van de externe kredietbeoordeling van de debiteur tot onder een 
bepaald niveau;  

- belangrijke moeilijkheden bij de debiteur die een specifieke opvolging 
rechtvaardigen (watch list); 

- opzegging van zijn kredieten bij andere instellingen of « versnelling » van zijn 
verplichtingen;  

- niet-naleving van zijn verplichtingen ten aanzien van andere schuldeisers (protest 
bijvoorbeeld, betalingsachterstand ten aanzien van de sociale zekerheid);   

- verdwijning van de garanties; 

- herschikking van zijn betalingen zonder economisch verlies voor de instelling; 
- herhaalde achterstand (zonder de termijn van 90 dagen te overschrijden) in de 

betalingen van de debiteuren; 
- belastingen of sociale voorzieningen die onbetaald blijven; 

- frequente overschrijding van de toegestane lijnen; 
- oneigenlijk gebruik van de kredietlijnen; 

- publicatie van rekeningen met voorbehoud van de externe auditors; 
- aanvraag van herstructurering van kredieten;  

- negatief eigen vermogen; 
- belangrijke wettelijke actie tegen de klant; 

- belangrijke fraude bij de debiteur. 
 Deze criteria kunnen ook worden gebruikt als bepalende factor van de kans op 

wanbetaling van een debiteur.  
j. De criteria die in aanmerking worden genomen om te bepalen of een debiteur in 

wanbetaling is, kunnen verschillen naargelang van het type cliënteel. De definities, en 
de bestaande verschillen, moeten worden gedocumenteerd en gerechtvaardigd.  

Tot 31 december 2011 zou de CBFA, voor de risicoposities op ondernemingen, kunnen 
aanvaarden dat de instellingen die in België zijn gevestigd een aantal dagen 
achterstand gebruiken tussen 90 en 180 dagen voor de in België gevestigde debiteuren. 
De instellingen worden echter verzocht om de CBFA vooraf aanvullende informatie te 
bezorgen die de uitbreiding van de termijn tot meer dan 90 dagen rechtvaardigt, op 
basis van specifieke lokale voorwaarden. Wanneer de CBFA de uitbreiding van de 
termijn tot meer dan 90 dagen aanvaardbaar acht, moet ze worden gebruikt door alle 
instellingen die in België gevestigd zijn. Voor de debiteuren die gevestigd zijn in het 
buitenland, zal de CBFA haar analyse baseren op de benadering van de lokale 
bevoegde overheden. 
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k. De instellingen moeten de definitie van wanbetaling gebruiken die is bepaald in artikel 
VI.87 om werkelijke wanbetalingen in de risicopositiecategorieën van de 
interneratingbenadering te registreren, en om de kans op wanbetaling (PD) en in 
voorkomend geval het verlies bij wanbetaling (LGD) en de omrekeningsfactoren (CF’s) 
te ramen. Ze kunnen voor deze ramingen evenwel een beroep doen op externe gegevens 
die afwijken van deze definitie, onverminderd de voorwaarden vermeld in titel VI, 
hoofdstuk 9 (raming van de PD’s, de LGD’s en de CF’s). Ze moeten aan de CBFA dan 
aantonen dat ze deze gegevens zodanig hebben aangepast dat ze de referentiedefinitie 
benaderen. Hetzelfde geldt voor de interne gegevens die eventueel worden gebruikt tot 
de nieuwe reglementering van kracht wordt. Na de inwerkingtreding van de nieuwe 
reglementering, moeten ze beantwoorden aan de referentiedefinitie. 

 
l. Het retailcliënteel: 

 Wat het retailcliënteel betreft, kan de definitie van wanbetaling eerder worden 
toegepast op elke faciliteit dan op de debiteur. Wanbetaling op slechts één verplichting 
verplicht de instelling er dus niet toe om alle andere verplichtingen jegens de klant als 
wanbetalingen te behandelen.  

 Om deze definitie van wanbetaling eerder toe te passen per verplichting dan per 
debiteur, wordt verwacht dat deze benadering coherent is met deze die wordt 
gehanteerd inzake het kredietrisicobeheer van de betrokken klanten. De instelling zou 
bijvoorbeeld voor eenzelfde klant verschillende kansen op wanbetaling moeten bepalen 
naargelang van de producten of de vervaldata voor eenzelfde product.   

 Wat het retailcliënteel en de publiekrechtelijke entiteiten betreft, kan de CBFA toestaan 
dat de termijn van 90 dagen bedoeld in artikel VI.87, §1 wordt verlengd tot 180 dagen.  

Onderafdeling II – Algemene ramingsvereisten 

Art. VI. 88 

§ 1.  In de eigen ramingen door de instellingen van de risicoparameters PD, LGD, 
omrekeningsfactoren (CF) en EL, wordt met alle relevante gegevens, informatie en methoden rekening 
gehouden. Ze worden verricht op grond van historische ervaring en empirisch bewijsmateriaal en zijn 
niet louter gebaseerd op subjectieve overwegingen. De ramingen zijn aannemelijk en 
intuïtief/empirisch en gebaseerd op de wezenlijke determinanten van de respectieve risicoparameters. 
Hoe minder gegevens een instelling bezit, hoe voorzichtiger zij te werk moet gaan bij het verrichten 
van haar ramingen. 

§ 2.  De instellingen moeten in staat zijn om een historiek van hun verliezen in termen van  
wanbetalingsfrequentie, LGD, omrekeningsfactoren (CF) of verlies wanneer EL-ramingen worden 
gehanteerd, te ontbinden in de factoren die zij als de determinanten van de respectieve 
risicoparameters beschouwen. De instellingen tonen aan dat hun ramingen gebaseerd zijn op 
langdurige ervaring.  
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§ 3.  Er wordt rekening gehouden met alle wijzigingen die zich in de leningspraktijken of in de 
procedures voor de inning van ontvangsten hebben voorgedaan gedurende de in de artikelen VI.89, § 
8, VI.90, § 5, VI.92, VI.93, § 3, VI.95, VI.96, § 2 genoemde waarnemingsperioden. In de ramingen 
van de instellingen wordt tevens rekening gehouden met de gevolgen van de technische vooruitgang 
en van alle nieuwe gegevens en andere inlichtingen naarmate ze beschikbaar worden. De instellingen 
onderwerpen hun ramingen aan een nieuw onderzoek zodra er nieuwe informatie aan het licht komt en 
ten minste eenmaal per jaar.  

§ 4.  De populatie van de risicoposities die in aanmerking worden genomen in de gegevens 
voor het verrichten van de ramingen, de leningsnormen die werden toegepast toen de gegevens werden 
gegenereerd en andere relevante kenmerken, moeten vergelijkbaar zijn met die van de risicoposities en 
normen van de betrokken instelling. De instelling toont tevens aan dat de economische voorwaarden of 
marktvoorwaarden die aan de gegevens ten grondslag liggen, relevant zijn voor de actuele 
voorwaarden evenals met hun te verwachten evolutie. Het aantal in de steekproef opgenomen 
risicoposities en de voor de kwantificering gehanteerde periode waarop de gegevens betrekking 
hebben, is voldoende groot zodat de instelling kan vertrouwen op de juistheid en deugdelijkheid van 
haar ramingen. 

§ 5. In de ramingen met betrekking tot gekochte kortlopende vorderingen wordt rekening 
gehouden met alle relevante informatie waarover de kopende instelling beschikt wat de kwaliteit van 
de onderliggende vorderingen betreft, met inbegrip van gegevens over soortgelijke pools van 
kortlopende vorderingen die afkomstig zijn van de verkoper, van haarzelf of van externe bronnen. De 
kopende instelling toetst alle van de verkoper afkomstige gegevens waarvan zij gebruik maakt.  

§ 6. De instellingen tellen bij hun ramingen een voorzichtigheidsmarge die in verhouding 
staat tot de mogelijke foutenmarge van de ramingen. Wanneer de gegevens en methoden minder 
bevredigend zijn en de verwachte foutenmarge groter is, is ook de voorzichtigheidsmarge groter. 

§ 7. Indien de instellingen voor de berekening van de risicoweging andere ramingen hanteren 
dan voor interne doeleinden, wordt dit gedocumenteerd en wordt de redelijkheid ervan aangetoond ten 
behoeve van de CBFA.  

§ 8. Indien de instellingen ten behoeve van de CBFA kunnen aantonen dat de vóór de 
implementatiedatum van dit reglement  verzamelde gegevens op zodanige wijze werden aangepast dat 
zij grotendeels beantwoorden aan de definities van wanbetaling of verlies, kan de CBFA hen enige 
flexibiliteit toestaan bij de toepassing van de voorgeschreven normen inzake gegevens. 

§ 9. Indien een instelling gebruik maakt van een datapool van verschillende instellingen, toont 
zij aan dat:  

a) de ratingsystemen en –criteria van de andere instellingen van de pool vergelijkbaar 
zijn met die van haar; 
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b) de datapool representatief is voor de portefeuille waarvoor de gegevens uit de pool 
worden gebruikt; 

c) de gegevens uit de pool consequent in de tijd worden gebruikt voor de permanente 
ramingen van de instelling. 

§ 10.  Indien een instelling gebruik maakt van een datapool van verschillende instellingen, 
blijft ze verantwoordelijk voor de integriteit van haar eigen ratingsystemen. Ze toont ten behoeve van 
de CBFA aan dat ze over voldoende interne kennis van haar ratingsystemen beschikt, en onder meer 
effectief in staat is om het ratingproces te bewaken en te controleren.  

a. De instelling moet ramingen van haar risicoparameters  leveren  per  ratingklasse   of 
–pool.   
 

b. Volledigheid van de gegevens die worden gebruikt voor de ramingen: 
 De ramingen van risicoparameters moeten rekening houden met alle belangrijke 

gegevens, informatie en methodes die beschikbaar zijn. Een instelling kan de interne 
gegevens en de gegevens afkomstig van externe bronnen (met inbegrip van 
gecentraliseerde gegevens) gebruiken, voor zover ze de verschillende vereisten van dit 
reglement inzake het gebruik van deze gegevens naleeft. Ze moet bovendien aangeven 
wat de belangrijkste factoren zijn die de evolutie van de kredietrisicoparameters 
beïnvloeden, en er de waarden van bewaren. De instelling moet ook rekening houden 
met de technische vooruitgang en met alle nieuwe gegevens en andere informatie zodra 
ze beschikbaar zijn, en er snel de implicaties van weergeven in haar ramingen. Ze moet 
haar ramingen minstens eenmaal per jaar, of frequenter, herzien.  

 

c. “Forward looking” karakter van de ramingen gebaseerd op een lange ervaring: 
 De instelling moet bewijzen dat haar ramingen van risicoparameters representatief zijn 

voor een lange ervaring, en dit ongeacht het type gebruikte gegevens (interne, externe 
of gecentraliseerde gegevens). Bijgevolg, zelfs indien een deel van de beoordeling 
frequent nodig is, moeten de ramingen gebaseerd zijn op ervaringen uit het verleden en 
op empirische bewijzen, en niet gewoon op subjectieve beschouwingen of persoonlijke 
oordelen.  

 Deze ramingen moeten echter ook pertinent kunnen worden toegepast op de huidige 
portefeuille van de instelling, rekening houdend met de huidige en verwachte 
economische en marktomstandigheden waaraan ze is onderworpen. Om aan deze 
vereiste te beantwoorden, moeten de ramingen dus  ‘forward looking’ zijn.  

 Deze dimensie ‘forward looking’ impliceert dat hoewel de historische gegevens een 
belangrijke en essentiële bron vormen van de raming van de risicoparameters, ze op 
gepaste en omzichtige wijze moeten worden gebruikt in het ramingsproces. Een 
verandering in het kredietbeleid of de externe omstandigheden (bv: wetgeving, enz.) 
zou immers tot gevolg kunnen hebben dat deze historische gegevens gedeeltelijk 
achterhaald zijn en/of aanpassingen vergen.  

330



 TITEL VI :DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING  

 Deze aanpassingen zijn enkel overbodig als de instelling kan aantonen dat de ervaring 
uit het verleden een voldoende nauwkeurige meting mogelijk maakt van ‘forward 
looking’ ramingen. De CBFA zal daarom aan een instelling die voor haar ramingen het 
eenvoudige gemiddelde van de waarnemingen over minimale historische periodes zoals 
bepaald in titel VI, hoofdstuk 9, afdeling II gebruikt, vragen dat ze minstens aantoont 
dat deze meting representatief is voor een ‘forward looking’ raming.  

 Wanneer er echter aanpassingen worden doorgevoerd om te garanderen dat de 
ramingen 'forward looking' zijn: 
- dient de instelling op empirische wijze aan te tonen dat ze gepast zijn zowel op het 

niveau van de gekozen aanpassingstechnieken als op het niveau van hun 
implicaties op de ramingen van de risicoparameters. Deze empirische 
bewijsvoering kan evenwel worden beperkt als de instelling een toereikende en 
aanvaardbare motivatie kan voorleggen die het relevante en gepaste karakter van 
de doorgevoerde aanpassingen rechtvaardigt.  
Hiertoe moet de instelling op exhaustieve wijze alle doorgevoerde aanpassingen 
en de gebruikte aanpassingsmethodes volledig documenteren. Bovendien moet ze 
minstens controleren of de doorgevoerde aanpassingen niet tot gevolg hebben dat 
de risico’s op ongepaste en systematische wijze worden onderschat.  

- De instelling moet ervoor zorgen dat er een integere databank van de niet-
aangepaste informatie wordt aangehouden, en dit ongeacht de doorgevoerde 
aanpassingen en de gebruikte methodes.  

- De instelling moet tevens waarborgen dat de gebruikte methodes en/of de 
doorgevoerde aanpassingen op gepaste wijze in aanmerking worden genomen op 
het niveau van de backtesting en de benchmarking, zoals bepaald in artikel VI.80. 

d. Representativiteit van de gegevens 

De instelling moet bewijzen dat ze de vereiste van representativiteit van de gegevens 
die ze gebruikt voor de ramingen van de risicoparameters naleeft, zoals is bepaald in 
artikel VI.88, § 4.  
Hiertoe verwacht de CBFA dat: 

- de instelling procedures invoert die garanderen dat de gegevens die worden 
gebruikt voor de ramingen (de populatie van de risicoposities weergegeven in de 
gegevens gebruikt voor de ramingen, de leningnormen die worden gebruikt op het 
ogenblik dat de gegevens worden gecreëerd en andere relevante kenmerken) 
representatief blijven voor haar huidige portefeuille, rekening houdend met de 
huidige en voorspelbare economische en marktomstandigheden waaraan de 
instelling onderworpen is.  

- de instelling alle sleutelfactoren die de wanbetalingen, de verliezen of de 
risicoposities beïnvloeden in aanmerking neemt om te bepalen of de gegevens 
gebruikt voor de ramingen al dan niet vergelijkbaar zijn ten aanzien van de 
risico's en normen van de instelling.  
- voorbeelden van potentieel relevante kenmerken om de vergelijkbaarheid van 

de gegevens met de kenmerken van de huidige portefeuille van de instelling te 
bepalen zijn: de verdeling van de debiteuren in de verschillende sectoren, de 
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verdeling van de omvang van de risicoposities, de verdeling van de 
risicoposities volgens de geografische zones, enz. 

De analyse van de vergelijkbaarheid door de instelling zou betrekking moeten 
hebben op de verdeling van de populatie ten opzichte van de sleutelkenmerken en 
op het  mogelijke niveau en het waardeninterval van deze kenmerken.  

Waar mogelijk, wordt aanbevolen om gepaste statistische methodes te gebruiken 
om de vergelijkbaarheid van de gegevens aan te tonen. 

- De instelling voert gepaste aanpassingen door wanneer ze materiële verschillen 
vaststelt tussen de kenmerken van de gegevens op basis waarvan de ramingen 
werden gemaakt en de kenmerken van de huidige portefeuille van de instelling, 
wanneer rekening wordt gehouden met de huidige en voorspelbare economische 
en marktomstandigheden. Deze aanpassingen moeten echter voldoen aan de 
vereisten vermeld in punt c) van deze toelichting (empirisch bewijs, documentatie, 
enz.). 

- De instelling houdt op gepaste wijze rekening met de materiële veranderingen van 
de kenmerken van de gegevens tijdens de waarnemingsperiode. Elke wijziging in 
de kredietpraktijken of de inningsprocedures tijdens de waarnemingsperiode van 
de gegevens die als basis voor de ramingen worden gebruikt, moet op gepaste 
wijze in aanmerking worden genomen. 

  
e. De ramingsmethodes 

 De CBFA vaardigt geen voorschriften uit over de ramingsmethode van de 
risicoparameters.  

 De instelling kan een belangrijke gegevensbron en/of techniek kiezen en die aanvullen 
met andere bronnen of technieken, om vergelijkingen te maken, om de resultaten van 
verschillende bronnen te combineren en om over te gaan tot eventuele aanpassingen. 

 De beoordeling zal onvermijdelijk een rol spelen bij de kwantificering van de 
parameters, bijvoorbeeld in geval van combinatie van de resultaten van verschillende 
technieken en aanpassingen die nodig zijn wegens beperkingen van de beschikbare 
technieken en informatie (bv: wanneer de beschikbare gegevens niet voldoende 
vergelijkbaar zijn met de huidige portefeuille van de instelling). De instelling moet de 
modellen die voor de raming van de parameters worden gebruikt ook aanvullen met 
een menselijk oordeel, om rekening te houden met alle relevante informatie die niet zou 
zijn opgenomen in de modellen.  

 De CBFA zal echter niet aanvaarden dat een oplossing wordt toegepast zonder dat ze 
onderbouwd is door analyses die het gepaste karakter van de gekozen oplossing 
aantonen. De redeneringen en de empirische gegevens die worden gebruikt voor deze 
combinaties van bronnen en technieken en deze aanpassingen, moeten worden 
gedocumenteerd en worden goedgekeurd door de gepaste organen. Ook moet worden 
onderzocht in welke mate de resultaten gevoelig zijn voor de gemaakte keuzes. 
Bovendien moet worden voldaan aan alle vereisten vermeld in punt c van deze 
toelichting voor de aanpassingen die worden doorgevoerd met het oog op de 
kwantificering van een forward looking raming.  
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 Overeenkomstig de vereisten vermeld in artikel VI.80 moet de instelling bovendien 
overgaan tot de interne validatie van haar ramingen; en met name garanderen dat de 
ramingstechniek goed voldoet tijdens de tests buiten de steekproef. 

 Ook aan alle andere vereisten vermeld in titel VI, hoofdstuk 9, afdeling 1 moet worden 
voldaan. Zo moet het kwantificeringsproces, met inbegrip van de doorgevoerde 
aanpassingen en/of de rol van de experts, volledig worden gedocumenteerd, regelmatig 
worden herzien, enz. 

  
f. Het conservatisme van de ramingen 

 Het aantal risicoposities, opgenomen in de gegevens die als basis dienen voor de 
ramingen, en de gebruikte waarnemingsperiodes moeten volstaan om de juistheid en 
degelijkheid van de ramingen te garanderen. De waarnemingsperiodes mogen echter 
niet korter zijn dan deze vermeld in artikelen VI.89, § 8, VI.90, § 5, VI.92, VI.93, § 3, 
VI.95, VI.96, § 2.  

 De ramingen van de risicoparameters moeten zo nauwkeurig mogelijk zijn, en de 
instelling moet erop toezien dat de nodige maatregelen worden genomen om deze 
nauwkeurigheid te waarborgen. De ramingen blijven evenwel statistieken en zijn 
onderhevig aan potentiële fouten die in sommige gevallen kwantificeerbaar zijn door de 
bepaling van een betrouwbaarheidsinterval. De instelling moet dus op een 
conservatieve manier haar ramingen aanpassen om rekening te houden met de 
onzekerheden en potentiële fouten, zowel op het niveau van de gegevens als van de 
gebruikte methodes. Dit komt er vaak op neer dat parameters worden gebruikt die het 
reglementaire kapitaal verhogen ten opzichte van de 'best estimate' hypothese. Het 
globale voorzichtigheidsniveau bij de ramingen moet rekening houden met alle 
onzekerheden en zwakke punten. De gebruikte ramingen zouden bovendien moeten 
worden voorgelegd met een evaluatie van hun nauwkeurigheid en, in voorkomend 
geval, hun graad van conservatisme.  

Verbeteringen in het kwantificeringsproces (gebruik van meer geschikte gegevens of 
ramingstechnieken, ...) kunnen het voorzichtigheidsniveau bij de raming van de 
risicoparameters verminderen. De CBFA meent daarom dat de toepassing van 
conservatisme bij de ramingen niet de noodzaak kan vervangen om de meest geschikte 
methodes en gegevens te gebruiken voor het kwantificeringsproces, en dit in 
overeenstemming met de principes vermeld in dit artikel. 

  
g. Het gebruik van ramingen voor interne doeleinden  

 De instelling kan voor interne doeleinden andere ramingen van de risicoparameters 
gebruiken dan deze die worden gebruikt voor reglementaire doeleinden (bijvoorbeeld 
voor de bepaling van de prijszetting van de kredieten of voor de bepaling van de 
marktwaarde van de verplichtingen) als deze hiervoor beter geschikt zijn.  

 Maar de instelling moet alle bestaande verschillen tussen de ramingen gebruikt voor 
interne doeleinden en deze gebruikt voor de berekening van de reglementaire 
eigenvermogensvereisten, motiveren en documenteren. De instelling moet bijzondere 
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aandacht besteden aan de manier waarop deze verschillen in aanmerking worden 
genomen bij de use test. 

  

h. De risicoposities die kunnen worden beschouwd als behorend tot een ‘low default 
portfolio’: 

 De vereisten en principes vermeld in punt f van deze toelichting moeten worden 
toegepast voor alle portefeuilles van de instelling, behalve als deze aan de CBFA kan 
aantonen dat sommige delen van de portefeuille of sommige portefeuilles kunnen 
worden beschouwd als ‘low default portfolios’ overeenkomstig het document van Bazel 
'Treatment of low-default portfolios'. In dat geval kunnen de principes vermeld in dit 
document van Bazel worden toegepast. 

 
i. De gegevens verzameld vóór de datum van inwerkingtreding van dit reglement 

 De CBFA staat een zekere flexibiliteit toe bij de toepassing van de vereiste normen 
voor de gegevens die werden verzameld vóór de datum van inwerkingtreding van dit 
reglement. In dat geval moeten de instellingen echter bewijzen dat ze de geschikte 
aanpassingen hebben doorgevoerd om ervoor te zorgen dat de aldus verzamelde 
gegevens globaal equivalent zijn aan de gegevens die verzameld zouden zijn zonder 
deze flexibiliteit. De gegevens verzameld na de datum van inwerkingtreding van dit 
reglement moeten voldoen aan de minimumvereisten. 

 

Onderafdeling III – Specifieke vereisten voor pd-ramingen 

A.  Risicoposities op ondernemingen, instellingen en centrale overheden en centrale banken 

Art. VI. 89 

§ 1. Voor de risicoposities op ondernemingen, instellingen en centrale overheden en centrale 
banken, ramen de instellingen de PD’s per debiteurenklasse op basis van gemiddelden over een lange 
periode van de jaarlijkse wanbetalingsgraden.  

§ 2. Voor gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen, mogen de instellingen de 
EL-waarde per debiteurenklasse ramen op basis van gemiddelden over een lange periode van de 
gerealiseerde jaarlijkse wanbetalingsgraden.  

§ 3. Indien een instelling gemiddelde ramingen over een lange periode van PD’s en LGD’s 
voor gekochte kortlopende vorderingen op ondernemingen afleidt uit een EL-raming en een adequate 
PD-of LGD-raming, dan voldoet de procedure voor de raming van de totale verliezen aan de in dit 
deel vastgelegde algemene normen voor de raming van de PD’s en LGD’s en is het resultaat in 
overeenstemming met het concept van de LGD als beschreven in artikel VI.91, § 2. 
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§ 4.  Wanneer de instellingen technieken voor PD-raming toepassen, mag dat enkel met een 
ondersteunende analyse. Ze erkennen het belang van subjectieve overwegingen bij het combineren van 
de resultaten van verschillende technieken en bij het aanbrengen van aanpassingen om rekening te 
houden met de beperkingen waaraan de technieken en de informatie onderhevig zijn.  

§ 5. Indien een instelling voor de raming van PD’s gebruik maakt van gegevens van haar 
eigen ervaring met wanbetaling, toont zij in haar analyse aan dat haar overnemingsnormen en de 
eventuele verschillen tussen het ratingsysteem dat de gegevens heeft gegenereerd en het huidige 
ratingsysteem in haar ramingen worden weerspiegeld. Wanneer de overnemingsnormen of het 
ratingsysteem gewijzigd zijn, verhoogt de instelling de voorzichtigheidsmarge bij haar PD-ramingen. 

§ 6. Indien een instelling haar interne ratingklassen relateert of koppelt aan een schaal die 
door een EKBI of een soortgelijke organisatie wordt toegepast en vervolgens de voor de ratingklassen 
van deze externe organisatie waargenomen wanbetalingsgraad toekent aan de door haar gehanteerde 
klassen, wordt de koppeling (of “mapping”) gebaseerd op een vergelijking van haar 
interneratingcriteria met de criteria die door de externe organisatie worden gehanteerd en op een 
vergelijking van de interne en externe ratings van gemeenschappelijke debiteuren. Vertekeningen of 
inconsistenties bij de koppeling of in de onderliggende gegevens worden vermeden. De criteria van de 
externe organisatie die aan de voor de kwantificering gebruikte gegevens ten grondslag liggen, hebben 
uitsluitend betrekking op het wanbetalingsrisico en houden geen rekening met de transactiekenmerken. 
De analyse van de instelling omvat een vergelijking van de definities van wanbetaling, met 
inachtneming van de vereisten gesteld in artikel VI.87. De instelling documenteert de grondslag voor 
de koppeling.  

§ 7.  Indien een instelling gebruik maakt van statistische voorspellingsmodellen voor 
wanbetaling, dan mag zij voor een bepaalde klasse de PD’s ramen als het gewone gemiddelde van de 
PD-ramingen voor elke debiteur van deze klasse. Wanneer de instelling voor deze doeleinden gebruik 
maakt van waarschijnlijkheidsmodellen voor wanbetaling, wordt voldaan aan de in artikel VI.79 
gespecificeerde criteria. 

§ 8.  De duur van de onderliggende waarnemingsperiode is voor ten minste één bron gelijk aan 
minstens vijf jaar, ongeacht of een instelling voor haar PD-ramingen gebruik maakt van externe 
gegevens, interne gegevens, datapools, of een combinatie van deze drie bronnen. Indien de 
waarnemingsperiode voor een van de bronnen een langere periode omspant en deze gegevens relevant 
zijn, dan wordt van deze langere periode gebruik gemaakt. Dit punt is ook van toepassing op de 
PD/LGD-benadering van de risicoposities op aandelen. De CBFA kan de instellingen die geen eigen 
ramingen van LGD’s of omrekeningsfactoren (CF’s) mogen gebruiken, toestaan om, wanneer ze de 
IRB volgen, relevante gegevens van een periode van twee jaar te gebruiken. De te bestrijken periode 
neemt ieder jaar met één jaar toe tot de relevante gegevens een periode bestrijken van vijf jaar.  

a.       Raming van de PD 
 Alle principes vermeld in artikel VI.88 moeten worden nageleefd bij de raming van de 

PD’s (representativiteit en volledigheid van de gegevens die worden gebruikt voor de 
ramingen; forward looking karakter van de ramingen gebaseerd op een lange ervaring; 
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ramingsmethode; conservatisme van de ramingen; gebruik van de ramingen voor 
interne doeleinden; enz.). 

 De vereiste vermeld in deze paragraaf moet worden geïnterpreteerd in het licht van de 
principes bedoeld in artikel VI.88. Dat betekent bijvoorbeeld dat de PD-
risicoparameters moeten gebaseerd zijn op of verwijzen naar het 
langetermijngemiddelde van de wanbetalingsgraden in elke grade of pool om 
toekomstgerichte (forward looking) ramingen van de waarschijnlijke PD-waarden op 
lange termijn te bekomen. De verschillende mogelijke aanpassingen om dergelijke 
ramingen te bekomen, moeten echter worden doorgevoerd, gedocumenteerd en 
gerechtvaardigd volgens de principes vermeld in toelichting (c) van artikel VI.88. 

 

b.    Minimale waarnemingsperiode van de gegevens 
 De reeks van historische gegevens die worden gebruikt voor de raming van de PD’s, 

moet minstens 5 jaar lang zijn. Wanneer nog oudere historische gegevens beschikbaar 
zijn, zouden die eveneens moeten worden gebruikt; er moet evenwel worden gezocht 
naar het juiste evenwicht tussen de toename van de gegevens en het mogelijke verlies 
van vergelijkbaarheid met de huidige portefeuille wanneer oudere gegevens worden 
gebruikt. Het niet-gebruik van beschikbare gegevens moet gerechtvaardigd worden. 

 De CBFA zal toestaan dat een instelling haar PD’s berekent op basis van een 
waarnemingsperiode van 2 jaar tijdens het eerste jaar dat ze een IRB gebruikt voor 
reglementaire doeleinden, voor zover wordt voldaan aan de vereiste van uitbreiding 
van de databanken vermeld in artikel VI.89 en ze het voorzichtige, representatieve en 
forward looking karakter van haar ramingen aantoont. Als de instelling deze 
mogelijkheid gebruikt, zal de CBFA bovendien strengere goedkeuringsnormen 
toepassen om zich van de validiteit van de systemen die de instelling gebruikt te 
verzekeren. 

 

c.  De ramingsmethodes 
 De CBFA zal geen voorschriften uitvaardigen over de manier waarop de PD's moeten 

worden berekend voor zover deze voldoet aan de vereisten van dit reglement.  
 De instelling kan, voor de raming van de gemiddelde PD-waarde van elke 

klasse/categorie, gebruik maken van een of meer specifieke technieken die zijn vermeld 
in artikel VI.89 en hierna zijn beschreven (interne ervaring van wanbetaling, 
transponering naar externe gegevens (mapping) en statistische wanbetalingsmodellen), 
en van andere informatie en procédés die ze gepast acht. 

 Voor verschillende types debiteuren kunnen zo verschillende technieken voor de raming 
van de PD’s worden gebruikt; zo is het mogelijk dat de PD’s van de risicoposities op 
grote ondernemingen afkomstig zijn van de mapping van interne ratings naar externe 
ratings, dat de PD’s van de risicoposities op KMO’s voortvloeien uit interne 
ervaringen van wanbetaling en dat de PD’s van de risicoposities op retailcliënteel 
worden bekomen uit statistische modellen. 

 Ook is het mogelijk dat een instelling, bij gebrek aan gegevens en dus informatie, de 
brutogegevens afkomstig van de technieken beschreven in artikel VI.89 moet aanpassen 
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om de uiteindelijke PD-ramingen te bekomen; dat kan het geval zijn wanneer de PD 
van een klasse, hoger is dan de PD van een aangrenzende klasse die echter een hoger 
risico vertoont, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan wanbetalingsgegevens voor de 
klassen met een lager risico. Dit type aanpassingen moet worden gedocumenteerd en 
gerechtvaardigd; ook de impact op het reglementaire kapitaal voor een typeverdeling 
van de portefeuille zou moeten worden aangegeven. 

 Zelfs als intern een unieke ratingschaal (Masterscale) voor alle types debiteuren wordt 
gebruikt voor bepaalde toepassingen, beveelt de CBFA het gebruik aan van PD’s die zo 
nauwkeurig mogelijk zijn op het niveau van de berekeningen voor de IRB. Dat heeft tot 
gevolg dat waarschijnlijk verschillende PD’s voor eenzelfde klasse van de Masterscale 
moeten worden gebruikt voor de berekening van de reglementaire 
eigenvermogensvereisten. 

 

 Eerste techniek: interne ervaring van wanbetaling 
Wanneer de instelling deze techniek gebruikt, zou de PD van een klasse kunnen 
voortvloeien uit het gemiddelde van de wanbetalingsgraden over 1 jaar die voor 
deze klasse werden gerealiseerd. In dat geval moet de instelling echter minstens 
controleren of de ratingmethodes in de loop van de tijd coherent waren en nog 
steeds coherent zijn.   
De instelling moet aantonen dat de gekozen ramingen de PD-ramingen niet 
onderschatten. Bijvoorbeeld: een verschillende weging van de verschillende jaren 
door het aantal debiteuren, zou de PD’s ten onrechte kunnen laten dalen, 
wanneer dit aantal kleiner is in de jaren met een hoge wanbetalingsgraad, het 
gebruik van de mediaan zou in sommige gevallen de PD’s kunnen onderschatten, 
enz.  

  Tweede techniek: transponering naar externe gegevens 
De instellingen kunnen hun interneratingklassen koppelen aan of ‘mappen’ naar 
de schaal die wordt gebruikt door een EKBI of een gelijkaardige instelling en 
vervolgens de wanbetalingsgraad die geldt voor deze instelling toewijzen aan hun 
eigen klassen. In dat geval zijn ook de opmerkingen over de berekening van de 
PD bij gebruik van interne gegevens van toepassing. Deze mapping moet 
minstens gebaseerd zijn op de vergelijking van de interne- en 
externeratingcriteria, en op de vergelijking van de interne en externe ratings voor 
alle gezamenlijke leningnemers. Afwijkingen of incoherenties in de mapping of de 
onderliggende gegevens moeten worden vermeden. De criteria van de EKBI’s 
waarop de gegevens zijn gebaseerd die worden gebruikt om het risico te 
kwantificeren, moeten het risico op de debiteur in aanmerking nemen en niet de 
kenmerken van de transactie, met uitzondering van deze die uitdrukkelijk zijn 
toegestaan in dit reglement wanneer de instelling ze gebruikt om haar ratings toe 
te wijzen. De analyse van de instelling moet een vergelijking van de gebruikte 
definities van wanbetaling omvatten. De bases van de mapping moeten schriftelijk 
worden aangegeven. 
Wanneer een interneratingklasse overeenstemt met verschillende 
externeratingklassen, moet de instelling haar methode voor de raming van de PD 
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van de interne rating (bv: gemiddelde van de PD’s van de verschillende 
externeratingklassen, PD van de meest representatieve externeratingklasse, …) 
kunnen rechtvaardigen.  

De instellingen moeten zich ervan bewust zijn dat mapping een complexe oefening 
is waarvan de resultaten in twijfel kunnen worden getrokken. Hierna volgen 
enkele voorbeelden van problemen die zich kunnen voordoen: 
-  Wanneer de gemiddelde debiteur van een ratingklasse wordt bepaald op basis 

van de gemiddelde ratio’s van de leningnemers van deze klasse, bestaat het 
risico dat deze gemiddelde leningnemer niet overeenstemt met de 
leningnemers die werkelijk aanwezig zijn in de klasse (bv: als een klasse 
wordt gekenmerkt door leningnemers met ofwel een hoge leverage en een lage 
volatiliteit van de resultaten, ofwel een lage leverage en een hoge volatiliteit 
van de resultaten). 

-  De ratingmethodologieën kunnen verschillen (bv: ‘Point in Time’ ten opzichte 
van ‘Through the Cycle’).  

-  Er bestaat niet noodzakelijk rechtstreekse overeenstemming tussen de 
ratingklassen van de verschillende EKBI’s. 

 In dit opzicht verwijzen we naar het algemene principe dat stelt dat een 
voorzichtigheidsmarge moet worden toegepast indien er onzekerheid bestaat 
(cf. artikel VI.88, toelichting f).  

  Derde techniek: statistische modellen  
Een instelling kan kansen op wanbetaling gebruiken die zijn geraamd door een 
statistisch model; in dat geval zou de PD van een klasse gelijk kunnen zijn aan het 
gemiddelde van de kansen op wanbetaling van de leningnemers van de klasse. 
Een andere ramingstechniek zal worden aanvaard als de instelling kan aantonen 
dat deze alternatieve techniek een goede raming geeft van een gemiddelde PD op 
lange termijn.  
De opmerkingen over de berekening van de PD van een klasse in het kader van 
het gebruik van interne wanbetalingsgegevens, zijn hier eveneens van toepassing. 
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B. Risicoposities op retailcliënteel 

Art. VI.90 

§ 1.  Voor de risicoposities op retailcliënteel, ramen de instellingen de PD’s per 
debiteurenklasse of –pool op basis van gemiddelden over een lange periode van de jaarlijkse 
wanbetalingsgraden.  

§ 2.  Niettegenstaande de bovenstaande § 1 kunnen de PD-ramingen ook worden afgeleid van 
gerealiseerde verliezen en passende LGD-ramingen.  

§ 3.  De instellingen gebruiken interne gegevens voor het indelen van hun risicoposities in 
klassen of pools als de primaire informatiebron voor de inschatting van de verlieskenmerken. Ze 
mogen externe gegevens (met inbegrip van gecentraliseerde/gedeelde gegevens) of statistische 
modellen gebruiken voor kwantificeringsdoeleinden, mits kan worden aangetoond dat er een sterke 
band bestaat tussen: 

a) de door de instelling gevolgde procedure voor het indelen van risicoposities in 
klassen of pools en de door de externe gegevensbron gebruikte procedure; 

b) het interne risicoprofiel van de instelling en de samenstelling van de externe 
gegevens.  

Voor gekochte kortlopende vorderingen op retailcliënteel mogen de instellingen gebruik maken van 
interne en externe referentiegegevens. Ze gebruiken alle relevante gegevensbronnen als 
vergelijkingspunt.  

§ 4. Indien een instelling gemiddelde ramingen over een lange periode van PD’s en LGD’s 
voor risicoposities op retailcliënteel afleidt uit een raming van het totale verlies en een adequate PD-of 
LGD-raming, dan voldoet de procedure voor de raming van de totale verliezen aan de in dit deel 
vastgelegde algemene normen voor de raming van de PD’s en LGD’s en is het resultaat in 
overeenstemming met het concept van de LGD als beschreven in artikel VI.91, § 1.  

§ 5. De duur van de onderliggende waarnemingsperiode is voor ten minste één bron gelijk aan 
minstens vijf jaar, ongeacht of een instelling voor haar inschatting van verlieskenmerken gebruik 
maakt van externe gegevens, interne gegevens, datapools of een combinatie van deze drie bronnen. 
Indien de waarnemingsperiode voor een van de bronnen een langere periode omspant en deze 
gegevens relevant zijn, dan wordt van deze langere periode gebruik gemaakt. De instelling hoeft niet 
evenveel belang te hechten aan de historische gegevens indien zij ten behoeve van de CBFA kan 
aantonen dat recentere gegevens een betere voorspeller zijn van de verliespercentages. De CBFA kan 
de instellingen toestaan om, wanneer ze de IRB volgen, relevante gegevens van een periode van twee 
jaar te gebruiken. De te bestrijken periode neemt ieder jaar met één jaar toe tot de relevante gegevens 
een periode bestrijken van vijf jaar. 

§ 6. De tijdens de looptijd van hun kredieten verwachte wijzigingen in de risicoparameters 
(seasoning effects) worden door de instellingen aangegeven en geanalyseerd. 
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a.      Raming van de parameters 

 De vereisten voor de raming van de PD’s voor de categorie risicoposities (asset class) op 
ondernemingen zijn van toepassing voor de categorie risicoposities op retailcliënteel 
(algemene regels voor de raming van de risicoparameters op het vlak van 
representativiteit van de gebruikte databanken om de representativiteit en volledigheid 
van de voor de ramingen gebruikte gegevens te waarborgen, evenals het forward looking 
karakter van de ramingen gebaseerd op een lange ervaring; ramingsmethode; 
conservatisme van de ramingen; gebruik van ramingen voor interne doeleinden, enz.). 
Voor deze risicopositiecategorie kan de instelling haar PD-ramingen echter ook baseren 
op de ramingen van de vastgestelde verliezen en op gepaste LGD-ramingen. Deze 
methode wordt gewoonlijk de ‘top-down’ benadering van de bepaling van de 
risicoparameters genoemd.  

 Wanneer de instelling deze 'top down’ benadering gebruikt, moet ze evenwel ramingen 
van vastgestelde verliezen en LGD-ramingen gebruiken die coherent zijn met de vereisten 
inzake raming van de downturn LGD’s, zoals is uitgelegd in de toelichting van artikel 
VI.91. De instelling moet dus ramingen van vastgestelde verliezen en LGD-ramingen 
gebruiken die gepast zijn voor downturn voorwaarden wanneer deze ramingen 
conservatiever zijn dan de gemiddelden op lange termijn. De CBFA verwacht echter dat 
de instellingen met een belangrijke retailactiviteit die over voldoende gegevens 
beschikken om de individuele risicoramingen nauwkeurig te berekenen, geen beroep doen 
op de top down methode van de bepaling van de risicoparameters. Deze instellingen 
mogen deze ‘top down’ methode enkel gebruiken, als ze kunnen aantonen dat die dezelfde 
ramingen van risicoparameters oplevert als wanneer ze deze individueel zou hebben 
geraamd volgens de vereisten voor de berekening van de PD’s en LGD’s in de categorie 
risicoposities op ondernemingen. 

 De CBFA verwacht ook dat de instellingen voorrang verlenen aan hun interne gegevens 
en die als belangrijkste bron gebruiken bij de raming van hun PD’s voor de categorie 
risicoposities op retailcliënteel. De instellingen mogen evenwel externe gegevens 
gebruiken (met inbegrip van gecentraliseerde/gedeelde gegevens) wanneer ze kunnen 
aantonen dat ze voldoen aan de voorwaarden van dit reglement voor het gebruik van 
dergelijke gegevensbronnen.  

 De voorspelbare veranderingen van de risicoparameters voor de levensduur van de 
risicoposities kunnen materieel zijn voor de risicoposities op lange termijn die worden 
gekenmerkt door risicoverhogingen verschillende jaren na de toewijzing. Om sprongen in 
de reglementaire eigenvermogensvereisten als gevolg van de kortetermijnhorizon van de 
PD (één jaar) te vermijden, worden de instellingen aangemoedigd om hun PD-ramingen 
te verhogen en zo te anticiperen op dit ‘seizoensgebonden’ effect (effecten van de 
seizoensgebonden veranderingen). De CBFA kan, in voorkomend geval, de instelling een 
aanpassing van de risicoparameters vragen om rekening te houden met deze effecten van 
de seizoensgebonden veranderingen. 

b.  Minimale waarnemingsperiode van de gegevens 

 Een van de reeksen historische gegevens die worden gebruikt voor de raming van de 
risicoparameters, en onder meer de PD’s, ongeacht of het interne of externe gegevens 
betreft (met inbegrip van de gecentraliseerde gegevens), moet minstens 5 jaar lang zijn. 
Wanneer nog oudere historische gegevens beschikbaar zijn, moeten die eveneens worden 
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gebruikt; er moet evenwel worden gezocht naar het juiste evenwicht tussen de toename 
van de gegevens en het mogelijke verlies van vergelijkbaarheid met de huidige 
portefeuille wanneer oudere gegevens worden gebruikt. Als de instelling niet hetzelfde 
belang hecht aan de verschillende historische gegevens, moet ze de CBFA aantonen dat 
de meer recente gegevens een beter voorspellend vermogen hebben. Er moet regelmatig 
worden gecontroleerd of deze keuze gepast is, en indien nodig moet ze worden aangepast. 
Het niet-gebruik van beschikbare gegevens moet worden gerechtvaardigd.  

 De CBFA zal toestaan dat een instelling haar PD’s berekent op basis van een 
waarnemingsperiode van 2 jaar tijdens het eerste jaar dat ze een IRB gebruikt voor 
reglementaire doeleinden, voor zover wordt voldaan aan de vereiste van uitbreiding van 
de databanken zoals vermeld in artikel VI.90. en de instelling het voorzichtige, 
representatieve en forward looking karakter van haar ramingen aantoont. Als de 
instelling deze mogelijkheid gebruikt, zal de CBFA bovendien strengere 
goedkeuringsnormen toepassen om zich van de validiteit van de systemen die de instelling 
gebruikt te verzekeren. 

 
c.  De ramingsmethodes 

 De CBFA beveelt geen specifieke methode aan voor de raming van de risicoparameters. 
De instelling kan dus zowel de methode van de groepering van de activa (toewijzing aan 
pools) op basis van de directe raming van de PD’s en LGD’s (groeperingsmethode op 
basis van de kenmerken van de debiteuren en de transacties) gebruiken, als de methode 
waarbij de activa eerst in verschillende groepen worden verdeeld op basis van 
segmenteringscriteria en vervolgens de PD’s en LGD’s worden geraamd 
(groeperingsmethode op basis van segmentering). Deze methodes moeten evenwel 
homogene groepen van risicoposities kunnen creëren en voldoen aan de vereisten van dit 
reglement inzake het ratingsysteem en LGD’s. Bovendien moeten ze overeenstemmen met 
de definitie van wanbetaling die de instelling heeft gekozen. De definitie van wanbetaling 
moet worden bepaald op het niveau van de debiteur of op het niveau van de transactie. 
Deze definitie moet coherent worden toegepast voor de raming van de PD- en LGD-
parameters. 

 

Onderafdeling IV – Specifieke vereisten voor eigen lgd-ramingen 

Gezien het kennisniveau van de methodes en de beschikbaarheid van de gegevens waarop 
de kwantificering van de LGD’s wordt gebaseerd, zal de CBFA tijdelijk een zekere 
flexibiliteit toestaan in de naleving van bepaalde vereisten van dit reglement op het vlak 
van kwantificering van de LGD’s. De instelling moet in ruil daarvoor echter een passend 
conservatisme hanteren voor haar LGD-ramingen, volgens de bepalingen inzake de 
berekening van de downturn LGD. Het toegepaste niveau van conservatisme zal minstens 
de onzekerheden, de zwakke punten en de potentiële fouten moeten dekken die zijn 
verbonden met de kenmerken van de gegevens en de methodes die worden gebruikt voor 
de raming van de LGD’s. 

Wanneer de gegevens en de methodes voor de raming van de LGD’s ontwikkeld zullen 
zijn, wordt verwacht dat, volgens het principe van conservatisme vermeld in artikel VI.88 
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(cf. toelichting f van het artikel), de instelling deze evoluties snel integreert zodat het 
niveau van conservatisme dat nodig is om de onzekerheden, zwakke punten en potentiële 
fouten van de gegevens en methodes die worden gebruikt voor de raming van deze 
risicoparameter te dekken, wordt verlaagd. 
Aangezien een vermindering van de LGD’s een evenredige vermindering van de 
reglementaire eigenvermogensvereisten tot gevolg heeft, zal elke benadering en 
vereenvoudiging die de instelling gebruikt bij de raming van deze risicoparameter 
gevalideerd moeten worden en zal een belangrijk aspect vormen van de goedkeuring 
door de CBFA. 

Art. VI.91 

§1. De instellingen ramen de LGD’s per kredietfaciliteitenklasse of –pool op basis van de 
gemiddelde gerealiseerde LGD’s per kredietfaciliteitenklasse of –pool en houden daarbij rekening met 
alle in de verschillende gegevensbronnen waargenomen gevallen van wanbetaling (gewogen 
gemiddelde van de wanbetalingen).  

§2.  De instellingen maken gebruik van LGD-ramingen die passend zijn voor een 
economische vertraging indien die voorzichtiger zijn dan het gemiddelde over een lange periode. 
Indien  wordt  verwacht  dat  een  ratingsysteem  gerealiseerde  LGD’s  per  klasse  of  pool  oplevert  die  
constant zijn in de tijd, past de instelling haar ramingen van de risicoparameters per klasse of groep 
aan om het effect van een economische vertraging op het eigen vermogen te beperken. 

§3.  De instellingen houden rekening met de mate waarin het risico van de debiteur 
eventueel afhankelijk is van dat van de zekerheid of de zekerheidsverschaffer. De gevallen waarin 
sprake is van een significante afhankelijkheid worden op voorzichtige wijze behandeld.  

§4.  Bij hun LGD-ramingen behandelen de instellingen de valutaverschillen tussen de 
onderliggende vordering en de zekerheid eveneens op voorzichtige wijze.  

§5.  Indien in de LGD-ramingen met het bestaan van een zekerheid rekening wordt 
gehouden, worden deze ramingen niet uitsluitend gebaseerd op de geraamde marktwaarde van de 
zekerheid. In de LGD-ramingen wordt, met de gevolgen van het potentiële onvermogen van de 
instelling om vlot beschikkingsmacht over de zekerheid te verkrijgen en ze uit te winnen, rekening 
gehouden.  

§6.  Indien in de LGD-ramingen met het bestaan van zekerheden rekening wordt gehouden, 
moeten de instellingen voor het beheer van de zekerheden, voor de rechtszekerheid en het 
risicobeheer, interne vereisten vaststellen die in het algemeen coherent zijn met de minimumvereisten 
vastgesteld in hoofdstuk 8 van deze titel en in titel V, hoofdstuk 5.  
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§7.  Indien een instelling bij het bepalen van de  risicopositiewaarde voor het 
wederpartijrisico overeenkomstig de artikelen V.8 of V.9 rekening houdt met de gestelde zekerheden, 
dan wordt bij de ramingen van de verliezen bij wanbetaling (LGD’s) geen rekening gehouden met 
bedragen die naar verwachting kunnen worden verhaald op deze zekerheden. 

§8.  In het specifieke geval van risicoposities waarbij reeds sprake is van wanbetaling, 
maken de instellingen gebruik van de som van hun beste ramingen van het voor elk krediet verwachte 
verlies in het licht van het heersende economische klimaat, de status van het krediet en de 
mogelijkheid dat zich gedurende de inningsperiode nog meer onverwachte verliezen voordoen.  

§9.  Indien onbetaalde boetes voor achterstallige betalingen in de resultatenrekening van de 
instellingen zijn geactiveerd, dan worden zij bij de waarde van de risicoposities en verliezen geteld.  

a.  Downturn LGD 

De instelling moet een LGD ramen per grade of pool. Deze LGD moet geschikt zijn voor 
omstandigheden van economische vertraging waarin aanzienlijk hogere kredietverliezen 
mogelijk zijn dan gemiddeld (downturn omstandigheden). 
Wanneer dergelijke omstandigheden zich voordoen, worden immers hoge 
wanbetalingsgraden verwacht. Wanneer bijvoorbeeld de inningsgraden negatief 
verbonden zijn aan de wanbetalingsgraden, kan de instelling in dergelijke 
omstandigheden hogere werkelijke (gerealiseerde) verliezen bij wanbetaling verwachten 
dan in meer neutrale omstandigheden. Wanneer dergelijke negatieve correlaties echter 
niet bestaan, hoeft de instelling niet noodzakelijk hogere werkelijke (gerealiseerde) 
verliezen bij wanbetaling te verwachten wanneer zich downturn omstandigheden 
voordoen.   
De instelling moet er dus op ieder ogenblik op toezien dat de LGD-ramingen geschikt 
zijn voor downturn omstandigheden. Afhankelijk van het feit of er al dan niet ongunstige 
verbanden bestaan tussen de verliezen bij wanbetaling en de wanbetalingsgraden, zijn 
deze geschikte LGD’s respectievelijk: ofwel downturn LGD's die hoger zijn dan de 
LGD-ramingen op basis van het langetermijngemiddelde van de gerealiseerde 
verliesgraden gewogen door de wanbetalingen – en dit om bijvoorbeeld rekening te 
houden met toekomstige inningsgraden die lager zijn dan deze die worden verwacht in 
meer neutrale omstandigheden -, ofwel LGD’s op basis van het langetermijngemiddelde 
van de gerealiseerde verliesgraden gewogen door de wanbetalingen. 

De instelling moet bovendien in staat zijn te bewijzen dat elke LGD-raming die wordt 
gebruikt voor de berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten niet lager is 
dan een raming, voor dezelfde klasse of pool, op basis van het langetermijngemiddelde 
van de gerealiseerde verliesgraden gewogen door de wanbetalingen. Als de instelling 
niet afdoende kan bewijzen dat aan deze vereiste is voldaan, moet ze zich voorbereiden 
om de CBFA LGD-ramingen op basis van het langetermijngemiddelde van de 
gerealiseerde verliesgraden gewogen door de wanbetalingen te kunnen voorleggen, 
wanneer de CBFA daarom vraagt met het oog op de controle van de naleving van deze 
vereiste.  
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De CBFA is zich bewust van de moeilijkheden die zijn verbonden aan de raming van 
LGD’s die geschikt zijn voor downturn omstandigheden, vooral wanneer de instelling 
slechts over een beperkt aantal gegevens beschikt voor de raming van een dergelijke 
parameter. 
De instellingen moeten niettemin een strikte en goed gedocumenteerde procedure 
opstellen: 

- om de effecten te bepalen van de downturn omstandigheden op hun LGD’s 
(bijvoorbeeld op hun inningsgraden) wanneer dergelijke effecten bestaan, 

-  en om per klasse of per categorie (grade of pool) LGD’s te kunnen ramen die 
geschikt zijn voor deze downturn omstandigheden.  

De procedure zou 3 etappes moeten omvatten die op geïntegreerde wijze kunnen worden 
behandeld.  
a) Identificatie van de downturn omstandigheden voor elke categorie risicoposities in 

elke jurisdictie. 
De downturn omstandigheden zijn deze waarbij de significante factoren die de 
wanbetalingsgraden voor een categorie risicoposities beïnvloeden, coherent zijn met 
de omstandigheden waarin voor deze categorie risicoposities aanzienlijk hogere 
kredietverliezen mogelijk zijn dan gemiddeld. De instellingen kunnen dergelijke 
omstandigheden identificeren op een lager niveau dan de risicopositiecategorieën 
wanneer dit meer gevoelig is voor het risico. De instellingen zouden echter minstens 
elke categorie van risicoposities en jurisdictie afzonderlijk moeten beschouwen, 
behalve als ze de combinatie van categorieën van activa en/of jurisdicties kunnen 
rechtvaardigen op basis van het feit dat ze zijn onderworpen aan zeer nauw met 
elkaar verbonden economische omstandigheden.  

 b) Identificatie van de correlaties, wanneer ze bestaan, tussen de wanbetalingsgraden 
en de verliezen bij wanbetaling (bijvoorbeeld de inningsgraden). 
Voorbeelden van identificatie van de correlaties kunnen statistische analyses 
omvatten, wanneer de beschikbare gegevens dit toelaten, of onrechtstreeks het in 
aanmerking nemen van de relaties tussen de verklarende factoren van de 
wanbetalingen en van de recuperaties. Deze inaanmerkingneming kan analyses van 
de gedragingen van de zekerheidswaarden omvatten wanneer de zekerheid een 
aanzienlijke invloed heeft op de recuperaties. 

 c) Integratie van de correlaties tussen de wanbetalingsgraden en de verliezen bij 
wanbetaling (bijvoorbeeld de inningsgraad), wanneer deze werden geïdentificeerd, 
om LGD-parameters te kunnen geven die coherent zijn met de geïdentificeerde 
downturn omstandigheden. 
Dit kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door analyses van de inningsgraden 
tijdens periodes van ongunstige economische omstandigheden, of door het gebruik 
van voorspellingen/ramingen op basis van de aangepaste wijziging van de 
risicodrivers, coherent met de ongunstige economische omstandigheden. 
Door de invoering van een dergelijke procedure moet de instelling waarborgen dat 
elke LGD die wordt gebruikt voor de bepaling van haar reglementaire 
eigenvermogensvereisten permanent geschikt is voor de specifieke downturn 
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omstandigheden van elke risicopositiecategorie en elke jurisdictie, wanneer werd 
vastgesteld dat deze omstandigheden een impact hebben op de verliezen bij 
wanbetaling die aan deze risicopositiecategorie en aan deze jurisdictie gekoppeld 
zijn. 

b. Raming van de LGD’s 

Alle principes vermeld in artikel VI.88 moeten worden gerespecteerd bij de raming van 
de LGD’s (representativiteit en volledigheid van de gegevens die worden gebruikt voor 
de ramingen; forward looking karakter van de ramingen op basis van een lange 
ervaring; ramingsmethode; conservatisme van de ramingen; gebruik van de ramingen 
voor interne doeleinden, enz.) en dit onverminderd de specifieke vereisten voor de 
raming van de downturn LGD’s, zoals vermeld in de bovenstaande toelichting a. 

 De vereiste vermeld in artikel VI.91 moet worden geïnterpreteerd in het licht van de 
principes bedoeld in artikel VI.88. Dat betekent bijvoorbeeld dat de LGD-
risicoparameters moeten gebaseerd zijn op of verwijzen naar het gemiddelde van de 
wanbetalingsgraden in elke grade of pool, gewogen door de wanbetalingen wanneer 
het gaat om de raming van het langetermijngemiddelde van de verliesgraden gewogen 
door de wanbetalingen. Deze LGD-ramingen moeten evenwel toekomstgericht zijn 
(forward looking). De verschillende aanpassingen die mogelijk zijn om dergelijke 
ramingen te bekomen, moeten echter worden doorgevoerd, gedocumenteerd en 
gerechtvaardigd volgens de principes vermeld in toelichting c van artikel VI.88. 
Daarenboven, voor de risicoposities waarvoor de door de instelling gebruikte 
procedure volgens de vereisten van de bovenstaande toelichting a, de noodzaak aan het 
licht heeft gebracht om meer conservatieve LGD’s te gebruiken die beter geschikt zijn 
voor downturn omstandigheden, worden de LGD’s voor deze risicoposities geraamd 
volgens de procedure die de instelling heeft ingevoerd voor de berekening van de 
downturn LGD, zoals bepaald in de bovenstaande toelichting a. 

 In de mate dat de LGD’s de ervaring en de praktijken van de instelling moeten 
weergeven (bijvoorbeeld: de efficiëntie van de inningsprocedure, de definitie van 
wanbetaling die wordt gebruikt) en de externe omgeving waarin ze werkt, mag de 
instelling de op het niveau van de sector beschikbare ramingen niet gebruiken zonder te 
onderzoeken of aanpassingen noodzakelijk zijn om haar eigen positie binnen de sector 
weer te geven. De CBFA verwacht dat de LGD-ramingen vooral gebaseerd zijn op 
interne informatie, bijvoorbeeld in overeenstemming met de analytische boekhouding. 

 De instelling moet onder meer controleren of de gegevens die ze gebruikt voor de LGD-
ramingen voldoen aan de vereisten van dit reglement inzake de raming van de 
risicoparameters: ze moeten het mogelijk maken om de economische verliezen te ramen 
op basis van historische, volledige, integere, toereikende en relevante informatie. 
Bijvoorbeeld: 
- De historische databanken waarop de LGD-ramingen gebaseerd zijn, bevatten alle 

informatie die nodig is voor de berekening van de economische verliezen.  
De economische verliezen omvatten de materiële directe en indirecte kosten die 
verbonden zijn aan de inning van het onderliggende bedrag, ook wanneer deze 
inning werd uitbesteed. Deze kosten omvatten de courante kosten die verbonden zijn 
aan het kredietrisico. De kosten die duidelijk in verband kunnen worden gebracht 

345



 TITEL VI :DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING  

met specifieke risicoposities, moeten aan deze risicoposities worden toegekend. 
Wanneer deze toekenning in de praktijk niet uitvoerbaar is omdat ze te grote 
investeringen zou vragen, kan de instelling de kosten berekenen met gebruik van de 
factoren die representatief zijn voor de gemiddelde waarden. De instelling moet 
bovendien controleren of alle kosten met betrekking tot het kredietrisico die door de 
instelling worden gedragen op gepaste, coherente en strikte wijze worden 
geïntegreerd in de LGD-ramingen, volgens de materialiteitscriteria die ze heeft 
bepaald en gedocumenteerd.  
De economische verliezen die zijn gekoppeld aan een risicopositie kunnen worden 
gekwantificeerd door het bedrag van de risicopositie op het ogenblik van de 
wanbetaling (waarde aangepast aan het risico) te vergelijken met de economische 
waarde van de recuperaties die aan deze risicopositie kunnen worden gekoppeld 
(bijvoorbeeld de mogelijke economische recuperaties verminderd met de opgelopen 
materiële economische kosten). De bijkomende risicoposities na wanbetaling 
(bijvoorbeeld de bijkomende trekkingen na wanbetaling voor de kredietlijnen) 
moeten worden weergegeven in de economische waarde van de recuperaties die aan 
de risicopositie kunnen worden gekoppeld, wanneer deze bijkomende risicoposities 
niet zijn weergegeven in de raming van de omrekeningsfactor (CF) die aan deze 
risicopositie verbonden is. De instelling moet erover waken dat voor risicoposities 
van hetzelfde type identieke methodes voor de invoeging van bijkomende 
risicoposities na wanbetaling worden gebruikt. Bovendien moet de instelling erop 
toezien dat de ramingsmethodes van deze LGD’s en CF’s coherent worden bepaald 
om een gepaste berekening van de reglementaire vermogensvereisten te garanderen, 
en dit ongeacht de methode die de instelling gebruikt om de bijkomende 
risicoposities na wanbetaling weer te geven in de raming van haar 
risicoparameters.  
De keuze van de wijze waarop de bijkomende risicoposities na wanbetaling in 
aanmerking worden genomen in de LGD’s of CF’s, moet bovendien duidelijk 
worden gemotiveerd door de instelling en de impact van deze keuze op de 
reglementaire vermogensvereisten moet worden geraamd. 

- De historische databanken waarop de LGD-ramingen gebaseerd zijn bevatten de 
materiële actualisatie-effecten die zijn gekoppeld aan de inning van het 
onderliggende bedrag. Hiertoe registreert de instelling in haar databanken de data 
en bedragen van haar verschillende recuperatie- en kostenstromen.   
De wijze waarop de actualisatie-effecten worden geïntegreerd in de LGD-ramingen 
kan verschillen naargelang van het type markt, de faciliteit of de inningsprocedures 
die door de instelling worden gebruikt. De LGD-ramingen die de instelling gebruikt, 
moeten echter de economische kost van het aanhouden van risicoposities met 
wanbetaling tijdens de inningsperiode weergeven. Wanneer de geïnde bedragen en 
de timing van deze inningen onzeker zijn en een risico impliceren dat niet kan 
worden gediversifieerd, moet de berekening van de aanwezige nettowaarden de 
tijdswaarde van het geld weergeven, met inbegrip van een geschikte risicopremie 
voor het niet-diversifieerbare risico. Maar wanneer dergelijke onzekerheden niet 
bestaan (bijvoorbeeld als de recuperaties afkomstig zijn van een cash zekerheid), 
kan de berekening van de aanwezige nettowaarden enkel de tijdswaarde van het 
geld weergeven en kan de risicovrije rentevoet gepast blijken.  
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De integratie van de actualisatie-effecten in de LGD-ramingen kan bijvoorbeeld 
worden gerealiseerd volgens de hierna volgende principes: 
- actualisatie van de recuperatiestromen en de inningskostenstromen door een 

voor het risico aangepaste actualisatievoet, die de som is van een risicoloze 
rentevoet en een spread voor het risico van de inningsstromen en de 
recuperatiekosten. 

- omrekening van de recuperatiestromen en de inningskostenstromen tot stromen 
van ‘zekerheidsequivalente’ bedragen (certainty equivalent) en actualisatie van 
deze bedragen door de risicovrije rentevoet. Deze ‘zekerheidsequivalente’ 
bedragen zijn de bedragen geëist door een risico-averse belegger om het 
verschil weg te nemen tussen het zeker ontvangen en betalen van deze bedragen 
bij de inning en uitbetaling van de stromen en het ontvangen en betalen van 
onzekere bedragen waarvan de verdeling op deze welbepaalde ogenblikken 
identiek is met die van de stromen met risico die de instelling wil omrekenen.  

- combinatie van de twee vorige principes (actualisatie van de stromen door een 
rentevoet met een risicopremie en omrekening van de recuperatie- en 
inningskostenstromen). De instelling kan de actualisatievoet gebruiken die wordt 
gehanteerd in de boekhouding (effective interest rate) wanneer ze de 
recuperatie- en de inningskostenstromen op gepaste wijze aanpast om ze 
coherent te maken met deze actualisatievoet.  

De wijze waarop de actualisatie-effecten worden geïntegreerd in de LGD-ramingen, 
met inbegrip van de bepaling van de geschikte actualisatievoet, zou moeten worden 
bepaald volgens een coherente en strikte procedure die beantwoordt aan de 
materialiteitscriteria die de instelling duidelijk heeft bepaald en gedocumenteerd. 
Deze procedure moet bovendien coherent zijn voor alle risicoposities van hetzelfde 
type. Deze coherentie moet bij de CBFA worden gerechtvaardigd om te garanderen 
dat er geen sprake is van enige toezichtarbitrage, veroorzaakt door manipulaties bij 
de integratie van de actualisatie-effecten, met inbegrip van manipulaties van de 
actualisatievoeten die de instelling gebruikt. Wanneer de instelling een risicovrije 
rentevoet gebruikt, moet ze aan de CBFA bovendien aantonen dat het opgelopen 
residuele risico op geschikte wijze in aanmerking werd genomen bij de raming van 
de LGD’s. 
Om actualisatie-effecten te integreren die gepast zijn voor LGD-ramingen geschikt 
voor downturn omstandigheden, wanneer dit van toepassing is volgens de principes 
vermeld in de bovenstaande toelichting a, zou de instelling zich moeten baseren op 
de onzekerheden aangaande de bedragen en de timing van de recuperaties die 
verband houden met de wanbetalingen, wanneer zich downturn omstandigheden 
voordoen zoals bepaald in de bovenstaande toelichting a. 

- De historische databanken waarop de LGD-ramingen gebaseerd zijn, moeten ook 
informatie bevatten over de materiële factoren die de LGD’s beïnvloeden.  
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Voorbeelden van potentiële factoren kunnen worden gegroepeerd in verschillende 
categorieën:  
- deze verbonden aan de transactie (bijvoorbeeld: het type transactie, het type 

zekerheid of garantie, de tijd dat de risicopositie met wanbetaling is, het 
'seizoensgebonden' effect, de 'loan-to-value', het type inningsprocedure, enz.); 

- deze verbonden aan de debiteur (bijvoorbeeld: de omvang van de risicopositie, 
de kapitaalstructuur specifiek voor de debiteur, de geografische zone, de 
industriële sector, de activiteitslijn, enz.); 

- deze verbonden aan de instelling (bijvoorbeeld: de interne organisatie en de 
corporate governance, gebeurtenissen zoals fusies, enz.); 

- de externe elementen (bijvoorbeeld: de interestvoeten, de wettelijke context (die 
bijvoorbeeld de inningsprocedures beïnvloedt)); 

- enz. 

- De historische databanken waarop de LGD-ramingen gebaseerd zijn, moeten 
idealiter een voldoende lange periode dekken om een economische cyclus te 
bestrijken; ze moeten ook alle informatie bevatten die nodig is voor de berekening 
van het werkelijke (gerealiseerde) verlies bij wanbetaling. 

- De historische databanken waarop de LGD-ramingen gebaseerd zijn, moeten alle 
wanbetalingen bevatten die aanwezig zijn in de gebruikte gegevensbronnen, 
ongeacht of ze intern of extern zijn (met inbegrip van de gecentraliseerde/gedeelde 
databanken). Deze vereiste moet als volgt worden geïnterpreteerd: 

-  De instelling moet controleren of alle beschikbare gegevens werden gebruikt 
voor de raming van de LGD’s. Ze moet dus alle wanbetalingen in aanmerking 
nemen die zijn opgenomen in de gebruikte databanken, ongeacht of ze intern of 
extern zijn (met inbegrip van de gecentraliseerde/gedeelde databanken). Geen 
enkele waarneming mag worden weggelaten uit de analyses van de instelling. 
De instelling mag bij de raming van de LGD’s enkel bepaalde gegevens 
weglaten wanneer dit voorzichtig gebeurt en nauwkeurig en volledig 
gedocumenteerd en gerechtvaardigd wordt.   

-  In de mate dat de meest recente wanbetalingen de meest recente informatie 
bevatten over de verliezen bij wanbetaling, moeten de LGD-ramingen, 
wanneer de instelling daarvoor haar interne gegevens gebruikt, rekening 
houden met de wanbetalingen waarvoor de recuperatieprocedure nog niet is 
afgesloten, behalve als de instelling kan aantonen dat deze wanbetalingen niet 
relevant zijn voor haar ramingen. De instelling moet echter de nodige 
aanpassingen doorvoeren om ervoor te zorgen dat het in aanmerking nemen 
van deze onvolledige recuperaties de LGD-ramingen niet op ongepaste wijze 
vertekenen. Deze aanpassingsprocedure moet ook voldoen aan de 
overeenstemmende algemene vereisten vermeld in toelichting c van artikel 
VI.88. 

c.  Ramingsmethodes 

 De CBFA legt a priori geen enkele LGD-ramingsmethode op, voor zover de gebruikte 
methodes voldoen aan de vereisten van dit reglement.  
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 Evenwel moeten verschillende methodologische keuzes worden gemaakt voor de 
berekening van de LGD’s (bijvoorbeeld: de keuze van de actualisatievoet, de 
waarnemingsperiode na de registratie van de wanbetaling tijdens welke de 
recuperaties in aanmerking worden genomen, het in aanmerking nemen van de 
kredietrisicomatigingstechnieken (bijvoorbeeld: de waarde van de zekerheid, enz.)). 
Deze methodologische keuzes hebben een aanzienlijke impact op de waarde van de 
geraamde LGD’s. Ze moeten bijgevolg op strikte en omzichtige wijze bepaald worden. 
De instelling moet haar keuzes motiveren en documenteren en ze laten goedkeuren 
door de gepaste organen. De gevoeligheid van de resultaten voor de gemaakte keuzes 
moet worden onderzocht en de instelling moet de materialiteit van de impact van deze 
keuzes opvolgen. 

 Welke methode(s) de instelling ook gebruikt voor de raming van de LGD’s, ze moet(en) 
steeds goed doordacht en goed gedocumenteerd zijn en de naleving mogelijk maken 
van de vereisten vermeld in de toelichtingen – en in het bijzonder in toelichting a – van 
artikel VI.91. 

 
d.  Definitieve waarde van de LGD 

 In het algemeen meent de CBFA dat een krediet nooit mag worden beschouwd als vrij 
van verliesrisico (bijvoorbeeld: gezien de variabiliteit van de waarde van de 
recuperaties of de mogelijkheid van onvolledige documentatie van de zekerheid). Dat 
betekent dat de waarde van de LGD-ramingen altijd hoger is dan nul. Een nulwaarde 
voor een LGD-raming zal echter worden toegestaan voor risicoposities waarvoor een 
LGD van 0 % kan worden gebruikt door instellingen die hun eigen LGD’s en CF’s niet 
meten. Voor de andere risicoposities kan slechts bij wijze van uitzondering een LGD 
van 0 % worden gebruikt op basis van een goed onderbouwd dossier.  

 De instelling moet dus aantonen dat haar ramingprocédés relevant en nauwkeurig zijn. 
Ze moet in het bijzonder aantonen dat alle factoren die de waarde van de LGD-
ramingen verhogen op gepaste wijze in aanmerking werden genomen (bijvoorbeeld: 
actualisatievoet, raming van de waarde van de zekerheid, structuur van de cashflows, 
enz.). De faciliteiten waaraan een LGD van 0 % wordt toegekend, moeten het voorwerp 
uitmaken van een bijzonder onderzoek om na te gaan of dit geen vertekening 
veroorzaakt bij de berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten.  

 

e.  Backtesting 
 Wanneer de instelling een continue ratingschaal gebruikt, wordt verwacht dat ze voor 

de uitvoering van de backtesting haar waarnemingen groepeert in afzonderlijke 
ratingklassen. De keuze van deze aggregatieregels en de harmonisering van deze regels 
met het mappingproces en de bepaling van de LGD’s per klasse, moeten worden 
geanalyseerd en gedocumenteerd. 

 
f.  Inaanmerkingneming van de risicomatigingstechnieken 

 De LGD-ramingen moeten voldoen aan de vereisten voor de inaanmerkingneming van 
de kredietrisicomatigingstechnieken zoals bepaald in titel VI, hoofdstukken 3 tot 6, in 
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de toelichtingen van titel VI, hoofdstuk 8 voor de instellingen die een IRB ‘advanced’ 
gebruiken en in de artikelen VI.91 en VI.97.  
De CBFA verwacht bijvoorbeeld dat de instelling beschikt over een duidelijk beleid dat 
de garantiegevers en de garanties bepaalt die in aanmerking kunnen worden genomen 
voor de berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten, en dat coherent is 
met titel VI, hoofdstuk 8, afdelingen III en IV. Wanneer de instelling haar volgestorte 
kredietrisicomatigingstechnieken (zekerheden) weergeeft in de raming van haar LGD’s, 
moet ze voldoen aan de specifieke vereisten van artikel VI.91; ze moet bijvoorbeeld op 
conservatieve wijze rekening houden met het risico dat is verbonden aan het verschil in 
munteenheid tussen de gedekte risicopositie en de zekerheid.  
Als de instelling bovendien aan de CBFA niet voldoende kan aantonen dat ze bij haar 
LGD-ramingen op gepaste wijze rekening houdt met asymmetrische looptijden, moet ze 
de techniek gebruiken van de inaanmerkingneming van deze asymmetrieën toepasbaar 
op de instellingen die een IRB ‘foundation’ gebruiken zoals is bepaald in artikel VI.63. 

 De instelling moet dus op nauwkeurige, coherente, strikte en gedocumenteerde wijze 
bepalen op welke manier ze haar volgestorte (zekerheden) en niet-volgestorte 
(garanties en kredietderivaten) kredietrisicomatigingstechnieken weergeeft in de 
raming van haar LGD’s. De instelling moet bovendien via haar interne 
validatieprocessen waarborgen dat de terzake geldende regels continu worden 
nageleefd. 

 

g.  De LGD voor de risicoposities met wanbetaling 
 Voor de faciliteiten die al in wanbetaling zijn, moet de instelling enerzijds de beste 

raming van het verwachte verlies geven, rekening houdend met de huidige economische 
omstandigheden en het statuut van de risicopositie, en anderzijds een raming van het 
potentiële bijkomende onverwachte verlies tijdens het inningsproces. Deze laatste 
raming moet bovendien geschikt zijn voor downturn omstandigheden wanneer dit nodig 
is. 
De som van de beide ramingen vormt de LGD die moet worden gebruikt bij de 
berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten voor de risicoposities met 
wanbetaling, volgens de bepalingen van de artikelen VI.9, § 2, punt b en VI.14, § 2, 
punt a. De beste raming van het verwachte verlies is gelijk aan de BEEL die is vermeld 
in deze artikelen. 

 

A.  Risicoposities op ondernemingen, instellingen en centrale overheden en centrale banken 

Art. VI.92 

 Voor de risicoposities op ondernemingen, instellingen en centrale overheden en centrale 
banken, zijn de LGD-ramingen gebaseerd op ingezamelde gegevens die voor ten minste één bron 
betrekking hebben op een periode van minstens vijf jaar. Deze periode wordt jaarlijks na de 
implementatie met één jaar verhoogd tot een periode van ten minste zeven jaar is bereikt. Indien de 
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beschikbare waarnemingsperiode voor een van de bronnen een langere periode omspant en deze 
gegevens relevant zijn, dan wordt van deze langere periode gebruik gemaakt.   

 De reeks van historische gegevens die worden gebruikt, moet minstens 7 jaar lang zijn, 
maar mag respectievelijk 5 en 6 jaar bedragen tijdens het eerste en het tweede jaar dat 
de systemen worden gebruikt voor reglementaire doeleinden. Wanneer oudere 
historische gegevens beschikbaar zijn, moeten die eveneens worden gebruikt; er moet 
evenwel worden gezocht naar het juiste evenwicht tussen de toename van de gegevens 
en het mogelijke verlies van vergelijkbaarheid met de huidige portefeuille wanneer 
oudere gegevens worden gebruikt. Wanneer de gegevens die worden gebruikt voor de 
LGD-ramingen geen recessieperiodes omvatten, moet de instelling een gepaste graad 
van conservatisme toepassen op deze ramingen. 

B.  Risicoposities op retailcliënteel 

Art. VI.93 

§1. Voor de risicoposities op retailcliënteel: 

- Niettegenstaande artikel VI.91, § 1 kunnen de LGD-ramingen worden afgeleid van 
gerealiseerde verliezen en passende LGD-ramingen.  

  - Niettegenstaande artikel VI.94, § 1 mogen de instellingen toekomstige opnemingen 
verwerken in ofwel hun omrekeningsfactoren (CF’s), ofwel hun LGD-ramingen.  

   § 2. Voor gekochte kortlopende vorderingen op retailcliënteel mogen de instellingen gebruik 
maken van interne en externe referentiegegevens om de LGD te ramen. 

   § 3. Voor de risicoposities op retailcliënteel, zijn de LGD-ramingen gebaseerd op verzamelde 
gegevens over een periode van ten minste vijf jaar. Niettegenstaande artikel VI.91, § 1 hoeven de 
instellingen niet evenveel belang te hechten aan historische gegevens, indien zij ten behoeve van de 
CBFA kunnen aantonen dat recentere gegevens een betere voorspeller zijn van de verliespercentages. 
De CBFA kan de instellingen toestaan om, wanneer ze een IRB volgen, relevante gegevens over een 
periode van twee jaar te gebruiken. De te bestrijken periode neemt ieder jaar met één jaar toe tot de 
relevante gegevens een periode bestrijken van vijf jaar. 

De reeks van historische gegevens die worden gebruikt, moet minstens 5 jaar lang zijn. 
Wanneer oudere historische gegevens beschikbaar zijn, moeten die eveneens worden 
gebruikt; er moet evenwel worden gezocht naar het juiste evenwicht tussen de toename 
van de gegevens en het mogelijke verlies van vergelijkbaarheid met de huidige 
portefeuille wanneer oudere gegevens worden gebruikt. Het niet-gebruik van 
beschikbare gegevens moet worden gerechtvaardigd. Wanneer de gegevens die worden 
gebruikt voor de LGD-ramingen geen recessieperiodes omvatten, moet de instelling een 
gepaste graad van conservatisme toepassen bij deze ramingen. 
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De CBFA zal toestaan dat een instelling haar risicoparameters, met inbegrip van haar 
LGD’s, berekent op basis van een waarnemingsperiode van 2 jaar tijdens het eerste 
jaar dat ze een IRB gebruikt voor reglementaire doeleinden, voor zover wordt voldaan 
aan het vereiste van uitbreiding van de databanken vermeld in artikel VI.93 en ze het 
voorzichtige, representatieve en forward looking karakter van haar ramingen aantoont. 
Als de instelling deze mogelijkheid gebruikt, zal de CBFA bovendien strengere 
goedkeuringsnormen toepassen teneinde de validiteit van de systemen die de instelling 
gebruikt te verzekeren. 

 

Onderafdeling V – Specifieke vereisten voor eigen ramingen van de 

omrekeningsfactoren (CF's) 

Gezien het kennisniveau van de methodes en de beschikbaarheid van de gegevens waarop 
de kwantificering van de CF’s wordt gebaseerd, zal de CBFA tijdelijk een zekere 
flexibiliteit toestaan in de naleving van bepaalde vereisten van dit reglement op het vlak 
van kwantificering van de CF’s. De instelling moet in ruil daarvoor echter een gepast 
niveau van conservatisme waarborgen voor haar CF-ramingen, en dit volgens de 
bepalingen voor de berekening van de downturn CF. Het toegepaste niveau van 
conservatisme zal minstens de onzekerheden, de zwakke punten en de potentiële fouten 
moeten dekken die zijn verbonden aan de kenmerken van de gegevens en de methodes die 
worden gebruikt voor de raming van de CF’s. 

Wanneer de gegevens en de methodes voor de raming van de CF’s ontwikkeld zullen zijn, 
wordt verwacht dat, volgens het principe van conservatisme vermeld in artikel VI.88 (cf. 
toelichting f van het artikel), de instelling deze evoluties snel integreert zodat het niveau 
van conservatisme dat nodig is om de onzekerheden, zwakke punten en potentiële fouten 
van de gegevens en methodes die worden gebruikt voor de raming van deze 
risicoparameter te dekken, wordt verlaagd. 

Aangezien een vermindering van de CF’s met 1 procent eenzelfde vermindering van de 
reglementaire eigenvermogensvereisten tot gevolg heeft, zal elke benadering en 
vereenvoudiging die de instelling gebruikt bij de raming van deze risicoparameter 
gevalideerd moeten worden en zal een belangrijk aspect vormen van de goedkeuring door 
de CBFA. 
Definities: 

Volgens de definitie van de omrekeningsfactor (CF) vermeld in artikel I.2 (25), moeten de 
CF’s worden geraamd voor de huidige verplichtingen van de instelling, en moeten ze 
worden uitgedrukt als een percentage van de niet-gebruikte bedragen van deze 
verplichtingen (toegestane (dwz meegedeeld) of niet toegestane (interne lijn die niet is 
bevestigd aan de klant) wanneer deze laatste hoger zijn). De instelling moet dus met haar 
CF’s het aandeel van de momenteel niet-gebruikte bedragen van haar verplichtingen 
ramen dat zal worden gebruikt op het ogenblik van de wanbetaling. 
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Art. VI.94 

§1. De instellingen ramen hun omrekeningsfactoren (CF’s) per kredietfaciliteitenklasse of –
pool op basis van het gemiddelde van de gerealiseerde waarden van de omrekeningsfactoren per 
kredietfaciliteitenklasse of –pool en houden daarbij rekening met alle in de verschillende 
gegevensbronnen waargenomen gevallen van wanbetaling (gewogen gemiddelde van de 
wanbetalingen).  

§2. De instellingen maken gebruik van ramingen van omrekeningsfactoren die passend zijn 
voor een economische vertraging indien die voorzichtiger zijn dan het gemiddelde over een lange 
periode. Indien wordt verwacht dat een ratingsysteem gerealiseerde omrekeningsfactoren per klasse of 
pool oplevert die constant zijn in de tijd, past de instelling haar ramingen van de risicoparameters per 
klasse of pool aan om het effect van een economische vertraging op het eigen vermogen te beperken. 

§3. In de door de instellingen geraamde omrekeningsfactoren (CF’s) wordt rekening 
gehouden met de mogelijkheid dat de debiteur nog opnemingen verricht tot en na het plaatsvinden van 
een gebeurtenis waardoor wanbetaling ontstaat.  
In de raming van de omrekeningsfactor wordt een grotere voorzichtigheidsmarge ingebouwd, wanneer 
er redelijkerwijze een sterkere positieve correlatie kan worden verwacht tussen de 
wanbetalingsfrequentie en de omvang van de omrekeningsfactor.  

§4. Bij de raming van omrekeningsfactoren (CF’s) houden de instellingen rekening met hun 
specifieke gedragslijnen en strategieën voor de boekhoudkundige controle en de betalingsverwerking. 
Zij houden ook rekening met hun vermogen en bereidheid om verdere opnemingen te voorkomen in 
situaties die net niet als wanbetaling worden beschouwd, zoals inbreuken op overeenkomsten of andere 
gebeurtenissen waardoor technisch gesproken wanbetaling ontstaat.  

§5. De instellingen beschikken over adequate procedures en systemen om de bedragen van 
de faciliteiten, de uitstaande bedragen ingevolge toegezegde kredietlijnen en wijzigingen in de 
uitstaande bedragen per debiteur en per klasse te controleren.  Ze moeten in staat zijn om de uitstaande 
saldi dagelijks te controleren.  

§6. Indien ze voor de berekening van het gewogen risicovolume andere ramingen van 
omrekeningsfactoren hanteren dan voor interne doeleinden, wordt dit gedocumenteerd en wordt de 
redelijkheid ervan aangetoond ten behoeve van de CBFA.  

a.  Raming van de CF’s 
Alle principes vermeld in artikel VI.88 moeten worden gerespecteerd bij de raming van 
de CF’s (representativiteit en volledigheid van de gegevens die worden gebruikt voor de 
ramingen; forward looking karakter van de ramingen op basis van een lange ervaring; 
ramingsmethode; conservatisme van de ramingen; gebruik van de ramingen voor 
interne doeleinden, enz.) en dit onverminderd de specifieke vereiste van conservatisme 
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vermeld in artikel VI.93, § 3, voor de raming van de omrekeningsfactoren (CF’s) 
wanneer men een grotere positieve correlatie kan voorzien tussen de frequentie van de 
gevallen van wanbetaling en de grootte van de omrekeningsfactor (CF). Aanvullende 
informatie over de wijze waarop met deze vereiste rekening moet worden gehouden, is 
vermeld in de onderstaande paragrafen.  

De vereiste vermeld in artikel VI.94 moet worden geïnterpreteerd in het licht van de 
principes bedoeld in artikel VI.88. Dat betekent bijvoorbeeld dat wanneer de 
CF risicoparameters moeten gebaseerd zijn op of verwijzen naar het gemiddelde van de 
omrekeningsfactoren per klasse of categorie van kredietfaciliteiten (grade of pool), deze 
ramingen toekomstgericht moeten zijn (forward looking). De verschillende 
aanpassingen die mogelijk zijn om dergelijke ramingen te bekomen, moeten echter 
worden doorgevoerd, gedocumenteerd en gerechtvaardigd volgens de principes vermeld 
in toelichting (c) van artikel VI.88. Wanneer men een grotere positieve correlatie kan 
voorzien tussen de frequentie van de gevallen van wanbetaling en de grootte van de 
omrekeningsfactor (CF), moeten de CF’s bovendien met een grotere voorzichtigheid 
worden geraamd. Hiertoe verwacht de CBFA dat de instelling dezelfde principes 
toepast als deze vermeld voor de berekening van de downturn LGD, evenwel rekening 
houdend met de specifieke kenmerken van de omrekeningsfactoren (CF's).  
In de mate dat de CF’s de ervaring en de praktijken van de instelling moeten weergeven, 
en de externe omgeving waarin ze werkt (bijvoorbeeld: hoe evolueert de relatie tussen 
de instelling en de debiteuren wanneer zich tegengestelde omstandigheden voordoen en 
wanneer de debiteur kan besluiten om de niet-gebruikte kredietlijnen te gebruiken), mag 
de instelling de op het niveau van de sector beschikbare ramingen niet gebruiken zonder 
te onderzoeken of aanpassingen noodzakelijk zijn om haar eigen positie binnen de 
industrie weer te geven. De CBFA verwacht dat de instelling de kenmerken van haar 
gegevens en interne informatie aandachtig beschouwt en er op gepaste wijze rekening 
mee houdt bij de raming en de interne validatie van haar CF-ramingen. 

De instelling moet onder meer controleren of de gegevens die ze gebruikt voor de CF-
ramingen voldoen aan de vereisten van dit reglement aangaande de raming van de 
risicoparameters: ze moeten het mogelijk maken om de omrekeningsfactoren te ramen 
op basis van historische, volledige, integere, toereikende en relevante informatie. 
Bijvoorbeeld: 

- De historische databanken waarop de CF-ramingen gebaseerd zijn, bevatten alle 
informatie die nodig is over de trekkingen vóór wanbetaling en na wanbetaling wanneer 
dit gepast blijkt. Ongeacht de methode die de instelling gebruikt voor de raming van 
haar CF’s, moeten de databanken waarop deze ramingen gebaseerd zijn minstens de 
informatie bevatten over de getrokken en de niet-getrokken bedragen, zowel toegestane 
als niet-toegestane, en dit op alle data die zijn vereist door de ramingsmethode die de 
instelling heeft gekozen. 

- De historische databanken waarop de CF-ramingen gebaseerd zijn, moeten ook 
informatie bevatten over de materiële factoren die de CF’s beïnvloeden. 

Mogelijke voorbeelden van potentiële factoren zijn:  
- De strategie en het beleid van de instelling inzake de monitoring van haar 

risicoposities.  
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- Het vermogen en de wil van de instelling om de toename van de gebruikte 
bedragen te verhinderen wanneer de debiteuren hun moment van wanbetaling 
naderen. 

- De factoren die de aanvraag van fondsen en faciliteiten door de debiteuren 
beïnvloeden. 

- De factoren die de wil van de instelling om fondsen en faciliteiten toe te kennen 
beïnvloeden. 

- De houding van derden (zoals de andere instellingen, enz.) waarvan de 
aanwezigheid, als alternatieve aanbiedingsbron, de aanvraag van 
fondsen/faciliteiten gericht aan de instelling kan doen toenemen of verminderen. 

- De aard en de kenmerken van een bijzondere faciliteit (bijvoorbeeld de 
‘covenant protections’). 

- enz. 

- De historische databanken waarop de CF-ramingen gebaseerd zijn moeten idealiter een 
voldoende lange periode dekken om een economische cyclus te bestrijken; ze moeten 
ook alle informatie bevatten die nodig is voor de berekening van de gerealiseerde 
omrekeningsfactoren. 

- De historische databanken waarop de CF-ramingen gebaseerd zijn moeten alle 
wanbetalingen bevatten die aanwezig zijn in de gebruikte gegevensbronnen,  ongeacht 
of ze intern zijn of extern (met inbegrip van de gecentraliseerde/gedeelde databanken). 
Deze vereiste moet als volgt worden geïnterpreteerd: 

- De instelling moet controleren dat alle beschikbare gegevens werden gebruikt voor 
de raming van de CF’s. Ze moet dus alle wanbetalingen in aanmerking nemen, die 
zijn opgenomen in de gebruikte databanken, ongeacht of ze intern of extern zijn 
(met inbegrip van de gecentraliseerde/gedeelde databanken). Geen enkele 
waarneming mag worden weggelaten uit de analyses uitgevoerd door de instelling. 
De instelling mag bij de raming van de CF’s enkel bepaalde gegevens weglaten 
wanneer dit voorzichtig gebeurt en nauwkeurig en volledig gedocumenteerd en 
gerechtvaardigd wordt.   

 
b.  Ramingsmethodes 

De CBFA zal a priori geen enkele ramingsmethode van de CF’s opleggen, voor zover de 
door de instelling gekozen methode voldoet aan de vereisten van dit reglement.  

Evenwel moeten verschillende methodologische keuzes worden gemaakt voor de 
berekening van de CF’s (bijvoorbeeld: de keuze van de berekeningsmethode van de 
gerealiseerde CF’s, de waarnemingsperiode voor en na wanbetaling tijdens welke het 
gebruik van kredietlijnen in aanmerking wordt genomen, enz.). Deze methodologische 
keuzes hebben een aanzienlijke impact op de waarde van de geraamde CF’s. Ze moeten 
bijgevolg op strikte en omzichtige wijze bepaald worden. De instelling moet haar keuzes 
motiveren en documenteren en ze laten goedkeuren door de gepaste organen. De 
gevoeligheid van de resultaten voor de gemaakte keuzes moet worden onderzocht en de 
instelling moet de materialiteit van de impact van deze keuzes opvolgen. 
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Welke methodes de instelling ook gebruikt voor de raming van de CF’s, deze moeten 
altijd goed doordacht en goed gedocumenteerd zijn en de naleving mogelijk maken van 
de vereisten vermeld in de toelichtingen van artikel VI.94 en van dit reglement. 

Bij wijze van voorbeeld stelt de sector momenteel verschillende methodes voor, voor de 
berekening van de gerealiseerde CF’s. De instelling moet er evenwel op toezien dat een 
berekeningsmethode wordt ontwikkeld die het best geschikt is voor haar activiteiten. 
Deze kan verschillen van de hierna volgende methodes: 

- de cohortbenadering (cohort approach) waarbij de gerealiseerde CF’s worden 
berekend op basis van het gebruikte bedrag op het moment van de wanbetaling 
vergeleken met de gebruikte en niet-gebruikte bedragen aan het begin van een 
welbepaald tijdsvenster (bijvoorbeeld een jaar voor de wanbetaling); 

- de benadering met vaste tijdshorizon (fixed time horizon approach) waarbij de 
gerealiseerde CF’s worden berekend op basis van het gebruikte bedrag op het 
moment van de wanbetaling vergeleken met het gebruikte en niet-gebruikte bedrag 
op een bepaald ogenblik vóór de wanbetaling (bijvoorbeeld 1 januari van het jaar 
van de wanbetaling),  

- de benadering met variabele tijdshorizon (variable time horizon approach) waarbij 
de gerealiseerde CF’s worden berekend op basis van het gebruikte bedrag op het 
moment van de wanbetaling vergeleken met het gebruikte en niet-gebruikte bedrag 
aan het begin van verschillende welbepaalde tijdsvensters (bijvoorbeeld een 
maand, 2 maanden, 3 maanden, enz. voor de wanbetaling).  

Bovendien moet de instelling ervoor zorgen dat de momenten die worden gekozen voor 
de berekeningmethode die ze gebruikt, gepast zijn voor de raming van CF's en coherent 
zijn met een voorspellingsperiode van één jaar. De CBFA verwacht dat de instelling een 
tijdshorizon van één jaar gebruikt bij de cohortbenadering of de benadering met vaste 
tijdshorizon, behalve wanneer ze kan aantonen dat een andere tijdshorizon meer 
conservatief en meer gepast zou zijn. 

Wanneer de instelling haar gerealiseerde CF’s wil berekenen op basis van de ‘total 
limit ratio’ tussen de gebruikte betalingen op het ogenblik van de wanbetaling voor een 
bepaalde risicopositie en de maximale verplichtingslimiet die is vastgesteld voor deze 
risicopositie (‘momentum approach’ benadering), moet ze er minstens op toezien dat 
deze ratio’s worden aangepast om CF-ramingen te bekomen die overeenstemmen met de 
definitie vermeld in artikel I.2 (25) van dit reglement, en dit om het mogelijk te maken 
dat de werkelijk gebruikte bedragen op het ogenblik van de berekening van de 
reglementaire eigenvermogensvereisten in aanmerking worden genomen. De instelling 
moet aan de CBFA bovendien aantonen dat deze ramingsmethode voldoende 
nauwkeurige, gepaste CF-ramingen mogelijk maakt zonder toezichtarbitrage om niet 
het gebruik van een alternatieve methode die meer gepast zou zijn voor de raming van 
de risicoparameters te rechtvaardigen. 

 
c.  Definitieve waarde van de CF 

In het algemeen moet de waarde van de CF-ramingen altijd positief zijn, om te 
garanderen dat de risicopositiewaarden die worden gebruikt voor reglementaire 
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doeleinden minstens gelijk zijn aan de gebruikte bedragen van de kredietlijnen op het 
ogenblik van de berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten. 
Een nulwaarde voor een CF-raming zal evenwel bij wijze van uitzondering worden 
toegestaan op basis van een goed onderbouwd dossier.  
De instelling moet dus aantonen dat haar ramingprocédés relevant en nauwkeurig zijn. 
Ze moet in het bijzonder aantonen dat alle factoren die de waarde van de CF-ramingen 
verhogen op gepaste wijze in aanmerking werden genomen.   

De faciliteiten waaraan een CF van 0 % wordt toegekend moeten het voorwerp 
uitmaken van een bijzonder onderzoek om na te gaan of dit geen vertekening 
veroorzaakt bij de berekening van de reglementaire eigenvermogensvereisten.  

 

d.  Backtesting 
Wanneer de instelling een continue ratingschaal gebruikt, wordt verwacht dat ze voor 
de uitvoering van de backtesting haar waarnemingen groepeert in afzonderlijke 
ratingklassen. De keuze van deze aggregatieregels en de harmonisering van deze regels 
met het mappingproces en de bepaling van de CF’s per klasse, moeten worden 
geanalyseerd en gedocumenteerd. 

 

A.  Risicoposities op ondernemingen, instellingen en centrale overheden en centrale banken 

Art. VI.95 
De ramingen van de omrekeningsfactoren (CF's) zijn gebaseerd op verzamelde gegevens die 

voor ten minste één bron betrekking hebben op een periode van minstens vijf jaar. Deze periode wordt 
jaarlijks na de implementatie met één jaar verhoogd tot een periode van ten minste zeven jaar is bereikt. 
Indien de beschikbare waarnemingsperiode voor een van de bronnen een langere periode omspant en 
deze gegevens relevant zijn, dan wordt van deze langere periode gebruik gemaakt. 

 De reeks van historische gegevens die worden gebruikt, moet minstens 7 jaar lang zijn, 
maar mag respectievelijk 5 en 6 jaar bedragen tijdens het eerste en het tweede jaar dat 
de systemen worden gebruikt voor reglementaire doeleinden voor minstens één 
databank. Wanneer oudere historische gegevens beschikbaar zijn, moeten die eveneens 
worden gebruikt; er moet evenwel worden gezocht naar het juiste evenwicht tussen de 
toename van de gegevens en het mogelijke verlies van vergelijkbaarheid met de huidige 
portefeuille wanneer oudere gegevens worden gebruikt. Het niet-gebruik van 
beschikbare gegevens moet worden gerechtvaardigd. Wanneer de gegevens die worden 
gebruikt voor de CF-ramingen geen recessieperiodes omvatten, moet de instelling een 
gepaste graad van conservatisme toepassen op deze ramingen. 
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B.  Risicoposities op retailcliënteel 

Art. VI.96 

§1. Niettegenstaande VI.94, § 3 mogen de instellingen toekomstige opnemingen verwerken 
in ofwel hun omrekeningsfactoren (CF’s), ofwel hun LGD-ramingen.  

§2. De ramingen van de omrekeningsfactoren (CF’s) zijn gebaseerd op verzamelde 
gegevens over een periode van ten minste vijf jaar. Niettegenstaande artikel VI.94, § 1 hoeven de 
instellingen niet evenveel belang te hechten aan historische gegevens, indien zij ten behoeve van de 
CBFA kunnen aantonen dat recentere gegevens een betere voorspeller zijn van de opnemingen. De 
CBFA kan de instellingen toestaan om, wanneer ze een IRB volgen, relevante gegevens over een 
periode van twee jaar te gebruiken. De te bestrijken periode neemt ieder jaar met één jaar toe tot de 
relevante gegevens een periode bestrijken van vijf jaar.  

De reeks van historische gegevens die worden gebruikt, moet minstens 5 jaar lang zijn. 
Wanneer oudere historische gegevens beschikbaar zijn, moeten die eveneens worden 
gebruikt; er moet evenwel worden gezocht naar het juiste evenwicht tussen de toename 
van de gegevens en het mogelijke verlies van vergelijkbaarheid met de huidige 
portefeuille wanneer oudere gegevens worden gebruikt. Het niet-gebruik van 
beschikbare gegevens moet worden gerechtvaardigd. Indien de instelling volgens artikel 
VI.96 niet hetzelfde gewicht toekent aan de verschillende waarnemingsjaren, moet ze 
regelmatig controleren of deze keuze gepast is en ze indien nodig aanpassen. Wanneer 
de gegevens die worden gebruikt voor de CF-ramingen geen recessieperiodes omvatten, 
moet de instelling een gepaste graad van conservatisme toepassen op deze ramingen. 

 De CBFA zal toestaan dat een instelling haar CF’s berekent op basis van een 
waarnemingsperiode van 2 jaar tijdens het eerste jaar dat ze een IRB gebruikt voor 
reglementaire doeleinden, voor zover wordt voldaan aan de vereiste van uitbreiding van 
de databanken vermeld in artikel VI.96. Bovendien moet de instelling het voorzichtige, 
representatieve en forward looking karakter van haar ramingen aantonen. De CBFA zal 
bovendien strengere goedkeuringsnormen toepassen teneinde de validiteit van de 
systemen die de instelling gebruikt te verzekeren. 

 

Onderafdeling VI – Minimumvereisten voor de beoordeling van het effect van 

garanties en kredietderivaten 

 

A. Risicoposities op ondernemingen, instellingen, centrale overheden en centrale banken waarbij 
van eigen LGD-ramingen gebruik wordt gemaakt en risicoposities op retailcliënteel  

Art. VI.97 

§1. Indien de ramingen van LGD worden gebruikt, zijn de vereisten van dit artikel van 
toepassing. De in dit artikel gestelde vereisten gelden evenwel niet voor garanties verstrekt door 
instellingen, centrale overheden en centrale banken, alsook door ondernemingen die voldoen aan de in 
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artikel V.25, § 1, g), gestelde eisen, mits de instelling toestemming heeft gekregen om de regels van 
Titel V toe te passen op de risicoposities op dergelijke entiteiten. In dat geval zijn de vereisten van 
Titel V, hoofdstuk 5, en in voorkomend geval die in Titel VI, hoofdstuk 8, van toepassing.  

§2. Bij garanties ter dekking van risicoposities op retailcliënteel zijn de vereisten van dit artikel 
ook van toepassing op het indelen van de risicoposities in klassen of pools en op de PD-raming. 

 

Toelaatbare garantiegevers en garanties 

§3. De instellingen hanteren welomschreven criteria voor de categorieën garantiegevers die zij 
in aanmerking nemen bij de berekening van de gewogen risicovolumes.  

§4. Voor de in aanmerking genomen garantiegevers gelden dezelfde regels als voor debiteuren; 
deze regels zijn beschreven in de artikelen VI.74 tot VI.78. 

§5. De garantie moet schriftelijk zijn bevestigd. Ze mag niet opzegbaar zijn door de 
garantiegever zolang de kredietverplichting niet volledig is nagekomen (rekening houdend met het 
bedrag en de geldigheidsduur van de garantie) en ze moet uitvoerbaar zijn voor de garantiegever in een 
rechtsgebied waar hij activa bezit die in beslag kunnen worden genomen krachtens een gerechtelijke 
beslissing. Behoudens goedkeuring van de CBFA, kan de instelling ook garanties in aanmerking nemen 
waarbij er sprake is van voorwaarden waaronder de garantiegever niet kan worden verplicht om zijn 
verbintenis na te komen (voorwaardelijke garanties). De instelling toont aan dat in de 
onderbrengingscriteria voldoende rekening is gehouden met elke potentiële vermindering van het 
kredietrisicomatigende effect.  
 

Aanpassingscriteria 

§6. De instellingen hanteren duidelijk gespecificeerde criteria voor de aanpassing van hun 
ratingklassen, -pools of LGD-ramingen en, in geval van risicoposities op retailcliënteel en toelaatbare 
gekochte kortlopende vorderingen, hun procedure voor het onderbrengen van de risicoposities in 
klassen of pools, teneinde rekening te houden met de gevolgen van de garanties voor de berekening van 
hun gewogen risicovolumes. Deze criteria voldoen aan de minimumvereisten die zijn vastgesteld in de 
artikelen VI.74 tot VI.78. 

§7. Deze criteria zijn aannemelijk en intuïtief. Ze hebben betrekking op het vermogen en de 
bereidheid van de garantiegever om zijn verplichtingen ingevolge de garantie na te komen, het 
vermoedelijke tijdschema van eventuele betalingen door de garantiegever, de mate waarin het 
vermogen van de garantiegever om zijn verplichtingen ingevolge de garantie na te komen samenhangt 
met het vermogen van de debiteur om terug te betalen, en de mate waarin er enig restrisico ten aanzien 
van de debiteur blijft bestaan.  
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Kredietderivaten  

§8. De in dit deel gestelde minimumvereisten voor garanties gelden ook voor single-name 
kredietderivaten. Ingeval er sprake is van een verschil tussen de onderliggende verplichting en de 
referentieverplichting van het kredietderivaat, of tussen de onderliggende verplichting en de 
verplichting waarnaar wordt gekeken om uit te maken of er zich een kredietgebeurtenis heeft 
voorgedaan, zijn de vereisten van artikel V.38, § 2 van toepassing. In het geval van risicoposities op 
retailcliënteel en toelaatbare gekochte kortlopende vorderingen is deze paragraaf van toepassing op de 
procedure voor het onderbrengen van risicoposities in klassen of pools.  

§9. De gebruikte criteria hebben betrekking op de uitbetalingsstructuur van de kredietderivaten 
en voorzien in een voorzichtige inschatting van de gevolgen daarvan voor de omvang en het tijdschema 
van de inningen. De instellingen houden ook rekening met de mate waarin er andere vormen van 
restrisico blijven bestaan.  
 

Afdeling III – Specifieke vereisten voor de berekening van de gewogen risicovolumes 
volgens de internemodellenbenadering voor de risicoposities op aandelen.  

Art. VI.98 

 § 1. De CBFA zal het gebruik van de internemodellenbenadering voor de risicoposities op 
aandelen als beschreven in artikel VI.22 door een instelling enkel toelaten indien is voldaan aan de 
minimumvereisten als beschreven in de onderstaande §§ 2 tot 4.  

De CBFA zal overgaan tot een validatie van de gebruikte interne modellen op basis van 
dezelfde criteria zoals opgenomen in circulaire D1 2002/4 van 2 augustus 2002 met 
betrekking tot interne modellen voor marktrisico’s. 

 § 2.  Eigenvermogensvereiste en risicokwantificering 

Bij de berekening van de eigenvermogensvereisten voldoen de instellingen aan de volgende normen: 

a) de raming van het potentiële verlies is bestand tegen ongunstige 
marktontwikkelingen die relevant zijn voor het risicoprofiel op lange termijn van het 
specifieke aandelenbezit van de instelling. De gegevens die zijn gebruikt om de 
rendementsspreiding weer te geven, hebben betrekking op de langste 
steekproefperiode waarvoor gegevens beschikbaar zijn die representatief zijn voor 
het risicoprofiel van de specifieke risicoposities op aandelen van de instelling. De 
gehanteerde gegevens zijn van dien aard dat zij voorzichtige, statistisch betrouwbare 
en deugdelijke verliesramingen opleveren die niet op louter subjectieve 
overwegingen gebaseerd zijn. Instellingen tonen ten behoeve van de CBFA naar 
behoren aan dat de gesimuleerde schok een voorzichtige raming van de potentiële 
verliezen over een relevante markt- of conjunctuurcyclus op lange termijn oplevert. 
De instelling combineert empirische analyse van beschikbare gegevens met op 
diverse factoren gebaseerde aanpassingen om voldoende realistische en voorzichtige 
modeloutputs te verkrijgen. Bij de constructie van VaR-modellen (VaR: Value at 
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Risk – risicowaarde) voor de raming van potentiële driemaandelijkse verliezen 
kunnen instellingen gebruik maken van kwartaalgegevens of van gegevens met een 
kortere tijdshorizon die in kwartaalgegevens worden omgezet met behulp van een 
analytisch adequate methode die berust op empirische gegevens en op een goed 
doordachte en gedocumenteerde redenering en analyse. Bij een dergelijke 
benadering wordt voorzichtig en consistent in de tijd te werk gegaan. Wanneer 
slechts beperkte relevante gegevens beschikbaar zijn, past de instelling adequate 
voorzichtigheidsmarges toe; 

b)  in de gehanteerde modellen wordt op adequate wijze rekening gehouden met alle 
risico’s van betekenis waaraan het aandelenrendement onderhevig is, met inbegrip 
van zowel het algemene marktrisico als het specifieke risico van de 
aandelenportefeuille van de instelling. De interne modellen geven een adequate 
verklaring van de historische koersvariatie, geven zowel de omvang als de 
wijzigingen in de samenstelling van de potentiële concentraties weer en zijn bestand 
tegen ongunstige marktomstandigheden. De populatie van de risicoposities die 
vertegenwoordigd zijn in de voor de raming gehanteerde gegevens, sluit nauw aan 
bij of is ten minste vergelijkbaar met die van de risicoposities op aandelen van de 
instelling;  

c)  het intern model sluit aan bij het risicoprofiel en de complexiteit van de 
aandelenportefeuille van de instelling. Wanneer een instelling deelnemingen van 
betekenis bezit met waarden die van zeer non-lineaire aard zijn, worden de interne 
modellen zodanig opgesteld dat zij de aan dergelijke instrumenten verbonden 
risico’s op adequate wijze weergeven;  

d)  de koppeling van afzonderlijke risicoposities aan indicatoren, marktindexen en 
risicofactoren is aannemelijk, intuïtief en conceptueel gezond; 

e)  instellingen tonen door middel van empirische analyses aan dat de risicofactoren 
adequaat zijn en onder meer zowel het algemene als het specifieke risico dekken;  

f)  in de ramingen van de volatiliteit van het rendement van posities op aandelen wordt 
rekening gehouden met alle relevante en beschikbare gegevens, inlichtingen en 
methoden. Er wordt gebruik gemaakt van aan een onafhankelijk onderzoek 
onderworpen interne gegevens of van gegevens uit externe bronnen (met inbegrip 
van datapools); 

g)  er is voorzien in een strikt en uitgebreid programma van stresstests. 

 
In afwezigheid van een volledige dekking van het specifiek risico, bijvoorbeeld wanneer 
event risk niet wordt meegenomen, kan de CBFA bijkomende vereisten opleggen voor het 
specifiek risico op basis van de methode opgenomen in hoofdstuk VIII van de circulaire 
D1 2002/4 van 2 augustus 2002 met betrekking tot interne modellen voor marktrisico’s. 

 § 3.  Risicobeheerproces en controlemaatregelen 

Wat de ontwikkeling en het gebruik van interne modellen voor de bepaling van het 
eigenvermogensvereiste betreft, stellen de instellingen gedragslijnen, procedures en 
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controlemaatregelen vast om de integriteit van het model en het modelleringsproces te waarborgen. 
Deze gedragslijnen, procedures en controlemaatregelen omvatten onder meer de volgende elementen: 

a)  volledige integratie van het intern model in de algemene 
managementinformatiesystemen van de instelling en in het beheer van de 
aandelenportefeuille die geen deel uitmaakt van de handelsportefeuille. De interne 
modellen zijn volledig geïntegreerd in de risicomanagementinfrastructuur indien zij 
met name worden gebruikt voor: de meting en beoordeling van het rendement van 
de aandelenportefeuille (met inbegrip van het voor risico’s gecorrigeerde 
rendement), de allocatie van economisch kapitaal aan risicoposities op aandelen en 
de evaluatie van de totale kapitaaltoereikendheid en het beleggingsbeheer; 

b)  beproefde managementsystemen, procedures en controlefuncties die een periodieke 
en onafhankelijke analyse van alle onderdelen van het interne modelleringsproces 
waarborgen, met inbegrip van de goedkeuring van modelherzieningen, de validatie 
van modelinputs en de evaluatie van modelresultaten, zoals directe verificatie van 
risicoberekeningen. In het kader van deze analyses worden de juistheid, volledigheid 
en adequaatheid van modelinputs en -resultaten beoordeeld en gaat de aandacht 
vooral uit naar, enerzijds, het detecteren en beperken van mogelijke fouten die uit 
bekende gebreken voortvloeien, en, anderzijds, het opsporen van onbekende 
gebreken van het model. Deze analyses kunnen worden verricht door een 
onafhankelijke eenheid of door een onafhankelijke derde; 

c)  adequate systemen en procedures voor de bewaking van de beleggingsgrenzen en de 
risico’s verbonden aan risicoposities op aandelen;  

d)  de voor het ontwerp en de toepassing van het model verantwoordelijke eenheden 
zijn functioneel onafhankelijk van de voor het beheer van de afzonderlijke 
beleggingen verantwoordelijke eenheden; 

e)  de voor enigerlei aspect van het modelleringsproces verantwoordelijke partijen 
beschikken over adequate kwalificaties. Het bestuur wijst voldoende gekwalificeerd 
en competent personeel aan voor de modelleringsfunctie. 

 

 § 4.  Validatie en documentatie 

Instellingen beschikken over een deugdelijk systeem om de juistheid en consistentie van hun interne 
modellen en modelleringsprocessen te valideren. Alle wezenlijke onderdelen van de interne modellen, 
het modelleringsproces en de validatie zijn gedocumenteerd. 

Instellingen maken gebruik van het interne validatieproces om de werking van hun interne modellen en 
processen op een consequente en zinvolle wijze te beoordelen. 

De voor de kwantitatieve validatie gehanteerde methoden en gegevens zijn consistent in de tijd. 
Wijzigingen in de raming- en validatiemethoden en in de gegevens (zowel gegevensbronnen als 
bestreken periodes) worden gedocumenteerd. 

Instellingen vergelijken de feitelijke rendementen op aandelen (berekend van de hand van gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde winsten en verliezen) regelmatig met de modelramingen. Bij die vergelijkingen 

362



 TITEL VI :DEFINITIE VAN DE RISICOPOSITIEWAARDE BETREFFENDE HET KREDIET- EN VERWATERINGSRISICO: 
INTERNERATINGBENADERING  

wordt gebruik gemaakt van historische gegevens die een zo lang mogelijke periode bestrijken. De 
instelling documenteert de bij deze vergelijkingen gehanteerde methoden en gegevens. Dit onderzoek 
en deze documentatie worden tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd. 

Instellingen maken tevens gebruik van andere kwantitatieve validatie-instrumenten en van 
vergelijkingen met relevante externe gegevensbronnen. Bij het onderzoek wordt uitgegaan van 
gegevens die passend zijn voor de portefeuille, geregeld worden geactualiseerd, en betrekking hebben 
op een relevante waarnemingsperiode. Bij de interne beoordelingen van hun ratingsystemen gaan de 
instellingen uit van een zo lang mogelijke periode.  

Instellingen hebben deugdelijke interne normen vastgesteld voor de gevallen waarin de vergelijking 
van de feitelijke rendementen op aandelen met de modelramingen twijfel doet ontstaan omtrent de 
juistheid van de ramingen of van de modellen. In deze normen wordt er rekening gehouden met 
conjunctuurcycli en met een soortgelijke systematische variabiliteit van de rendementen op aandelen. 
Alle aanpassingen die naar aanleiding van de onderzoeken aan de interne modellen worden 
aangebracht, worden gedocumenteerd en zijn in overeenstemming met de normen voor de evaluatie 
van modellen. 

Het intern model en het modelleringproces worden schriftelijk vastgelegd, met inbegrip van de 
verantwoordelijkheden van de bij de modellering betrokken partijen, de goedkeuring van het model en 
de procedures voor de evaluatie van het model. 

 

Afdeling IV – Specifieke minimumvereisten voor de berekening van de risicoweging 
volgens de methoden bepaald voor de gekochte kortlopende vorderingen.  

Art. VI.99 

Voor de bepaling van de risicoweging bij de toepassing van de methodes gedefinieerd voor de 
risicoposities in de vorm van gekochte kortlopende vorderingen, dienen de volgende vereisten voldaan 
te zijn: 

1° Rechtszekerheid 

 De structuur van de faciliteit waarborgt dat de instelling onder alle voorzienbare 
omstandigheden de effectieve eigendom van en de beschikkingsmacht over alle overdrachten van 
contanten ingevolge de kortlopende vorderingen heeft. Wanneer de betalingen van de debiteur 
rechtstreeks aan een verkoper of beheerder geschieden, verifieert de instelling regelmatig of deze 
betalingen volledig en met inachtneming van de contractuele afspraken plaatsvinden. Onder beheerder 
wordt een entiteit verstaan die het dagelijkse beheer verzorgt van een pool van gekochte kortlopende 
vorderingen of de onderliggende kredietvorderingen. Instellingen beschikken over procedures om te 
waarborgen dat de eigendom van de kortlopende vorderingen en kasontvangsten beschermd is tegen 
concordataire uitstellen of juridische verzetsprocedures die de leninggever lange tijd kunnen beletten 
om de kortlopende vorderingen te liquideren of over te dragen, dan wel om de beschikkingsmacht over 
de kasontvangsten te verkrijgen.  
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2° Doeltreffendheid van bewakingssystemen  

 De instelling bewaakt zowel de kwaliteit van de gekochte kortlopende vorderingen als de 
financiële positie van de verkoper en beheerder. Met name: 

a) beoordeelt de instelling de correlatie tussen de kwaliteit van de gekochte kortlopende 
vorderingen en de financiële positie van zowel de verkoper als de beheerder en beschikt zij 
over interne gedragslijnen en procedures die voldoende bescherming bieden tegen 
onvoorziene omstandigheden, waarbij onder meer ook een interne rating aan elke verkoper 
en beheerder wordt toegekend; 

b)  bestaan er in de instelling duidelijke en effectieve gedragslijnen en procedures om uit te 
maken of een verkoper of een beheerder toelaatbaar is. De instelling of haar lasthebber 
onderwerpen verkopers en beheerders aan periodieke evaluaties om de juistheid van hun 
verslagen na te gaan, fraude of operationele tekortkomingen op te sporen, en de kwaliteit 
van het kredietbeleid van de verkoper en van het inningsbeleid en de inningsprocedures van 
de beheerder te verifiëren. De bevindingen van deze evaluaties worden op schrift gesteld; 

c)  beoordeelt de instelling de kenmerken van de pools van gekochte kortlopende vorderingen, 
met inbegrip van te veel betaalde voorschotten, de precedenten van de verkoper op het 
gebied van achterstallige betalingen, dubieuze vorderingen en voorzieningen voor dubieuze 
vorderingen, betalingsvoorwaarden en potentiële tegenrekeningen; 

d)  bestaan er in de instelling effectieve gedragslijnen en procedures voor de bewaking van 
concentraties op geaggregeerde basis op eenzelfde debiteur, zowel binnen pools van 
gekochte kortlopende vorderingen als voor alle pools van gekochte kortlopende vorderingen 
samen; 

e)  ziet de instelling erop toe dat zij van de beheerder tijdig voldoende gedetailleerde verslagen 
ontvangt over de saldo-analyse en de verwatering van kortlopende vorderingen om de 
inachtneming van haar toelatingscriteria en voorschotbeleid met betrekking tot gekochte 
kortlopende vorderingen te kunnen waarborgen, en voorziet zij tevens in een doeltreffend 
instrument voor de bewaking en bevestiging van de verkoopsvoorwaarden van de verkoper 
en de verwatering. 

3° Doeltreffendheid van probleemoplossende systemen  

 De instelling beschikt over systemen en procedures om verslechteringen in de financiële positie 
van de verkoper en in de kwaliteit van de gekochte kortlopende vorderingen in een vroeg stadium te 
detecteren, alsook om zich aandienende problemen pro-actief aan te pakken. In de instelling bestaan 
met name duidelijke en effectieve gedragslijnen, procedures en informatiesystemen om inbreuken op 
overeenkomsten vast te stellen, en tevens duidelijke en effectieve gedragslijnen en procedures om 
juridische stappen te ondernemen en om te gaan met gekochte kortlopende vorderingen die problemen 
opleveren. 
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4° Doeltreffendheid van systemen voor de controle van zekerheden, de beschikbaarheid 
van krediet en contanten 

 De instelling volgt duidelijke en effectieve gedragslijnen en procedures voor de controle van 
gekochte kortlopende vorderingen, krediet en contanten. Met name worden in schriftelijk vastgelegde 
interne gedragslijnen alle wezenlijke onderdelen van het programma voor de aankoop van kortlopende 
vorderingen gespecificeerd, met inbegrip van voorschotpercentages, toelaatbare zekerheden, benodigde 
documentatie, concentratiegrenzen, en de wijze waarop kasontvangsten moeten worden behandeld. 
Daarbij wordt op passende wijze rekening gehouden met alle relevante en belangrijke factoren, met 
inbegrip van de financiële positie van de verkoper en de beheerder, risicoconcentraties en de tendens 
van de kwaliteit van de gekochte kortlopende vorderingen en het klantenbestand van de verkoper. Aan 
de hand van interne systemen wordt gewaarborgd dat de fondsen slechts tegen de gespecificeerde 
zekerheden en bewijsstukken worden verstrekt.  

5° Inachtneming van de interne gedragslijnen en procedures van de instelling 

 De instelling beschikt over een effectieve interne procedure voor de toetsing van de 
inachtneming van alle interne gedragslijnen en procedures. De procedure omvat geregelde audits van 
alle kritieke fases van het programma van de instelling voor de aankoop van kortlopende vorderingen, 
verificatie van de scheiding van taken, enerzijds, tussen de beoordeling van de verkoper en beheerder 
en de beoordeling van de debiteur en, anderzijds, tussen de beoordeling van de verkoper en beheerder 
en de audit ter plaatse van de verkoper en beheerder, alsook toetsing van de transactieverwerking, met 
bijzondere nadruk op de kwalificaties, de ervaring, het personeelsbestand en de ondersteunende 
automatiseringssystemen. 
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BIJLAGE 1: Criteria voor de bepaling van de categorieën voor de risicoposities 
inzake gespecialiseerde financiering volgens de ‘slotting criteria methode’ 
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TITEL VII : EFFECTISERING 
 

Hoofdstuk 1 : Algemene beginselen 
 

a. Deze titel handelt over de effectiseringsverrichtingen buiten de handelsportefeuille. In 
artikel IV.3 wordt een effectiseringsverrichting als volgt gedefinieerd : 

  « Een effectiseringsverrichting is een verrichting of een regeling waarbij het krediet-
risico van een risicopositie of een geheel van risicoposities wordt onderverdeeld in 
tranches, en die de volgende kenmerken vertoont : 

- de in het kader van de verrichting of de regeling uitgevoerde betalingen hangen 
af van de prestatie van de risicopositie of het geheel van risicoposities ; 

- de rangorde van de tranches is bepalend voor de verdeling van de verliezen 
tijdens de looptijd van de verrichting of de regeling ». 

Effectiseringsverrichtingen hebben dus drie kenmerken : 
- Het kredietrisico is onderverdeeld in « tranches »: dit is een essentiële voor-

waarde om als effectiseringsverrichting gekwalificeerd te kunnen worden. Het 
onderliggende kredietrisico moet worden onderverdeeld in minstens twee 
tranches met verschillende senioriteit (een eersteverliespositie telt daarbij als 
tranche, ongeacht of die positie al dan niet de vorm aanneemt van een actief, 
bijvoorbeeld een recht op het restsaldo van een actief dat tegen een lagere prijs 
dan de nominale waarde is overgedragen ).  

- De vergoeding van de koper van het risico hangt af van de prestatie van het 
onderliggende kredietrisico : door dit kenmerk onderscheiden effectiserings-
verrichtingen zich van risicoposities op een emittent die gewaarborgd worden 
door de inpandgeving van activa (bijvoorbeeld gedekte obligaties) ; 

- De rangorde is bepalend voor de verdeling van de inkomsten en de verliezen 
tijdens de looptijd van de verrichting : door dit kenmerk onderscheidt een 
effectiseringstranche zich van een achtergestelde vordering, waar de rangorde 
enkel bepalend is voor de rang in geval van vereffening. Wat de effectiserings-
tranches betreft, kan de niet-aflossing van een tranche - of de niet-betaling van 
een vergoeding op een tranche – zich voordoen tijdens de looptijd van de 
verrichting en niet alleen in geval van vereffening van de verrichting.  

De CBFA verwacht van de instellingen dat ze de criteria en werkwijze bepalen die ze 
zullen hanteren om de effectiseringsverrichtingen correct te onderkennen en om de 
conforme toepassing van dit reglement te garanderen. Aangezien de definitie algemeen 
gehouden is en het om complexe verrichtingen gaat, doen de ondernemingen er best aan 
de CBFA te raadplegen wanneer zij twijfelen of een verrichting al dan niet moet worden 
gekwalificeerd als een effectiseringsverrichting.  

  
b. Het feit dat kredietrisico’s worden gekocht, hoofdzakelijk via kredietderivaten, met de 

bedoeling posities in te nemen en op een korte termijn resultaat te realiseren, kan 

376



TITEL VII : EFFECTISERING  

worden gekwalificeerd als een handelsportefeuilleverrichting wanneer is voldaan aan de 
voorwaarden die worden vastgelegd in titel I. Voor die verrichtingen gelden dan de 
marktrisicovereisten die worden vastgelegd in titel IX. Terloops wordt eraan herinnerd 
dat de CBFA, met toepassing van artikel I.4, § 4, verrichtingen kan uitsluiten uit de 
handelsportefeuille.  

 
Art. VII.1 
 

a.  Overeenkomstig artikel IV.1 is het vereiste voor het krediet- en verwateringsrisico van 
de door een instelling aangehouden risicoposities die verband houden met 
effectiseringsverrichtingen gelijk aan : 

 
 8 % x gewogen risicovolume.  

 
b.  Hoofdstuk 2 van deze titel bevat de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om de 

risicoposities waarvan het kredietrisico gedekt is door een effectiseringsverrichting uit 
te kunnen sluiten van de berekening van de eigenvermogensvereisten.     

c.  Hoofdstuk 4 beschrijft hoe het gewogen risicovolume moet worden berekend en bepaalt 
de risicopositiewaarde en de toe te passen risicowegingen. Twee mogelijkheden worden 
geboden, namelijk de standaardmethode en de interneratingmethode. De wijze waarop 
die methodes worden toegepast moet aansluiten bij de niet-geëffectiseerde risicoposities 
buiten de handelsportefeuille. 

Als een instelling de standaardbenadering van titel V hanteert voor de berekening van de eigen-
vermogensvereisten voor het kredietrisico in de risicopositiecategorie waarin de geëffectiseerde risico’s 
zouden zijn ondergebracht op basis van artikel V.15, berekent zij het gewogen risicovolume voor een 
effectiseringspositie buiten handelsportefeuille op basis van hoofdstuk 4, afdeling II, van deze titel. 

In alle overige gevallen berekent zij dat gewogen risicovolume voor de effectiseringsposities buiten 
handelsportefeuille op basis van hoofdstuk 4, afdeling III, van deze titel. 

a. De bedoeling van deze bepaling is reglementaire arbitrage te vermijden door niet toe te 
laten dat een instelling die voor bepaalde categorieën van niet-geëffectiseerde activa 
gebruik maakt van de interneratingmethode, de standaardmethode gebruikt voor 
geëffectiseerde risicoposities die verband houden met dezelfde categorie van activa.  

b. Wanneer een geëffectiseerde risicopositie als onderliggende waarde activa heeft die 
volgens de standaardmethode zouden worden behandeld en andere die volgens de 
interneratingmethode zouden worden behandeld indien ze niet geëffectiseerd waren, 
wordt de instelling a priori verzocht de interneratingmethode te gebruiken voor de 
berekening van de eigenvermogensvereisten. Aangezien de interneratingmethode moet 
worden toegepast voor de meeste niet-geëffectiseerde risicoposities, wordt ervan uit-
gegaan dat de onderliggende activa ook volgens de interneratingmethode zouden 
moeten worden behandeld indien ze op de balans van de instelling zouden voorkomen.  
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Art. VII.2 
 

§ 1. Als een aanzienlijk deel van het aan de geëffectiseerde risicoposities verbonden krediet-
risico door de initiërende instelling overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 2 van deze titel is 
overgedragen, mag die instelling :  

 
a) in geval van een traditionele effectisering, de door haar geëffectiseerde risicoposities 

buiten de berekening van het gewogen risicovolume en - indien van toepassing - van de 
verwachte verliezen laten ; en 

b) in geval van een synthetische effectisering, het gewogen risicovolume en - indien van 
toepassing - de verwachte verliezen voor de geëffectiseerde risicoposities overeenkomstig 
de bepalingen van hoofdstuk 2 berekenen. 

De instellingen lichten de CBFA in over hun effectiseringen waarvan ze de initiërende instelling zijn. 

 
§ 2. Als § 1 van toepassing is, berekent de initiërende instelling het gewogen risicovolume voor 

de eventueel in de effectisering behouden effectiseringsposities op basis van hoofdstuk 4.  
 
§ 3. Slaagt de initiërende instelling er niet in een aanzienlijk deel van het kredietrisico 

overeenkomstig het bepaalde in § 1 en overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 2 van deze titel 
over te dragen, dan hoeft zij voor geen enkele van de desbetreffende effectiseringsposities het gewogen 
risicovolume te berekenen. Ten aanzien van de geëffectiseerde risicoposities berekent zij echter het 
gewogen risicovolume alsof zij niet geëffectiseerd waren. 

 
a. Aangezien effectiseringsverrichtingen kunnen worden uitgevoerd met andere doeleinden 

dan risico-overdracht, bijvoorbeeld voor financieringsdoeleinden, wordt niet verwacht 
dat de instelling de totaliteit overdraagt van de kredietrisico’s die verband houden met 
de onderliggende risicoposities. Het behouden of terugkopen van belangrijke geëffecti-
seerde risicoposities kan, naargelang van het risicoaandeel van de initiërende 
instelling, tegenstrijdig zijn met de doelstelling die erin bestaat het kredietrisico over te 
dragen. Bijgevolg verlangt de CBFA dat een aanzienlijk deel van het kredietrisico wordt 
overgedragen zodat de initiërende instelling haar eigenvermogensvereisten kan ver-
lichten. De verlichting die de instelling verkrijgt moet overigens evenredig zijn met het 
volume van het overgedragen kredietrisico.  

 
b. De initiërende instelling moet aantonen dat zij een aanzienlijk deel heeft overgedragen 

van de kredietrisico’s die verband houden met de geëffectiseerde portefeuille. Om het 
risico vóór en na de effectisering te kwantificeren, gebruikt de instelling een methode 
die aansluit bij haar interne risicometingsinstrumenten, in casu de methode die gebruikt 
wordt voor de berekening van het « economisch kapitaal », in voorkomend geval voor 
de berekening van de eigenvermogensvereisten voor de instellingen die gebruikmaken 
van de interneratingbenadering bedoeld in titel VI of, in voorkomend geval, met 
gebruikmaking van de bestanddelen van de standaardmethode bedoeld in titel V. 

 
In afwachting van een Europese harmonisering legt de CBFA op kwantitatief vlak geen 
absolute norm vast om te bepalen of er een aanzienlijk deel is verkocht. Bij haar 
beoordeling kan de CBFA rekening houden met de capaciteit van de instelling om haar 
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restrisico’s met betrekking tot de effectiseringsverrichtingen te meten en te beheren, 
alsook met de evolutie van de marktpraktijken en met de richtlijnen die op inter-
nationaal niveau worden vastgelegd. De verlichting van de eigenvermogensvereisten 
(met inbegrip van het verwachte verlies voor de instellingen die gebruikmaken van de 
interneratingbenadering) die hieruit voortvloeit zou evenredig moeten zijn met de 
verlichting van het kredietrisico, zoals geschat door de instelling. 

 
c. De cederende instelling moet voor elke effectiseringsverrichting voorafgaandelijk en ter 

informatie een informatiedossier bezorgen aan de CBFA, op basis waarvan de CBFA 
kan nagaan of de hierboven vermelde voorwaarden en de voorwaarden van hoofdstuk 2 
zijn vervuld.  
In dit dossier moet ook omschreven worden welk beleid de instelling zal voeren op het 
vlak van de effectisering (doelstelling van de verrichtingen, beleid inzake het behoud 
van het kredietrisico, verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de instelling, 
eventuele bevoegdheidsoverdracht). 

 
d. Indien de instelling ten behoeve van de CBFA niet kan aantonen dat zij een aanzienlijk 

deel van de kredietrisico’s van de geëffectiseerde portefeuille heeft overgedragen aan 
een derde partij, kan er voor die effectiseringsverrichting geen verlichting worden 
toegestaan van de eigenvermogensvereisten voor de geëffectiseerde risicoposities. De 
risicoposities worden dan behandeld alsof ze niet geëffectiseerd waren op basis van de 
bepalingen van de titels V of VI. Op die regel kan echter een uitzondering worden 
gemaakt wanneer de instelling als enig risico op de risicoposities enkel nog een eerste-
verliestranche aanhoudt, waarop een weging wordt toegepast van 1.250 %, mits 
voldaan is aan de voorwaarden van de artikelen VII.9 en VII.10.  

 
e. Met name wanneer zij marktmaker is, kan de initiërende instelling effecten terugkopen 

die door het effectiseringsvehikel zijn uitgegeven. Voorwaarden hiervoor zijn dat ze 
geen volledige tranches terugkoopt, dat de hierboven beschreven regel van de aanzien-
lijke overdracht in acht wordt genomen en dat de terugkoop geen stilzwijgende steun is, 
in de zin van artikel VII.8. Wat het beleggen in of het verhandelen van de betrokken 
effecten betreft, verwacht de CBFA dat de instelling haar beleid terzake definieert. Dit 
beleid moet met name garanderen dat te allen tijde een aanzienlijk deel van het risico 
overgedragen blijft aan een derde partij en dat de terugkoop van risicoposities geen 
stilzwijgende steun vormt in de zin van artikel VII.8. Dit beleid wordt uiteengezet in het 
dossier dat aan de CBFA moet worden bezorgd voor elke effectiseringsverrichting, 
overeenkomstig het bepaalde in punt d. 

 
Art. VII.3 
 

§ 1. Het gewogen risicovolume van een effectiseringspositie wordt berekend door 
overeenkomstig hoofdstuk 4 van deze titel risicowegingen toe te passen op de risicopositiewaarde op 
basis van de kredietwaardigheid van de positie, die ingevolge dat hoofdstuk aan de hand van een 
kredietbeoordeling van een EKBI of op andere wijze kan worden vastgesteld. 

  
§ 2. Als een risicopositie verschillende tranches telt wordt elke tranche van de risicopositie 

als een afgescheiden effectiseringspositie beschouwd. De kredietprotectieverschaffers bij 
effectiseringsposities worden beschouwd als houders van posities in de effectisering. Deze posities 
omvatten ook geëffectiseerde risicoposities die voortvloeien uit rente- of valutaderivatencontracten.  
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Art. VII.4 

§ 1. Een kredietbeoordeling van een EKBI mag voor de bepaling van de risicoweging van 
een effectiseringspositie op basis van hoofdstuk 4 slechts worden gebruikt als de EKBI door de CBFA 
is erkend als zijnde toelaatbaar voor dit doel. (hierna "erkende EKBI").  

 
§ 2. De CBFA erkent een EKBI voor de toepassing van § 1 slechts als zijnde toelaatbaar als 

ze ervan overtuigd is dat die EKBI voldoet aan artikel V.12 en titel V, hoofdstuk 6, afdeling 1, en met 
bijvoorbeeld een grote marktacceptatie haar bekwaamheid op effectiseringsgebied aantoont.  

 
Wanneer een EKBI is geregistreerd als kredietratingbureau overeenkomstig Verordening 

(EG) nr. 1060/2009, gaat de CBFA ervan uit dat de beoordelingsmethodologie van deze instelling aan 
de criteria van objectiviteit, onafhankelijkheid, doorlopende toetsing en transparantie voldoet. 

 
a. Wanneer een EKBI voor de toepassing van paragraaf 1 als toelaatbaar is erkend door 

de bevoegde autoriteiten van een andere lidstaat, kan de CBFA die EKBI ook erkennen 
zonder te onderzoeken of voldaan is aan de voorwaarden van titel V. 

 
b. De procedure die de CBFA volgt voor de erkenning van een EKBI houdt rekening met 

de bepalingen die het Comité van Europese Banktoezichthouders terzake heeft vast-
gelegd. 

 
c. De CBFA zal de lijst van erkende EKBI’s via circulaire bekendmaken. 

 
 
§ 3. Een kredietbeoordeling van een erkende EKBI wordt slechts voor dit doel gebruikt als 

die EKBI voldoet aan de beginselen van geloofwaardigheid en transparantie, zoals uitgewerkt in titel 
V, hoofdstuk 6. 

Art. VII.5 

Met het oog op de toepassing van risicowegingen op effectiseringsposities bepaalt de CBFA via 
circulaire in welke kredietwaardigheidscategorie van hoofdstuk 4 van deze titel de desbetreffende 
kredietbeoordeling van een erkende EKBI wordt ondergebracht.  

 
Als de bevoegde autoriteiten van een lidstaat in het kader van dit artikel de 
onderbrenging hebben bepaald, mag de CBFA deze overnemen en hoeft ze geen eigen 
onderbrenging meer vast te stellen. 

Art. VII.6 

Bij het gebruik van EKBI-kredietbeoordelingen voor de berekening van het gewogen risicovolume van 
een instelling wordt consequent en op basis van hoofdstuk 3 van deze titel te werk gegaan. 
Kredietbeoordelingen worden niet selectief gebruikt.  

 Deze regel sluit aan bij de regel die door de standaardmethode wordt opgelegd voor 
niet-geëffectiseerde risicoposities en heeft tot doel reglementaire arbitrage te vermijden.  
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Art.VII.7 

§ 1. Als op een effectisering van revolverende risicoposities een vervroegdeaflossings-
clausule van toepassing is, berekent de initiërende instelling, op basis van hoofdstuk 4, afdeling IV van 
deze titel, voor het gevaar dat haar kredietrisico toeneemt indien van de vervroegdeaflossingsclausule 
gebruik wordt gemaakt, een extra gewogen risicovolume. 

§ 2. In dit verband wordt onder een revolverende risicopositie verstaan: een risicopositie 
waarbij de openstaande saldi van cliënten al naar gelang hun beslissingen om te lenen en terug te 
betalen mogen schommelen tot een van tevoren afgesproken limiet, en onder een 
vervroegdeaflossingsclausule: een contractuele clausule op grond waarvan, ingeval er zich 
voorafbepaalde gebeurtenissen voordoen, de posities van de beleggers vóór de oorspronkelijke 
vervaldatum van de uitgegeven effecten moeten worden afgelost. 

Art. VII.8 
§ 1. Als een initiërende instelling die met betrekking tot een effectisering bij de berekening 

van het gewogen risicovolume van de onderliggende risicoposities gebruik heeft gemaakt van artikel 
VII.2, § 1, of een sponsor steun verleent aan een effectisering, mogen zij niet de grenzen van hun 
contractuele verplichtingen overschrijden om de mogelijke of feitelijke verliezen van de beleggers te 
beperken.  

 
§ 2. Als een initiërende instelling of een sponsor zich bij een effectisering niet houdt aan § 1, 

legt de CBFA ten minste de verplichting op dat zij voor alle geëffectiseerde risicoposities evenveel 
eigen vermogen aanhouden als noodzakelijk zou zijn geweest als deze risicoposities niet waren 
geëffectiseerd. De instelling maakt publiekelijk bekend dat zij niet-contractuele steun heeft verleend 
aan de effectisering en welke gevolgen dit heeft voor haar reglementair eigen vermogen. Naast de in 
deze paragraaf bedoelde vereisten mag de CBFA bijkomende vereisten opleggen, inzonderheid 
wanneer de initiërende instelling of de sponsor meer dan eens stilzwijgende steun heeft verleend aan 
effectiseringen.  

 
a. Deze bepaling verbiedt een initiërende instelling of een sponsor stilzwijgend steun te 

verlenen aan een effectiseringsverrichting. Er is sprake van stilzwijgende steun wanneer 
de initiërende instelling of de sponsor een effectisering méér ondersteunt dan zij/hij 
contractueel verplicht is en dit tot gevolg heeft dat de verliesrisico’s of de verliezen voor 
de belegger afnemen, en dit ongeacht de reden van die steun. Door het verstrekken van 
stilzwijgende steun geeft een initiërende instelling of een sponsor het signaal aan de 
markt dat zij/hij zich nog steeds verantwoordelijk acht voor het kredietrisico dat 
verband houdt met de geëffectiseerde risicoposities. Bijgevolg moet de instelling ervan 
uitgaan dat de bedoelde risicoposities niet geëffectiseerd zijn voor de berekening van de 
eigenvermogensvereisten. De impact op de eigenvermogensratio moet bekendgemaakt 
worden volgens de regels die vastgesteld zijn voor de toepassing van titel XIV. 

 
Die steun kan verschillende vormen aannemen, zoals de aankoop boven de marktprijs 
van door het effectiseringsvehikel uitgegeven effecten, de terugkoop van activa van de 
pool die een zeker kredietrisico vertonen, tegen een hogere prijs dan hun reële waarde, 
de vervanging in de pool van activa waarvoor sprake is van wanbetaling door activa 
van een betere kwaliteit, het systematisch vervangen of toevoegen van risicoposities aan 
de pool waardoor de pool van kwaliteit verbetert, het afstaan van commissielonen of 
inkomsten aan beleggers, het verhogen van de protecties die de belegger geniet.  
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b. Indien blijkt dat een initiërende instelling of een sponsor meer dan eens stilzwijgende 

steun heeft verleend aan effectiseringen, moet zij/hij aan het publiek bekendmaken dat 
zij/hij de voorschriften heeft overtreden. De CBFA kan passende maatregelen of acties 
nemen, met name – maar niet alleen – een of meer van de volgende maatregelen : 
- De instelling kan een verbod opgelegd krijgen om gedurende een door de CBFA te 

bepalen periode een gunstige eigenvermogensbehandeling toe te passen voor de 
geëffectiseerde verrichtingen; 

- De instelling kan verplicht worden eigen vermogen te bezitten voor alle 
geëffectiseerde verrichtingen, alsof zij in verband met die verrichtingen een 
verbintenis had aangegaan, door een omrekeningsfactor toe te passen op de 
wegingcoëfficiënt van het risico dat betrekking heeft op de onderliggende activa ; 

- De instelling kan verplicht worden om voor de berekening van het eigen vermogen 
al haar geëffectiseerde activa te behandelen alsof ze op haar balans waren blijven 
staan; 

- De instelling kan verplicht worden meer reglementair eigen vermogen aan te 
houden dan wat minimaal vereist is, en dit in het kader van de toepassing van titel 
XII. 
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Hoofdstuk 2 : Minimumvereisten voor de inaanmerkingneming van de 
overdracht van een aanzienlijk deel van het kredietrisico ; berekening van het 
gewogen risicovolume voor geëffectiseerde risico’s en van de 
overeenstemmende verwachte verliezen 
 

Afdeling I - Minimumvereisten voor de inaanmerkingneming van de overdracht van een 
aanzienlijk deel van het kredietrisico in het kader van een traditionele 
effectisering 

 

Art. VII.9 
§ 1. De initiërende instelling van een traditionele effectisering mag geëffectiseerde 

risicoposities buiten de berekening van gewogen risicovolumes en verwachte verliezen houden indien 
aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: 

a) een aanzienlijk deel van het aan de geëffectiseerde risicoposities verbonden kredietrisico 
is geacht te zijn overgedragen aan derden; 

b) de initiërende instelling past een risicogewicht van 1250 % toe op alle 
effectiseringsposities die zij in de betrokken effectisering inneemt. 

 

§ 2. Tenzij de CBFA in een specifiek geval besluit dat de eventuele vermindering van de 
gewogen risicovolumes die de initiërende instelling door de betrokken effectisering zou 
bewerkstelligen, niet gerechtvaardigd is door een overeenkomstige overdracht van kredietrisico aan 
derden, wordt in de volgende gevallen aangenomen dat een aanzienlijk deel van het kredietrisico is 
overgedragen: 

a) de gewogen risicovolumes van de mezzanine-effectiseringsposities die de initiërende 
instelling in deze effectisering inneemt, bedragen niet meer dan 50 % van de gewogen 
risicovolumes van alle in het kader van deze effectisering bestaande mezzanine-
effectiseringsposities; 

b) ingeval er in het kader van een gegeven effectisering geen mezzanine-
effectiseringsposities bestaan en de initiator kan aantonen dat de waarde van de post van 
de effectiseringsposities waarop een risicogewicht van 1250 % van toepassing zou zijn, 
aanzienlijk hoger ligt dan een met redenen omklede raming van het verwachte verlies op 
de geëffectiseerde risicoposities, houdt de initiërende instelling niet meer dan 20 % van de 
waarde van de post van de effectiseringsposities waarop een risicogewicht van 1250 % 
van toepassing zou zijn. 

§ 3. Voor de toepassing van § 2 worden onder "mezzanine-effectiseringsposities" 
effectiseringsposities verstaan waarop een risicogewicht van minder dan 1250 % van toepassing is en 
die van een lagere rangorde zijn dan de positie die in de betrokken effectisering de hoogste rang heeft, 
en tevens van een lagere rangorde zijn dan een effectiseringspositie in deze effectisering die is 
ondergebracht in: 

a) kredietwaardigheidscategorie 1 in het geval van een effectiseringspositie waarop 
hoofdstuk 4, afdeling 2, van toepassing is, of 
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b)  kredietwaardigheidscategorie 1 of 2 in het kader van hoofdstuk 4 in het geval van een 
effectiseringspositie waarop hoofdstuk 4, afdeling 3, van toepassing is. 

§ 4. Bij wijze van alternatief voor §§ 2 en 3 mag worden aangenomen dat een aanzienlijk deel 
van het kredietrisico is overgedragen indien de CBFA ervan overtuigd is dat er bij een instelling 
gedragslijnen en methodologieën bestaan die garanderen dat de eventuele vermindering van 
eigenvermogensvereisten die de initiator door de effectisering bewerkstelligt, gerechtvaardigd is door 
een overeenkomstige overdracht van kredietrisico aan derden. De CBFA is daar pas van overtuigd 
indien de initiërende instelling kan aantonen dat een dergelijke overdracht van kredietrisico aan derden 
ook wordt erkend voor de doeleinden van het interne risicobeheer en de interne kapitaalsallocatie van 
de instelling. 

§ 5. Benevens §§ 1 tot 4 is aan alle volgende voorwaarden voldaan: 

a) de documentatie betreffende de effectisering geeft de belangrijkste economische 
kenmerken van de transactie weer ; 

b) de geëffectiseerde risicoposities bevinden zich buiten het bereik van de initiërende 
instelling en haar schuldeisers, ook in geval van faillissement of aanstelling van een 
bewindvoerder. Dit wordt door een gekwalificeerd juridisch adviseur bevestigd ; 

c) de uitgegeven effecten vertegenwoordigen geen betalingsverplichtingen van de 
initiërende instelling ;  

d) de ontvangende entiteit is een effectiseringsvehikel (securitisation special-purpose 
entity);  

a.   Om van een volledige en definitieve overdracht van de vorderingen te kunnen spreken 
moet er voldoende scheiding zijn tussen de cedent en het effectiseringsvehikel. Die 
scheiding wordt als voldoende beschouwd indien het vehikel het specifieke statuut van 
publieke ICB heeft of indien de kapitaalbinding met het vehikel kleiner is dan 20 %, 
terwijl de rest van het kapitaal in handen is van een of meer effectieve derde partijen en 
de cedent maar door een enkele persoon is vertegenwoordigd in de raad van bestuur 
van het vehikel.  

b.  Het feit dat de effectiseringsvehikels voor de opstelling van de geconsolideerde 
jaarrekening geconsolideerd moeten worden, heeft geen invloed op de prudentiële 
behandeling van de geëffectiseerde kredietrisico’s. 

e) de initiërende instelling heeft geen daadwerkelijke of indirecte beschikkingsmacht over 
de overgedragen risicoposities. Zij wordt geacht daadwerkelijke beschikkingsmacht over 
de overgedragen risicoposities te hebben bewaard indien zij het recht heeft de 
overgedragen risicoposities terug te kopen van de ontvangende entiteit om de daaraan 
verbonden baten te realiseren of indien zij verplicht is het overgedragen risico opnieuw 
over te nemen. Indien de initiërende instelling de rechten of verplichtingen inzake het 
administratief beheer van de risicoposities behoudt, betekent dit op zichzelf niet dat ze er 
een indirecte beschikkingsmacht over heeft ;  

f) bij opschoon-callopties dienen de volgende voorwaarden te worden vervuld : 

i) de opschoon-calloptie mag door de initiërende instelling naar eigen goeddunken 
worden uitgeoefend ; 
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ii) de opschoon-calloptie mag slechts worden uitgeoefend wanneer ten hoogste 10% 
van de oorspronkelijke waarde van de geëffectiseerde risicoposities nog niet is 
afgelost, en 

iii) de opschoon-calloptie is niet zodanig gestructureerd dat wordt vermeden dat de 
verliezen op kredietverbeteringsposities of op andere door beleggers ingenomen 
posities worden toegewezen en is niet anderszins gestructureerd om 
kredietverbetering te verschaffen. 

a.  Effectiseringsverrichtingen met een opschoon-calloptie die niet voldoen aan de hier-
boven vermelde voorwaarden, vertalen zich in een eigenvermogensvereiste voor de 
initiërende instelling. Bij een klassieke effectisering moeten de onderliggende risico-
posities behandeld worden als ze niet geëffectiseerd waren. Bovendien moeten de 
instellingen voor de berekening van hun eigen vermogen overeenkomstig artikel II.1 
geen rekening houden met de nettowinsten op overdracht die de kapitalisatie vertegen-
woordigen van de toekomstige inkomsten van de geëffectiseerde activa. 

b.  Wanneer er een opschoon-calloptie wordt uitgeoefend, moet de CBFA daar vooraf-
gaandelijk over worden ingelicht, met vermelding van de economische redenen voor de 
uitoefening van de optie en de impact ervan op de eigenvermogensratio’s.  

 Indien blijkt dat de opschoon-calloptie, indien ze wordt uitgeoefend, als 
kredietverbetering dient, d.w.z dat zij beschouwd kan worden als een stilzwijgende steun 
van de instelling, gelden de regels van artikel VII.8. 

g) de documentatie inzake de effectisering bevat geen clausules die: 

i) tenzij in het geval van vervroegdeaflossingsclausules, bepalen dat de 
effectiseringsposities door de initiërende instelling moeten worden verbeterd, 
onder meer door de onderliggende risicoposities te wijzigen of het aan beleggers 
uit te keren rendement te verhogen als reactie op een verslechtering van de 
kredietwaardigheid van de geëffectiseerde risicoposities, of 

ii) het aan de houders van effectiseringsposities uit te keren rendement verhogen als 
reactie op een verslechtering van de kredietwaardigheid van de onderliggende 
pool. 

  

Afdeling II - Minimumvereisten voor de inaanmerkingneming van de overdracht van een 
aanzienlijk deel van het kredietrisico in het kader van een synthetische 
effectisering 

 

Art. VII.10 
§ 1. Een initiërende instelling van een synthetische effectisering mag gewogen risicovolumes, 

en, in voorkomend geval, verwachte verliezen voor de geëffectiseerde risicoposities berekenen 
overeenkomstig onderstaande afdeling III indien aan ten minste een van de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

a) een aanzienlijk deel van het kredietrisico is geacht te zijn overgedragen aan derden via 
ofwel volgestorte, ofwel niet-volgestorte kredietprotectie; 

b) de initiërende instelling past een risicogewicht van 1250 % toe op alle 
effectiseringsposities die zij in de betrokken effectisering inneemt. 
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§ 2. Tenzij de CBFA in een specifiek geval besluit dat de eventuele vermindering van de 
gewogen risicovolumes die de initiërende instelling door de betrokken effectisering zou 
bewerkstelligen, niet gerechtvaardigd is door een overeenkomstige overdracht van kredietrisico aan 
derden, wordt aangenomen dat een aanzienlijk deel van het kredietrisico is overgedragen indien aan 
een van de volgende voorwaarden is voldaan: 

a) de gewogen risicovolumes van de mezzanine-effectiseringsposities die de initiërende 
instelling in deze effectisering inneemt, bedragen niet meer dan 50 % van de gewogen 
risicovolumes van alle in het kader van deze effectisering bestaande mezzanine-
effectiseringsposities; 

b) ingeval er in het kader van een gegeven effectisering geen mezzanine-
effectiseringsposities bestaan en de initiator kan aantonen dat de waarde van de post van 
de effectiseringsposities waarop een risicogewicht van 1250 % van toepassing zou zijn, 
aanzienlijk hoger ligt dan een met redenen omklede raming van het verwachte verlies op 
de geëffectiseerde risicoposities, houdt de initiërende instelling niet meer dan 20 % van de 
waarde van de post van de effectiseringsposities waarop een risicogewicht van 1250 % 
van toepassing zou zijn. 

§ 3. Voor de toepassing van § 2 worden onder "mezzanine-effectiseringsposities" 
effectiseringsposities verstaan waarop een risicogewicht van minder dan 1250 % van toepassing is en 
die van een lagere rangorde zijn dan de positie die in de betrokken effectisering de hoogste rang heeft, 
en tevens van een lagere rangorde zijn dan elke effectiseringspositie in deze effectisering die is 
ondergebracht in: 

a)  kredietwaardigheidscategorie 1 in het geval van een effectiseringspositie waarop 
hoofdstuk 4, afdeling 2, van toepassing is; of 

b) kredietwaardigheidscategorie 1 of 2 in het geval van een effectiseringspositie waarop 
hoofdstuk 4, afdeling 3, van toepassing zijn. 

§ 4. Bij wijze van alternatief voor §§ 2 en 3 mag worden aangenomen dat een aanzienlijk deel 
van het kredietrisico is overgedragen indien de CBFA ervan overtuigd is dat er bij een instelling 
gedragslijnen en methodologieën bestaan die garanderen dat de eventuele vermindering van 
eigenvermogensvereisten die de initiator door de effectisering bewerkstelligt, gerechtvaardigd is door 
een overeenkomstige overdracht van kredietrisico aan derden. De CBFA is daar pas van overtuigd 
indien de initiërende instelling kan aantonen dat een dergelijke overdracht van kredietrisico aan derden 
ook wordt erkend voor de doeleinden van het interne risicobeheer en de interne kapitaalsallocatie van 
de instelling. 

 
§ 5. Benevens §§ 1 tot 4 is aan alle volgende voorwaarden voldaan: 

a) de documentatie inzake de effectisering geeft de economische kenmerken van de 
transactie weer ; 

b) de kredietprotectie die het kredietrisico overdraagt voldoet aan de toelaatbaar-
heidsvereisten beschreven in titel V, hoofdstuk 5, en aan de andere vereisten beschreven 
in dit artikel voor de inaanmerkingneming van dergelijke kredietprotectie. Voor de 
toepassing van dit punt worden effectiseringsvehikels niet erkend als toelaatbare 
verschaffers van niet-volgestorte kredietprotectie ; 

 Wanneer de instelling over volgestorte kredietprotectie beschikt, die de goede uitvoering 
garandeert van niet-volgestorte kredietprotectie, wordt daarmee rekening gehouden op 
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grond van de bepalingen van titel V, hoofdstuk 5.  Voor de zogenaamde « semi-
synthetische » verrichtingen, waar een effectiseringsvehikel een garantie geeft via een 
kredietderivaat en die garantie dekt met een storting in contanten, wordt die storting in 
aanmerking genomen als een risicoverminderende factor. 

c) de instrumenten die worden gebruikt om het kredietrisico over te dragen bevatten geen 
clausules die: 
i) relatief hoge betalingsdrempels vastleggen, beneden dewelke de kredietprotectie 

niet in werking hoeft te treden ingeval zich een kredietgebeurtenis voordoet ;
  

ii) de beëindiging van de protectie toestaan in geval van een verslechtering van de 
kredietwaardigheid van de onderliggende risicoposities;  

iii) tenzij in het geval van vervroegdeaflossingsclausules, bepalen dat de 
effectiseringsposities door de initiërende instelling moeten worden verbeterd ; 

 
a. Net zoals klassieke effectiseringsverrichtingen kunnen ook synthetische effectiserings-

verrichtingen clausules met een opschoon-calloptie bevatten. De optie mag echter niet 
zodanig gestructureerd zijn dat vermeden wordt dat de verliezen op kredietverbeterings-
posities of op andere door beleggers ingenomen posities worden toegewezen en mag 
niet anderszins gestructureerd zijn om kredietverbetering te verschaffen. 

Clausules met een opschoon-calloptie die niet voldoen aan de hierboven vermelde 
voorwaarde vertalen zich in een eigenvermogensvereiste voor de cederende bank ; de 
onderliggende risicoposities moeten worden behandeld alsof er geen protectie was 
tegen het kredietrisico dat aan die risicoposities is verbonden.  

 Indien een synthetische effectiseringsverrichting een koopoptie (call) bevat waarmee er 
effectief een einde kan worden gemaakt aan de verrichting en aan de protectie die op 
een specifieke datum is verworven, houdt de cederende onderneming daar rekening mee 
voor de bepaling van de looptijdverschillen, wat het mogelijk maakt te berekenen wat de 
impact is van de toepassing van de risicomatigingstechnieken, overeenkomstig het 
bepaalde in afdeling III van dit hoofdstuk.   

b. Wanneer er een opschoon-calloptie wordt uitgeoefend, moet de CBFA daar vooraf-
gaandelijk over worden ingelicht, met vermelding van de economische redenen voor de 
uitoefening van de optie en de impact ervan op de eigenvermogensratio’s. De CBFA 
verwacht dat de uitoefening van de optie enkel gemotiveerd wordt door economische 
redenen, met name wanneer de kostprijs van de dekking te hoog is geworden ten 
opzichte van de volumes van de nog gedekte risicoposities.  

iv) de kosten van de kredietprotectie of het aan de houders van effectiseringsposities 
uit te keren rendement verhogen, als reactie op een verslechtering van de krediet-
waardigheid van de onderliggende pool ; 

d) de uitvoerbaarheid van de kredietprotectie in alle betrokken jurisdicties wordt bevestigd 
door een gekwalificeerd juridisch adviseur. 
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Afdeling III - Berekening door de initiërende instelling van gewogen risicobedragen 
voor geëffectiseerde risicoposities in het kader van een synthetische effectisering 

 
Art. VII.11 

§ 1. Indien aan de in artikel VII.10 genoemde voorwaarden is voldaan, past de initiërende 
instelling van een synthetische effectisering bij de berekening van het gewogen risicovolume voor 
geëffectiseerde risicoposities overeenkomstig artikel VII.12 de berekeningsmethoden toe die in 
hoofdstuk 4 van deze titel zijn vermeld, en niet die welke in de titels V en VI van dit reglement zijn 
beschreven.  

Voor instellingen die de gewogen risicobedragen en verwachte verliezen overeenkomstig titel VI 
berekenen, is het verwachte verlies met betrekking tot die risicoposities nihil. 

§ 2. Voor alle duidelijkheid dient §1 begrepen te worden als hebbende betrekking op de gehele 
pool van risicoposities die deel uitmaken van de effectisering. Onverminderd artikel VII.12 berekent de 
initiërende instelling het gewogen risicovolume met betrekking tot alle tranches van de effectisering 
overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 4 van deze titel, met inbegrip van de bepalingen inzake 
de inaanmerkingneming van kredietrisicomatiging.  

Wanneer bijvoorbeeld een tranche door middel van niet-volgestorte kredietprotectie wordt 
overgedragen aan een derde partij, wordt bij de berekening van de gewogen risicobedragen 
van de initiërende instelling het risicogewicht van die derde partij op de tranche toegepast, mits 
voldaan is aan de voorwaarden vastgelegd in titel V, hoofdstuk 5, over de vereisten voor het in 
aanmerking nemen van niet-volgestorte kredietprotectie. 

Behandeling van looptijdverschillen bij synthetische effectisering 

Art. VII.12 

§ 1. Bij de berekening van het gewogen risicovolume overeenkomstig § 1 van artikel VII.11 
wordt overeenkomstig de §§ 2 en 3 van dit artikel rekening gehouden met een eventueel 
looptijdverschil tussen de kredietprotectie in het kader waarvan de verdeling in tranches heeft 
plaatsgevonden en de geëffectiseerde risicoposities. 

§ 2. De gehanteerde looptijd voor de geëffectiseerde risicoposities is de langste op die 
risicoposities toepasselijke looptijd, met een maximum van vijf jaar.  

Wanneer de geëffectiseerde risicoposities niet kunnen worden toegewezen aan een specifieke 
tranche, is de gehanteerde looptijd voor die risicoposities de langste looptijd van de volledige 
geëffectiseerde portefeuille, met een maximum van 5 jaar.  

De looptijd van de kredietprotectie wordt vastgelegd overeenkomstig de bepalingen van titel V, 
hoofdstuk 5, afdeling V. 

§ 3. Een initiërende instelling laat bij de berekening van het gewogen risicovolume voor 
tranches die in het kader van hoofdstuk 4 van deze titel een weging van 1250% krijgen, eventuele 
looptijdverschillen buiten beschouwing.  

Voor alle andere tranches wordt het looptijdverschil behandeld als beschreven in titel V, 
hoofdstuk 5, afdeling V, overeenkomstig de volgende formule: 

RW* = [RW(SP) x (t-t*)/(T-t*)] + [RW(Ass) x (T-t)/(T-t*)]  

waarbij 
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RW* = de gewogen risicobedragen met het oog op de toepassing van titel V, 

RW(Ass) = de gewogen risicobedragen zoals ze naar rato berekend zouden worden in 
afwezigheid van effectisering; 

RW(SP) = de gewogen risicobedragen zoals ze berekend zouden worden met toepassing van 
artikel VII.11 in afwezigheid van looptijdverschil; 

T = de looptijd van de onderliggende risicoposities, uitgedrukt in jaren; 
t = de looptijd van de kredietprotectie, uitgedrukt in jaren; 

t* = 0,25. 
 

Voor de dekking moet rekening worden gehouden met de expliciete of impliciete opties die de 
duur van de protectie kunnen verminderen, zodat de kortste effectieve looptijd wordt gebruikt. 
Indien het aan de verkoper van de protectie wordt overgelaten om te bepalen of de koopoptie al 
dan niet wordt uitgeoefend, zal de looptijd altijd vastgesteld zijn op de datum van de eerste 
koopoptie. Indien het de koper van de protectie is die bepaalt of de koopoptie al dan niet wordt 
uitgeoefend, maar de dekkingsovereenkomst een stimulans bevat voor de koper om de 
verrichting te beëindigen vóór de contractuele vervaldag, is het de duur die loopt tot aan de 
eerste koopoptie die beschouwd wordt als de effectieve looptijd. Bijvoorbeeld, indien er zich 
een kostenverhoging voordoet voor een koopoptie (= step up) of indien de effectieve kostprijs 
van de dekking toeneemt met de tijd, terwijl de kwaliteit van het krediet ongewijzigd blijft of 
verbetert, zal de effectieve looptijd overeenstemmen met de tijd die nog moet verstrijken tot de 
eerste koopoptie.  
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Hoofdstuk 3 - Externe kredietbeoordelingen 
 
Art. VII.13 

§ 1. Om voor de berekening van het gewogen risicovolume overeenkomstig hoofdstuk 4 van 
deze titel te kunnen worden gebruikt, moet een kredietbeoordeling van een erkende EKBI aan de 
volgende voorwaarden voldoen: 

a) er is geen incongruentie tussen de soorten betalingen die in de kredietbeoordeling tot 
uiting komen en de soorten betalingen waarop de instelling recht heeft ingevolge het 
contract dat tot de betrokken effectiseringspositie aanleiding heeft gegeven ; 

b) de kredietbeoordeling is voor het publiek toegankelijk. Kredietbeoordelingen worden 
slechts als voor het publiek toegankelijk beschouwd indien zij in een voor het publiek 
toegankelijk forum zijn bekendgemaakt en zijn opgenomen in de overgangsmatrix van 
de EKBI. Kredietbeoordelingen die slechts aan een beperkt aantal marktdeelnemers ter 
beschikking zijn gesteld worden niet als voor het publiek toegankelijk beschouwd. 

 
§ 2. Om te kunnen worden erkend, moet een EKBI, met betrekking tot de 

kredietbeoordelingen in verband met gestructureerde financiële instrumenten, bovendien publiekelijk 
bekendmaken hoe de prestaties van de korfactiva haar kredietbeoordelingen beïnvloeden. 

 
Art. VII.14 

§ 1. Een instelling mag een of meer erkende EKBI’s aanwijzen als de EKBI's waarvan zij de 
kredietbeoordelingen zal gebruiken bij de berekening van het gewogen risicovolume met toepassing 
van hoofdstuk 4 van deze titel ("aangewezen EKBI"). 

§ 2. Onder voorbehoud van de §§ 4 tot 6 past een instelling de kredietbeoordelingen van 
aangewezen EKBI's ten aanzien van haar effectiseringsposities consequent toe.  

§ 3. Onder voorbehoud van de §§ 4 en 5 mag een instelling geen gebruik maken van de 
kredietbeoordelingen van de ene EKBI ten aanzien van haar posities in bepaalde tranches en van de 
kredietbeoordelingen van een andere EKBI voor haar posities in andere tranches binnen dezelfde 
structuur waarvoor al dan niet een kredietbeoordeling van de eerstgenoemde EKBI beschikbaar is. 

§  4. Indien ten aanzien van een positie twee kredietbeoordelingen van aangewezen EKBI's 
beschikbaar zijn, past de instelling de minst gunstige kredietbeoordeling toe.  

§ 5. Indien ten aanzien van een positie meer dan twee kredietbeoordelingen van aangewezen 
EKBI's beschikbaar zijn, zijn de twee gunstigste kredietbeoordelingen van toepassing. Indien de twee 
gunstigste kredietbeoordelingen verschillend zijn, is de minst gunstige van beide van toepassing. 

§ 6. Wanneer een kredietprotectie die krachtens titel V, hoofdstuk 5, of, in voorkomend geval, 
krachtens titel VI, hoofdstuk 8, toelaatbaar is, rechtstreeks aan het effectiseringsvehikel wordt verstrekt, 
en die protectie tot uitdrukking komt in de kredietbeoordeling van een effectiseringspositie door een 
aangewezen EKBI, kan de risicoweging worden gebruikt die met die kredietbeoordeling is verbonden. 
Is de protectie krachtens titel V, hoofdstuk 5, of, in voorkomend geval, krachtens titel VI, hoofdstuk 8, 
niet toelaatbaar, dan wordt geen rekening gehouden met de kredietbeoordeling en moeten de 
risicoposities worden behandeld alsof er geen kredietbeoordeling voor beschikbaar was. Om 
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dubbeltelling te voorkomen wordt geen rekening gehouden met een eventuele bijkomende erkenning 
van de protectie door de toezichthouder.  
Indien de kredietprotectie niet wordt verschaft aan het effectiseringsvehikel, maar rechtstreeks aan een 
specifieke effectiseringspositie, wordt geen rekening gehouden met de kredietbeoordeling. De 
risicopositie wordt behandeld alsof er geen kredietbeoordeling voor beschikbaar was en de instelling 
mag de bepalingen toepassen van titel V, hoofdstuk 5, of, in voorkomend geval, van titel VI, hoofdstuk 
8, voor de inaanmerkingneming van de kredietprotectie. 

 
Art. VII.16 Stroomlijning van kredietbeoordelingen («mapping») 
 
De CBFA bepaalt in welke kredietwaardigheidscategorie van de tabellen 1 tot 4 van hoofdstuk 4 van 
deze titel elke kredietbeoordeling van een erkende EKBI wordt ondergebracht.  

Hierbij maakt de CBFA onderscheid tussen de relatieve risicograden waaraan door elke 
kredietbeoordeling uitdrukking wordt gegeven. Zij houdt rekening met kwantitatieve 
factoren, zoals wanbetalings- en/of verliesgraden, en met kwalitatieve factoren zoals het 
scala van de transacties die door de EKBI worden beoordeeld, evenals met de betekenis van 
de kredietbeoordeling. 

De CBFA tracht ervoor te zorgen dat effectiseringsposities waarop in het kader van de 
kredietbeoordelingen van erkende EKBI’s eenzelfde risicogewicht is toegepast, een gelijk-
waardige kredietrisicograad vertonen. Dit houdt tevens in dat zij in voorkomend geval haar 
oordeel over de kredietkwaliteitscategorie waarin een bepaalde kredietbeoordeling moet 
worden ondergebracht, wijzigt. 
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Hoofdstuk 4 : Berekening van het gewogen risicovolume voor 
effectiseringsposities 

Afdeling I - Algemeen 

Art. VII.17. 

§ 1. Voor de toepassing van artikel VII.3 wordt het gewogen risicovolume van een 
effectiseringspositie berekend door op de risicopositiewaarde van die positie de in dit hoofdstuk 
voorgeschreven weging toe te passen. 

§ 2. Onder voorbehoud van punt d : 

a) is, wanneer een instelling het gewogen risicovolume berekent overeenkomstig afdeling 
II, de risicopositiewaarde van een effectiseringspositie op de balans haar balanswaarde ; 

b) wordt, wanneer een instelling het gewogen risicovolume berekent overeenkomstig 
afdeling III, de risicopositiewaarde van een effectiseringspositie op de balans bepaald 
vóór toepassing van waardeverminderingen ;  

 De specifieke waardeverminderingen worden in aanmerking genomen als factoren die 
de eigenvermogensvereisten verminderen, overeenkomstig de bepalingen van  
artikel VII.31.  

c) is de risicopositiewaarde van een effectiseringspositie buiten de balans haar nominale 
waarde, vermenigvuldigd met een omrekeningsfactor op de wijze voorgeschreven in 
artikel VII.22 voor instellingen die de gewogen risico’s berekenen op basis van afdeling 
II, en in artikel VII.29 voor de instellingen die de gewogen risico’s berekenen op basis 
van afdeling III. Die omrekeningsfactor bedraagt 100%, tenzij anders is aangegeven ; 

d) de risicopositiewaarde van een effectiseringspositie die voortvloeit uit een in artikel V.5 
vermeld afgeleid instrument wordt bepaald overeenkomstig titel V, hoofdstuk 3. 

 
§ 3. Wanneer op een effectiseringspositie een niet-volgestorte kredietprotectie van toepassing 

is, kan de risicoweging van die positie worden gewijzigd overeenkomstig de bepalingen inzake de 
inaanmerkingneming van niet-volgestorte kredietprotectie van titel V, hoofdstuk 5, of, indien relevant, 
van titel VI en van deze titel, en dit onverminderd artikel VII.14, § 6. 
Wanneer op een effectiseringspositie een volgestorte kredietprotectie van toepassing is, kan de 
risicopositiewaarde worden gewijzigd overeenkomstig de bepalingen betreffende volgestorte krediet-
protectie van titel V, hoofdstuk 5, of, indien relevant, van titel VI en van deze titel. 

§ 4. Wanneer een instelling twee of meer posities in een effectisering heeft die elkaar 
overlappen, is zij verplicht om, in de mate waarin de posities elkaar overlappen, bij haar berekening 
van  het  gewogen  risicovolume  uitsluitend  de  positie  of  deelpositie  in  aanmerking  te  nemen  die  het  
hoogste gewogen risicovolume oplevert. In dit verband betekent "overlappen" dat de posities geheel of 
gedeeltelijk aan hetzelfde risico blootstaan waardoor er voor het gedeelte dat de posities elkaar 
overlappen, slechts sprake is van één risicopositie. 

 Een instelling kan verschillende types van kredietlijnen verstrekken die benut kunnen 
worden in verschillende omstandigheden. Aangezien er verschillende 
aanleidingsfactoren zijn, kan het voorkomen dat een instelling tweemaal de 
onderliggende risicoposities dekt. Met andere woorden, het kan zijn dat de kredietlijnen 
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mekaar overlappen aangezien de benutting van een van die kredietlijnen het gebruik van 
een andere kredietlijn kan beperken of verhinderen. Indien er sprake is van overlapping 
van kredietlijnen die door eenzelfde instelling worden aangebracht, is die instelling niet 
verplicht het eigenvermogensvereiste op te trekken. Zij moet enkel eigen vermogen 
aanhouden voor de positie die door de overlapping wordt gedekt (kredietlijnen en/of 
kredietverbeteringen). Wanneer de betrokken risicoposities onderworpen zijn aan 
verschillende omrekeningsfactoren, moet de bank de hoogste toepassen. Wanneer de 
kredietlijnen die aanleiding geven tot de overlapping, door verschillende instellingen 
worden verstrekt, moet elke instelling eigen vermogen aanhouden voor het maximum-
bedrag van haar kredietlijn. 

 

Afdeling II - Berekening van het gewogen risicovolume overeenkomstig de 
standaardbenadering 

Art. VII.18 

§ 1. Onder voorbehoud van artikel VII.19 wordt het gewogen risicovolume van een 
effectiseringspositie met een kredietbeoordeling berekend door op de risicopositiewaarde de 
risicoweging toe te passen die overeenkomt met de kredietwaardigheidscategorie waarin de 
kredietbeoordeling overeenkomstig artikel VII.5 is ondergebracht door de CBFA, zoals in de tabellen 1 
en 2 is weergegeven. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen posities met kredietbeoordeling voor de korte termijn (tabel 
2) en posities zonder kredietbeoordeling voor de korte termijn (tabel 1). 

Tabel 1 

Posities zonder kredietbeoordeling voor de korte termijn 

Krediet-
waardigheids-
categorie 

1 2 3 4 Vanaf 5  

Risicoweging 20% 50% 100% 350% 1250% 

Tabel 2 

Posities met een kredietbeoordeling voor de korte termijn 

Kredietwaardigheids-
categorie 

1 2 3 Alle overige kredietbeoordelingen 

Risicoweging 20% 50% 100% 1250% 

 
§ 2. Onder voorbehoud van artikel VII.20 wordt het gewogen risicovolume van een 

effectiseringspositie zonder kredietbeoordeling berekend door een risicoweging van 1250% toe te 
passen. 
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Initiërende instellingen en sponsors 

Art. VII.19 

§ 1. De initiërende instelling of sponsor past een risicoweging van 1250 % toe op alle behouden 
of teruggekochte effectiseringsposities waarvoor een kredietbeoordeling van een erkende EKBI 
beschikbaar is die ondergebracht is in een lagere kredietwaardigheidscategorie dan categorie 3 van 
tabel 1 van artikel VII.18.  

§ 2. De initiërende instelling of sponsor mag het gewogen risicovolume van zijn 
effectiseringsposities beperken tot het gewogen risicovolume van de risicoposities zoals het zou 
worden berekend indien de onderliggende risicoposities niet waren geëffectiseerd. 

 Voor de berekening van het gewogen risicovolume van de onderliggende risicoposities 
gebruikt de instelling de overeenstemmende wegingen die vastgelegd zijn in titel V, 
hoofdstuk 4. Zo gebruikt zij een weging van 150 % voor alle onderliggende 
risicoposities die achterstallig zijn of die behoren tot de reglementaire categorieën met 
een hoog risico. 

Art. VII.20  

Behandeling van posities zonder kredietbeoordeling 
§ 1. Instellingen met een effectiseringspositie zonder kredietbeoordeling kunnen de in § 2 

uiteengezette behandelingen toepassen bij de berekening van het gewogen risicovolume met betrekking 
tot die positie, mits de samenstelling van de pool van geëffectiseerde risicoposities te allen tijde bekend 
is. 

§ 2. Een instelling mag de gemiddelde risicoweging toepassen die overeenkomstig titel V, 
hoofdstuk 4, op de geëffectiseerde risicoposities zou worden toegepast door een instelling die de 
risicoposities aanhoudt, vermenigvuldigd met een concentratieverhouding. Die concentratieverhouding 
is gelijk aan de som van de nominale bedragen van alle tranches, gedeeld door de som van de nominale 
bedragen van de tranches met een lagere rang dan, of pari passu met de tranche waarin de beschouwde 
positie wordt aangehouden, met inbegrip van die tranche zelf. De resulterende risicoweging mag niet 
hoger zijn dan 1250% of lager zijn dan de risicoweging die van toepassing is op een tranche met een 
kredietbeoordeling met een hogere rang, i.e. 20%. 
Wanneer de instelling niet in staat is de risicowegingen te bepalen die overeenkomstig titel V, 
hoofdstuk 4, op de geëffectiseerde risicoposities van toepassing zouden zijn, past zij een risicoweging 
van 1250% toe op de desbetreffende positie. 

 

Art. VII.21 

Behandeling van effectiseringsposities in een tweedeverliestranche of in een gunstiger tranche in 
het kader van een ABCP-programma 
 § 1. Onder voorbehoud van de mogelijkheid van een gunstiger behandeling op basis van de 
in artikel VII.22 vervatte bepalingen betreffende liquiditeitsfaciliteiten mag een instelling op 
effectiseringsposities zonder kredietbeoordeling die betrekking hebben op ABCP-programma’s en die 
voldoen aan de in § 2 gestelde voorwaarden een risicoweging toepassen van hetzij  

i) 100%,  
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hetzij  

ii) de hoogste risicoweging die overeenkomstig titel V, hoofdstuk 4, op de geëffectiseerde risicoposities 
zou worden toegepast door een instelling die de risicoposities aanhoudt, naargelang welke risicoweging 
het hoogst is.] 

§ 2. De in § 1 beschreven behandeling mag slechts worden toegepast indien de effectiserings-
positie: 

a) een tranche betreft die economisch gezien een tweedeverliespositie in de effectisering 
inneemt, of een gunstiger tranche, waarbij de eersteverliestranche een kredietverbetering 
van betekenis moet bieden ten opzichte van de tweedeverliestranche;  

b) ten minste van goede kredietwaardigheid is (investment grade), en 
c) aangehouden wordt door een instelling die geen positie in de eersteverliestranche 

inneemt.  
§ 3. Voor de posities bedoeld in § 1 waarvoor een kredietbeoordeling van een aangewezen 

EKBI beschikbaar is, wordt de risicoweging vastgelegd in artikel VII.18. 

Art. VII.22 

Behandeling van liquiditeitsfaciliteiten zonder kredietbeoordeling  
 § 1. Wanneer aan de hiernavolgende voorwaarden is voldaan, mag, om de waarde van een 
liquiditeitsfaciliteit zonder kredietbeoordeling te bepalen, op de nominale waarde ervan een 
omrekeningsfactor van 50 % worden toegepast: 

a) de documentatie betreffende de liquiditeitsfaciliteit moet duidelijk de omstandigheden 
aangeven en afbakenen waaronder de faciliteit mag worden benut ;  

b) de faciliteit kan niet worden benut voor kredietondersteuning ter dekking van verliezen 
die op het moment van de benutting reeds zijn geleden - waarbij bijvoorbeeld liquiditeit 
wordt verstrekt met betrekking tot risicoposities ten aanzien waarvan op het moment van 
de benutting reeds sprake is van wanbetaling, of waarbij activa worden verworven voor 
een hogere prijs dan de reële waarde ; 

c) de faciliteit mag niet worden gebruikt voor een permanente of periodieke financiering 
van de effectisering ; 

d) de terugbetaling van in het kader van de faciliteit opgenomen bedragen mag niet 
achtergesteld zijn bij andere vorderingen van beleggers dan die welke voortvloeien uit 
rente- of valutaderivatencontracten of uit vergoedingen of andere soortgelijke 
betalingen, en mag evenmin in aanmerking komen voor ontheffing of uitstel ; 

e) de faciliteit kan niet worden benut wanneer alle toepasselijke kredietverbeteringen ten 
gunste van de liquiditeitsfaciliteit zijn uitgeput ; en 

f) de faciliteit moet een clausule bevatten op grond waarvan het bedrag dat kan worden 
opgenomen automatisch wordt verminderd ten belope van het bedrag van de 
risicoposities met betalingsachterstallen zoals bedoeld in artikel V.16, § 10, of een 
clausule die, wanneer de pool van geëffectiseerde risicoposities uit instrumenten met een 
kredietbeoordeling bestaat, de faciliteit beëindigt wanneer de gemiddelde kwaliteit van 
de pool lager wordt dan van goede kredietwaardigheid (investment grade) of dan 
categorie 3 in de wegingstabellen van titel V, hoofdstuk 4. 
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Wanneer er voor de liquiditeitsfaciliteit een kredietbeoordeling beschikbaar is, past de 
instelling een omrekeningsfactor van 100 % toe.  

 

§ 2. Wanneer er voor de faciliteit geen beoordeling van een aangewezen EKBI beschikbaar is, 
wordt de hoogste risicoweging toegepast van de risicowegingen die overeenkomstig artikel V.16 op de 
verschillende geëffectiseerde risicoposities zouden worden toegepast door een instelling die de 
vorderingen aanhoudt. 

Wanneer er voor de faciliteit een beoordeling van een aangewezen EKBI beschikbaar is, wordt de 
risicoweging vastgelegd in artikel VII.18. 

Liquiditeitsfaciliteiten die uitsluitend mogen worden benut in geval van een algemene marktverstoring  

§ 3. Voor een liquiditeitsfaciliteit die uitsluitend mag worden benut in geval van een algemene 
marktverstoring (d.w.z. wanneer verscheidene effectiseringsvehikels ten aanzien van verschillende 
transacties niet in staat zijn vervallend commercial paper te herfinancieren en dat onvermogen niet het 
gevolg is van een vermindering van de kredietwaardigheid van de effectiseringsvehikels of van de 
kredietwaardigheid van de geëffectiseerde risicoposities), mag in afwijking van § 1 op het nominale 
bedrag van die faciliteit een omrekeningsfactor van 0% worden toegepast, mits aan de in § 1 gestelde 
voorwaarden is voldaan 

Voorschotfaciliteiten 
 § 4. Om de risicopositiewaarde te bepalen van een liquiditeitsfaciliteit die onvoorwaardelijk 
opzegbaar is, mag in afwijking van § 1 op het nominale bedrag van die faciliteit een omrekeningsfactor 
van 0% worden toegepast, mits aan de in § 1 bedoelde voorwaarden is voldaan en de terugbetaling van 
in het kader van de faciliteit opgenomen bedragen een hogere rang heeft dan elke andere vordering op 
de kasstromen die uit de geëffectiseerde risicoposities voortvloeien. 

Afdeling III - Berekening van het gewogen risicovolume overeenkomstig de interne-
ratingbenadering  

Art. VII.23 

Rangorde van de methoden 
 § 1. Voor de toepassing van artikel VII.3 berekenen de instellingen die hun eigenvermogens-
vereisten voor het kredietrisico berekenen op basis van titel VI voor de risicoposities die vergelijkbaar 
zijn met de geëffectiseerde onderliggende risicoposities, het gewogen risicovolume van de 
effectiseringsposities overeenkomstig de bepalingen van deze afdeling. 

a. De instellingen die de interneratingbenadering toepassen voor de berekening van de 
eigenvermogensvereisten voor bepaalde risicopositiecategorieën moeten de in deze 
afdeling beschreven methode eveneens gebruiken voor de vereisten met betrekking tot 
de effectiseringsverrichtingen die betrekking hebben op gelijksoortige risicopositie-
categorieën.  

b. Wanneer de in titel VI bedoelde interneratingbenadering niet voorziet in specifieke 
bepalingen voor de behandeling van het type van onderliggende risicoposities, moeten 
de cederende instellingen die de toestemming hebben verkregen om de internerating-
benadering te gebruiken voor niet-geëffectiseerde risicoposities, de eigenvermogens-
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vereisten voor hun geëffectiseerde risicoposities berekenen volgens de standaard-
benadering van afdeling II.  

§ 2.  Om het gewogen risicobedrag van een positie met een kredietbeoordeling van een 
aangewezen EKBI of een positie ten aanzien waarvan een afgeleide kredietbeoordeling, zoals bedoeld 
in artikel VII.24, mag worden gebruikt, te berekenen, wordt de in artikel VII.27 beschreven 
ratingbenadering toegepast.  

Uit deze paragraaf moet begrepen worden dat wanneer er een externe rating is voor een 
risicopositie, die rating bij voorrang in aanmerking moet worden genomen voor de 
berekening van het eigenvermogensvereiste.  

 § 3. Voor een positie zonder kredietbeoordeling van een aangewezen EKBI wordt de in 
artikel VII.28 beschreven benadering met toezichthoudersformule gebruikt, behalve wanneer de in 
artikel VII.25 beschreven interneratingbenadering mag worden toegepast.  
Een instelling die niet als initiërende instelling of sponsor optreedt, mag slechts gebruik maken van de 
in artikel VII.28 bedoelde benadering met toezichthoudersformule indien de CBFA hiervoor vooraf-
gaandelijk toestemming heeft verleend. 

 § 4. Elke initiërende instelling of sponsor die niet in staat is Kirb te berekenen en die geen 
toestemming heeft gekregen om bij de berekening van haar posities in ABCP-programma's gebruik te 
maken van de in artikel VII.25 bedoelde interneratingbenadering, alsook elke andere instelling die geen 
toestemming heeft gekregen om de in artikel VII.28 bedoelde benadering met toezichthoudersformule 
of, ten aanzien van haar posities in ABCP-programma's, de in artikel VII.29, § 5 bedoelde 
interneratingbenadering te gebruiken, past een risicoweging van 1250% toe op effectiseringsposities 
zonder kredietbeoordeling ten aanzien waarvan geen afgeleide kredietbeoordeling mag worden 
gebruikt. 

 
a. De ratingbenadering bedoeld in artikel VII.27 moet worden toegepast op de 

geëffectiseerde risicoposities warvoor er een rating is of wanneer er een rating kan 
worden afgeleid, zoals beschreven in artikel VII.24. Zoniet moet gebruik gemaakt 
worden van de reglementaire formule bedoeld in artikel VII.28 of van de interne-
ratingbenadering bedoeld in artikel VII.25. Die tweede methode kan enkel worden 
gebruikt voor de risicoposities (liquiditeitsfaciliteiten en kredietverbeteringen bijvoor-
beeld) die de instellingen hebben in ABCP-programma’s. 

 
b. Voor de liquiditeitsfaciliteiten waarop geen enkele van die benaderingen kan worden 

toegepast, mogen de instellingen bij uitzondering de behandeling bedoeld in artikel  
VII.29, § 4, toepassen, onder voorbehoud van de voorafgaande goedkeuring door de 
CBFA. 

 
c. Voor de geëffectiseerde risicoposities waarvoor geen enkele van die benaderingen kan 

worden toegepast, geldt een weging van 1.250 %. 

Art. VII.24 

Gebruikmaking van afgeleide kredietbeoordelingen 
Wanneer aan de volgende minimale operationele vereisten is voldaan, kent een instelling 

aan een effectiseringspositie zonder kredietbeoordeling een afgeleide kredietbeoordeling toe die gelijk 
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is aan de kredietbeoordeling van de posities met een kredietbeoordeling (de "referentieposities") van de 
hoogste rang onder de posities die in alle opzichten zijn achtergesteld bij de betrokken 
effectiseringspositie zonder kredietbeoordeling : 

a) De referentieposities moeten in alle opzichten achtergesteld zijn bij de 
effectiseringspositie zonder kredietbeoordeling ; 

b) De looptijd van de referentieposities moet gelijk zijn aan of langer zijn dan die van de 
betrokken positie zonder kredietbeoordeling ; en 

c) Alle afgeleide kredietbeoordelingen moeten voortdurend worden geactualiseerd om 
rekening te houden met eventuele wijzigingen in de kredietbeoordeling van de 
referentieposities. 

Art. VII.25 

De interneratingbenadering voor posities in ABCP-programma's 
§ 1. Mits goedkeuring van de CBFA mag een instelling overeenkomstig § 3 aan een positie 

zonder kredietbeoordeling in een door activa gedekt commercialpaperprogramma (= ABCP-
programma) een afgeleide kredietbeoordeling toekennen wanneer aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:  

a) De posities met betrekking tot het commercial paper dat  in  het  kader  van  het  ABCP-
programma is uitgegeven zijn posities met een kredietbeoordeling ; 

b) De instelling kan ten behoeve van de CBFA aantonen dat haar interne beoordeling van 
de kredietwaardigheid van de positie in overeenstemming is met de voor het publiek 
toegankelijke beoordelingsmethodologie die door een of meer erkende EKBI's wordt 
toegepast voor de kredietbeoordelingen van effecten die worden gedekt door 
risicoposities van hetzelfde type als de geëffectiseerde risicoposities ; 

c) De EKBI's waarvan de methodologie wordt toegepast zoals voorgeschreven in punt b), 
omvatten tevens EKBI's die een externe kredietbeoordeling hebben vastgelegd voor het 
in het kader van het ABCP-programma uitgegeven commercial paper. De kwantitatieve 
elementen - zoals stressfactoren - die bij de toekenning van een bepaalde 
kredietwaardigheid aan een effectiseringspositie worden gebruikt, moeten ten minste 
even conservatief zijn als die welke worden toegepast in het kader van 
beoordelingsmethodologie van de betrokken EKBI's ; 

d) Bij de ontwikkeling van haar interneratingmethodologie neemt de instelling relevante 
bekendgemaakte beoordelingsmethodologieën in aanmerking welke worden toegepast 
door de erkende EKBI's die het commercial paper van het ABCP-programma 
beoordelen. Deze inaanmerkingneming wordt door de instelling gedocumenteerd en 
regelmatig geactualiseerd overeenkomstig het bepaalde in punt g ;  

e) De interneratingmethodologie van de instelling omvat beoordelingscategorieën. Er dient 
overeenstemming te zijn tussen die beoordelingscategorieën en de kredietbeoordelingen 
van erkende EKBI's. Deze overeenstemming is expliciet gedocumenteerd ; 

f) De interneratingmethode wordt in het kader van de interne risicobeheerprocessen van de 
instelling gebruikt, met inbegrip van de door haar toegepaste procedures inzake 
besluitvorming, beheersinformatie en eigenvermogenstoewijzing ; 
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g) Interne of externe auditors, een EKBI of de interne kredietcontrole- of 
risicobeheerfunctie van de instelling stellen regelmatig een onderzoek in naar de interne-
beoordelingsprocedures en de kwaliteit van de interne beoordelingen van de krediet-
waardigheid van de risicoposities van de instelling in een ABCP-programma. Indien de 
interne audit-, kredietcontrole- of risicobeheerfuncties van de instelling dit onderzoek 
uitvoeren, dan dienen die functies onafhankelijk te zijn van de voor het ABCP-
programma verantwoordelijke bedrijfslijn, alsook van de bedrijfslijn die 
verantwoordelijk is voor de relatie met de cliënten ; 

 Het onderzoek moet minstens jaarlijks plaatsvinden.  

h) De instelling houdt de resultaten van haar interne kredietbeoordelingen in de tijd bij om 
haar interneratingmethodologie te evalueren en past deze methodologie zo nodig aan 
wanneer de prestaties van de risicoposities regelmatig afwijken van die welke door de 
interne kredietbeoordelingen worden geleverd ; 

i) Het ABCP-programma bevat overnemingsnormen in de vorm van krediet- en 
beleggingsrichtsnoeren. Bij zijn beslissing over de aankoop van activa onderzoekt de 
ABCP-programmabeheerder het type activa dat wordt aangekocht, het soort en de 
geldelijke waarde van de risicoposities die uit het verstrekken van liquiditeitsfaciliteiten 
en kredietverbeteringen voortvloeien, de verdeling van de verliezen en de juridische en 
economische scheiding tussen de overgedragen activa van de entiteit die deze activa 
verkoopt. Er wordt een kredietanalyse van het risicoprofiel van de verkoper van de 
activa uitgevoerd, die tevens een onderzoek omvat naar de vroegere en te verwachten 
financiële prestaties, de huidige marktpositie, het toekomstige concurrentievermogen, de 
verhouding vreemd/eigen vermogen, de kasstromen, de rentedekking en de 
schuldkredietbeoordeling. Bovendien wordt een onderzoek uitgevoerd naar de 
overnemingsnormen van de verkoper, zijn vermogen om de schuld af te lossen en zijn 
inningsprocedures ; 

j) In de overnemingsnormen van het ABCP-programma worden minimale toelaatbaar-
heidscriteria voor activa vastgesteld waarbij met name: 
i) de aankoop van activa waarvoor er sprake is van een significante 

betalingsachterstand of van wanbetaling, wordt uitgesloten ; 
ii) een al te sterke concentratie op een individuele debiteur of op een geografisch 

gebied wordt tegengegaan, en; 
iii) de draagwijdte van de te kopen activa wordt beperkt. 

k) Het ABCP-programma beschikt over inningsbeleidslijnen en -procedures die rekening 
houden met de operationele capaciteit en kredietwaardigheid van de beheerder. Het 
programma beperkt het risico voor de verkoper/beheerder aan de hand van uiteen-
lopende methoden, zoals het vastleggen van reactiedrempels op basis van de actuele 
kredietwaardigheid waardoor een vermenging van middelen kan worden voorkomen ; 

l) Bij de totale raming van verliezen op een pool van activa die het ABCP-programma 
overweegt te kopen moet met alle bronnen van potentiële risico's, zoals krediet- en 
verwateringsrisico, rekening worden gehouden. Indien het niveau van de door de 
verkoper geboden kredietverbetering uitsluitend is gebaseerd op kredietgerelateerde 
verliezen, dan moet een aparte reserve worden ingesteld voor verwateringsrisico indien 
dit verwateringsrisico van wezenlijk belang is voor de specifieke pool van risicoposities. 
Bovendien onderzoekt het programma, met het oog op de beoordeling van het vereiste 
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niveau van kredietverbetering, de historische gegevens over meerdere jaren die onder 
meer betrekking hebben op verliezen, betalingsachterstanden, verwatering en de 
omloopsnelheid van de vorderingen ;  

m) Het ABCP-programma zorgt ervoor dat de aankoop van vorderingen structurele 
kenmerken - zoals afbouwdrempels - bevat om de potentiële 
kredietwaardigheidsverslechtering van de onderliggende portefeuille tegen te gaan.  

§ 2. De CBFA kan ontheffing verlenen van de eis dat de beoordelingsmethodologie van de 
EKBI voor het publiek toegankelijk moet zijn wanneer zij ervan overtuigd is dat er, gezien de 
specifieke kenmerken van de effectisering - bijvoorbeeld haar unieke structuur - nog geen voor het 
publiek toegankelijke beoordelingsmethodologie voorhanden is. 

§ 3. De positie zonder kredietbeoordeling wordt door de instelling in een van de in artikel 
VII.27 beschreven kredietwaardigheidscategorieën ondergebracht. Aan deze positie wordt dezelfde 
afgeleide kredietbeoordeling toegekend als de kredietbeoordelingen die met die 
kredietwaardigheidscategorie overeenstemmen, overeenkomstig § 1.  
Wanneer deze afgeleide kredietbeoordeling bij de aanvang van de effectisering echter een niveau heeft 
van goede kredietwaardigheid of hoger (investment grade), wordt die kredietbeoordeling voor de 
berekening van gewogen risicobedragen beschouwd als identiek aan een erkende kredietbeoordeling 
van een erkende EKBI. 

 Bij de aanvang van de effectiseringsverrichting moet het risico dat aan de hoger-
vermelde risicopositie verbonden is, in dit geval voornamelijk liquiditeitslijnen voor 
ABCP-programma’s, in elk geval van hoge kwaliteit zijn om van de effecten van de 
interneratingbenadering te kunnen genieten. Indien het risico bij de aanvang van de 
verrichting van slechte kwaliteit is, in casu wanneer de rating die aan dit risico zou 
worden toegekend met toepassing van de interneratingbenadering, een weging van meer 
dan 100 % zou rechtvaardigen met toepassing van tabel 3 en van meer dan 35 % met 
toepassing van tabel 4, kan de interneratingbenadering niet worden toegepast en moet 
de risicopositie beschouwd worden als een risicopositie zonder rating.  

Art. VII.26 

Maximale gewogen risicobedragen 
Een initiërende instelling of sponsor, of elke ander instelling die Kirb kan berekenen, mag het gewogen 
risicovolume van de effectiseringsposities beperken tot de bedragen die een eigenvermogensvereiste 
zouden opleveren dat gelijk is aan de som van : 
i) 8% van het gewogen risicovolume dat zou worden berekend indien de geëffectiseerde activa 

niet geëffectiseerd zouden zijn en op de balans van de instelling zouden zijn opgenomen, en  
ii) de verwachte verliezen voor die risicoposities.  

Art. VII.27 

Ratingbenadering  
 

§ 1. Onder de ratingbenadering wordt het gewogen risicovolume van een effectiserings-
positie met een kredietbeoordeling berekend door op de risicopositiewaarde de met 1,06 
vermenigvuldigde risicoweging toe te passen die overeenkomt met de kredietwaardigheidscategorie 
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waarin de kredietbeoordeling door de CBFA overeenkomstig artikel VII.5 is ondergebracht, zoals in de 
tabellen 3 en 4 wordt weergegeven. 
De risicoweging dient echter niet met 1,06 vermenigvuldigd te worden wanneer de weging van de 
positie 1250 % bedraagt. 

 

Tabel 3 
Posities zonder kredietbeoordeling voor de korte termijn 

Kredietwaardigheids-
categorie (« Credit 
Quality Step » - CQS) 

Risicoweging 

 A B C 
CQS 1 7% 12% 20% 
CQS 2 8% 15% 25% 
CQS 3 10% 18% 35% 
CQS 4 12% 20% 35% 
CQS 5 20% 35% 35% 
CQS 6 35% 50% 50% 
CQS 7 60% 75% 75% 
CQS 8 100% 100% 100% 
CQS 9 250% 250% 250% 
CQS 10 425% 425% 425% 
CQS 11 650% 650% 650% 
Vanaf CQS 12 1250% 1250% 1250% 

 
Tabel 4 

Posities met kredietbeoordeling voor de korte termijn 

Kredietwaardigheids-
categorie (« Credit 
Quality Step » - CQS) 

Risicoweging 

 A B C 
CQS 1 7% 12% 20% 
CQS 2 12% 20% 35% 
CQS 3 60% 75% 75% 
Alle overige krediet-
beoordelingen 

1250% 1250% 1250% 

§ 2. Onder voorbehoud van de §§ 3 en 4 worden de risicowegingen van kolom A van beide 
tabellen toegepast wanneer de positie zich in de effectiseringstranche van de hoogste rang bevindt. Om 
vast te stellen of een bepaalde tranche de hoogste rang heeft, hoeft geen rekening te worden gehouden 
met verschuldigde bedragen in het kader van rente- of valutaderivatencontracten, verschuldigde 
vergoedingen of andere soortgelijke betalingen. 

Een geëffectiseerde risicopositie wordt als seniortranche behandeld indien zij een niet-
achtergestelde vordering vormt die betrekking heeft op het geheel van de activa van de 
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onderliggende portefeuille van geëffectiseerde activa. Meestal omvat die risicopositie enkel de 
positie met de hoogste senioriteit van een effectiseringsverrichting, maar in bepaalde gevallen 
kan er een andere vordering zijn die technisch gezien een betere plaats zou kunnen innemen in 
de volgorde van toewijzing van de verliezen (swap bv.), maar die niet noodzakelijk in 
aanmerking moet worden genomen bij de bepaling van de posities die tot de kolom 
« seniortranches » behoren. 

Voorbeelden : 

i) In een synthetische effectiseringsverrichting zou de superseniortranche 
behandeld worden als seniortranche, mits voldaan is aan alle voor-
waarden om een rating te mogen afleiden van een lagere tranche. 

ii) In een klassieke effectiseringsverrichting waar alle tranches met een 
hogere rang dan de eersteverliestranche een rating hebben, wordt de 
positie met de hoogste senioriteit behandeld als seniortranche. Wanneer 
verschillende tranches dezelfde rating hebben, wordt er echter maar een 
(de hoogste) tranche als seniortranche behandeld. 

iii) Een kredietlijn die in het kader van een ABCP-programma wordt 
verstrekt vormt niet de positie met de hoogste senioriteit ; het commercial 
paper dat de liquiditeitssteun geniet is meestal de positie met de hoogste 
senioriteit. Indien de kredietlijn echter het volledige uitstaande bedrag 
aan commercial paper dekt, mag gesteld worden dat zij het geheel dekt 
van de verliezen op de onderliggende portefeuille die het bedrag van de 
door de koper geleverde overdekking/reserves overschrijden en dat zij de 
tranche met de hoogste senioriteit vormt.  Bijgevolg kunnen de wegings-
coëfficiënten van de linkerkolom voor die posities worden gebruikt. 
Indien een kredietlijn of kredietverbeteringslijn daarentegen een 
mezzaninepositie vormt, vanuit voornamelijk economisch standpunt, in 
plaats van een positie met seniorrang van de onderliggende portefeuille, 
is het kolom B, of, in voorkomend geval, C, die van toepassing is. 

 § 3. Een risicoweging van 6% mag worden toegepast op een positie die zich in de 
effectiseringstranche van de hoogste rang bevindt (= CQS 1), wanneer die tranche in alle opzichten een 
hogere rang heeft dan een andere tranche van de effectiseringsposities waarin de positie 
overeenkomstig § 1 een risicoweging van 7% zou krijgen, mits: 

a) de instelling ten behoeve van de CBFA naar behoren aantoont dat dit op grond van het 
verliezenabsorptievermogen van de achtergestelde tranches in de effectisering 
gerechtvaardigd is, en  

b) de positie hetzij het voorwerp uitmaakt van een externe kredietbeoordeling waarvoor 
beslist is deze onder te brengen in kredietwaardigheidscategorie 1 van tabel 3 of 4, hetzij, 
wanneer het gaat om een positie zonder externe kredietbeoordeling, voldoet aan de 
voorwaarden beschreven onder punten a) tot c) van artikel VII.24, waarbij onder 
"referentieposities" wordt verstaan posities in de achtergestelde tranche die 
overeenkomstig § 1 een risicoweging van 7% krijgen. 

 Krijgen onder meer een risicoweging van 6%, posities zonder rating die voortvloeien uit 
rente- of valutaderivaten en voorschotfaciliteiten als bedoeld in § 4 van artikel VII.28, 
voor zover die posities een hogere senioriteit hebben dan een tranche die een weging van 
7% krijgt met toepassing van §§ 1 en 2. 
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§ 4. De in kolom C van beide tabellen vermelde risicowegingen worden toegepast wanneer de 
positie een effectisering betreft met een effectief aantal geëffectiseerde risicoposities van minder dan 
zes. Om het effectief aantal geëffectiseerde risicoposities te berekenen moeten alle risicoposities op 
eenzelfde debiteur als één risicopositie worden beschouwd. Het effectief aantal risicoposities wordt als 
volgt berekend : 

i
i

i
i

EAD

EAD
N 2

2)(

 
waarbij EADi de som is van de risicopositiewaarden van alle risicoposities op de ide debiteur. In geval 
van hereffectisering (effectisering van reeds geëffectiseerde risicoposities) moet de instelling het aantal 
geëffectiseerde risicoposities in de pool in aanmerking nemen en niet het aantal onderliggende 
risicoposities in de oorspronkelijke pools dat aan de onderliggende geëffectiseerde risicoposities ten 
grondslag ligt. Indien het aandeel in de portefeuille van de hoogste risicopositie, C1, gekend is, mag de 
instelling N berekenen als 1/C1. 

§ 5.  De in kolom B genoemde risicowegingen worden op alle andere posities toegepast. 
§ 6.  De impact van kredietrisicomatiging op effectiseringsposities kan overeenkomstig 

artikel VII.30 in aanmerking worden genomen.  

Art. VII.28 

Benadering met toezichthoudersformule  
§ 1. Onder voorbehoud van artikel VII.29, § 5 is, in het kader van de benadering met toezicht-

houdersformule, de risicoweging van een effectiseringspositie gelijk aan 7% of aan de risicoweging die 
overeenkomstig § 2 moet worden toegepast, naargelang welke risicoweging het hoogst is. 

§ 2. Onder voorbehoud van artikel VII.29, § 5 wordt de risicoweging die op de 
risicopositiewaarde moet worden toegepast als volgt berekend : 

12,5 x (S[L+T] – S[L]) / T 
waarbij: 

xKirbrwheneKirbr/dK[Kirbr]K[x]Kirbr
Kirbrxwhenx
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waarbij: 
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Waarbij  = 1000 en  = 20. 
In deze vergelijkingen verwijst Beta [x; a, b] naar de cumulatieve betaverdeling waarbij de parameters 
a en b aan x worden gewaardeerd. 
T (de omvang van de tranche waarin de positie wordt aangehouden) wordt gemeten als de verhouding 
tussen a) het nominale bedrag van de tranche en b) de som van de risicopositiewaarden van de 
geëffectiseerde risicoposities. Hierbij is de risicopositiewaarde van een afgeleid instrument bedoeld in 
artikel V.5 gelijk aan het overeenkomstig titel V, hoofdstuk 3 berekende potentieel toekomstig 
kredietrisico indien de actuele vervangingskost niet positief is. 

Kirbr is de verhouding tussen a) Kirb en b) de som van de risicopositiewaarden van de geëffectiseerde 
risicoposities. Kirbr wordt in decimale vorm uitgedrukt (een Kirbr die bijvoorbeeld gelijk is aan 15% 
van de pool wordt weergegeven als 0,15) 
L (het kredietverbeteringsniveau) wordt gemeten als de verhouding tussen het nominale bedrag van alle 
tranches die achtergesteld zijn aan de tranche waarin de positie wordt aangehouden en de som van de 
risicopositiewaarde van de geëffectiseerde risicoposities. Gekapitaliseerde toekomstige inkomsten 
worden niet in de meting van L betrokken. Door tegenpartijen verschuldigde bedragen in verband met 
afgeleide instrumenten bedoeld in artikel V.5 die tranches van een lagere rang vertegenwoordigen dan 
de desbetreffende tranche, kunnen bij de berekening van het niveau van de kredietverbetering tegen 
hun actuele vervangingskost worden berekend (exclusief het potentieel toekomstig kredietrisico). 
 
N is het effectief aantal geëffectiseerde risicoposities, berekend overeenkomstig artikel VII.27, § 4. 

ELGD, het risicogewogen gemiddelde verlies bij wanbetaling, wordt als volgt berekend:  

i
i

i
ii

EAD

EADLGD
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waarbij LGDi de gemiddelde LGD is die verbonden is met alle risicoposities op de ide debiteur, en 
LGD overeenkomstig titel VI wordt bepaald. In geval van hereffectisering wordt een LGD van 100% 
op de geëffectiseerde posities toegepast. Wanneer wanbetalings- en verwateringsrisico voor gekochte 
kortlopende vorderingen in een effectisering op geaggregeerde wijze worden behandeld (dat wil zeggen 
er is één enkele reserve beschikbaar of er is sprake van over-collateralisation (extra zekerheidsstelling) 
om verliezen uit beide bronnen te dekken), stemt de waarde van LGDi als input in de berekening 
overeen met het gewogen gemiddelde van de LGD voor het kredietrisico en 75% van de LGD voor het 
verwateringsrisico. De toegepaste risicowegingen zijn de eigenvermogensvereisten voor respectievelijk 
het kredietrisico en het verwateringsrisico. 
 
Vereenvoudigde input 
 
Wanneer de risicopositiewaarde van de grootste geëffectiseerde risicopositie, C1, niet meer dan 3% van 
de som van de risicopositiewaarden van het geheel van de geëffectiseerde risicoposities bedraagt, dan 
mag de instelling in het kader van de benadering met toezichthoudersformule, aan LGD een waarde 
van 50% toekennen en aan N een van volgend waarden ; 
 

1

1
1

1 }0,1max{
1

Cm
m

CCCCN m
m

 
ofwel 

N=1/ C1. 
Cm geeft de verhouding weer tussen som van de risicopositiewaarden van de "m" grootste risico’s en 
de som van de risicopositiewaarden van het geheel van de geëffectiseerde risicoposities. Het niveau 
van "m" mag door de instelling worden bepaald. 

Voor effectiseringen van risicoposities op retailcliënteel kan de CBFA toestaan dat de benadering met 
toezichthoudersformule wordt toegepast met gebruikmaking van de vereenvoudigingen h = 0 en v = 0.  

§ 3. Kredietrisicomatiging ten aanzien van effectiseringsposities mag overeenkomstig artikel 
VII.30, § 1, § 2, § 4 en § 5 in aanmerking worden genomen.  

Art. VII.29 

Liquiditeitsfaciliteiten zonder kredietbeoordeling 

 § 1. De bepalingen van de §§ 2 tot 5 zijn van toepassing voor het vastleggen van de 
risicopositiewaarde van effectiseringsposities zonder kredietbeoordeling in de vorm van bepaalde typen 
liquiditeitsfaciliteiten. De risicopositiewaarde wordt berekend door het nominale bedrag van de 
faciliteit te vermenigvuldigen met een omrekeningsfactor. 

§ 2. Onder voorbehoud van de §§ 3 en 4, wordt een omrekeningsfactor van 100 % toegepast. 
 Wanneer de liquiditeitsfaciliteit een rating heeft, hetzij van een EKBI, hetzij met toe-

passing van de methode bedoeld in de artikelen VII.24 en VII.25, past de instelling een 
omrekeningsfactor van 100 % toe.  
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Voorschotfaciliteiten 
§ 3. In afwijking van § 3 mag een omrekeningsfactor van 0 % worden toegepast op het 

nominale bedrag van een liquiditeitsfaciliteit die voldoet aan de in artikel VII.22, § 4 genoemde 
voorwaarden. 

Uitzonderlijke gevallen waarin Kirb niet kan worden berekend 
§ 4. Wanneer het voor de instelling niet doenlijk is de gewogen risicobedragen voor de 

geëffectiseerde risicoposities te berekenen alsof zij niet geëffectiseerd zijn, mag zij uitzonderlijk en 
mits de CBFA hiervoor toestemming heeft verleend, tijdelijk de volgende methode toepassen voor de 
berekening van gewogen risicobedragen voor een effectiseringspositie zonder kredietbeoordeling in de 
vorm van een liquiditeitsfaciliteit, die voldoet aan de in VII.22, §1 genoemde voorwaarden, teneinde 
als toelaatbare liquiditeitsfaciliteit in het kader van § 3 te worden behandeld.  
De hoogste risicoweging die overeenkomstig titel V op een geëffectiseerde risicopositie zou worden 
toegepast indien zij niet geëffectiseerd zou zijn, mag worden toegepast op de positie die door de 
liquiditeitsfaciliteit wordt vertegenwoordigd. Om de risicopositiewaarde te bepalen mag een 
omrekeningsfactor van 50% worden toegepast op het nominale bedrag van de liquiditeitsfaciliteit 
indien die faciliteit een oorspronkelijke looptijd heeft van een jaar of minder. Indien de liquiditeits-
faciliteit voldoet aan de in § 3 genoemde voorwaarden mag een omrekeningsfactor van 20% worden 
toegepast. In andere gevallen wordt een omrekeningsfactor van 100% toegepast 

Art. VII.30 

Inaanmerkingneming van kredietrisicomatiging ten aanzien van effectiseringsposities  
 
Volgestorte kredietprotectie  

§ 1. Volgestorte kredietprotectie is toelaatbaar in de mate zoals bepaald in titel V, hoofdstuk 5, 
voor de berekening van de gewogen risicobedragen overeenkomstig de bepalingen van dat hoofdstuk  
Volgestorte kredietprotectie kan slechts in aanmerking worden genomen indien aan de in dat hoofdstuk 
vastgelegde minimumvereisten is voldaan. 

 De inaanmerkingneming van volgestorte kredietprotectie wordt geregeld door de 
bepalingen van titel V, hoofdstuk 5. Dit wil zeggen dat gebruik gemaakt wordt van de 
standaardmethode, ook al moet de instelling de interneratingbenadering toepassen voor 
de geëffectiseerde risicoposities.  

Niet-volgestorte kredietprotectie 
§ 2. De toelaatbare verschaffers van volgestorte en niet-volgestorte kredietprotectie zijn zij die 

beantwoorden aan de toelaatbaarheidsvoorwaarden van titel V, hoofdstuk 5, en, in voorkomend geval, 
van titel VI, hoofdstuk 8, en hun inaanmerkingneming is slechts mogelijk indien aan de in dat 
hoofdstuk vastgelegde relevante minimumvereisten is voldaan. 
Berekening van de eigenvermogensvereisten voor effectiseringsposities met kredietrisicomatiging  

Ratingbenadering 
§ 3. Wanneer gewogen risicobedragen worden berekend met gebruikmaking van de in artikel 

VII.27 bedoelde ratingbenadering, mag de risicopositiewaarde en/of het gewogen risicovolume van een 
effectiseringspositie ten aanzien waarvan kredietprotectie is verkregen, worden gewijzigd overeen-
komstig de bepalingen van titel V, hoofdstuk 5, en dit onverminderd de bepalingen van artikel VII.14. 
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Benadering met toezichthoudersformule - volledige kredietprotectie 

§ 4. Wanneer gewogen risicovolumes worden berekend met gebruikmaking van de in artikel 
VII.28 bedoelde benadering met toezichthoudersformule, stelt de instelling de "effectieve risico-
weging" van de positie vast. Zij doet dit door het gewogen risicovolume van de positie te delen door de 
risicopositiewaarde en de uitkomst met 100 te vermenigvuldigen 

In geval van volgestorte kredietprotectie wordt het gewogen risicovolume van de effectiseringspositie 
berekend door de voor de volgestorte protectie gecorrigeerde waarde van de positie (E*, als berekend 
overeenkomstig titel V, hoofdstuk 5, met het oog op de berekening van gewogen risicovolumes, 
waarbij E het bedrag van de effectiseringspositie weergeeft) te vermenigvuldigen met de effectieve 
risicoweging. 
In geval van niet-volgestorte kredietprotectie wordt het gewogen risicovolume van de 
effectiseringspositie berekend door GA (het bedrag van de protectie, gecorrigeerd voor een eventuele 
valutamismatch en looptijdverschil overeenkomstig titel V, hoofdstuk 5) te vermenigvuldigen met de 
risicoweging van de protectieverschaffer, en dit vervolgens op te tellen bij het bedrag dat wordt 
verkregen door het bedrag van de effectiseringspositie minus GA, te vermenigvuldigen met de 
effectieve risicoweging. 
Benadering met toezichthoudersformule - gedeeltelijke kredietprotectie 

 § 5. Wanneer gewogen risicovolumes worden berekend met gebruikmaking van de in artikel 
VII.28 bedoelde benadering met toezichthoudersformule en indien de kredietrisicomatiging het "eerste 
verlies" of de verliezen op de effectiseringspositie op proportionele basis dekt, mag de instelling de 
bepalingen van § 4 toepassen. 

In de overige gevallen behandelt de instelling de effectiseringspositie als twee of meer posities, waarbij 
het niet-volgestorte gedeelte als de positie met de laagste kredietwaardigheid wordt beschouwd. Met 
het oog op de berekening van het gewogen risicovolume voor deze positie zijn de bepalingen van 
artikel VII.28 van toepassing, behoudens de volgende wijzigingen: T wordt e* in geval van volgestorte 
kredietprotectie en T wordt T-g in geval van niet-volgestorte kredietprotectie, waarbij e* de verhouding 
weergeeft tussen E* en het totale notionele bedrag van de onderliggende pool, en E* de aangepaste 
risicopositiewaarde van de effectiseringspositie, berekend overeenkomstig de bepalingen van titel V, 
hoofdstuk 5, die met het oog op de berekening van gewogen risicovolumes ingevolge die titel van 
toepassing zijn, waarbij E gelijk is aan het bedrag van de effectiseringspositie en g de verhouding 
weergeeft van het nominale bedrag van de kredietprotectie (gecorrigeerd voor een eventuele 
valutamismatch of looptijdverschil overeenkomstig de bepalingen van titel V, hoofdstuk 5) en de som 
van de risicopositiewaarden van de geëffectiseerde risicoposities. In geval van niet-volgestorte 
kredietprotectie wordt de risicoweging van de protectieverschaffer toegepast op dat gedeelte van de 
positie dat niet verrekend is in de aangepaste waarde van T. 

Art. VII.31 

Vermindering van het gewogen risicovolume 
 § 1. Het gewogen risicovolume van een effectiseringspositie die aangehouden wordt door 
een initiërende instelling en waarop een risicoweging van 1250% wordt toegepast, mag worden 
verminderd met 12,5 maal het bedrag van de eventuele waardeverminderingen die door de instelling op 
de geëffectiseerde risicoposities worden toegepast. Waardeverminderingen die aldus in aanmerking 
worden genomen, worden buiten beschouwing gelaten voor de berekening die in artikel VI.49 wordt 
vermeld. 
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 Deze paragraaf geldt voornamelijk voor effectiseringsposities die worden behouden 
door een initiërende instelling en betreft de waardeverminderingen die op de 
geëffectiseerde risicoposities worden toegepast.  

§ 2. Het gewogen risicovolume van een effectiseringspositie kan worden verminderd met 12,5 
maal het bedrag van de eventuele waardeverminderingen die door de instelling op de positie worden 
toegepast.  

 Indien die berekening een bedrag oplevert dat kleiner is dan 0, wordt het vereiste 
vastgesteld op 0. De waardeverminderingen die in aanmerking worden genomen, 
moeten betrekking hebben op specifieke effectiseringsposities en worden maar in 
aanmerking genomen indien ze via de resultatenrekening worden verwerkt.   

Afdeling IV - Aanvullende eigenvermogensvereisten voor effectiseringen van 
revolverende risicoposities met vervroegdeaflossingsclausule 

Art. VII.32 

§ 1. Afgezien van de berekening van gewogen risicovolumes met betrekking tot haar 
effectiseringsposities berekent een initiërende instelling een bijkomend gewogen risicovolume volgens 
de bepalingen van deze afdeling wanneer zij revolverende risicoposities met een vervoegdeaflossings-
clausule verkoopt in het kader van een effectisering.  

 
 Een cederende instelling moet eigen vermogen aanhouden ten aanzien van het belang 

van de beleggers of een deel daarvan (ter dekking van de opgenomen en niet-
opgenomen bedragen die verband houden met de geëffectiseerde risicoposities) indien 
aan de volgende twee voorwaarden is voldaan. 

i) De cederende instelling draagt haar risicoposities over aan een structuur met een 
vervroegdeaflossingsmechanisme. 

ii) De overgedragen risicoposities zijn revolverend. Het gaat om risicoposities 
(bijvoorbeeld risicoposities gekocht op kredietkaarten en verbintenissen tot 
financiering van ondernemingen) waarvoor de leningnemer opnemingen en 
aflossingen van variabele bedragen kan verrichten tot een vooraf vastgesteld 
maximumbedrag. 

§ 2. De initiërende instelling berekent het gewogen risicovolume met betrekking tot de som van 
het “belang van de initiërende instelling“ en het “belang van de beleggers“, zoals gedefinieerd in § 3, 
overeenkomstig het bepaalde in § 4. 

Ten aanzien van effectiseringsstructuren die zowel revolverende als niet-revolverende geëffectiseerde 
risicoposities omvatten, past de initiërende instelling de in deze afdeling beschreven behandeling toe op 
dat deel van de onderliggende pool dat revolverende risicoposities bevat. 

§ 3.  Onder "belang van de initiërende instelling" wordt verstaan de risicopositiewaarde van het 
notioneel gedeelte van een in het kader van een effectisering verkochte pool van opgenomen bedragen, 
waarvan de verhouding tot de totale in het kader van de structuur verkochte pool het gedeelte van de 
kasstromen bepaalt die worden gegenereerd door de inning van aflossingsbetalingen op de hoofdsom 
en van rentebetalingen en andere daarmee samenhangende bedragen en die niet beschikbaar zijn om 
betalingen te verrichten aan degenen die posities in de effectisering hebben. 

Indien de instelling haar onderliggende risicoposities behandelt volgens het bepaalde in titel VI, omvat 
« het belang van de initiërende instelling » ook de risicopositiewaarde van het gedeelte van de pool van 
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niet-opgenomen bedragen van de kredietlijnen waarvan de opgenomen bedragen in het kader van de 
effectisering zijn verkocht, waarvan de verhouding ten opzichte van het totale bedrag van dergelijke 
niet-opgenomen bedragen dezelfde is als de verhouding tussen de in het voorgaande lid beschreven 
risicopositiewaarde en de risicopositiewaarde van de pool van opgenomen bedragen die in het kader 
van de effectisering zijn verkocht. 

Om als "belang van de initiërende instelling" te kunnen worden aangemerkt mag dit belang niet 
achtergesteld zijn aan het belang van de beleggers.  

Onder "belang van de beleggers" wordt verstaan de risicopositiewaarde van het resterende notionele 
gedeelte van de pool van opgenomen bedragen. Indien de instelling haar onderliggende risicoposities 
behandelt volgens het bepaalde in titel VI, wordt dit bedrag verhoogd met de risicopositiewaarde van 
het resterende gedeelte van de pool van niet-opgenomen bedragen van kredietlijnen waarvan de 
opgenomen bedragen in het kader van de effectisering zijn verkocht. 

 Het belang van de belegger stemt overeen met het gedeelte van de geëffectiseerde 
risicoposities waarvan hij de verliezen draagt. De instellingen die de vereisten 
berekenen op basis van de interneratingbenadering houden naast het opgenomen deel 
ook rekening met het niet-opgenomen deel van de geëffectiseerde kredietlijnen.  

§ 4. De risicopositie van de initiërende instelling die verband houdt met haar rechten ten 
aanzien van het belang van de initiërende instelling wordt niet beschouwd als een effectiseringspositie 
maar als een positie die evenredig is met de geëffectiseerde risicoposities alsof deze niet geëffectiseerd 
waren. Voor die positie geldt een eigenvermogensvereiste dat berekend wordt op basis van het 
gewogen risicovolume dat overeenkomstig titel V wordt bepaald, of, in voorkomend geval, indien de 
instelling toestemming heeft verkregen om de interneratingbenadering toe te passen, overeenkomstig 
titel VI. 

Voor de risicopositie van de initiërende instelling die verband houdt met haar rechten ten aanzien van 
het belang van de belegger geldt een eigenvermogensvereiste dat berekend wordt op basis van een 
gewogen risicovolume dat overeenkomstig artikel VII.34 wordt bepaald. 

Art. VII.33 

Afwijkingen op de behandeling van effectiseringen met vervroegdeaflossingsclausule 
§ 1. Initiërende instellingen van de volgende typen effectiseringen zijn vrijgesteld van de 

verplichting om het gewogen risicovolume te berekenen en dus van het in artikel VII.32, § 1 bedoelde 
eigenvermogensvereiste dat eraan verbonden is : 

a) effectiseringen van revolverende risicoposities waarbij de beleggers volledig blijven 
blootstaan aan alle risico's in verband met toekomstige opnemingen door leningnemers, 
zodat het risico dat met de onderliggende faciliteiten is verbonden niet terugkeert naar de 
initiërende instelling, zelfs niet nadat zich een gebeurtenis heeft voorgedaan die tot 
vervroegde aflossing aanleiding geeft, en  

b) effectiseringen waarbij een vervroegdeaflossingsclausule slechts van kracht wordt naar 
aanleiding van gebeurtenissen die geen verband houden met de prestaties van de 
geëffectiseerde activa of met de initiërende instelling, zoals belangrijke wijzigingen in 
belastingwetten of fiscale regelgeving. 

Maximumeigenvermogensvereiste 

§ 2. Voor een initiërende instelling die is onderworpen aan de verplichting om het gewogen 
risicovolume te berekenen en dus aan het in artikel VII.32, § 1, bedoelde vereiste dat eraan verbonden 
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is, mag het totale gewogen risicovolume ten aanzien van haar posities in het belang van de beleggers en 
van haar gewogen risicobedragen berekend met toepassing van artikel VII.32, §1 niet groter zijn dan : 

a) de gewogen risicobedragen berekend ten aanzien van haar posities in het belang van de 
beleggers, en 

b) de gewogen risicobedragen ten aanzien van de geëffectiseerde vorderingen zoals ze 
zouden worden berekend door een instelling die de vorderingen houdt alsof zij niet waren 
geëffectiseerd, voor een bedrag gelijk aan het belang van de beleggers,  

naargelang welke post het grootst is. 
§ 3. De bij artikel II.1, § 1, eerste lid, b, vii) voorgeschreven aftrek van eventuele nettowinsten 

die voortvloeien uit de kapitalisatie van toekomstige inkomsten wordt los van het in § 2 bedoelde 
maximumbedrag behandeld. 

 

Art. VII.34 

Berekening van gewogen risicobedragen 
§ 1. Het gewogen risicovolume dat overeenkomstig artikel VII.32, § 1, moet worden berekend 

wordt bepaald door het bedrag van het belang van de beleggers te vermenigvuldigen met het product 
van de relevante omrekeningsfactor als bedoeld in de §§ 3 tot 6 en de gewogen gemiddelde 
risicoweging die van toepassing zou zijn op de geëffectiseerde risicoposities indien zij niet 
geëffectiseerd zouden zijn. 

 De risicoweging van de risicoposities wordt bepaald op grond van titel V voor de 
instellingen die gebruik maken van de standaardmethode voor niet-geëffectiseerde 
risicoposities of op grond van de bepalingen van titel VI voor de instellingen die gebruik 
maken van de interneratingbenadering voor de berekening van het gewogen risico-
volume van niet-geëffectiseerde risicoposities. 

§ 2. Een vervroegdeaflossingsclausule wordt als "gecontroleerd" beschouwd wanneer aan de 
volgende voorwaarden is voldaan : 

a) de initiërende instelling beschikt over een passend financierings- of liquiditeitsplan om 
ervoor te zorgen dat zij in geval van vervroegde aflossing over voldoende eigen 
vermogen en voldoende liquiditeiten beschikt ; 

b) gedurende de gehele transactie wordt een evenredige verdeling tussen het belang van de 
initiërende instelling en het belang van de beleggers toegepast met betrekking tot 
rentebetalingen en aflossingen op de hoofdsom, uitgaven, verliezen en inningen op basis 
van het saldo van de uitstaande vorderingen op een of meer referentiepunten tijdens 
iedere maand ; 

c) de aflossingsperiode wordt toereikend geacht om 90% van de totale schuld (belang van 
de initiërende instelling en belang van de beleggers) die aan het begin van de 
vervroegdeaflossingsperiode uitstond af te lossen of als in wanbetaling te erkennen ; 

d) het terugbetalingstempo is niet hoger dan bij lineaire aflossing gedurende de onder c) 
genoemde periode het geval zou zijn. 

§ 3. Ten aanzien van de onder een “gecontroleerde” vervroegdeaflossingsclausule vallende 
effectiseringen van risicoposities op retailcliënteel die niet bevestigd zijn en die onvoorwaardelijk en 
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zonder voorafgaande kennisgeving opzegbaar zijn, vergelijken de instellingen, wanneer de vervroegde 
aflossing afhankelijk is gesteld van een daling van de overgebleven rentemarge tot een bepaald niveau, 
het driemaandsgemiddelde van de overgebleven rentemarge met het niveau waarop deze marge moet 
worden gestrikt. 
Wanneer het strikken van de overgebleven rentemarge niet door de effectisering wordt voorgeschreven 
ligt het strikmoment 4,5 procentpunt hoger dan het niveau waarop tot vervroegde aflossing wordt 
overgegaan. 

De toe te passen omrekeningsfactor wordt bepaald door het niveau van het feitelijke driemaands-
gemiddelde van de overgebleven rentemarge als weergegeven in tabel 5. De CBFA kan een hogere 
omrekeningsfactor opleggen wanneer ze vaststelt dat de maatregelen die de instelling heeft genomen 
om aan de bepalingen van § 2 te voldoen niet volstaan.  

 
Tabel 5 

 Effectiseringen met 
gecontroleerde ver-
vroegdeaflossingsclausule  

Effectiseringen met niet-
gecontroleerde 
vervroegdeaflossings-
clausule 
 

3-maands-
gemiddelde van de 
overgebleven 
rentemarge 
 

Omrekeningsfactor Omrekeningsfactor 

Boven niveau A 0% 0% 

Niveau A 1% 5% 

Niveau B 2% 15% 
Niveau C 10% 50% 

Niveau D 20% 100% 

Niveau E 40% 100% 

 

In tabel 5 betreft “niveau A” een niveau van overgebleven rentemarges dat lager is dan 133,33% maar 
niet lager dan 100% van het strikmoment van de overgebleven rentemarge; "niveau B" betreft een 
niveau van overgebleven rentemarges dat lager is dan 100% maar niet lager dan 75% van dat strik-
moment; “niveau C” betreft een niveau van overgebleven rentemarges dat lager is dan 75% maar niet 
lager dan 50% van het strikmoment van de overgebleven marge; “niveau D” geeft een niveau van de 
overgebleven rentemarges weer van minder dan 50% maar niet minder dan 25% van het strikmoment; 
en "niveau E" houdt een niveau van overgebleven rentemarges in dat lager is dan 25% van het 
strikmoment. 

§ 4. Als op effectiseringen van risicoposities op retailcliënteel die niet bevestigd zijn en 
onvoorwaardelijk, zonder opzegtermijn, kunnen worden opgezegd, een “gecontroleerde” vervroegde-
aflossingsclausule van toepassing is, en een kwantitatieve drempel die niet van doen heeft met het 
driemaandsgemiddelde van de overgebleven nettomarge, de aanleiding is voor de vervroegde aflossing, 
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mag de instelling, mits zij daarvoor voorafgaandelijk de toestemming heeft verkregen van de CBFA, 
voorschriften toepassen die nauw aansluiten op de voorschriften van § 3, voor de bepaling van de 
aldaar aangegeven omrekeningsfactor. 

 Als de CBFA bij een bepaalde effectisering § 4 wil toepassen, stelt zij de betrokken 
bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten daarvan voorafgaandelijk in kennis. 
Voordat een dergelijke aanpak van effectiseringen met dit soort vervroegdeaflossings-
clausules deel gaat uitmaken van het algemeen beleid van de CBFA, wint zij advies in 
bij de bevoegde autoriteiten van de andere lidstaten en houdt zij rekening met de door 
hen ingenomen standpunten. De CBFA maakt publiekelijk bekend welke standpunten 
zijn ingenomen bij de raadpleging en voor welke aanpak zij heeft gekozen. 

§ 5. Voor alle andere effectiseringen met gecontroleerde vervroegdeaflossingsclausule van 
revolverende risicoposities, geldt een omrekeningsfactor van 90%. 

§ 6.  Voor alle andere effectiseringen met niet-gecontroleerde vervroegde-aflossingsclausule 
van revolverende risicoposities, geldt een omrekeningsfactor van 100%. 

a. De CBFA verwacht van de instellingen dat ze passende interne regelingen treffen om de 
risico’s verbonden aan effectiseringen van revolverende kredietfaciliteiten te meten, te 
controleren en te beheren, en met name om het risico te evalueren en de kans op 
vervroegde aflossing voor dergelijke transacties in te schatten. Die methodes zouden 
onder meer moeten worden gebruikt om het economisch eigen vermogen toe te wijzen 
volgens de economische aard van het kredietrisico dat voortvloeit uit de effectisering 
van revolverende risicoposities en zou het mogelijk moeten maken plannen op te stellen 
die de beschikbaarheid garanderen van eigen vermogen en liquiditeiten waardoor de 
gevolgen kunnen worden opgevangen van een aflossing op de normale vervaldag of van 
een vervroegde aflossing.  

 
b. Aangezien de meeste van de factoren die aanleiding geven tot vervroegde aflossing 

verband houden met de niveaus van de overgebleven rentemarge, moeten de factoren 
die een invloed hebben op de betrokken niveaus zo goed mogelijk worden begrepen, 
gecontroleerd en beheerd door de initiërende instelling. Met de volgende factoren 
bijvoorbeeld moet doorgaans rekening worden gehouden : 

- Intrestbetalingen die door de leningnemers zijn uitgevoerd op de te ontvangen 
onderliggende saldo’s ; 

- Andere commissielonen of kosten die door de onderliggende debiteurs moeten worden 
betaald (bijvoorbeeld commissielonen voor betalingsachterstanden, voorschotten of 
limietoverschrijdingen) ; 

- Waardeverminderingen ; 
- Betalingen van hoofdsommen ; 

- Inning van contentieux leningen ; 
- Commissielonen op betalingen ; 

- Intresten op beleggingscertificaten ; 
- Macro-economische factoren zoals faillissementspercentages, schommelingen van 

intrestvoeten, werkloosheidscijfers, enz. 
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De instellingen moeten rekening houden met de gevolgen die veranderingen in het 
portefeuillebeheer of de commerciële strategie kunnen hebben voor het niveau van de 
overgebleven rentemarge en voor de kans dat er zich een vervroegde aflossing voordoet. 
Marketingstrategieën of veranderingen in het leningbeleid die zich vertalen in een 
daling van de financiële marges of een toename van de verliezen kunnen ook het niveau 
van de overgebleven rentemarge naar beneden halen en de kans op vervroegde 
aflossing vergroten. 
 
De instellingen moeten gebruik maken van technieken zoals inningsanalyses op pools 
van risicoposities en crisissimulaties om de resultaten van de pools beter te kunnen 
begrijpen. Die technieken kunnen negatieve tendensen aan het licht brengen of de 
aandacht vestigen op negatieve effecten.  

 
c. De instellingen moeten beleidslijnen uitwerken die het mogelijk maken snel te reageren 

op ongunstige of onverwachte ontwikkelingen.  
 

Ook al is het de bedoeling dat de in deze titel beschreven eigenvermogensvereisten voor 
instellingen waarvoor een vervroegdeaflossingsregeling geldt, tegemoetkomen aan de 
eventuele bekommernissen omtrent het zich voordoen van een vervroegde aflossing – 
onder andere een onvoldoende overgebleven rentemarge om potentiële verliezen te 
dekken –, maken het toezichtsbeleid en de toezichtsprincipes waarvan sprake in deze 
afdeling dat een bepaald niveau van overgebleven rentemarge op zich geen perfecte 
indicatie is van de kredietkwaliteit van de onderliggende pool van risicoposities. In 
bepaalde gevallen kan het niveau van de overgebleven rentemarge zo snel dalen dat het 
niet tijdig kan wijzen op een achteruitgang. Bovendien kan het niveau van de 
overgebleven rentemarge ver boven het reactieniveau liggen, maar met een sterke 
volatiliteit die aandacht zou kunnen vergen. Bovendien kan de overgebleven rentemarge 
schommelen om redenen die geen verband houden met het onderliggende kredietrisico, 
zoals bijvoorbeeld een mismatch tussen het percentage waartegen de financiële marges 
geherwaardeerd worden en de percentages van de beleggingscertificaten. Anderzijds 
kan het ook zijn dat de gewone schommelingen van de overgebleven rentemarge de 
CBFA geen zorgen baren, ook al hebben zij een wijziging tot gevolg van de 
eigenvermogensvereisten. Dit is het bijzonder het geval wanneer een instelling de eerste 
drempel overschrijdt die aanleiding geeft tot de toepassing van factoren voor de 
omrekening naar kredietequivalenten of dat zij opnieuw onder die drempel gaat. Het is 
overigens mogelijk de niveaus van de overgebleven rentemarge te behouden door een 
steeds groter aantal nieuwe rekeningen toe te voegen (of toe te wijzen) aan het hoofd-
fonds, wat ertoe kan leiden dat de potentiële achteruitgang van de kwaliteit van de 
bestanddelen van een portefeuille verhuld wordt. Om al die redenen zal de CBFA haar 
aandacht in het bijzonder toespitsen op het intern beheer, de controles en het toezicht op 
het risico, voor effectiseringen met een vervroegdeaflossingsmechanisme.  

 
d.  De CBFA verwacht dat de graad van techniciteit van het systeem dat de instelling 

invoert om toezicht te houden op de kans en het risico op het zich voordoen van een 
vervroegde aflossing, afhankelijk is van de omvang en de complexiteit van de 
effectiseringsverrichtingen met vervroegdeaflossingsclausules van die instelling. 

 
e. Wat meer in het bijzonder de gecontroleerde vervroegde aflossingen betreft, kan de 

CBFA ook de wijze waarop de instelling de minimumduur bepaalt die nodig is om 90 % 
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af te lossen van het bedrag dat uitstaat op het ogenblik van de vervroegde aflossing. 
Indien de CBFA deze werkwijze niet geschikt acht, kan zij passende maatregelen of 
acties nemen (bijvoorbeeld verhoging van de omrekeningscoëfficiënt die aan een 
specifieke transactie of aan een bijzondere categorie van transacties wordt toegewezen). 
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Hoofdstuk 5 : Blootstelling aan overgedragen kredietrisico's 
 

Art. VII.35    
 
 § 1. Een instelling die niet optreedt als initiator, sponsor of oorspronkelijke 
kredietverstrekker, staat alleen bloot aan het kredietrisico van een effectiseringspositie in of buiten de 
handelsportefeuille indien de initiator, sponsor of oorspronkelijke kredietverstrekker jegens de 
kredietinstelling expliciet te kennen heeft gegeven om permanent een materieel netto economisch 
belang aan te houden dat in elk geval niet minder dan 5 % mag bedragen. 
 
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder "aanhouden van een netto economisch belang" verstaan: 
 

a)  het aanhouden van niet minder dan 5 % van de nominale waarde van elk van de tranches die 
aan de beleggers zijn verkocht of overgedragen; 

 
b)  in het geval van effectiseringen van revolverende risicoposities, het aanhouden van een 

initiatorbelang van niet minder dan 5 % van de nominale waarde van de geëffectiseerde 
risicopositie; 

 
c)  het aanhouden van willekeurig gekozen risicoposities die niet minder dan 5 % 

vertegenwoordigen van het nominale bedrag van de geëffectiseerde risicoposities, indien 
deze anders in de effectisering zouden zijn betrokken, mits het aantal potentieel 
geëffectiseerde risicoposities bij het initiëren niet minder dan 100 bedraagt, of 

 
d)  het aanhouden van de eerste verliestranche en, indien nodig, andere tranches met hetzelfde of 

een hoger risicoprofiel die geen vroegere vervaldag hebben dan die welke aan beleggers zijn 
overgedragen of verkocht, zodat de aangehouden waarde in totaal niet minder is dan 5 % van 
de nominale waarde van de geëffectiseerde risicoposities. 

 
Het netto economisch belang wordt gemeten bij het initiëren en wordt doorlopend gehandhaafd. Er 
vindt geen kredietrisicomatiging plaats, en er worden geen korte posities ingenomen noch andere 
afdekkingstransacties verricht. Het netto economisch belang wordt bepaald door de nominale waarde 
voor buitenbalansposten. 
 
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder „doorlopend” verstaan dat bij de aangehouden posten, 
rente en risicoposities geen afdekking of verkoop plaatsvindt. 
 
Er is geen meervoudige toepassing van de vereisten voor het aanhouden voor een effectisering. 
 
 § 2. Wanneer een in de Europese Unie gevestigde moederinstelling of financiële 
moederholding, dan wel een dochteronderneming daarvan, als initiator of sponsor risicoposities 
effectiseert van verscheidene kredietinstellingen, beleggingsondernemingen of andere financiële 
instellingen die onder het toezicht op geconsolideerde basis vallen, kan aan het in § 1 bedoelde vereiste 
worden voldaan aan de hand van de geconsolideerde situatie van de in de Europese Unie gevestigde 
moederinstelling of financiële moederholding. Deze paragraaf is enkel van toepassing indien de 
kredietinstellingen, beleggingsondernemingen of financiële instellingen die de geëffectiseerde 
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risicoposities hebben gecreëerd, zich ertoe verbonden hebben de vereisten van § 6 in acht te nemen en 
de informatie die nodig is om te voldoen aan de vereisten van § 7, tijdig aan de initiator of sponsor en 
aan de in de Europese Unie gevestigde moederinstelling of financiële moederholding te verstrekken. 
 

§ 3. Paragraaf 1 is niet van toepassing wanneer de geëffectiseerde risicoposities vorderingen 
of voorwaardelijke vorderingen zijn op of volledig, onvoorwaardelijk en onherroepelijk gegarandeerd 
zijn door: 
 

a)  centrale overheden of centrale banken; 
b)  regionale en lokale overheden en publiekrechtelijke entiteiten van de lidstaten; 
c)  instellingen waaraan een risicoweging van 50 % of minder is toegekend uit hoofde van 

artikel VI.16, of 
d)  multilaterale ontwikkelingsbanken. 

 
Paragraaf 1 is niet van toepassing op: 
 

a)  transacties gebaseerd op een duidelijke, transparante en toegankelijke index, indien de 
onderliggende referentie-entiteiten identiek zijn aan die van een index van entiteiten die op 
ruime schaal wordt verhandeld, of andere verhandelbare effecten zijn dan 
effectiseringsposities, of 

 
b)  syndicaatsleningen, aangekochte vorderingen of kredietverzuimswaps, wanneer deze 

instrumenten niet worden gebruikt voor het verpakken en/of afdekken van een effectisering 
die onder § 1 valt.  

 
 § 4. Instellingen kunnen aan de CBFA vóór een belegging en zo nodig daarna voor elk van 
hun individuele effectiseringsposities aantonen dat zij beschikken over een breed en gedegen inzicht in 
en formele gedragslijnen en procedures hebben ingevoerd die zijn afgestemd op hun 
handelsportefeuille en hun verrichtingen buiten de handelsportefeuille en in verhouding staan tot het 
risicoprofiel van hun geëffectiseerde risicoposities, voor de toetsing en registratie van: 
 

a)  de krachtens § 1 door initiators of sponsors verstrekte informatie ter precisering van het netto 
economisch belang dat zij permanent aanhouden in de effectisering; 

 
b)  de risicokenmerken van elke individuele effectiseringspositie; 
 
c)  de risicokenmerken van de onderliggende risicoposities van de effectiseringsposities; 
 
d)  de reputatie en verlieservaring in eerdere effectiseringen van de initiators of sponsors in de 

desbetreffende onderliggende risicopositiecategorieën van de effectiseringspositie; 
 
e) de verklaringen en informatie van de initiators of sponsors, dan wel hun gemachtigden of 

adviseurs, over de nodige zorgvuldigheid die zij in acht hebben genomen met betrekking tot 
de geëffectiseerde risicoposities en, in voorkomend geval, met betrekking tot de kwaliteit 
van de zekerheden ter dekking van de geëffectiseerde risicoposities; 

 
f)  in voorkomend geval, de methodieken en concepten waarop de waardering van de kwaliteit 

van de zekerheden ter dekking van de geëffectiseerde risicoposities berust, alsook de 
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gedragslijnen die de initiator of sponsor heeft vastgelegd om de onafhankelijkheid van de 
schatter te waarborgen, en 

 
g)  alle structurele kenmerken van de effectisering die van wezenlijke invloed kunnen zijn op de 

resultaten van de effectiseringspositie van de instelling. 
 
Instellingen verrichten periodiek hun eigen stresstests die aansluiten bij hun effectiseringsposities. 
Daartoe kunnen instellingen afgaan op financiële modellen die door een EKBI zijn ontwikkeld, mits 
deze instellingen desgevraagd kunnen aantonen dat zij vóór de belegging de nodige zorgvuldigheid in 
acht hebben genomen om de relevante hypothesen en structuren van de modellen te valideren en dat zij 
de methoden, de aannames en de resultaten begrijpen. 
 

§ 5. Instellingen die niet optreden als initiator of sponsor of oorspronkelijke 
kredietverstrekker, leggen formele procedures vast die zijn afgestemd op hun handelsportefeuille en 
hun verrichtingen buiten de handelsportefeuille en in verhouding staan tot het risicoprofiel van hun 
beleggingen in geëffectiseerde risicoposities, om prestatie-informatie over de onderliggende 
risicoposities van hun effectiseringsposities doorlopend en tijdig te monitoren. In voorkomend geval, 
wordt gekeken naar het soort positie, het percentage leningen met meer dan 30, 60 en 90 achterstallige 
dagen, wanbetalingsgraden, het percentage vervroegde aflossingen, leningen in de executiefase, het 
soort zekerheid en de bezetting, de frequentieverdeling van de kredietscores of andere maatstaven voor 
de kredietwaardigheid over de onderliggende risicoposities, de sectorale en geografische spreiding en 
de frequentieverdeling van de LTV-ratio’s (Loan to Value-ratio’s) met bandbreedtes die een 
deugdelijke gevoeligheidsanalyse vergemakkelijken. Wanneer de onderliggende risicoposities zelf 
effectiseringsposities vormen, moeten instellingen over de in deze paragraaf vermelde informatie 
beschikken, niet enkel met betrekking tot de onderliggende effectiseringstranches, zoals de naam en 
kredietwaardigheid van de emittent, maar ook met betrekking tot de kenmerken en resultaten van de 
onderliggende pools van effectiseringstranches. 
 
Instellingen moeten een solide inzicht hebben in alle structurele aspecten van een 
effectiseringstransactie die een significant effect zouden hebben op het resultaat van hun risicopositie 
in de transactie, zoals de contractuele watervalstructuur en watervalstructuurgerelateerde stimulansen, 
de kredietverbetering, de liquiditeitsverbetering, reactiemechanismen op basis van de marktwaarde en 
transactiespecifieke omschrijving van "wanbetaling" 
 
Wanneer in enig significant opzicht, ingevolge nalatigheid of niet-handelen van de instelling, niet 
wordt voldaan de vereisten van §§ 4 en 7 en van de onderhavige paragraaf, legt de CBFA een 
evenredig extra risicogewicht op van niet minder dan 250 % van het risicogewicht (met een maximum 
van 1250 %) dat, overeenkomstig hoofdstuk 4 van deze Titel, met uitzondering van deze paragraaf, zou 
gelden voor de betrokken effectiseringsposities, en verhoogt zij geleidelijk het risicogewicht bij elke 
volgende overtreding van de zorgvuldigheidsregels. De CBFA houdt rekening met de vrijstellingen 
voor bepaalde effectiseringen als bepaald in § 3 door het risicogewicht te verlagen dat zij anders 
overeenkomstig dit artikel zou opleggen met betrekking tot een effectisering waarop § 3 van toepassing 
is. 
 

§ 6. Als initiator en als sponsor optredende instellingen passen op te effectiseren 
risicoposities dezelfde gedegen en welomschreven criteria voor de kredietverlening toe als zij 
toepassen op risicoposities die zij in hun portefeuille zullen aanhouden. Daartoe volgen de als initiator 
en als sponsor optredende instellingen dezelfde procedures voor de acceptatie en, in voorkomend geval, 
aanpassing, vernieuwing en herfinanciering van kredieten. Instellingen passen ook dezelfde 
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analysenormen toe op van derden afkomstige deelnemingen in of overnemingen van effectiseringen, 
ongeacht of dergelijke deelnemingen of overnemingen in of buiten hun handelsportefeuille worden 
aangehouden.  
Wanneer niet aan de in het eerste lid van deze paragraaf bedoelde vereisten wordt voldaan, wordt 
artikel VII.2, § 1, niet toegepast door een als initiator optredende instelling en mag die als initiator 
optredende instelling de geëffectiseerde risicoposities niet buiten de berekening van haar 
eigenvermogensvereisten ingevolge deze richtlijn laten. 
 

§ 7. Als sponsor en als initiator optredende instellingen maken aan beleggers bekend welk 
netto economisch belang zij uit hoofde van de in § 1 bedoelde verbintenis in de effectisering 
aanhouden. Als sponsor en als initiator optredende instellingen zorgen ervoor dat aspirant-beleggers 
gemakkelijk toegang krijgen tot alle wezenlijk relevante gegevens over de kredietwaardigheid en de 
resultaten van de individuele onderliggende risicoposities, kasstromen en zekerheden ter dekking van 
een effectiseringspositie, alsook tot de informatie die nodig is om omvangrijke en op goede informatie 
gebaseerde stresstests op de kasstromen en de waarde van de zekerheden voor de onderliggende 
risicoposities te kunnen uitvoeren. Hiertoe worden "wezenlijk relevante gegevens" vastgesteld op de 
datum van de effectisering en, zo nodig als gevolg van de aard van de effectisering, daarna. 
 
 § 8. Paragrafen 1 tot en met 7 zijn van toepassing op nieuwe effectiseringen die op of na 
1 januari 2011 worden uitgegeven. Paragrafen 1 tot en met 7 zijn vanaf 31 december 2014 van 
toepassing op bestaande effectiseringen ingeval na die datum onderliggende risicoposities worden 
toegevoegd of vervangen. De CBFA kan besluiten de voorschriften van §§ 1 en 2 gedurende perioden 
van algemene liquiditeitsspanning op de markt tijdelijk op te schorten.". 
 

418



TITEL VIII : VEREISTE AAN EIGEN VERMOGEN VOOR OPERATIONEEL RISICO  

 

TITEL VIII : VEREISTE AAN EIGEN VERMOGEN VOOR OPERATIONEEL 
RISICO 

Hoofdstuk 1 : Berekeningsmethodes ; voorafgaande toelating door de CBFA 

Art. VIII.1   

Het eigenvermogensvereiste van een instelling voor de dekking van het operationeel risico wordt 
berekend volgens een van de methodes vermeld onder de hoofdstukken 2, 3 en 4 of volgens een 
gecombineerd gebruik van die methodes zoals voorzien onder hoofdstuk 5. 
 

a.   In titel I, hoofdstuk 2 van het reglement wordt het operationeel risico gedefinieerd als het 
risico van verliezen als gevolg van tekortschietende of falende interne processen, mensen 
en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen.  Deze definitie omvat onder meer 
ook het juridisch en compliance risico.  Strategisch en reputatierisico vallen daarentegen 
niet onder het operationeel risico.   

 
Dat de definitie van het operationeel risico zeer ruim moet worden geïnterpreteerd, mag 
blijken uit de lijst van soorten gebeurtenissen zoals opgenomen in artikel VIII.29.  Die lijst 
houdt weliswaar verband met de interne verliesgegevens in de context van de 
geavanceerde meetbenadering, maar kan, voor de nadere invulling van het begrip 
“operationeel risico”, ook richtinggevend zijn voor instellingen die een eenvoudiger 
berekeningsmethode volgen.   

 
Elke instelling heeft een eigen risicoprofiel en dient voor zichzelf het begrip "operationeel 
risico" te definiëren en af te bakenen tegenover andere risico's.    

 
Bij haar toezicht terzake zal de CBFA onder meer rekening houden met de "Guidelines on 
the scope of operational risk and operational risk loss" die het Committee of European 
Banking Supervisors (CEBS) bekendmaakte in september 2009.  Bedoeld document reikt 
een aantal mogelijke criteria en voorbeelden aan voor de afbakening van het operationeel 
risico tegenover de marktrisico's en tegenover het strategisch risico.  Het geeft ook richting 
voor het definiëren van wat al dan niet beschouwd wordt als een daadwerkelijk "verlies" 
ingevolge operationeel risico. 

 
 

b.   Artikel VIII.1 biedt een waaier van berekeningsmethoden en combinatiemogelijkheden aan 
voor de berekening van het eigenvermogensvereiste voor het operationeel risico.  

 
De CBFA wenst dat de instellingen zouden opteren voor een berekeningsmethode die 
aangepast is aan de aard, de omvang en de complexiteit van hun activiteit en de eraan 
verbonden operationele risico’s.  Zij verwacht dat de instellingen zich doorheen het 
spectrum van aangeboden methodes bewegen, naarmate zij ook voor interne doeleinden 
overstappen naar geavanceerde beheers- en meetmethodes.   
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Hoewel niet a priori en in abstracto aan sommige categorieën van instellingen het formeel 
verbod wordt opgelegd om bepaalde methodes te gebruiken, verwacht de CBFA van de 
systeemkritieke instellingen, inclusief de gespecialiseerde instellingen met aanzienlijke 
operationele risico’s, dat ze - behoudens eventueel voor niet-significante groepsentiteiten, 
zoals vermeld in de toelichting bij hoofdstuk 5 - geen gebruik zouden maken van de in 
hoofdstuk 2 aangeboden berekeningsmethode.  

 
c. Met uitzondering van de in hoofdstuk 2 aangeboden berekeningsmethode is het gebruik 

van de verschillende methodes onderworpen aan de naleving van specifieke voorwaarden.  
 

Art. VIII.2   

Het gebruik door een instelling van de berekeningsmethode vermeld onder hoofdstuk 3, afdeling IV, of 
van het afwijkend regime vermeld onder hoofdstuk 3, afdeling V, vergt een voorafgaande toestemming 
van de CBFA.  De instelling dient te voldoen aan de in bedoelde afdelingen bepaalde voorwaarden. 

Art. VIII.3   

Onder voorbehoud van de bepalingen van titel XI vergt het gebruik door een instelling van de 
berekeningsmethode vermeld onder hoofdstuk 4 een voorafgaande toestemming van en 
modelerkenning door de CBFA.  De instelling dient te voldoen aan de in hoofdstuk 4, afdeling I 
bepaalde voorwaarden.  

Art. VIII.4   

Het gecombineerd gebruik door een instelling van verschillende berekeningsmethodes vergt een 
voorafgaande toestemming van de CBFA.  De instelling dient te voldoen aan de in hoofdstuk 5 
bepaalde voorwaarden.  
 

Ingevolge artikelen VIII.2 tot VIII.4 dient een instelling die gebruik wenst te maken van de 
berekeningsmethode vermeld onder hoofdstuk 3, afdeling IV, van het afwijkend regime 
vermeld onder hoofdstuk 3, afdeling V, van de berekeningsmethode vermeld onder 
hoofdstuk 4, of die verschillende methodes gecombineerd wenst te gebruiken (cf.  
hoofdstuk 5), tijdig een gedocumenteerde aanvraag in te dienen bij de CBFA.   
 
Een formele toestemming van de CBFA is vereist vooraleer de betreffende methode of het 
gecombineerd gebruik aangewend mag worden voor de berekening van het vereiste eigen 
vermogen. 
 
De vereisten inzake samenstelling, inhoud en timing van het in te dienen aanvraagdossier 
worden beschreven in de uniforme brief van de CBFA van 24 oktober 2005. 

Art. VIII.5   

Een instelling die gebruik maakt van een berekeningsmethode vermeld onder hoofdstuk 3 mag, zonder 
voorafgaande toestemming van de CBFA, niet overstappen naar de berekeningsmethode vermeld onder 
hoofdstuk 2.  De instelling dient haar aanvraag behoorlijk te motiveren. 
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Art. VIII.6   

Een instelling die gebruik maakt van de berekeningsmethode vermeld onder hoofdstuk 4 mag, zonder 
voorafgaande toestemming van de CBFA, niet overstappen naar een berekeningsmethode vermeld 
onder hoofdstukken 2 of 3.  De instelling dient haar aanvraag behoorlijk te motiveren. 
 

Overeenkomstig de wens van de CBFA dat de instellingen zich doorheen het spectrum van 
aangeboden methodes zouden bewegen, in lijn met de verbetering van hun interne beheer- 
en meetmethodes, wordt het in principe niet wenselijk geacht dat een instelling zou 
beslissen de omgekeerde weg te volgen en zou overstappen naar een minder geavanceerde 
berekeningsmethode.  Artikelen VIII.5 en VIII.6 schrijven derhalve voor dat een dergelijke 
overstap een formele toestemming van de CBFA vergt. 
 
Indien de CBFA evenwel vaststelt dat een instelling niet meer beantwoordt aan de nodige 
voorwaarden voor het gebruik van een berekeningsmethode kan ze, al dan niet tijdelijk, de 
instelling het gebruik van die methode ontzeggen zodat de instelling dient over te stappen 
naar een minder geavanceerde methode.  
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Hoofdstuk 2 : Basisindicatorbenadering 

Art. VIII.7   

Het eigenvermogensvereiste voor de dekking van het operationeel risico volgens de 
basisindicatorbenadering is gelijk aan 15% van het rekenkundig gemiddelde van het operationeel 
resultaat zoals omschreven in de artikelen VIII.8 en VIII.9, voor de drie recentste boekjaren.   
 
Is het operationeel resultaat voor een of meer van de drie beschouwde boekjaren gelijk aan nul of 
negatief, dan wordt het operationeel resultaat in kwestie niet meegerekend in de berekening van het 
gemiddelde.  In voorkomend geval is het eigenvermogensvereiste gelijk aan 15% van de som van de 
positieve operationele resultaten, gedeeld door het aantal boekjaren met positief operationeel resultaat. 
 

Artikel VIII.7 heeft betrekking op de eenvoudigste berekeningsmethode, te weten de 
basisindicatorbenadering (“Basic Indicator Approach”).  Een instelling die gebruik wenst 
te maken van de basisindicatorbenadering brengt de CBFA daarvan vooraf in kennis (cf. 
uniforme brief van 24 oktober 2005).  Behoudens het bepaalde onder artikelen VIII.4, 
VIII.5 en VIII.6 vergt het gebruik van deze berekeningsmethode geen voorafgaande 
toestemming van de CBFA.  Het gebruik van deze methode is overigens niet onderworpen 
aan de naleving van specifieke voorwaarden. 
 
De eenvoudige berekeningsmethode volgens de basisindicatorbenadering leidt tot een 
eigenvermogensbuffer voor het operationeel risico die niet als erg risicogevoelig kan 
worden beschouwd.  De methode legt een loutere lineaire band met een te berekenen 
resultaatsgegeven van de instelling.   
 
Gebruikmaking van een gemiddelde over drie jaar heeft als bedoeling overdreven 
schommelingen in het berekende vereiste te vermijden.  Een instelling die niet over een 
reeks resultaatgegevens van drie boekjaren beschikt (bijvoorbeeld omdat ze pas recentelijk 
werd opgericht), vult haar gegevensbestand voor de berekening van het gemiddelde aan 
met ramingen van de resultaatgegevens voor de komende boekjaren. 
 
Leidt de basisindicatorbenadering tot een manifeste onderschatting van het operationeel 
risico van een instelling, dan kan de CBFA via het toezicht- en evaluatieproces zoals 
beschreven onder titel XII van het reglement, bijzondere aandacht besteden aan dit risico.  
Leidt ze tot een manifeste overschatting, dan kan de instelling in uitzonderlijke gevallen 
gebruik maken van de procedure voorgeschreven in artikel VIII.9. 
 
De berekeningsmethode op basis van gegevens per einde boekjaar brengt met zich dat het 
berekende eigenvermogensvereiste voor het operationeel risico volgens de 
basisindicatorbenadering slechts één keer per jaar berekend wordt en vervolgens 
ongewijzigd blijft, zelfs indien voor de andere deelgebieden van het reglement een hogere 
berekeningsfrequentie wordt voorgeschreven.   
 
Met een eventuele indekking van gedeelten van het operationeel risico door middel van 
verzekeringspolissen wordt in dit stadium in de berekening geen rekening gehouden.  Deze 
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strenge houding kan in de toekomst mogelijk bijgestuurd kan worden, rekening houdend 
met eventuele nieuwe evoluties inzake meting en beheer van het operationeel risico.  
Ondertussen wordt het afsluiten van verzekeringscontracten uiteraard beschouwd als een 
deugdelijke praktijk die de CBFA zeker wenst aan te moedigen.    

 
Ter illustratie volgt hierna een cijfervoorbeeld van de berekeningssequentie onder de 
basisindicatorbenadering.  

 

Art. VIII.8 

§ 1. Het operationeel resultaat wordt per boekjaar berekend als het verschil tussen de 
opbrengsten en kosten zoals bepaald in de volgende paragrafen. 
 
 § 2.  Onder voorbehoud van het bepaalde onder § 4 worden als opbrengsten beschouwd in de 
berekening van het operationeel resultaat: de rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten, de 
opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastrentende effecten, de ontvangen provisies en vergoedingen 
(inclusief de ontvangen provisies en vergoedingen wegens verleende financiële diensten en wegens 
verleende uitbestedingsdiensten), de winst uit financiële transacties, en de overige bedrijfsopbrengsten. 
 
 § 3. Onder voorbehoud van het bepaalde onder § 5 worden als kosten beschouwd in de 
berekening van het operationeel resultaat: de rentekosten en soortgelijke kosten, de betaalde provisies 
en vergoedingen wegens ontvangen financiële diensten, de betaalde provisies en vergoedingen voor 
uitbestedingsdiensten verleend door derde partijen die moeder of dochter zijn van de instelling of die 
een andere dochter zijn van de moeder van de instelling, de betaalde provisies en vergoedingen voor 
uitbestedingsdiensten verleend door derde partijen die onderworpen zijn aan een toezicht onder of 
gelijkwaardig aan Richtlijn 2006/48, het verlies uit financiële transacties. 
 
 § 4.  Worden niet als opbrengsten beschouwd in de berekening van het operationeel resultaat: 
de opbrengsten uit deelnemingen in verbonden ondernemingen en ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat, de winst uit de realisatie van effecten en andere financiële 

Basisindicatorbenadering
Cijfervoorbeeld

Wegings- Eigen-vermogens-
Som Aantal Gemiddelde factor vereiste

Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X (c) (d) (e) (f)
Operationeel resultaat (a) 90 -10 140

90 0 140 230 2 115,00 15% 17,25

Berekening eigen-vermogensvereiste
Operationeel resultaat (a) Stap 1 Bereken operationeel resultaat per boekjaar ; bedragen kunnen positief of negatief zijn 
Correctie (b) Stap 2 Negatieve bedragen worden op nul gebracht
Som (c) Stap 3 Tel de gecorrigeerde operationele resultaten op
Aantal (d) Stap 4 Aantal boekjaren met positief operationeel resultaat
Gemiddelde (e) Stap 5 Som (c) gedeeld door Aantal (d)
Eigen-vermogensvereiste (f) Stap 6 Vermenigvuldig Gemiddelde (e) met de wegingsfactor

Correctie voor negatieve bedragen (b)
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instrumenten andere dan uit het handelsbedrijf, de uitzonderlijke opbrengsten, de opbrengsten uit de 
verzekeringsactiviteit.  
 
 § 5.  Worden niet als kosten beschouwd in de berekening van het operationeel resultaat: de 
algemene beheerskosten, de betaalde provisies en vergoedingen voor uitbestedingsdiensten verleend 
door derde partijen die niet onderworpen zijn aan toezicht onder of gelijkwaardig aan Richtlijn 
2006/48, de overige bedrijfskosten, de uitzonderlijke kosten, de afschrijvingen, waardeverminderingen 
en voorzieningen, het verlies uit de realisatie van effecten en andere financiële instrumenten andere dan 
uit het handelsbedrijf. 
 

a. De notie “operationeel resultaat” verwijst naar een resultaatconcept dat geacht wordt 
indicatief te zijn voor de omvang van het operationeel risico van de instelling.  De 
omschrijving van het operationeel resultaat zoals opgenomen in artikel VIII.8 is dan ook 
enkel relevant binnen de context van het reglement, en stemt niet noodzakelijkerwijze 
overeen met de inhoud die aan dit begrip wordt toegekend in de klassieke 
rendabiliteitsanalyses.   

 
Zoals Richtlijn 2006/48 voor de omschrijving van deze notie een aantal elementen van het 
schema van de resultatenrekening van de kredietinstellingen voorgeschreven in Richtlijn 
86/635 als uitgangspunt neemt, verwijst het reglement als uitgangspunt naar een aantal 
elementen van het schema van de resultatenrekening van de kredietinstellingen in het 
Koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen.   

 
Die elementen zijn, aan de opbrengstenzijde : 

- Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten, 

- Opbrengsten uit aandelen en andere niet-vastrentende effecten, 
- Ontvangen provisies, 

- Winst uit financiële transacties, 
- Overige bedrijfsopbrengsten. 

en, aan de kostenzijde : 
- Rentekosten en soortgelijke kosten, 

- Betaalde provisies, 
- Verlies uit financiële transacties. 

 
Toch kan het operationeel resultaat niet zonder meer worden afgelezen uit de informatie 
vermeld in die schema’s.  Aangezien de reglementaire omschrijving van het operationeel 
resultaat de toevoeging of eliminatie van een aantal elementen vergt, kunnen die schema’s 
enkel als vertrekbasis dienen voor de eigenlijke berekening. 
 
De aan tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten betaalde provisies en vergoedingen 
wegens bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten mogen in principe worden 
afgetrokken van het operationeel resultaat.  Dit geldt in het bijzonder voor provisies en 
vergoedingen betaald aan makelaars in bank- en beleggingsdiensten.  De betaalde 
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provisies en vergoedingen aan met de instelling verbonden agenten in bank- en 
beleggingsdiensten (cf. artikel 4, 3°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de 
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten) 
worden daarentegen niet afgetrokken van het operationeel resultaat.  De CBFA gaat er 
immers van uit dat de operationele risico’s van een instelling die een beroep doet op 
verbonden agenten, in belangrijke mate vergelijkbaar zijn met de operationele risico’s van 
een instelling die werkt met eigen personeelsleden.  Welnu, ook de personeelskosten en 
soortgelijke kosten worden niet afgetrokken van het operationeel resultaat. 
 
Eventuele premie-opbrengsten uit verzekeringsactiviteit hoeven niet te worden opgenomen 
in het operationeel resultaat.  Provisies en vergoedingen betaald aan tussenpersonen in 
verband met verzekeringsbemiddeling (waarbij de instelling optreedt als verzekeraar) 
worden niet afgetrokken van het operationeel resultaat.  Provisies en vergoedingen 
ontvangen wegens eventuele verzekeringsbemiddeling door de instelling zelf worden wél 
opgenomen in het operationeel resultaat.   
 
Verzekeringspremies betaald op polissen afgesloten door de instelling als 
verzekeringnemer mogen niet worden afgetrokken van het operationeel resultaat.  Zo ook 
mogen provisies en vergoedingen betaald aan bemiddelaars in verband met polissen waar 
de instelling optreedt als verzekeringnemer niet worden afgetrokken van het operationeel 
resultaat.     
 
De betaalde provisies en vergoedingen wegens aan de instelling verleende 
uitbestedingsdiensten (outsourcing) worden niet afgetrokken van het operationeel 
resultaat, tenzij indien de dienstverlener een moeder of dochter is van de instelling of een 
andere dochter van de moeder van de instelling, of een instelling onderworpen aan 
toezicht onder of gelijkwaardig aan Richtlijn 2006/48.  De CBFA bevestigt hiermee de 
zienswijze volgens dewelke uitbestedingen niet noodzakelijkerwijze leiden tot een 
vermindering van het operationeel risico.   

 
b.  Instellingen die rapporteren volgens de internationale standaarden voor jaarrekeningen 

(IFRS), berekenen het operationeel resultaat op basis van die standaarden.  Met 
verwijzing naar de schema’s die verband houden met de geconsolideerde winst- en 
verliesrekening (zie in het bijzonder “Boek II” in bijlage bij het besluit van de CBFA van 
28 december 2009 op de periodieke rapportering over de financiële positie van 
kredietinstellingen aan de NBB en aan de CBFA) dient de terminologie van artikel VIII.8 
als volgt te worden gelezen in een IFRS context: 

 
Terminologie 

artikel VIII.8, § 2 en KB 23 september 1992  IFRS (“boek II” besluit 28 december 2009) 
 
Rente-opbrengsten en soortgelijke opbrengsten Rentebaten 
Opbrengsten uit aandelen en andere niet-  Dividenden 
vastrentende effecten 
Ontvangen provisies     Baten uit provisies en vergoedingen 
Winst uit financiële transacties Winsten op financiële activa en verplichtingen 

aangehouden voor handelsdoeleinden 
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Overige bedrijfsopbrengsten Gerealiseerde winsten en verliezen op financiële 
activa en verplichtingen die niet tegen reële 
waarde worden gewaardeerd in de winst- en 
verliesrekening (netto) 
Winsten en verliezen op financiële activa en 
verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde 
met verwerking van waardeveranderingen in de 
winst- en verliesrekening (netto) 
Aanpassingen van de reële waarde bij de 
administratieve verwerking van 
afdekkingsverrichtingen (netto) 
Herwaarderingen van valutakoersverschillen  

       Overige exploitatiebaten 
Rentekosten en soortgelijke kosten Rentelasten (exclusief Lasten in verband met 

aandelenkapitaal terugbetaalbaar op zicht) 
Betaalde provisies Lasten in verband met provisies en vergoedingen  
Verlies uit financiële transacties Verliezen op financiële activa en verplichtingen 

aangehouden voor handelsdoeleinden 
 

Ook in de IFRS context kan het operationeel resultaat evenwel niet zonder meer afgelezen 
worden uit de informatie vermeld in de schema’s.  De omschrijving van het operationeel 
resultaat in artikel VIII.8 vergt ook hier de toevoeging of eliminatie van een aantal 
elementen, zodat de schema’s enkel als vertrekbasis voor de eigenlijke berekening kunnen 
dienen.  Zo worden, bijvoorbeeld, winsten en verliezen uit de realisatie van elementen 
buiten het handelsbedrijf, niet opgenomen in de berekening. 

 
c.   Instellingen die niet onderworpen zijn aan het Koninklijk besluit van 23 september 1992 of 

aan de rapporteringsverplichtingen volgens de internationale standaarden voor 
jaarrekeningen (IFRS),  berekenen het operationeel resultaat rekening houdend met de 
elementen aangehaald in artikel VIII.8, uitgaande van hun schema’s van de 
resultatenrekening. 

Art. VIII.9 

Mits voorafgaande toestemming van de CBFA kan een instelling het in de berekening opgenomen 
operationeel resultaat van een beschouwd boekjaar aanpassen om rekening te houden met 
uitzonderlijke omstandigheden. 
 
De instelling dient de nodige elementen aan te brengen om de CBFA ervan te overtuigen dat, zonder 
aanpassing, de berekeningen tot een manifeste overschatting van het operationeel risico zouden leiden.  
 

Uitzonderlijke omstandigheden zoals bedoeld in artikel VIII.9 om het in de berekening 
opgenomen operationeel resultaat van een beschouwd boekjaar aan te passen, zijn 
bijvoorbeeld de verkoop van een belangrijke deelactiviteit of dochter.   
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Hoofdstuk 3 : Standaardbenadering 
 

Afdeling I - Gebruiksvoorwaarden  

Art. VIII.10 

§ 1.  Om gebruik te mogen maken van de standaardbenadering dient de instelling te voldoen 
aan de in artikel VIII.11 opgenomen voorwaarden.  Artikelen VIII.42 en VIII.43 zijn van toepassing. 
 

§ 2.  De naleving van de in artikel VIII.11 opgenomen voorwaarden zal door de CBFA worden 
beoordeeld, rekening houdend met de aard, de omvang en de complexiteit van de activiteit van de 
instelling en de eraan verbonden operationele risico’s, en het proportionaliteitsprincipe. 
 

§ 3.  Indien de instelling gebruik wenst te maken van een combinatie van methodes zoals 
voorzien in artikel VIII.42, dient ze in haar aanvraag aan te geven binnen welk tijdschema ze een einde 
zal stellen aan deze tijdelijke situatie. 

Art. VIII.11 

  § 1. De instelling beschikt voor het operationeel risico over solide governancesystemen 
waaronder een duidelijke organisatorische structuur met duidelijk omschreven transparante en 
samenhangende verantwoordelijkheden, effectieve procedures voor de detectie, het beheer, de 
bewaking en verslaglegging van de risico’s waaraan zij blootstaat of bloot kan komen te staan, en 
adequate interne controleprocedures, zoals een goede administratieve en boekhoudkundige organisatie.     
 

§ 2.   In het bijzonder treft de instelling voor het operationeel risico regelingen met het oog op 
de scheiding van taken in de organisatie en de voorkoming van belangenconflicten.  Zij beschikt over 
intern goedgekeurde en periodiek geëvalueerde strategieën, beleidslijnen en procedures met betrekking 
tot de beoordeling en het beheer van het door haar gedefinieerde operationeel risico, met inbegrip van 
zelden voorkomende, zeer ernstige gebeurtenissen.  

 
 § 3.  De instelling beschikt over een degelijk gedocumenteerd systeem voor de beoordeling en 
het beheer van het operationeel risico, met duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden.  Zij 
identificeert haar blootstelling aan operationele risico’s en houdt relevante gegevens met betrekking tot 
het operationeel risico bij, met inbegrip van gegevens over materiële verliezen.  Het systeem maakt 
regelmatig het voorwerp uit van een onafhankelijk onderzoek. 
 
 § 4.  Het beoordelingssysteem voor het operationeel risico is goed geïntegreerd in de door de 
instelling toegepaste risicobeheerprocessen.  De uitkomsten ervan vormen een integraal onderdeel van 
het proces van bewaking en beheersing van het operationeel risicoprofiel van de instelling. 
 
 § 5.  De instelling beschikt over een rapportering- en beheersysteem dat voorziet in het 
uitbrengen van verslagen over het operationele risico aan de relevante functies binnen de instelling.  Zij 
beschikt over procedures die toelaten passende maatregelen te nemen op basis van de in de verslagen 
vervatte informatie. 
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 § 6.  Rekening houdend met het bepaalde onder artikel VIII.17 ontwikkelt en documenteert de 
instelling een specifiek beleid en criteria die toelaten het operationeel resultaat toe te wijzen aan de 
individuele in artikel VIII.16 vermelde bedrijfslijnen.  Dit toewijzingsbeleid maakt het voorwerp uit 
van een onafhankelijk onderzoek, en wordt op passende wijze herzien en aangepast in geval van 
nieuwe of veranderende activiteiten en risico’s.  
 
 § 7.  De instelling beschikt over nood- en bedrijfscontinuïteitsplannen om ervoor te zorgen dat 
de continuïteit van de bedrijfsvoering van de instelling is verzekerd en dat de verliezen uit operationele 
risico’s kunnen worden beperkt ingeval de bedrijfsactiviteiten ernstig worden verstoord. 
 

a. Het gebruik van de standaardbenadering (“Standardised Approach”) zoals ingevoerd 
door artikel VIII.10 vergt geen formele voorafgaande toestemming van de CBFA.  Toch is 
het gebruik van deze berekeningsmethode - in tegenstelling tot hetgeen zijn benaming 
lijkt te suggereren - onderworpen aan de naleving van een aantal voorwaarden.  De 
instelling dient derhalve vooraf een informatiedossier te bezorgen aan de CBFA (cf. 
uniforme brief van 24 oktober 2005).  

 
b. De bepalingen van artikel VIII.11, §§ 1, 2 en 7,  werden overgenomen uit artikel 22 en 

bijlage V van Richtlijn 2006/48.  Zij zijn weliswaar van toepassing op alle instellingen 
buiten de specifieke context van het eigenvermogensreglement, maar worden als 
uitdrukkelijk na te leven voorwaarden opgelegd aan instellingen die de 
standaardbenadering gebruiken.  De voorwaarden opgenomen in artikel VIII.11, §§ 3 tot 
6, werden overgenomen uit bijlage X van Richtlijn 2006/48. 
 
De naleving door de instelling van een aantal voorwaarden opgenomen in artikel VIII.11 
met betrekking tot het operationeel risico zal door de CBFA dan ook getoetst kunnen 
worden aan de beginselen die ze in voorkomend geval uitvaardigt omtrent, enerzijds, het 
deugdelijk bestuur van een instelling, en, anderzijds, gezonde praktijken inzake het 
beheer van het operationeel risico.  Het spreekt vanzelf dat de aan een deugdelijk bestuur 
verbonden verantwoordelijkheden en taken, ook in de context van het operationeel risico 
ten volle opgenomen dienen te worden door de betreffende organen van de instelling.   
 
Onder meer zal het hoogste bestuursorgaan van een instelling die gebruik maakt van de 
standaardbenadering : 
-  het algemeen raamwerk en alle belangrijke beleidslijnen inzake het 

operationeelrisicobeheer goedkeuren; deze beleidslijnen dienen aan te sluiten bij de 
algemene strategie van de instelling, haar graad van deskundigheid en haar 
bereidheid om risico’s op te nemen (“risk appetite / risk tolerance”) ; 

-  effectief toezicht uitoefenen ; 

-  het algemeen risicoprofiel van de instelling volgen en zich ervan vergewissen dat dit 
risicoprofiel, met inbegrip van het operationeel risico, wordt geschraagd door 
voldoende eigen vermogen. 
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De effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité) van de instelling zal onder 
meer zorgen voor : 
-  schriftelijke beleidslijnen en procedures ter omkadering van het 

operationeelrisicobeheer; 
-  duidelijk afgelijnde verantwoordelijkheden voor het operationeelrisicobeheer ; 

-  een systeem van tijdige interne rapportering inzake risico’s ; 
-  doeltreffende interne controles ; 

-  een periodieke beoordeling van de aangepastheid van het risicobeheer aan de aard 
en omvang van de producten en activiteiten van de instelling ; 

-  periodieke informatie aan het hoogste bestuursorgaan. 
 
Bij haar beoordeling van de naleving van de voorwaarden en gezonde praktijken zal de 
CBFA uiteraard rekening houden met het proportionaliteitsbeginsel.  In het bijzonder 
dient de organisatie aangepast te zijn aan de aard, de omvang, de complexiteit en het 
operationeel risicoprofiel van de instelling. 

 
c. De CBFA zal overigens niet enkel toezien op de naleving van de voorwaarden zoals 

opgenomen in artikel VIII.11, maar ook op de wijze waarop de instelling tegemoetkomt 
aan de bepalingen van en toelichtingen bij artikelen VIII.42 en VIII.43 inzake 
gecombineerd gebruik van methodes. 

 
d. De CBFA wenst te verduidelijken dat de voorwaarde volgens dewelke de instelling - met 

het oog op de berekening van haar reglementair eigenvermogensvereiste - in staat moet 
zijn haar operationeel resultaat toe te wijzen (“mapping”) aan de in artikel VIII.16 
vermelde bedrijfslijnen, niet betekent dat de CBFA de instelling zou opleggen haar 
volledige interne organisatie te structureren volgens die bedrijfslijnen.  

 

Afdeling II  - Berekening van het vereiste      

Art. VIII.12 

Het eigenvermogensvereiste voor de dekking van het operationeel risico volgens de 
standaardbenadering is gelijk aan de som van de overeenkomstig artikel VIII.13 berekende 
eigenvermogensvereisten voor de in artikel VIII.16 vermelde bedrijfslijnen.   

Art. VIII.13 

Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel VIII.15 is het eigenvermogensvereiste voor een 
bedrijfslijn gelijk aan het in artikel VIII.16 voorgeschreven percentage van het rekenkundig 
gemiddelde, voor de drie recentste boekjaren, van het operationeel resultaat van de betreffende 
bedrijfslijn.  
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Art. VIII.14 

Het operationeel resultaat per bedrijfslijn wordt berekend met toepassing van de bepalingen van 
artikelen VIII.8 en VIII.17.  Artikel VIII.9 is van toepassing. 

Art. VIII.15 

Voor de toepassing van artikelen VIII.12 tot VIII.14 mogen,  binnen elk van de in rekening genomen 
boekjaren, de overeenkomstig artikel VIII.16 gewogen positieve operationele resultaten van een 
bedrijfslijn gecompenseerd worden ten belope van eventuele negatieve overeenkomstig artikel VIII.16 
gewogen operationele resultaten van een andere bedrijfslijn.  Wordt het totaal gewogen operationele 
resultaat voor het betreffende boekjaar tengevolge van die compensatie negatief, dan wordt het, voor de 
berekening van het gemiddelde, op nul gebracht. 

 
 

a. De standaardbenadering leidt tot een eigenvermogensbuffer voor het operationeel risico 
die risicogevoeliger is dan de basisindicatorbenadering, aangezien hij een differentiatie 
inhoudt op basis van de onderscheiden bedrijfslijnen van de instelling.   

 
Weliswaar is ook in deze methode de band met de te berekenen resultaatsgegevens van de 
instelling eenvoudig lineair, en wordt in dit stadium, zoals voor de 
basisindicatorbenadering, in de berekening geen rekening gehouden met een eventuele 
indekking van gedeelten van het operationeel risico door middel van verzekeringspolissen.  
Ondertussen wordt het afsluiten van verzekeringscontracten uiteraard beschouwd als een 
deugdelijke praktijk die de CBFA zeker wenst aan te moedigen.    

 
b. Overeenkomstig artikelen VIII.8, VIII.14 en VIII.17 dient, voor elk boekjaar,  het 

algebraïsch totaal van de per bedrijfslijn berekende operationele resultaten gelijk te zijn 
aan het operationeel resultaat zoals het voor gans de instelling zou worden berekend 
volgens de basisindicatorbenadering.  Het betreft hier de operationele resultaten vóór 
eventuele wegingen en vóór eventuele specifieke behandeling van negatieve bedragen. 

 
c. De samenlezing van de tekst van Richtlijn 2006/48 en van zijn bijlage X vergt enige 

interpretatie met betrekking tot de volgorde van de stappen in de berekening van het 
eigenvermogensvereiste volgens de standaardbenadering, meer in het bijzonder door de 
mogelijkheid die wordt geboden om rekening te houden met compenserende effecten tussen 
bedrijfslijnen met positieve en negatieve operationele resultaten.  De  wijzigingen die 
Richtlijn 2009/83 heeft aangebracht aan bijlage X, deel 2, punt 1 van Richtlijn 2006/48, 
hebben deze problematiek niet opgelost.  Waar enerzijds in de tekst van Richtlijn 2006/48 
(artikel 104, §§ 2 en 4) wordt aangegeven dat eigenvermogensvereisten worden berekend 
per bedrijfslijn aan de hand van gemiddelden over drie boekjaren (dus eerst een 
“horizontale” berekening per bedrijfslijn over de boekjaren heen), die vervolgens 
samengeteld worden tot een totaal vereiste voor de instelling, wordt anderzijds in bijlage 
X (deel 2, punt 1) toegestaan dat per boekjaar compenserende effecten worden toegepast 
tussen verschillende bedrijfslijnen (dus eerst een “verticale” berekening per boekjaar over 
de bedrijfslijnen heen).  Zolang er enkel positieve bedragen tussenkomen, heeft de 
volgorde van de berekening geen impact op het eindresultaat.  Zijn er wel negatieve 
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bedragen, dan is zorgvuldigheid geboden bij het vastleggen van de volgorde van de 
berekening. 

   
Artikelen VIII.12 tot VIII.14 van het reglement verwoorden de berekeningssequentie zoals 
beschreven in artikel 104, §§ 2 en 4 van de tekst van Richtlijn 2006/48, terwijl artikel 
VIII.15 de compensatiemogelijkheden van bijlage X, deel 2, punt 1 invoert.  Samenlezing 
van deze artikelen van het reglement leidt tot twee mogelijke berekeningssequenties,  de 
ene zonder de tussenstap van een berekening van eigenvermogensvereisten per bedrijfslijn, 
de andere met een dergelijke tussenstap.  Beide methodes zijn zowel bruikbaar in een 
context van louter positieve bedragen, als in een context met eventuele negatieve bedragen 
en leiden tot precies dezelfde resultaten zodat de hierboven aangekaarte problematiek 
inherent aan de Europese teksten, een oplossing heeft gevonden in de Belgische 
implementatie ervan. 

 
Eerste methode 

          
De concrete berekeningssequentie volgens de eerste methode houdt in dat vooreerst het 
operationeel resultaat per individuele bedrijfslijn per boekjaar wordt berekend.  De 
omschrijving van de samenstellende elementen van het operationeel resultaat voor de 
standaardbenadering is dezelfde als voor de basisindicatorbenadering.   Per boekjaar 
dient het algebraïsch totaal van de operationele resultaten per bedrijfslijn overeen te 
stemmen met het operationeel resultaat zoals het zou worden berekend in het kader van de 
basisindicatorbenadering.  
  
Vervolgens worden op die berekende operationele resultaten per individuele bedrijfslijn 
per boekjaar de percentages van artikel VIII.16 toegepast (steeds met behoud van het 
teken).   
 
Nadien worden de aldus gewogen operationele resultaten per boekjaar opgeteld (rekening 
houdend met het teken).   
 
Ten slotte wordt het gemiddelde van die berekende sommen voor de drie recentste 
boekjaren berekend, waarbij evenwel eventuele negatieve sommen op nul worden 
gebracht.  Dit gemiddelde is het eigenvermogensvereiste voor operationeel risico voor de 
instelling onder de standaardbenadering. 
 
Ter illustratie volgt hierna een cijfervoorbeeld van de berekeningssequentie (eerste 
methode) onder de standaardbenadering.  
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Tweede methode 

 
Hetzelfde eindresultaat kan worden bekomen via de tussenstap van berekeningen van 
eigenvermogensvereisten per bedrijfslijn.  Met het oog op een correcte behandeling van 
eventuele negatieve bedragen vergt deze methode een voorbereidende fase die toelaat, de 
daadwerkelijk in rekening te nemen operationele resultaten af te bakenen.  
 
Ook in deze methode wordt vooreerst het operationeel resultaat per individuele bedrijfslijn 
per boekjaar berekend, op dezelfde wijze als in de eerste methode, en worden op die 
operationele resultaten per individuele bedrijfslijn per boekjaar de percentages van artikel 
VIII.16 toegepast (steeds met behoud van het teken).   
 
Nadien worden de aldus gewogen operationele resultaten algebraïsch opgeteld, binnen elk 
boekjaar. 
 
Ter afsluiting van de voorbereidende fase worden, voor boekjaren met negatief totaal 
gewogen operationeel resultaat, alle operationele resultaten per bedrijfslijn op nul 
gebracht, als input voor de daadwerkelijke berekening van het eigenvermogensvereiste.   
 
Per bedrijfslijn wordt vervolgens het gemiddelde van de in rekening te nemen operationele 
resultaten berekend over de drie jongste boekjaren (algebraïsche som en deling door drie).   
 

Standaardbenadering 
Cijfervoorbeeld

Wegings-
Bedrijfslijn Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X factor Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X

Ondernemingsfinanciering 10 10 10 18% 1,80 1,80 1,80
Handel en verkoop 20 -60 30 18% 3,60 -10,80 5,40

Retail courtagediensten -10 10 20 12% -1,20 1,20 2,40
Retail bankdiensten 20 20 30 12% 2,40 2,40 3,60

Zakelijke bankdiensten 20 15 10 15% 3,00 2,25 1,50
Betaling en afwikkeling 10 -40 10 18% 1,80 -7,20 1,80
Bemiddelingsdiensten 20 15 0 15% 3,00 2,25 0,00

Vermogensbeheer 0 20 30 12% 0,00 2,40 3,60

Totaal 8 bedrijfslijnen 90 -10 140 14,40 -5,70 20,10

14,40 0,00 20,10
Gemiddelde = eigen-vermogensvereiste (e) 11,50

Berekening eigen-vermogensvereiste
Operationeel resultaat (a) Stap 1 Bereken operationeel resultaat per boekjaar per bedrijfslijn (3 keer 8 cellen) ; bedragen kunnen positief of negatief zijn
Gewogen operationeel resultaat (b) Stap 2 Vermenigvuldig de 24 cellen met de overeenstemmende wegingsfactoren ; bedragen blijven positief of negatief
Totaal gewogen operat. resultaat (c) Stap 3 Tel de gewogen bedragen verticaal (per boekjaar) op, rekening houdend met de positieve en negatieve tekens
Correctie (d) Stap 4 Negatieve bedragen worden op nul gebracht
Gemiddelde = EV-vereiste (e) Stap 5 Bereken gemiddelde door optelling van de 3 boekjaren en deling door 3

Correctie voor negatieve bedragen (d)

Berekening eigen-vermogensvereiste

Totaal operationeel resultaat Totaal gewogen operation. result. (c)

Operationeel resultaat (a) Gewogen operationeel resultaat (b)
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Op die gemiddelden worden de percentages van artikel VIII.16 toegepast, hetgeen leidt tot 
de eigenvermogensvereisten per bedrijfslijn. 
 
Algebraïsche optelling van de eigenvermogensvereisten per bedrijfslijn geeft het totaal 
eigenvermogensvereiste voor operationeel risico voor de instelling onder de 
standaardbenadering.  
 
Ter illustratie volgt hierna hetzelfde cijfervoorbeeld als hierboven, ditmaal met 
gebruikmaking van de tussenstap (tweede methode). 

 

d.  Zoals in de basisindicatorbenadering heeft gebruikmaking van een gemiddelde over drie 
jaar in de standaardbenadering als bedoeling overdreven schommelingen in het berekende 
vereiste te vermijden.    Een instelling die niet over een reeks resultaatgegevens van drie 
boekjaren beschikt (bijvoorbeeld omdat ze pas recentelijk werd opgericht), vult haar 
gegevensbestand voor de berekening van het gemiddelde aan met ramingen van de 
resultaatgegevens voor de komende boekjaren. 

Standaardbenadering 
Cijfervoorbeeld met tussenstap

Wegings-
Bedrijfslijn Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X factor Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X

Ondernemingsfinanciering 10 10 10 18% 1,80 1,80 1,80 10 0 10
Handel en verkoop 20 -60 30 18% 3,60 -10,80 5,40 20 0 30

Retail courtagediensten -10 10 20 12% -1,20 1,20 2,40 -10 0 20
Retail bankdiensten 20 20 30 12% 2,40 2,40 3,60 20 0 30

Zakelijke bankdiensten 20 15 10 15% 3,00 2,25 1,50 20 0 10
Betaling en afwikkeling 10 -40 10 18% 1,80 -7,20 1,80 10 0 10
Bemiddelingsdiensten 20 15 0 15% 3,00 2,25 0,00 20 0 0

Vermogensbeheer 0 20 30 12% 0,00 2,40 3,60 0 0 30

Totaal 8 bedrijfslijnen 90 -10 140 14,40 -5,70 20,10

Som Gemiddelde Wegings- EV-vereiste Totaal
factor bedrijfslijn EV-vereiste

Bedrijfslijn Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X (e) (f) (g) (h)
Ondernemingsfinanciering 10 0 10 20 6,67 18% 1,20

Handel en verkoop 20 0 30 50 16,67 18% 3,00
Retail courtagediensten -10 0 20 10 3,33 12% 0,40

Retail bankdiensten 20 0 30 50 16,67 12% 2,00
Zakelijke bankdiensten 20 0 10 30 10,00 15% 1,50
Betaling en afwikkeling 10 0 10 20 6,67 18% 1,20
Bemiddelingsdiensten 20 0 0 20 6,67 15% 1,00

Vermogensbeheer 0 0 30 30 10,00 12% 1,20
11,50

Voorbereidende afbakening van de in rekening te nemen operationele resultaten 
Operationeel resultaat (a) Stap 1 Bereken operationeel resultaat per boekjaar per bedrijfslijn (3 keer 8 cellen)
Gewogen operationeel resultaat (b) Stap 2 Vermenigvuldig de 24 cellen met de overeenstemmende wegingsfactoren
Totaal gewogen operat. resultaat (c) Stap 3 Algebraïsche som, per boekjaar, van de gewogen operationele resultaten
In rekening te nemen oper. res.(d) Stap 4 Breng alle operationele resultaten per bedrijfslijn op nul, voor boekjaren met negatief totaal gewogen operationeel resultaat
Berekening van het eigen-vermogensvereiste
Som (e) Stap 5 Algebraïsche som, per bedrijfslijn, van de in rekening te nemen operationele resultaten voor de drie boekjaren  
Gemiddelde (f) Stap 6 Bereken gemiddelde per bedrijfslijn door deling van de som door 3 
EV-vereiste per bedrijfslijn (g) Stap 7 Vermenigvuldig de gemiddelden met de overeenstemmende wegingsfactoren 
Totaal EV-vereiste (h) Stap 8 Algebraïsche som van de eigen-vermogensvereisten per bedrijfslijn ; deze som is het totaal EV-vereiste

Voorbereidende afbakening van de in rekening te nemen operationele resultaten 

operationele resultaten

Berekening van het eigen-vermogensvereiste

Operationeel resultaat (a) Gewogen operationeel resultaat (b)

In rekening te nemen

Totaal operationeel resultaat Totaal gewogen operation result. (c)

In rekening te nemen oper. res (d)
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Leidt de standaardbenadering tot een manifeste onderschatting van het operationeel risico 
van een instelling, dan kan de CBFA via het toezicht- en evaluatieproces zoals beschreven 
onder titel XII van het reglement, bijzondere aandacht besteden aan dit risico.  Leidt ze tot 
een manifeste overschatting, dan kan de instelling in uitzonderlijke gevallen gebruik 
maken van de procedure voorgeschreven in artikel VIII.9. 

 
Nog zoals in de basisindicatorbenadering brengt de berekeningsmethode op basis van 
gegevens per einde boekjaar met zich dat het berekende eigenvermogensvereiste voor het 
operationeel risico volgens de standaardbenadering slechts één keer per jaar berekend 
wordt en vervolgens ongewijzigd blijft, zelfs indien voor de andere deelgebieden van het 
reglement een hogere berekeningsfrequentie wordt voorgeschreven. 
 

Art. VIII.16 

De hiernavolgende tabel bevat de lijst van de bedrijfslijnen zoals bedoeld in artikel VIII.12, en het 
per bedrijfslijn toe te passen percentage zoals bedoeld in artikel VIII.13.  
 
Bedrijfslijn  (Business line) Percentage 
  
Ondernemingsfinanciering  (Corporate finance) 18% 
Handel en verkoop  (Trading and sales) 18% 
Retail courtagediensten  (Retail brokerage) 12% 
Zakelijke bankdiensten  (Commercial banking) 15% 
Retail bankdiensten  (Retail banking) 12% 
Betaling en afwikkeling  (Payment and settlement) 18% 
Bemiddelingsdiensten  (Agency services) 15% 
Vermogensbeheer  (Asset management) 12% 
 

Artikel VIII.16 bevat de lijst van de bedrijfslijnen en van de toe te passen percentages in de 
context van de berekening van het eigenvermogensvereiste volgens de 
standaardbenadering. 

 

Afdeling III - Toewijzing van het operationeel resultaat aan de individuele 
bedrijfslijnen  

Art. VIII.17   

Bij de berekening van het operationeel resultaat per individuele bedrijfslijn dient de instelling rekening 
te houden met volgende toewijzingsprincipes. 
 
Alle activiteiten, en meer in het bijzonder het operationeel resultaat voortvloeiend uit die activiteiten, 
worden op een mutueel exclusieve en gezamenlijk uitputtende wijze toegewezen aan de in  
artikel VIII.16 vermelde bedrijfslijnen. 
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Activiteiten die niet geredelijk verbijzonderd kunnen worden naar een van de bedrijfslijnen maar die 
een ondersteunende of nevenactiviteit vormen van een activiteit die wél toewijsbaar is, worden 
toegewezen aan de ondersteunde bedrijfslijn.  Voor ondersteunende of nevenactiviteiten die meer dan 
één bedrijfslijn ondersteunen worden verantwoorde toewijzingscriteria toegepast. 
 
Indien een activiteit niet naar een bedrijfslijn kan worden verbijzonderd, wordt ze toegewezen aan een 
bedrijfslijn met het hoogste percentage zoals vermeld in artikel VIII.16.  Dit geldt ook voor eventuele 
daarmee samenhangende nevenactiviteiten. 
 
Bij de toewijzing van het operationeel resultaat aan de bedrijfslijnen mag de instelling gebruik maken 
van objectieve, voor interne beheersdoeleinden gehanteerde tariferingsmethoden.  Kosten gegenereerd 
door een bepaalde bedrijfslijn maar die toegeschreven kunnen worden aan een andere bedrijfslijn, 
mogen heringedeeld worden bij de bedrijfslijn waarop ze betrekking hebben, bijvoorbeeld met 
toepassing van een systeem van interne transfertkosten tussen verschillende bedrijfslijnen.    
 
De toewijzing aan de in artikel VIII.16 vermelde bedrijfslijnen dient in overeenstemming te zijn met de 
categorieën die de instelling hanteert voor de berekening van haar eigenvermogensvereisten voor het 
krediet- en het marktrisico. 
 

a. Overeenkomstig artikel VIII.11, §6, dienen de instellingen zelf een specifiek beleid en 
criteria te ontwikkelen en te documenteren die toelaten het operationeel resultaat met 
toepassing van de beginselen zoals vastgelegd in artikel VIII.17 toe te wijzen (“mapping”) 
aan de individuele in artikel  VIII.16 vermelde bedrijfslijnen.    

 
De CBFA wenst in deze context geen dwingende en algemeen geldende definities of 
criteria op te leggen ter afbakening van die bedrijfslijnen.  Artikel VIII.17 legt weliswaar 
een aantal alleszins na te leven beginselen op, maar voor de beoordeling van  de wijze 
waarop de instellingen die beginselen concreet op een passende wijze vertalen in een 
eigen toewijzingsbeleid op basis van hun eigen interne organisatiestructuur, zal de CBFA 
een “best efforts”-benadering aanvaarden. 

 
b. De hiernavolgende richtinggevende indicaties kunnen de instellingen enig bijkomend 

houvast bieden bij het uitstippelen van hun toewijzingsbeleid en -criteria.  Zij mogen met 
het nodige pragmatisme worden geïnterpreteerd en toegepast door de instellingen.  

 
Sommige activiteiten kunnen als “samengestelde activiteiten”worden beschouwd.  De 
CBFA vraagt dat dergelijke samengestelde activiteiten voor de toewijzing van het 
operationeel resultaat bij voorkeur opgedeeld zouden worden volgens hun samenstellende 
componenten, zodat het operationeel resultaat aan de hand van toewijzingssleutels 
toegewezen kan worden over de betreffende bedrijfslijnen. 
 
Sommige activiteiten kunnen plaatsvinden in verschillende bedrijfslijnen.  Vindt de 
activiteit zeer predominant in één van de bedrijfslijnen plaats, dan wordt het operationeel 
resultaat uit de activiteit bij voorkeur volledig toegewezen aan bedoelde bedrijfslijn.  In de 
andere gevallen wordt het operationeel resultaat toegewezen over de onderscheiden 
bedrijfslijnen overeenkomstig de aard en karakteristieken van de activiteit.       
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Sommige activiteiten kunnen als ondersteunende of nevenactiviteit van een andere 
activiteit, dan wel als op zichzelf bestaande bedrijvigheid worden gevoerd.  Het 
operationeel resultaat uit nevenactiviteiten wordt bij voorkeur toegewezen aan de 
bedrijfslijn waarin ook de ondersteunde activiteit terechtkomt.  Voor activiteiten die meer 
dan één bedrijfslijn ondersteunen worden objectieve toewijzingscriteria toegepast. Is de 
activiteit evenwel te beschouwen als een op zichzelf staande bedrijvigheid, dan kan ze 
worden toegewezen aan de daarmee overeenstemmende bedrijfslijn.   

 
c. De instellingen houden in hun toewijzingsbeleid in de mate van het mogelijke rekening met 

de hiernavolgende activiteitslijsten die werden overgenomen uit bijlage X, deel 2, tabel 2 
van Richtlijn 2006/48, die op hun beurt voornamelijk gebaseerd zijn op enerzijds de ”Lijst 
van diensten en activiteiten en van financiële instrumenten” in bijlage I van Richtlijn 
2004/39 van 21 april 2004  (“MIFID”), en anderzijds de “Lijst van werkzaamheden die 
onder de wederzijdse erkenning vallen” in Bijlage I van Richtlijn 2006/48.   In deze 
activiteitslijsten werden tevens concrete voorbeelden verwerkt. 
 
Deze lijsten vormen geenszins een exhaustieve opsomming van activiteiten die aan 
bedoelde bedrijfslijnen kunnen worden toegewezen. 

 
1.  Ondernemingsfinanciering   
- Het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten 
 met plaatsingsgarantie  
- Diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten 

- Beleggingsadvies 
- Advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee 

samenhangende aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het 
gebied van fusies en overnames van ondernemingen 

- Onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene 
aanbevelingen in verband met transacties in financiële instrumenten 

Voorbeelden : 
- Fusies en overnames 

- Beleggingen/investeringen in de kapitaalmarkt van aandelen en schuldbewijzen 
(openbare uitgiften, privatiseringen, syndicaten, overnemingen (underwriting), 
secundaire private  plaatsingen, …) 

- Het ophalen van kapitaal als lead manager  

- Effectisering voor rekening van derden  
- Financieel beheer voor ondernemingen 

- Advisering van en onderzoek voor ondernemingen (met betrekking tot kapitaalstructuur, 
private equity, industriële strategie, initiatieven en herstructureringen) 

- Beleggingsadvies voor ondernemingen 
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2.  Handel en verkoop 

- Het handelen voor eigen rekening 
- Bemiddeling in interbankmarkten 

- Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële 
instrumenten 

- Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten 
- Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie 

- Het exploiteren van multilaterale handelsfaciliteiten 
 
Voorbeelden : 
- Treasury management en funding voor eigen rekening (Asset & Liability Management, 

...) 
- Effectisering voor eigen rekening 

- Het ontvangen/doorgeven/uitvoeren van orders bij ondernemingen en institutionele 
beleggers 

- Het plaatsen van financiële instrumenten of verzekeringsproducten bij ondernemingen 
en institutionele beleggers  

 
3.  Retail courtagediensten  (Activiteiten met individuele natuurlijke personen of kleine en 
middelgrote ondernemingen zoals bedoeld in titels V en VI van het reglement) 
- Het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële 

instrumenten 
- Het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten 

- Het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie 
Voorbeeld : 

- Het plaatsen van financiële instrumenten of verzekeringsproducten bij retail cliënten 
 

4.  Zakelijke bankdiensten 
- In ontvangst nemen van deposito’s of andere terugbetaalbare gelden 

- Verstrekken van leningen 
- Leasing 

- Verlenen van garanties en het stellen van waarborgen 
Voorbeelden : 

- Zakelijke deposito’s 
- Leasing/factoring voor ondernemingen  
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- Import-exportfinanciering 

- Andere transacties met ondernemingen als wederpartij die niet toegewezen worden aan 
andere bedrijfslijnen 

- Andere bankdiensten en nevenactiviteiten zoals betaaldiensten (fondsentransfert, enz.) 
ten behoeve van cliënten en effectenbewaring en -administratie  

- Effecten buiten de handelsportefeuille 
 

5.  Retail bankdiensten (Activiteiten met individuele natuurlijke personen of kleine en 
middelgrote ondernemingen zoals bedoeld in titels V en VI van het reglement) 

- In ontvangst nemen van deposito’s of andere terugbetaalbare gelden 
- Verstrekken van leningen 

- Leasing 
- Verlenen van garanties en het stellen van waarborgen 

Voorbeelden : 
- Retail deposito’s 

- Verbruikerskrediet 
- Leasing/factoring voor retail cliënten 

- Andere transacties met retail-cliënten als wederpartij die niet toegewezen worden aan 
andere bedrijfslijnen 

- Andere bankdiensten en nevenactiviteiten zoals betaaldiensten (kredietkaarten, 
fondsentransferten en andere betalingen ten behoeve van retail-cliënten) en 
effectenbewaring en -administratie  

 

6.  Betaling en afwikkeling 
- Betalingsverrichtingen 

- Uitgifte en beheer van betaalmiddelen (creditcards, reischeques, kredietbrieven) 
Voorbeelden : 

- Betaalsystemen en dergelijke  
- Kredietkaarten clearing systemen  

- Fondsentransfert (als een specifieke bedrijvigheid) 
- Correspondent banking 

- Effectenclearing (als een specifieke bedrijvigheid) 
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7.  Bemiddelingsdiensten  

- Bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met 
inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende diensten zoals contanten- 
en/of zekerhedenbeheer 

Voorbeelden : 

- “Depositary bank”  
- “Custodianship” en aanverwante diensten (cash and collateral management, escrow) 

als een specifieke bedrijvigheid  
- Collection services (Tax collection) 

- Corporate trust 
- Treasury services (voor overheden)  

 
8.  Vermogensbeheer 

- Portefeuillebeheer 
- Beheer van ICB’s 

- Andere vormen van vermogensbeheer 
Voorbeelden : 

- beleggingsfondsen 
- pensioenfondsen 

- mutual funds 
- hedge funds 

 

Afdeling IV - Alternatieve standaardbenadering    

Art. VIII.18 

Mits voorafgaande toestemming van de CBFA mag een instelling gebruik maken van een alternatieve 
versie van de standaardbenadering.     

Art. VIII.19 

Het eigenvermogensvereiste voor de dekking van het operationeel risico volgens de alternatieve 
standaardbenadering wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van artikelen VIII.12 tot VIII.17, 
met dien verstande evenwel dat voor de bedrijfslijnen Retail bankdiensten en Zakelijke bankdiensten 
het operationeel resultaat vervangen wordt door het bedrag aan verstrekte leningen en voorschotten, 
vermenigvuldigd met een factor van 3,5%. 

439



TITEL VIII : VEREISTE AAN EIGEN VERMOGEN VOOR OPERATIONEEL RISICO  

 

Art. VIII.20 

Onder verstrekte leningen en voorschotten voor de bedrijfslijnen Retail bankdiensten en Zakelijke 
bankdiensten dient te worden verstaan, het totaal van de opgenomen bedragen in de overeenstemmende 
kredietportefeuilles.  Voor de bedrijfslijn Zakelijke bankdiensten dienen ook de effecten buiten de 
handelsportefeuille in dit bedrag te worden begrepen. 

Art. VIII.21 

Om gebruik te mogen maken van de alternatieve standaardbenadering dient de instelling mutatis 
mutandis te voldoen aan de in artikelen VIII.10 en VIII.11 vermelde voorwaarden, alsook aan de 
hiernavolgende criteria. 
 
a)  De instelling is voornamelijk bedrijvig in de bedrijfslijnen Retail bankdiensten en/of Zakelijke 

bankdiensten en het aandeel van het operationeel resultaat voor het totaal van deze twee 
bedrijfslijnen in het totaal operationeel resultaat van de instelling bedraagt voor de drie recentste 
boekjaren gemiddeld ten minste 90%.    

 
b)  De instelling kan aantonen dat een significant deel van haar activiteiten op het gebied van Retail 

bankdiensten en/of Zakelijke bankdiensten betrekking heeft op leningen met een grote kans op 
wanbetaling, en dat de alternatieve standaardbenadering een betere grondslag biedt voor de 
inschatting van het operationeel risico.   

 
a. De alternatieve standaardbenadering (“Alternative Standardised Approach”) zoals 

aangeboden in artikelen VIII.18 tot VIII.21 is een berekeningsmethode die enkel 
beschikbaar is voor instellingen die kunnen aantonen dat het gebruik van de 
standaardbenadering in hun specifiek geval tot aanzienlijke dubbeltellingen zou leiden van 
het eigenvermogensvereiste berekend voor het operationeel risico, met dat berekend voor 
het kredietrisico.   

 
Het is aan de instelling zelf om, aanvankelijk op het ogenblik van de aanvraag en 
naderhand met het oog op het blijvend gebruik van de methode, de nodige 
overtuigingselementen aan te brengen bij de CBFA.  Voor de vereisten inzake 
samenstelling, inhoud en timing van het in te dienen aanvraagdossier wordt verwezen naar 
de uniforme brief van 24 oktober 2005. 
 
De alternatieve standaardbenadering dient te worden beschouwd als een variant van de 
standaardbenadering.  De toelatingsvoorwaarden voor het gebruik van die methode 
dienen derhalve onverminderd te worden nageleefd. 

 
b. Artikel VIII.20 verwijst voor de omschrijving  van de verstrekte leningen en voorschotten 

voor de bedrijfslijnen Retail bankdiensten en Zakelijke bankdiensten naar de opgenomen 
bedragen in de overeenstemmende kredietportefeuilles.  In concreto worden hier de 
categorieën bedoeld die de instelling hanteert voor de berekening van haar 
eigenvermogensvereiste voor het kredietrisico zoals bedoeld in titels V en VI van het 
reglement. 
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c. Het 90%-criterium vermeld in artikel VIII.21(a) houdt in dat een instelling die gebruik 
maakt van de alternatieve standaardbenadering het operationeel resultaat voor de 
bedrijfslijnen Retail bankdiensten en Zakelijke bankdiensten moet kunnen blijven 
berekenen.  

 
De CBFA acht het overigens niet wenselijk dat het 90%-criterium tot gevolg zou hebben 
dat een instelling geregeld over en weer zou stappen van de alternatieve 
standaardbenadering naar de standaardbenadering en omgekeerd.   Om die stabiliteit te 
bevorderen is zij bereid te aanvaarden dat een instelling die gebruik maakt van de 
alternatieve standaardbenadering maar waarvoor het driejaarsgemiddelde tijdelijk onder 
het 90%-criterium valt, gebruik zou blijven maken van de alternatieve 
standaardbenadering.  Voorwaarde is evenwel dat de instelling de nodige elementen kan 
aanbrengen om de CBFA ervan te overtuigen dat het volgend jaar te berekenen 
driejaarsgemiddelde opnieuw het 90%-criterium zal bereiken. 

 
d. De instelling dient bij de CBFA de nodige elementen aan te brengen die aantonen dat, 

enerzijds, een belangrijk deel van het kredietrisico in haar kredietportefeuille behorend tot 
de bedrijfslijnen Retail bankdiensten en/of Zakelijke bankdiensten riskanter is dan 
gebruikelijk in de sector en dat, anderzijds, ze ter dekking van dat hogere kredietrisico 
hogere rentemarges aanrekent aan haar kredietnemers, die bij gebruikmaking van de 
standaardbenadering opgenomen zouden worden in de berekening van het operationeel 
resultaat en aldus zouden leiden tot een dubbeltelling van eigenvermogensvereisten voor 
operationeel risico en kredietrisico.  Ze dient ook aan te tonen dat gebruikmaking van de 
alternatieve standaardbenadering tot een betere inschatting van het operationeel risico 
zou leiden. 

 
De instelling dient in dat verband te beschikken over een robuust en degelijk 
gedocumenteerd argumentatie- en toetsingssysteem.   

 
e. Enkele afwijkende regimes die in de context van de alternatieve standaardbenadering 

worden aangeboden in het Baselakkoord over de internationale convergentie van 
kapitaalmeting en kapitaalvereisten, worden - overeenkomstig Richtlijn 2006/48 - niet 
aangeboden in het reglement.  Het gaat in het bijzonder om, enerzijds, de mogelijkheid om 
het operationeel resultaat voor de bedrijfslijnen Retail bankdiensten en Zakelijke 
bankdiensten globaal te berekenen en daarop een uniform wegingspercentage van 15% toe 
te passen en, anderzijds, de mogelijkheid om het operationeel resultaat voor de zes overige 
bedrijfslijnen globaal te berekenen en daarop een uniform wegingspercentage van 18% toe 
te passen.  Bedoelde afwijkende regimes zijn strijdig met het standpunt dat de alternatieve 
standaardbenadering beschouwd moet worden als een variant van de standaardbenadering 
en dat de instelling in staat moet zijn de nodige berekeningen per bedrijfslijn te maken.  
Door deze regimes niet aan te bieden bevestigt de CBFA dat de alternatieve 
standaardbenadering niet mag worden versoepeld tot een soort van alternatieve 
basisindicatorbenadering.  
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Ter illustratie volgt hierna een cijfervoorbeeld van de berekeningssequentie onder de alternatieve 
standaardbenadering, volgens de eerste methode zoals beschreven bij de standaardbenadering. 
 

 

Alternatieve standaardbenadering
Cijfervoorbeeld

Bedrijfslijn Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X
Ondernemingsfinanciering 0 0 0

Handel en verkoop -5 -10 -5
Retail courtagediensten 10 10 10

Retail bankdiensten 95 100 105 2000 2100 2200 70,00 73,50 77,00
Zakelijke bankdiensten 35 40 55 500 480 510 17,50 16,80 17,85
Betaling en afwikkeling 0 5 5
Bemiddelingsdiensten 0 0 0

Vermogensbeheer 0 5 5

Totaal 8 bedrijfslijnen 135 150 175

Retail bankdiensten 70,37% 66,67% 60,00%
Gemiddeld procentueel aandeel Retail bankdiensten (b) 65,68%

Zakelijke bankdiensten 25,93% 26,67% 31,43%
Gemiddeld procentueel aandeel Zakelijke bankdiensten (b) 28,01%

Wegings-
Bedrijfslijn Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X factor Jaar X-2 Jaar X-1 Jaar X

Ondernemingsfinanciering 0,00 0,00 0,00 18% 0,00 0,00 0,00
Handel en verkoop -5,00 -10,00 -5,00 18% -0,90 -1,80 -0,90

Retail courtagediensten 10,00 10,00 10,00 12% 1,20 1,20 1,20
Retail bankdiensten 70,00 73,50 77,00 12% 8,40 8,82 9,24

Zakelijke bankdiensten 17,50 16,80 17,85 15% 2,63 2,52 2,68
Betaling en afwikkeling 0,00 5,00 5,00 18% 0,00 0,90 0,90
Bemiddelingsdiensten 0,00 0,00 0,00 15% 0,00 0,00 0,00

Vermogensbeheer 0,00 5,00 5,00 12% 0,00 0,60 0,60

11,33 12,24 13,72

11,33 12,24 13,72
Gemiddelde = eigen-vermogensvereiste (i) 12,43

Berekening eigen-vermogensvereiste
Operationeel resultaat (a) Stap 1 Bereken operationeel resultaat per boekjaar per bedrijfslijn (3 keer 8 cellen) ; bedragen kunnen positief of negatief zijn
Gemiddeld % aandeel (b) Stap 2 Bereken gemiddeld procentueel aandeel van de bedrijfslijnen Retail bankdiensten en Zakelijke bankdiensten (als toetssteen)
Leningen en voorschotten (c) Stap 3 Bereken omvang Leningen en voorschotten voor de bedrijfslijnen Retail bankdiensten en Zakelijke bankdiensten
Leningen en voorsch.* 3,5% (d) Stap 4 Vermenigvuldig met factor 3,5%
Te wegen bedragen (e) Stap 5 Overname uit bovenste deel tabel (operationeel resultaat voor 6 bedrijfslijnen ; leningen en voorschotten * 3,5% voor 2 bedrijfslijnen)
Gewogen bedragen (f) Stap 6 Vermenigvuldig de 24 cellen met de overeenstemmende wegingsfactoren ; bedragen blijven positief of negatief
Totaal gewogen bedragen (g) Stap 7 Tel de gewogen bedragen verticaal (per boekjaar) op, rekening houdend met de positieve en negatieve tekens
Correctie (h) Stap 8 Negatieve bedragen worden op nul gebracht
Gemiddelde = EV-vereiste (i) Stap 9 Bereken gemiddelde door optelling van de 3 boekjaren en deling door 3

Correctie voor negatieve bedragen (h)

Te wegen bedragen (e) Gewogen bedragen (f)

Totaal gewogen bedragen (g)

Procentueel aandeel (b)

Leningen en voorschotten (c) Leningen en voorschotten * 3.5% (d)Operationeel resultaat (a)

Totaal operationeel resultaat
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Afdeling V - Afwijkend regime voor de bedrijfslijn Handel en verkoop 
 

Art. VIII.22   

Tot 31 december 2012 mag een instelling, mits voorafgaande toestemming van de CBFA, als afwijking 
op het percentage zoals opgenomen in de tabel in artikel VIII.16, gebruik maken van een percentage 
van 15% voor de bedrijfslijn Handel en verkoop. 

Art. VIII.23   

Om gebruik te mogen maken van de afwijkingsmogelijkheid voorzien in artikel VIII.22 dient het 
aandeel van het operationeel resultaat voor deze bedrijfslijn in het totaal operationeel resultaat van de 
instelling voor de drie recentste boekjaren gemiddeld ten minste 50% te bedragen.    
 

Artikelen VIII.22 en VIII.23 bieden een tijdelijk afwijkend regime aan voor de bedrijfslijn 
Handel en verkoop. 
 
Aangezien dit regime onderworpen is aan voorwaarden en een voorafgaande toestemming 
van de CBFA vergt, dient het te worden beschouwd als een bijkomende variant op de 
standaardbenadering.  Voor de vereisten inzake samenstelling, inhoud en timing van het in 
te dienen aanvraagdossier wordt verwezen naar de uniforme brief van 24 oktober 2005 
van de CBFA. 
 
Zoals voor het 90%-criterium onder de alternatieve standaardbenadering acht de CBFA 
het niet wenselijk dat het 50%-criterium (artikel VIII.23) tot gevolg zou hebben dat een 
instelling voor de bedrijfslijn Handel en verkoop geregeld over en weer zou stappen van 
een wegingspercentage van 15% naar een wegingspercentage van 18% en omgekeerd.  
Gebruikmaking van een driejaarsgemiddelde voor het nazicht van de naleving van het 
50%-criterium zal ook hier bijdragen tot de gewenste stabiliteit in het gebruik van deze of 
gene methode.  Om die stabiliteit bijkomend te bevorderen is zij bereid te aanvaarden dat 
een instelling die gebruik maakt van een wegingspercentage van 15% maar waarvoor het 
driejaarsgemiddelde tijdelijk onder het 50%-criterium valt, gebruik zou blijven maken van 
het wegingspercentage van 15%.  Voorwaarde is evenwel dat de instelling de nodige 
elementen kan aanbrengen om de CBFA ervan te overtuigen dat het volgend jaar te 
berekenen driejaarsgemiddelde opnieuw het 50%-criterium  zal bereiken. 
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Hoofdstuk 4 : Geavanceerde meetbenadering 

Art. VIII.24   

Het eigenvermogensvereiste voor de dekking van het operationeel risico volgens de geavanceerde 
meetbenadering wordt berekend met toepassing van het eigen interne mathematische model dat de 
instelling gebruikt voor de opvolging en het beheer van haar operationeel risico.    
 

Artikel VIII.24 voert de mogelijkheid in om de uitkomsten van interne mathematische 
modellen te aanvaarden voor het bepalen van het eigenvermogensvereiste voor 
operationeel risico.  Het gebruik van de geavanceerde meetbenadering (“Advanced 
Measurement Approach”) vergt de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de 
CBFA die het betreffende model voor de betreffende instelling dient te erkennen. 
 
De theoretisch-analytische aanpak van het operationeel risico en de mogelijkheden tot 
praktische omzetting ervan in concrete mathematische modellen ter berekening van de 
omvang van dit risico, zijn nog steeds in volle evolutie en maken het voorwerp uit van 
doorlopend overleg tussen de academische en de financiële wereld.   
 
De CBFA wenst de basistechnieken die voor interne modellen voor het operationeel risico 
kunnen worden gebruikt, dan ook niet op beperkende wijze te definiëren.  Als uitgangspunt 
bij haar onderzoek zal de CBFA in deze context een belangrijke mate van flexibiliteit 
hanteren. 
 
Niettemin zal een instelling erop moeten toezien haar risico’s zo accuraat en volledig 
mogelijk te meten.  Zij moet daartoe een methodologie ontwikkelen die aansluit bij de 
aard, de omvang en de complexiteit van haar activiteiten en de eraan verbonden 
operationele risico’s, en ervoor zorgen dat haar modellen de evolutie van de markten en 
de technieken blijven volgen. 
 
Opdat de CBFA toestemming zou geven voor het gebruik van een intern model, moet de 
instelling aantonen dat haar model de vereiste kwaliteiten bezit qua concept, gebruik, 
betrouwbaarheid en deugdelijkheid alsook ten aanzien van de operationele en controle-
omgeving, en dient tegemoet te worden gekomen aan een reeks kwalitatieve en 
kwantitatieve voorwaarden. 
 
Voor de vereisten inzake samenstelling, inhoud en timing van het in te dienen omstandig 
aanvraagdossier wordt verwezen naar de uniforme brief van 24 oktober 2005 van de 
CBFA.  Wat de timing betreft, dient - ingevolge de mededeling 2008_20 van 12 november 
2008 van de CBFA - het dossier evenwel slechts ten laatste acht maanden (i.p.v. voorheen 
één jaar) voor de datum van ingebruikname van de geavanceerde meetbenadering in het 
kader van de reglementaire verplichtingen, overgemaakt te worden aan de CBFA. 
 
Bij de beoordeling van een model wordt rekening gehouden met factoren die niet alleen 
eigen zijn aan de methode, maar ook aan de instelling die ze gebruikt.  Het feit dat een 
model erkend is voor een bepaalde instelling, betekent niet dat ook een gelijkaardig model 
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zal worden erkend dat weliswaar op gelijksoortige technieken is gebaseerd, maar dat in 
een andere omgeving wordt gebruikt. 
 
Rekening houdend met het technisch karakter van de materie en de snelheid waarmee die 
wellicht nog zal evolueren, kan de CBFA beslissen bijkomende informatie te verstrekken, 
bijvoorbeeld in een circulaire, over concrete maatregelen die moeten worden getroffen 
door instellingen die interne modellen gebruiken voor het operationeel risico. 

 

Afdeling I - Toelatingsvoorwaarden  

Art. VIII.25 

§ 1.  Opdat de CBFA een intern model zou erkennen en haar toestemming zou geven voor het 
gebruik ervan voor de berekening van het eigenvermogensvereiste bedoeld in artikel VIII.24, is vereist 
dat de instelling een aantal voorwaarden naleeft met betrekking tot het model en zijn gebruik.  Deze 
voorwaarden zijn van kwalitatieve en kwantitatieve aard en worden nader gedefinieerd in artikelen 
VIII.26 tot VIII.37.  Artikelen VIII.38 tot VIII.40 en VIII.44 zijn van toepassing.  

 
§ 2.  Gedurende een periode van ten minste een jaar vóór de aanwending ervan voor de 

berekening van het eigenvermogensvereiste, dient de instelling het intern model effectief in gebruik te 
hebben in het kader van haar intern risicobeheer.      

 
§ 3.  Op het ogenblik van de ingebruikname van de geavanceerde meetbenadering dient deze 

methode te worden toegepast op een significant deel van de operationele risico’s van de instelling.  De 
instelling dient zich er tevens toe te verbinden de geavanceerde meetbenadering binnen een met de 
CBFA overeen te komen tijdsschema uit te rollen over een aanzienlijk deel van haar activiteiten.  
 

a. Artikel VIII.25, § 1, schetst het algemeen kader van de na te leven voorwaarden voor het 
gebruik van de geavanceerde meetbenadering.  Tijdens haar onderzoek van de aanvragen 
zal de CBFA niet enkel toezien op de naleving van de kwalitatieve en kwantitatieve 
voorwaarden zoals bepaald in artikelen VIII.26 tot VIII.37, maar ook op de wijze waarop 
de instelling tegemoetkomt aan de bepalingen van en toelichtingen bij artikelen VIII.38 
tot VIII.40 inzake gebruik van de geavanceerde meetbenadering op groepsniveau, en 
artikel VIII.44 inzake gecombineerd gebruik van methodes.    

 
Bij haar beoordeling van de naleving van bovenvermelde voorwaarden zal de CBFA 
uiteraard - zoals onder de basisindicatorbenadering en de standaardbenadering - 
rekening houden met het proportionaliteitsbeginsel. In het bijzonder dient de organisatie 
van de instelling aangepast te zijn aan de aard, de omvang, de complexiteit en het 
operationeel risicoprofiel van de instelling.  Dit neemt niet weg dat een kleine of 
middelgrote instelling die gebruik wenst te maken van de geavanceerde meetbenadering 
er rekening moet mee houden dat de CBFA bepaalde verwachtingen zal koesteren zoals 
voor een grote instelling.  
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b. Parallelle berekening (“Parallel run”) 
 

De instelling dient ingevolge artikel VIII.25, § 2, gedurende een periode van ten minste 
een jaar vóór de aanwending ervan voor de berekening van het eigenvermogensvereiste 
het intern model effectief in gebruik te hebben in het kader van haar intern risicobeheer.  
De “use test” zoals opgelegd door artikel VIII.26, § 2, dient derhalve in feite reeds bij 
voorbaat te worden vervuld, hetgeen betekent dat de instelling de nodige systemen 
geïmplementeerd dient te hebben tegen ten laatste één jaar vóór die datum van 
aanwending.   
 
Tijdens deze periode legt de instelling de resultaten zoals berekend door het model 
periodiek voor aan de CBFA overeenkomstig de praktische schikkingen inzake parallelle 
berekening opgenomen in de uniforme brief van 15 februari 2006 van de CBFA.   
 
De periode van de parallelle berekening moet de CBFA de mogelijkheid bieden, tijdig en 
in nauw overleg met de instelling de werking en de resultaten van de systemen in 
realistische omstandigheden te observeren, en na te gaan of de aanpak van de instelling 
betrouwbaar en aangepast is.  Zo nodig kunnen nog bijsturingen worden gesuggereerd 
opdat bijtijds beantwoord zou kunnen worden aan alle kwalitatieve en kwantitatieve 
voorwaarden die zijn verbonden aan het gebruik van de geavanceerde meetbenadering.   

 
 

c. Uitrol (“Roll out”) 
 

De instelling dient met de CBFA een bindend tijdsschema overeen te komen waarbinnen 
de geavanceerde meetbenadering uitgerold zal worden overeenkomstig de bepalingen 
van artikel VIII.25, § 3.  Tijdens deze periode van tijdelijk gecombineerd gebruik van 
verschillende berekeningsmethodes (zie in dit verband overigens ook artikel VIII.44) 
dient erop te worden toegezien dat alle juridische entiteiten, kantoren en bedrijfslijnen 
die deel uitmaken van het toepassingsgebied van de berekeningen van het reglementair 
eigenvermogensvereiste voor operationeel risico, daadwerkelijk  volgens de een of 
andere berekeningsmethode worden verwerkt.   
 
Zowel de lengte van de uitrolperiode als de opeenvolgende stappen binnen die periode 
verdienen bijzondere aandacht.   
 
Zo dient het uitrolplan een welbepaalde einddatum te hebben.  De aldus vastgelegde 
periode moet enerzijds voldoende kort zijn opdat de instelling zich de nodige discipline 
zou opleggen om binnen een redelijke termijn haar geavanceerd meetsysteem op zeer 
brede basis toe te passen, en anderzijds voldoende lang opdat steeds de nodige kwaliteit 
van governance, gegevens, methodologie en uitkomsten verzekerd zou blijven.  
     
Voor het vastleggen van de opeenvolgende stappen binnen de uitrolperiode zal de 
riskantheid van de achtereenvolgens toe te voegen juridische entiteiten, kantoren of 
bedrijfslijnen een belangrijke factor zijn.  
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De instelling dient over systemen en procedures te beschikken die tijdig en op gepaste 
wijze de consistentie bewaken van het tijdelijk gebruik van verschillende meetmethodes 
en die oog hebben voor de in het uitrolplan verwerkte aandachtspunten zoals 
significantie, materialiteit en timing. 

     
De CBFA legt geen uniforme en strakke definities op van de noties “significant deel van 
de operationele risico’s” en “aanzienlijk deel van haar activiteiten” zoals opgenomen in  
artikel VIII.25, § 3.  Zij wenst de aanvragen van de instellingen geval per geval te 
beoordelen en zal daarbij op billijke wijze een gelijkwaardige behandeling van de 
verschillende instellingen nastreven.  In het bijzonder zal bij de appreciatie rekening 
worden gehouden met het belang, vanuit het oogpunt operationeel risico, van de 
individuele dochters, kantoren, bedrijfslijnen, enz. voor het totale risicobeeld van de 
instelling.  

 
 

d. Met haar mededeling 2008_20 van 12 november 2008 heeft de CBFA nadere informatie 
verschaft over haar prudentiële verwachtingen in verband met de opvolging (naderhand, 
dus na de initiële erkenning) van de naleving van eventuele opgelegde voorwaarden 
("terms and conditions") bij de erkenning van een geavanceerde meetbenadering, in 
verband met de continue toetsing van de naleving van de in het reglement vastgelegde 
minimumvereisten, en in verband met de opvolging van enerzijds significante en 
anderzijds niet-significante wijzigingen aan het goedgekeurde model. 
 
De mededeling gaat onder meer in op de documentatie en interne dossiers die de 
instelling daaromtrent dient aan te leggen, op het intern beleid dat ze dient uit te 
stippelen rond het onderscheid tussen significante en niet-significante wijzigingen, en op 
de inhoud en timing van de aanvraagdossiers die ze in voorkomend geval dient te richten 
aan de CBFA. 
 
Indien een instelling de toelatingsvoorwaarden voor het gebruik van de geavanceerde 
meetbenadering niet meer naleeft, legt ze zonder verwijl een herstelplan voor aan de 
CBFA, of toont ze aan dat de impact van de niet-naleving verwaarloosbaar is. 

 
De CBFA kan tijdelijk - in afwachting van de implementatie van het herstelplan - of 
permanent - in geval van significante tekortkomingen of indien het herstelplan niet wordt 
nageleefd - de instelling het gebruik van de geavanceerde meetbenadering ontzeggen 
zodat de instelling gebruik dient te maken van een minder geavanceerde methode. 
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Onderafdeling I - Kwalitatieve voorwaarden 

Art. VIII.26   

§ 1.  De instelling beschikt over een onafhankelijke risicobeheerfunctie voor het operationeel 
risico. 

 
§ 2.  Het intern systeem voor meting van het operationeel risico is in hoge mate geïntegreerd in 

het dagelijkse proces van risicobeheer van de instelling. 
 
§ 3. Over de blootstelling aan operationeel risico en geleden verliezen wordt geregeld 

gerapporteerd.  De instelling beschikt over de nodige procedures om in voorkomend geval passende 
correctieve maatregelen te nemen. 

 
§ 4. Het risicobeheersysteem van de instelling is naar behoren schriftelijk vastgelegd.  De 

instelling beschikt over procedures om de naleving te verzekeren en over een beleid voor de 
behandeling van niet-naleving. 

 
§ 5.  De gegevensstromen en procedures in verband met het risicomeetsysteem zijn doorzichtig 

en toegankelijk.    
 
§ 6. De risicobeheerprocessen en -meetsystemen voor het operationele risico maken het 

voorwerp uit van geregelde onderzoeken door interne en/of externe auditors. 
 
§ 7.   De instelling beschikt over bevredigend functionerende validatieprocedures.  

 
 

a. Algemeen / deugdelijk bestuur 
 

De CBFA verwacht dat de instellingen zich doorheen het spectrum van aangeboden 
methodes bewegen, naarmate zij ook voor interne doeleinden overstappen naar 
geavanceerde beheers- en meetmethodes.   Hoewel de kwalitatieve voorwaarden voor het 
gebruik van de geavanceerde meetbenadering geen uitdrukkelijke herhaling bevatten van 
de voorwaarden voor het gebruik van de standaardbenadering zoals voorgeschreven door 
artikel VIII.11, spreekt het dan ook vanzelf dat die voorwaarden, onverminderd de meer 
verregaande vereisten van artikel VIII.26, mutatis mutandis ook hier van toepassing zijn.    
 
Aan een instelling die gebruik maakt van de geavanceerde meetbenadering wordt 
bijvoorbeeld niet formeel opgelegd dat ze te allen tijde in staat moet zijn om ook de 
berekeningen volgens de standaardbenadering of de basisindicatorbenadering te maken.  
Toch verwacht de CBFA van een dergelijke instelling dat zij klaar staat om - weze het bij 
benadering - bedoelde eenvoudiger berekeningsmethodes te kunnen toepassen, niet alleen 
als mogelijke toetssteen, voor interne beheersdoeleinden, voor de resultaten bekomen 
volgens de geavanceerde meetbenadering, maar ook vanuit de bekommernis toegelicht bij 
artikelen VIII.6 en VIII.25 (eventuele verplichte overstap naar een andere methode). 
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Zoals voor de standaardbenadering (zie de toelichting bij artikel VIII.11) zal de naleving 
door de instelling van een aantal kwalitatieve voorwaarden voor het gebruik van de 
geavanceerde meetbenadering door de CBFA getoetst kunnen worden aan de beginselen 
die ze in voorkomend geval uitvaardigt omtrent, enerzijds, het deugdelijk bestuur van een 
instelling, en, anderzijds, gezonde praktijken inzake het beheer van het operationeel risico.      
 
De verwachtingen ten aanzien van het hoogste bestuursorgaan en de effectieve leiding van 
een instelling zoals verwoord in de toelichting bij artikel VIII.11, zijn ook van toepassing 
op instellingen die gebruik maken van een geavanceerde meetbenadering.  Ook in die 
instellingen kan geen afbreuk worden gedaan aan de noodzakelijke betrokkenheid en de 
toezichtfunctie van het hoogste bestuursorgaan, noch aan zijn uiteindelijke 
verantwoordelijkheid, en dit onverminderd eventuele delegaties van bevoegdheden, de 
oprichting van onafhankelijke controlefuncties, enz.  
 
De hiernavolgende principes met betrekking tot de rol van het hoogste bestuursorgaan en 
de effectieve leiding hernemen grotendeels de overeenstemmende passage van de 
toelichting bij artikel VIII.11 (standaardbenadering), maar worden hier aangevuld met 
enkele bijkomende beginselen in de context van het gebruik van een geavanceerde 
meetbenadering.  
 
Het hoogste bestuursorgaan van een instelling die gebruik maakt van een geavanceerde 
meetbenadering zal onder meer : 
- het algemeen raamwerk en alle belangrijke beleidslijnen inzake het 

operationeelrisicobeheer goedkeuren; deze beleidslijnen dienen aan te sluiten bij de 
algemene strategie van de instelling, haar graad van deskundigheid en haar bereidheid 
om risico’s op te nemen (“risk appetite / risk tolerance”) ; 

- effectief toezicht uitoefenen ; 

- het algemeen risicoprofiel van de instelling volgen en zich ervan vergewissen dat dit 
risicoprofiel, met inbegrip van het operationeel risico, wordt geschraagd door 
voldoende eigen vermogen. 

 

De effectieve leiding (in voorkomend geval het directiecomité) van de instelling zal onder 
meer zorgen voor : 

- schriftelijke beleidslijnen en procedures ter omkadering van het 
operationeelrisicobeheer ; 

- duidelijk afgelijnde verantwoordelijkheden en bevoegdheden voor de 
operationeelrisicobeheerfunctie en de onafhankelijkheid van die functie ; 

- voldoende middelen voor het risicobeheer, en dit zowel in termen van technische 
middelen, als in termen van personeelsbezetting ; 

- adequate systemen voor risicometing ; 
- een systeem van nauwkeurige en tijdige interne rapportering inzake risico’s ; 

- doeltreffende interne controles ; 
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- een periodieke maar minstens jaarlijkse beoordeling van de aangepastheid van het 
risicobeheer aan de aard en omvang van de producten en activiteiten van de instelling ; 

- periodieke informatie aan het hoogste bestuursorgaan, in voorkomend geval via het 
auditcomité, omtrent de stand van zaken van het risicobeheer. Deze rapportering moet 
het hoogste bestuursorgaan in het bijzonder informeren omtrent de omvang en aard van 
de gelopen risico’s en of de risico’s vallen binnen de door haar vastgestelde bereidheid 
om risico’s te nemen. 

 
b. Onafhankelijke risicobeheerfunctie voor het operationeel risico 

 
Ingevolge conceptuele verschillen tussen het operationeel risico en de andere 
risicosoorten kan ook het beheer van dit risico eigen accenten vergen.   Risicosoorten 
zoals krediet- en marktrisico’s worden bewust en actief genomen door de instelling om 
inkomen te genereren via welbepaalde activiteiten, terwijl het operationeel risico 
ongewenst en inherent aanwezig kan zijn in elk van haar activiteiten.  De omvang van 
de voor de instelling aanvaardbare krediet- of marktrisico’s kan dan ook door het 
risicobeheer worden gedefinieerd, gemeten en beperkt aan de hand van een kwantitatief 
intern limietsysteem, terwijl het minder evident is, in de context van het beheer van het 
operationeel risico te werken met dergelijke limieten (hoewel ook dit risico ingeperkt 
kan worden via interne-controlemaatregelen, verzekeringspolissen, enz.).   
 
De invulling van de rol van de operationeelrisicobeheerfunctie en de naleving van 
onafhankelijkscriterium zoals opgelegd door artikel VIII.26, § 1, vergen dan ook 
bijzondere aandacht.  
 
De operationeelrisicobeheerfunctie zorgt voor het ontwerp, de ontwikkeling, de 
implementatie, de uitvoering en de handhaving van het operationeelrisicobeheer.   
 
Zij is onder meer, op doorlopende basis, belast met : 

- de procedures inzake definitie, documentatie en inzameling van de vier elementen 
nodig voor de geavanceerde meetbenadering voor het operationeel risico (zie ook 
artikel VIII.27, § 2) ; 

- de meetmethodologie ; 

- de bewakings- en rapporteringssystemen ; 
- de handhaving van de naleving van de kwalitatieve voorwaarden voor het gebruik 

van de geavanceerde meetbenadering ; 
- de handhaving van de naleving van de kwantitatieve voorwaarden voor het gebruik 

van de geavanceerde meetbenadering. 
 

De operationeelrisicobeheerfunctie ziet er geregeld op toe dat de werking van de 
beheersystemen in al hun componenten en van de procedures inzake meting van het 
operationeel risico beantwoordt aan de verwachtingen.    
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De expertise en kennis van de leden belast met de operationeelrisicobeheerfunctie 
dienen in overeenstemming te zijn met de complexiteit van de gebruikte modellen en van 
de producten en activiteiten, zelfs indien de instelling de modellen extern heeft 
verkregen.  De technische kennis moet bovendien voldoende gespreid zijn, zodat de 
instelling niet afhankelijk is van één of twee sleutelfiguren.  
 
 
De operationeelrisicobeheerfunctie dient onafhankelijk te zijn van de operationele kant 
van de verrichtingen.  Aangezien de activiteiten van de operationeelrisicobeheerfunctie 
een veelvoud van gebieden en bedrijfseenheden kunnen overspannen, zal de lokalisering 
van deze functie in de organisatorische structuur van de instelling hiermee rekening 
houden en een structuur volgen die best aansluit bij haar beheers- en 
opvolgingsraamwerk.  Indien de instelling over een centrale operationeelrisico-eenheid 
beschikt en over operationeelrisicopersoneel verspreid over de lokale entiteiten 
(dochters, kantoren, bedrijfslijnen, …), dan wordt er op toegezien dat de lokale 
operationeelrisicopersoneelsleden de richtlijnen van de centrale eenheid volgen.  Een 
en ander vergt duidelijke verantwoordelijkheidsafbakeningen en rapporteringslijnen.          

 
c. Integratie in het risicobeheer (“use test”) 

 
Ingevolge artikel VIII.26, § 2, dient het intern meetsysteem van het operationeel risico in 
hoge mate geïntegreerd te zijn in het dagelijkse proces van risicobeheer van de instelling.  
Aan deze gebruiksproef (de zogenaamde “use test”) dient doorlopend te worden voldaan, 
niet enkel vanaf het ogenblik van de daadwerkelijke aanwending van het intern model 
voor de berekening van het eigenvermogensvereiste, maar ook reeds gedurende een 
periode van ten minste één jaar vóór die datum.  In dit verband wordt verwezen naar de 
toelichting bij de parallelle berekening, in de context van artikel VIII.25. 
 
De wijze en mate van integratie in het risicobeheer wordt door de instelling gestaafd aan 
de hand van concrete overtuigingselementen.   
 
Van de instelling wordt in het bijzonder verwacht dat ze kan aantonen dat het systeem : 
-  niet louter voor reglementaire doeleinden wordt gebruikt ; 

-  mee evolueert naarmate de instelling bijkomende ervaring opdoet in technieken en 
oplossingen van operationeelrisicobeheer ; 

-  het beheer van het operationeel risico binnen de instelling ondersteunt en verbetert ; 
-  de instelling effectief baat bijbrengt in de organisatie van haar beheer en de 

beheersing van het operationeel risico.  
 
 Bij haar toezicht terzake zal de CBFA onder meer rekening houden met de "Guidelines on 

the use test for AMA institutions" die het Committee of European Banking Supervisors 
(CEBS) bekendmaakte in september 2009.  Bedoeld document beschrijft een aantal 
overtuigingselementen die de instellingen in dit verband kunnen hanteren. 
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d. Interne rapportering 
 

Interne informatiedoorstroming omtrent het operationeel risico vormt een essentieel 
onderdeel van het ruimere interne beleidsinformatiesysteem en ondersteunt een pro-actief 
operationeelrisicobeheer.   
 
Ingevolge artikel VIII.26, § 3, legt de instelling duidelijk vast welke informatie met welke 
frequentie aan wie moet worden gerapporteerd, en ziet ze er op toe dat het 
rapportagesysteem aangepast blijft aan wijzigende omstandigheden. 
 
Frequentie, inhoud en vorm van de rapportage zijn aangepast aan de aard, de omvang en 
de complexiteit van de activiteit van de instelling en in het bijzonder van de eraan 
verbonden operationele risico’s.  
 
Frequentie, inhoud en vorm van de rapportage worden bovendien vastgelegd rekening 
houdend met de positie, de taken en de verantwoordelijkheden van de ontvanger (hoogste 
bestuursorgaan, effectieve leiding, risicobeheerders, directie van dochters, kantoren en 
bedrijfslijnen, interne auditfunctie, enz.)   Alleszins dient de verstrekte informatie zo 
duidelijk en precies te zijn dat de personen aan wie de rapportering gebeurt haar correct 
kunnen interpreteren, zeker met betrekking tot de resultaten van het model.  

 
   

e.  Schriftelijke documentatie 
 

Zowel de risicobeheerbeginselen en -processen als de technieken voor de meting van het 
operationeel risico worden ingevolge artikel VIII.26, § 4, naar behoren schriftelijk 
vastgelegd en gedocumenteerd.  Dit geldt ook indien de instelling haar meetsysteem 
extern heeft verkregen. 
 
Deze documentatie wordt bijgewerkt en beheerd door de operationeelrisicobeheerfunctie. 
 
De documentatie omtrent het meetsysteem omvat onder meer de volgende informatie : 
- een wiskundige omschrijving van het model ; 

-  een niet-wiskundige omschrijving van het model, met in het bijzonder definities van de 
gebruikte technische termen ;  

- informatie over de data aan de hand waarvan de modelberekeningen gebeuren 
(identificatie, bronnen, coherentie, frequentie, …) ; 

- de hypothesen waarvan het model uitgaat en de testresultaten ingeval zij zich voordoen 
(aantonen of het model de risico’s systematisch over- of onderschat) ; 

- een motivering voor de verschillende keuzes die werden gemaakt bij zijn ontwikkeling, 
en een inschatting van hun impact op de nauwkeurigheid van het model (bijvoorbeeld : 
modeltechniek, observatieperiode, wegingsfactoren, het niet opnemen van bepaalde 
risicofactoren, methode voor omslag over bepaalde elementen (bv. mapping-
methodes), duur van de houdperiode ; 
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- een overzicht van de wijzigingen die in het model werden aangebracht, met vermelding 
van de impact van de wijzigingen op de resultaten van de modelberekeningen ; met 
haar mededeling 2008_20 van 12 november 2008 heeft de CBFA overigens nadere 
informatie verschaft over de prudentiële verwachtingen bij enerzijds significante en 
anderzijds niet-significante wijzigingen aan het door de CBFA goedgekeurde model, 
onder meer wat de intern bij te houden documentatie ("permanent intern dossier") 
betreft ; 

- informatie over de wijze waarop de resultaten van het model in de verschillende 
rapporteringsstaten worden opgenomen ; 

- de methodologie en de resultaten van de controle ex post (onder meer eventuele 
backtesting) ; 

- de gebruikte methodologie en scenario’s voor crisissimulatie (voor zover dit niet reeds 
opgevangen wordt via in het model verwerkte scenario-analyses). 

 
 

f. Gegevens : kwaliteit ; documentatie; doorzichtigheid en toegankelijkheid van 
gegevensstromen en procedures 

 
Artikel VIII.26, § 5, vraagt de nodige doorzichtigheid en toegankelijkheid van de 
gegevensstromen en procedures.  Ook in dit verband dient de nodige documentatie in de 
instelling voorhanden te zijn, en dienen de nodige interne controleprocedures te worden 
ingesteld. 
 
Ten behoeve van het operationeelrisicobeheer worden heel wat gegevens (data) 
ingezameld en opgeslagen.  De nodige maatregelen dienen te worden getroffen die borg 
staan voor de kwaliteit van de gegevens (volledigheid, consistentie, betrouwbaarheid, 
tijdigheid, ...).  Ook de relevantie van externe gegevens dient hierbij te worden betrokken.  
 
Het spreekt bovendien vanzelf dat de ondersteunende IT-systemen van de instelling voor 
het operationeelrisicobeheer onder meer volgende elementen dienen te verzekeren : 
- de nodige beschikbaarheid en het onderhoud van alle relevante gegevensbestanden ; 

- de nodige capaciteit voor modellering en berekening ; 
- de nodige controles op de gegevensinwinningsprocedures ; 

- de integriteit van de gegevens. 
Bedoelde IT-systemen dienen ingepast te worden in de algemene 
bedrijfscontinuïteitsplannen van de instelling.  Onder meer dient er op toegezien dat de 
gegevens steeds gerecupereerd kunnen worden.  

 
 

g. Interne validatie 
 

Interne validatie door de instelling zoals bedoeld in artikel VIII.26, § 7, heeft betrekking 
op zowel de gehanteerde meetmethode als de beheerprocessen. 
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De beginselen die worden opgelegd voor de interne validatie van de geavanceerde 
meetmethodes en beheerprocessen voor het kredietrisico, gelden ook voor het operationeel 
risico.  Dit betekent dat de validatie door de instelling van haar geavanceerde 
meetbenadering dient te beantwoorden aan volgende principes : 

- de instelling zelf is verantwoordelijk voor de validatie ; 
- de instelling beschikt over een duidelijke, aangepaste en gedocumenteerde 

validatiemethodologie ; 
- verschillende validatiemethodes- en technieken zijn mogelijk; ze dienen rekening te 

houden met wijzigende markt- en bedrijfsomstandigheden ; 
- validatie dient zowel de kwantitatieve als kwalitatieve elementen te omvatten ; 

- de validatieprocedures en -uitkomsten dienen het voorwerp uit te maken van 
onafhankelijk onderzoek. 

 
De CBFA verwacht dat de personen verantwoordelijk voor de interne validatie niet 
dezelfden zijn als de personen verantwoordelijk voor het ontwerp, de ontwikkeling en de 
implementatie van de te valideren systemen.   
 
 

h. Interne audit en operationeel risico 
 

De algemene beginselen inzake interne audit zijn van toepassing op de audit-activiteiten 
met betrekking tot operationeelrisicobeheer en meetmethodes. 
 
Ingevolge artikel VIII.26, § 6, besteedt de interne audit bij de uitvoering van zijn opdracht 
onder meer aandacht aan de : 
- organisatie van het operationeelrisicobeheer ; 

- adequaatheid van de documentatie van het model ; 
- adequaatheid en naleving van de interne valideringsprocedures ; 

- naleving van de geldende procedure bij modelwijziging ; 
- naleving van de rapporteringsvereisten ; 

- integratie van het model in het risicobeheer ;  
- mate van opneming van de operationele risico’s in het model ; 

- integriteit van de systemen voor verwerking en beleidsinformatie ; 
- kwaliteit van de gegevensbronnen (consistentie, betrouwbaarheid, continuïteit, 

tijdigheid, synchroniciteit); 
- kwaliteit en nauwkeurigheid van het model en van de controle ex post ; 

- kwaliteit van de crisissimulaties. 
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De frequentie van de interne audits wordt opgevoerd wanneer tekortkomingen of 
betekenisvolle problemen worden ontdekt. 

 

Onderafdeling II – Kwantitatieve voorwaarden 

Algemeen 

Art. VIII.27 

§ 1.  Bij de berekening van haar eigenvermogensvereiste voor het operationeel risico houdt de 
instelling rekening met zowel verwachte als onverwachte verliezen, tenzij ze kan aantonen dat 
verwachte verliezen naar behoren in aanmerking worden genomen in haar interne bedrijfspraktijk.  De 
meting van het operationele risico moet rekening houden met potentieel ernstige gebeurtenissen, en een 
mate van deugdelijkheid halen die vergelijkbaar is met een betrouwbaarheidsinterval van 99,9 % over 
een periode van één jaar.  

 
§ 2.  Om aan de in § 1 bedoelde mate van deugdelijkheid te kunnen voldoen, vertoont het door 

de instelling gehanteerde systeem voor de meting van het operationele risico bepaalde essentiële 
kenmerken.  Tot deze kenmerken behoren het gebruik van interne gegevens, externe gegevens, 
scenario-analyse en factoren inzake bedrijfsomgeving en interne controlesystemen.  De instelling 
beschikt over een schriftelijk vastgelegde methode voor de inpassing van het relatief belang van deze 
vier elementen in haar systeem voor de meting van het operationele risico.  

 
§ 3.  Het risicomeetsysteem calculeert de belangrijkste risicobepalende factoren in, die van 

invloed kunnen zijn op de ramingen van de ernstigste verliezen. 
 
§ 4.  Correlaties tussen uit het operationele risico voortvloeiende verliezen die in afzonderlijke 

ramingen zijn opgenomen mogen slechts worden erkend indien de instelling naar behoren kan aantonen 
dat de systemen waarmee zij de correlaties meet deugdelijk zijn, op integere wijze worden toegepast en 
de onzekerheid waarmee dergelijke correlatieramingen zijn omgeven, met name in perioden van stress, 
in aanmerking nemen.  De instelling valideert haar correlatiehypothesen op grond van passende 
kwantitatieve en/of kwalitatieve technieken. 

 
§ 5.  Het risicomeetsysteem is intern consistent en vermijdt dubbeltellingen met  kwalitatieve 

beoordelingen of risicomatigingstechnieken die reeds in de berekeningen voor andere deelgebieden van 
dit reglement worden erkend. 
 

a. Verwachte verliezen 
 

Ingevolge artikel VIII.27, § 1, dient een instelling bij de berekening van haar 
eigenvermogensvereiste voor het operationeel risico volgens de geavanceerde 
meetbenadering rekening te houden met zowel verwachte als onverwachte verliezen, tenzij 
ze kan aantonen dat verwachte verliezen naar behoren in aanmerking worden genomen in 
haar interne bedrijfspraktijk. 
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Een instelling die de CBFA ervan wil overtuigen dat de verwachte verliezen naar behoren 
in aanmerking worden genomen in haar interne bedrijfspraktijk, dient onder meer 
rekening te houden met volgende beginselen : 

 
- De wijze waarop de instelling de verwachte verliezen raamt, dient consistent te zijn 

met de wijze waarop ze het totale eigenvermogensvereiste voor verwachte plus 
onverwachte verliezen berekent in de context van haar geavanceerde meetbenadering. 

 
- Voor verwachte verliezen die niet gedekt worden door reglementair eigen vermogen of 

door aangelegde voorzieningen dient de instelling aan te tonen dat ze een hoge mate 
van voorspelbaarheid en stabiliteit vertonen, en dat het ramingsproces consistent 
wordt toegepast.   
 

- De omvang van de aanvaardbare dekking wordt beperkt tot de omvang van het 
verwacht verlies berekend in de context van de geavanceerde meetbenadering 
(bijvoorbeeld modus, mediaan, gemiddelde, ... berekend op een volledige 
waarschijnlijkheidsverdeling).  De instelling dient de gemaakte keuze van de 
ramingswijze van de verwachte verliezen te motiveren. 

 
- Enkel onmiskenbare eigenvermogensubstituten, alsook elementen die anderszins met 

een hoge graad van zekerheid over een tijdshorizon van één jaar beschikbaar zijn ter 
dekking van verwachte verliezen, kunnen als aanvaardbare dekking in rekening 
worden genomen. 

 
- De instelling dient de wijze waarop ze de verwachte verliezen raamt en in aanmerking 

neemt in haar interne bedrijfspraktijk goed te documenteren.  
 

In de mate dat door de instelling gehanteerde budgetteringstechnieken voor het 
eerstkomend jaar (en in het bijzonder de daarin opgenomen confrontatie van verwachte 
inkomsten met verwachte verliezen) beantwoorden aan bovenstaande voorwaarden, 
kunnen ze eventueel in aanmerking komen als mogelijke dekking.   

 
b. Betrouwbaarheidsinterval 

 
Ingevolge artikel VIII.27, § 1, dient een instelling bij de berekening van haar 
eigenvermogensvereiste voor het operationeel risico volgens de geavanceerde 
meetbenadering, rekening te houden met potentieel ernstige gebeurtenissen, en een mate 
van deugdelijkheid te halen die vergelijkbaar is met een betrouwbaarheidsinterval van 
99,9 % over een periode van één jaar. 
 
Een rechtstreekse meting aan het interval van 99,9 % kan evenwel, bijvoorbeeld ingevolge 
de beperkte beschikbaarheid van gegevens met betrekking tot ernstige gebeurtenissen, de 
betrouwbaarheid en stabiliteit van de meting aantasten. 
 
Met het oog op een meer betrouwbare en stabielere meting kan in dergelijke 
omstandigheden worden aanvaard dat de instelling een initiële meting doet aan een lager 
(weliswaar nog steeds hoog) interval, en vervolgens het resultaat op een gepaste wijze 
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transponeert (bijvoorbeeld aan de hand van “scaling”-technieken) naar het 99,9 % 
betrouwbaarheidsinterval.  De instelling dient de deugdelijkheid, geloofwaardigheid en 
betrouwbaarheid van haar techniek aan te tonen en geregeld te toetsen.  

 
 

c. Combinatie van de vier elementen 
 

Krachtens artikel VIII.27, § 2, dient de geavanceerde meetbenadering gebruik te maken 
van interne gegevens, externe gegevens, scenario-analyse en factoren inzake 
bedrijfsomgeving en interne controlesystemen, en dient de instelling te beschikken over een 
schriftelijk vastgelegde methode voor de inpassing van het relatief belang van deze vier 
elementen.  
 
De wijze waarop de vier elementen worden gecombineerd en het belang dat wordt gehecht 
aan de onderscheiden elementen behoren tot de belangrijkste verschilpunten tussen 
geavanceerde meetbenaderingen van verschillende instellingen.  Alleszins dient elk van de 
vier elementen op de één of andere wijze ingepast te worden.  Hoe zulks precies dient te 
gebeuren maakt deel uit van de toegestane flexibiliteit en kan bijvoorbeeld afhangen van 
de eigen verlieservaringen en het specifieke risicoprofiel van de instelling.  De wijze van 
combineren moet de instelling evenwel in staat stellen, tegemoet te komen aan de mate van 
deugdelijkheid zoals voorgeschreven door artikel 27, § 1.        

 
d. Correlaties 

 
Volgens artikel VIII.27, § 4, mogen correlaties tussen uit het operationele risico 
voortvloeiende verliezen die in afzonderlijke ramingen zijn opgenomen slechts worden 
erkend indien de instelling naar behoren kan aantonen dat de systemen waarmee zij de 
correlaties meet deugdelijk zijn, op integere wijze worden toegepast en de onzekerheid 
waarmee dergelijke correlatieramingen zijn omgeven, met name in perioden van stress, in 
aanmerking nemen.   
 
Het al dan niet in rekening nemen van (impliciete en expliciete) correlaties, 
afhankelijkheden (“dependencies”) en diversificatie-effecten kan een aanzienlijke impact 
hebben op de omvang van het berekend eigenvermogensvereiste volgens een geavanceerde 
meetbenadering.  
 
De CBFA verwacht dan ook dat de instelling aan deze problematiek een grondig 
onderzoek wijdt, en op basis daarvan een voorzichtig beleid ontwikkelt en documenteert.   
 
De instelling zal ernaar streven, de gegevensbestanden van verliesbedragen waarop ze 
haar berekeningen baseert, derwijze te structureren dat ze in de mate van het mogelijke 
paketten van “onafhankelijke” (“independent”) gegevens vormen.  Tegelijkertijd zal ze 
een voldoende mate van granulariteit in de gegevenspakketten en berekeningen 
betrachten, opdat de impact van elke betekenisvolle risicodrijver tot zijn recht zou kunnen 
komen. 
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Bovendien zal de instelling bijzondere aandacht besteden aan het feit dat occasionele, zeer 
ernstige gebeurtenissen meestal de doorslaggevende factor vormen in de risicoramingen 
van een geavanceerde meetbenadering.  Eventuele afhankelijkheden tussen die 
gebeurtenissen dienen met nog verhoogde waakzaamheid en voorzichtigheid te worden 
aangepakt.      

 
Nog volgens artikel VIII.27, § 4, valideert de instelling haar correlatiehypothesen op 
grond van passende kwantitatieve en/of kwalitatieve technieken.  Kwantitatieve technieken 
die werden ontwikkeld voor correlaties tussen frequente gebeurtenissen met geringe 
impact, zijn mogelijk moeilijk bruikbaar of weinig zinvol voor de occasionele, zeer 
ernstige gebeurtenissen.  Voor occasionele, zeer ernstige gebeurtenissen kan derhalve 
gebruik worden gemaakt van kwalitatieve technieken.     

 
 
Interne verliesgegevens 

Art. VIII.28 

§ 1.  De intern bekomen metingen van het operationeel risico zijn gebaseerd op een historische 
observatieperiode van ten minste vijf jaar.  Wanneer de instelling voor het eerst gebruikt maakt van een 
geavanceerde meetbenadering is een historische observatieperiode van drie jaar aanvaardbaar. 

 
§ 2.  De historische interne verliesgegevens zijn volledig in die zin dat zij betrekking hebben op 

alle belangrijke activiteiten en blootstellingen aan risico’s van alle betrokken deelsystemen en 
geografische locaties van de instelling.  De instelling kan aantonen dat eventuele uitgesloten 
activiteiten en/of blootstellingen aan risico’s, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen genomen, geen 
belangrijke invloed hebben op de totale raming van het operationeel risico.  De instelling hanteert 
passende minimumverliesdrempels voor de interne inzameling van verliesgegevens.  

 
§ 3.  Naast informatie over brutoverliesbedragen zamelt de instelling informatie in over de 

datum van de gebeurtenis en de eventuele recuperatie van brutoverliesbedragen, en houdt zij 
beschrijvingen bij van de drijvers en oorzaken van de verliesgebeurtenis. 

 
§ 4.  Uit het operationeel risico voortvloeiende verliezen die verband houden met kredietrisico 

en die tot dusverre gewoonlijk in de interne gegevensbestanden voor kredietrisico werden opgenomen, 
worden geregistreerd in de gegevensbestanden voor operationeel risico en aldaar afzonderlijk 
geïdentificeerd.  Zolang dergelijke verliezen met het oog op de berekening van het 
eigenvermogensvereiste behandeld worden als kredietrisico door instellingen die gebruik maken van 
een interneratingbenadering zoals bedoeld in titel VI, komen ze niet tussen in het bepalen van de 
omvang van het eigenvermogensvereiste voor operationeel risico. 

 
§ 5.  Uit het operationeel risico voortvloeiende verliezen die verband houden met marktrisico’s 

worden met het oog op de berekening van het eigenvermogensvereiste behandeld als operationele 
risico’s.  Ze komen niet tussen in het bepalen van de omvang van het eigenvermogensvereiste voor de 
marktrisico’s.   
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§ 6.  De instelling beschikt over schriftelijk vastgelegde procedures om te beoordelen of 
historische verliesgegevens nog steeds relevant zijn, met inbegrip van situaties waarbij op het eigen 
oordeel wordt afgegaan of gebruik kan worden gemaakt van herijking of andere aanpassingen, in 
hoeverre die procedures mogen worden gebruikt, en wie bevoegd is om terzake beslissingen te nemen. 
 

Met toepassing van artikel VIII.28 dient de instelling een specifiek beleid en criteria te 
ontwikkelen en te documenteren voor het inzamelen, bijhouden en aanwenden van een 
intern verliesgegevensbestand inzake operationeel risico, voor de geavanceerde 
meetbenadering.   
 
De CBFA verwacht dat de instelling bij de uitstippeling van dat beleid minstens aandacht 
zal hebben besteed aan de hiernavolgende kwesties en elementen, en er een beredeneerd 
en weloverwogen standpunt over zal hebben vastgelegd : 

 
- Onderzoek van de eventuele behoefte aan definiëring van begrippen zoals 

verliesgebeurtenis, bijna-verliesgebeurtenis (“near miss event”), “rapidly recovered 
loss event”, “multiple time loss”, “multiple effect loss”, winstgebeurtenis,  enz.   

- Afbakening, onder de aldus gedefinieerde begrippen, van de elementen die systematisch 
door de instelling ingezameld zullen worden.  

- Afbakening, binnen de systematisch in te zamelen elementen, van diegene die 
opgenomen worden in het gegevensbestand voor een berekeningsmodel gebaseerd op 
verliezen, en diegene die gebruikt worden als informatie voor andere interne 
operationeelrisicobeheerdoeleinden.    

- Timing van de opname in het verliesgegevensbestand. 
- Kwantificatie van de verliesbedragen. 

- Benodigde detailgegevens per gebeurtenis (zoals datum, bruto-verliesbedragen, 
recuperaties (onder meer ook uit verzekeringen), netto-verliesbedragen, beschrijvingen 
van de drijvers en oorzaken van de verliesgebeurtenis, enz.). 

- Vastlegging van passende minimum drempels (“minimum loss thresholds”). 

- Volledigheid, integriteit en consistentie van de ingezamelde gegevens. 
- Behandeling van verliesgegevens uit recent gekochte/verkochte of 

aangevatte/stopgezette activiteiten, bedrijfslijnen, dochters, kantoren, ... 
- Afbakening van operationele risico’s tegenover kredietrisico’s en marktrisico’s. 

- Beantwoording aan de vereisten van artikel VIII.29. 
 

Ingevolge artikel VIII.28, § 1, dient de historische observatieperiode ten minste vijf jaar 
aan verliesgegevens te omvatten (drie jaar wanneer de instelling voor het eerst gebruikt 
maakt van een geavanceerde meetbenadering).   
 
Een observatieperiode van langer dan vijf jaar kan aangewezen zijn, bijvoorbeeld om 
voldoende gegevens in te zamelen over infrequente, zeer ernstige gebeurtenissen.  In dat 
geval moet de instelling evenwel aandacht hebben voor de omstandigheid dat de oudste 
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gegevens minder relevant zouden kunnen zijn voor het huidige risicoprofiel van de 
instelling en derhalve een aangepaste behandeling kunnen vergen.   

Art. VIII.29 

§ 1.  De instelling is in staat haar historische interne verliesgegevens toe te wijzen aan de 
bedrijfslijnen bedoeld in artikel VIII.16 en aan de soorten gebeurtenissen bedoeld in § 2, en de aldus 
toegewezen gegevens over te maken aan de CBFA. Verliesgebeurtenissen die een negatief effect op de 
gehele instelling hebben, mogen wegens uitzonderlijke omstandigheden aan een bijkomende 
bedrijfslijn Ondernemingsposten (Corporate items) worden toegewezen.  

 
§ 2.  De hiernavolgende lijst bevat de soorten gebeurtenissen zoals bedoeld in § 1 en hun 

definitie. 
 
Interne fraude 
  
Verliezen als gevolg van handelingen waarbij ten minste één interne partij betrokken is en waarmee 
wordt beoogd te frauderen, eigendommen te verduisteren, of de wet- of regelgeving of het 
ondernemingsbeleid te ontduiken of te omzeilen, met uitzondering van gebeurtenissen in verband met 
ongelijkheid /discriminatie. 
 
Externe fraude 
 
Verliezen als gevolg van door een derde partij gestelde handelingen waarmee beoogd wordt te 
frauderen, eigendommen te verduisteren, of de wet- of regelgeving te ontduiken of omzeilen. 
 
Tewerkstellingpraktijken en veiligheid op de werkplaats  
 
Verliezen als gevolg van handelingen die niet in overeenstemming zijn met wetgeving of 
overeenkomsten op het gebied van werkomstandigheden, gezondheid of veiligheid, als gevolg van de 
uitkering van schadevergoeding voor letsel, of als gevolg van gebeurtenissen in verband met 
ongelijkheid/discriminatie. 
 
Cliënten, producten en bedrijfspraktijken 
 
Verliezen als gevolg van het onopzettelijk of uit onachtzaamheid niet nakomen van een professionele 
verplichting (met inbegrip van fiduciaire of geschiktheidseisen) jegens bepaalde cliënten, of als gevolg 
van de aard of het ontwerp van een product. 
 
Schade aan fysieke activa 
 
Verliezen als gevolg van verlies van of schade aan fysieke activa door natuurrampen of andere 
gebeurtenissen. 
 
Verstoring van bedrijfsactiviteiten  en systeemfalen 
 
Verliezen als gevolg van een verstoring van bedrijfsactiviteiten of systeemfalen. 
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Uitvoering, levering en procesbeheer 
 
Verliezen als gevolg van falende transactieverwerking of procesbeheer of als gevolg van relaties met 
handelspartners en verkopers. 
 

§ 3.  Ten behoeve van de in § 1 bedoelde toewijzingen maakt de instelling gebruik van 
schriftelijk vastgelegde, objectieve criteria.  De instelling hanteert specifieke criteria voor de toewijzing 
van verliesgegevens die het gevolg zijn van een gebeurtenis in een gecentraliseerde afdeling of 
activiteit zich over meer dan één bedrijfslijn uitstrekt, of van chronologisch samenhangende 
gebeurtenissen. 
 

Ingevolge artikel VIII.29 dient de instelling in staat te zijn, ten behoeve van de CBFA haar 
interne verliesgegegevens toe te wijzen (“mapping”) aan de acht bedrijfslijnen zoals 
bedoeld in artikel VIII.16 en eventueel een bijkomende bedrijfslijn Ondernemingsposten, 
en de zeven soorten gebeurtenissen zoals bedoeld in artikel VIII.29, § 2.   
 
De instelling dient in dit verband een specifiek toewijzingsbeleid en criteria te ontwikkelen 
en te documenteren.         
 
Deze “mapping”-regel is ingegeven door de noodzaak aan het vrijwaren van althans de 
mogelijkheid tot een zekere mate van uniforme rapportering aan de toezichthouder, in een 
flexibele omgeving van gediversifieerde interne modellen.  Hij betekent geenszins dat de 
modelberekeningen in de geavanceerde meetbenadering van de instelling gebruik dienen 
te maken van diezelfde matrix.  Zo ook wordt niet van de instelling verlangd dat zij in staat 
is het berekende eigenvermogensvereiste te “mappen” over diezelfde matrix. 
 
De toelichtingen bij artikel VIII.17 met betrekking tot de toewijzing van het operationeel 
resultaat aan de individuele bedrijfslijnen in de context van de standaardbenadering, zijn 
mutatis mutandis van toepassing voor de “mapping” van de interne verliesgegevens in de 
context van de geavanceerde meetbenadering.  De bijkomende bedrijfslijn 
Ondernemingsposten is evenwel enkel bedoeld voor de "mapping" van de interne 
verliesgegevens, en niet voor het toewijzen van het operationeel resultaat.  Deze 
bijkomende bedrijfslijn dient restrictief te worden geïnterpreteerd en houdt enkel verband 
met verliesgegevens op ondernemingsniveau, bijvoorbeeld boetes ingevolge fouten in de 
financiële rapportering van de onderneming, boetes ingevolge fouten in de  
belastingaangiften van de onderneming, enz.       
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Externe verliesgegevens 

Art. VIII.30 

De instelling maakt gebruik van relevante externe gegevens, met name wanneer er reden is om aan te 
nemen dat ze blootstaat aan occasionele, doch potentieel ernstige verliezen.  De instelling beschikt over 
een systematische procedure om na te gaan in welke situaties externe gegevens moeten worden 
gebruikt, en volgens welke methodologie ze worden ingepast in haar meetsysteem.  De voorwaarden en 
praktijken inzake het gebruik van externe gegevens worden geregeld onderzocht, zijn schriftelijk 
vastgelegd, en maken het voorwerp uit van periodiek onafhankelijk onderzoek. 
 

Aangezien ervan mag worden uitgegaan dat elke instelling blootstaat aan occasionele, 
doch potentieel ernstige verliezen, verwacht de CBFA dat een instelling, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel VIII.30, in haar geavanceerde meetbenadering voor het 
operationeel risico op de een of andere wijze gebruik maakt van externe verliesgegevens. 
 
Externe gegevens zijn van bijzonder belang indien interne verlieservaringen slechts 
beperkt voorhanden zijn.  Externe gegevens kunnen overigens niet enkel informatief zijn 
voor de blootstelling aan zeer ernstige gebeurtenissen, maar ook voor de andere 
operationele risico’s.  Ze kunnen tevens van belang zijn voor het genereren van scenario-
analyses door de instelling.   
 
De bron voor dergelijke externe verliesgegevens kan bijvoorbeeld worden gevonden in een 
consortiale gegevensbank waaraan de instelling in voorkomend geval samen met andere 
instellingen deelneemt, in bijeengebrachte verzamelingen van publiek gekende informatie, 
enz.  Externe gegevens hoeven niet beperkt te blijven tot die van instellingen behorend tot 
de financiële sector.  Ook verlieservaringen uit andere sectoren kunnen relevante 
informatie aanbrengen.    
 
Externe gegevens kunnen uiteraard op verschillende wijzen en/of in een verschillend 
stadium in het model van de geavanceerde meetbenadering worden ingepast.  Het beleid 
terzake dient degelijk te worden gemotiveerd en gedocumenteerd. 
 
Van bijzonder belang is dat de instelling er in slaagt de informatie bekomen vanuit de 
externe gegevens op een aanvaardbare wijze in te werken, rekening houdend met haar 
eigen omvang en risicoprofiel.  De kwaliteit van de gehanteerde externe gegevens 
(integriteit, betrouwbaarheid, volledigheid, onderlinge consistentie, mate van detail, enz.) 
zal in dit verband een doorslaggevende rol spelen.   

 
 
Scenario-analyse 

Art. VIII.31 

De instelling maakt gebruik van deskundige scenario-analyse alsmede van externe gegevens om haar 
blootstelling aan zeer ernstige gebeurtenissen te beoordelen.  Om hun redelijkheid te verzekeren 
worden deze beoordelingen in de loop van de tijd regelmatig gevalideerd en opnieuw geëvalueerd door 
vergelijking met de feitelijke verlieservaring.  
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Een instelling dient overeenkomstig artikel VIII.31 onder meer gebruik te maken van 
scenario-analyse om haar blootstelling aan zeer ernstige verliesgebeurtenissen in te 
schatten.   
 
Scenario-analyse is van bijzonder belang indien interne verlieservaringen en/of externe 
verliesgegevens slechts beperkt voorhanden zijn.  Scenario-analyse kan overigens niet 
enkel informatief zijn voor de blootstelling aan zeer ernstige gebeurtenissen, maar ook 
voor de andere operationele risico’s. 
 
Scenario’s worden vaak gegenereerd met de hulp van in de bedrijfslijnen aanwezige 
expertise, eventueel met gebruikmaking van interne en/of externe verliesgegevens. Het 
scenariogenereringsproces en zijn onderliggende veronderstellingen dienen evenwel 
voldoende geobjectiveerd en gedocumenteerd te zijn opdat, bijvoorbeeld bij 
personeelswisselingen, de nodige consistentie in de aannemelijkheid van de gegenereerde 
scenario’s kan worden behouden.   
 
Scenario-analyse dient op gepaste wijze deel uit te maken van het meetsysteem.  Zij kan 
uiteraard op verschillende wijzen en/of in een verschillend stadium in het model van de 
geavanceerde meetbenadering worden ingepast.  Het beleid terzake dient degelijk te 
worden gemotiveerd en gedocumenteerd. 

 
 
Factoren inzake bedrijfsomgeving en interne controle 

Art. VIII.32 

§ 1.  De risicobeoordelingsmethodologie van de instelling neemt belangrijke factoren inzake 
bedrijfsomgeving en interne controle in aanmerking die haar profiel inzake het operationele risico 
kunnen wijzigen.   

 
§ 2.  Rekening houdend met de ervaring en de opinie van deskundigen van het betreffende 

bedrijfsgebied wordt de keuze van elke factor als een betekenisvolle risicodrijver gerechtvaardigd.   
 
§ 3.  De gevoeligheid van risicoramingen voor wijzigingen in de factoren en het relatieve 

belang van de verschillende factoren worden op weldoordachte wijze verwerkt.  De methodologie 
neemt niet enkel wijzigingen in het risico als gevolg van verbeteringen in het risicobeheersysteem in 
aanmerking, maar houdt ook rekening met potentieel verhoogde risico’s als gevolg van een grotere 
complexiteit van de verrichtingen of van een toename van het activiteitsvolume. 

 
§ 4.  De methodologie is schriftelijk vastgelegd en maakt het voorwerp uit van onafhankelijk 

onderzoek binnen de instelling en door de CBFA.  De procedure en zijn uitkomsten worden in de loop 
van de tijd regelmatig gevalideerd en opnieuw geëvalueerd door vergelijking met de feitelijke interne 
verlieservaring en relevante externe gegevens.  
 

Factoren inzake bedrijfsomgeving en interne controle zoals bedoeld in artikel VIII.32 zijn 
representatief voor de kwaliteit van de controle- en bedrijfsomgeving van de instelling en 
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zijn van nature toekomstgericht (“forward-looking”).  Zij bieden informatie aan over hoe 
en in welke mate het operationeel risico verminderd of verhoogd wordt door de aanwezige 
interne en externe omgeving en door wijzigingen in die omgeving.  Potentiële bronnen van 
operationeel risico zoals snelle groei en de invoering van nieuwe producten of activiteiten 
dienen daarbij eveneens aan bod te komen. 
   
Elk der factoren dient gerechtvaardigd te worden als een betekenisvolle risicodrijver, 
bijvoorbeeld op basis van de ervaring en de mening van de experten in de betreffende 
bedrijfslijn.  In de mate van het mogelijke worden factoren gehanteerd die omzetbaar zijn 
in kwantitatieve maatstaven, hetgeen verificaties vergemakkelijkt. 
  
Toch kunnen de factoren inzake bedrijfsomgeving en interne controle op verschillende 
wijzen en/of in een verschillend stadium in het model van de geavanceerde 
meetbenadering worden ingepast.  Het gebruik van kwantitatieve zogenaamde “key risk 
indicators” is dan ook slechts één, en zeker niet de enige mogelijkheid.   
 
De factoren dienen op gepaste wijze deel uit te maken van het meetsysteem.  Het beleid 
terzake dient degelijk te worden gemotiveerd en gedocumenteerd. 
 
De geavanceerde meetbenadering dient minstens die factoren in te passen die een 
betekenisvolle impact hebben op het operationeelrisicoprofiel van de instelling.  De 
geschiktheid van de factoren dient te worden aangetoond, zo mogelijk aan de hand van 
kwantitatieve empirische verliesgegevens.  Zijn voorlopig geen of onvoldoende dergelijke 
verliesgegevens voorhanden, dan dient alleszins een kwalitatieve argumentatie omtrent 
hun geschiktheid te worden aangebracht.          

 
 
Impact van verzekeringen en andere risicomatigingstechnieken 

Art. VIII.33 

Mits beantwoording aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikelen VIII.34 tot VIII.37, mag een 
instelling rekening houden met de impact van verzekeringscontracten die ze heeft aangegaan ter 
dekking van haar operationeel risico.  
 
De instelling mag rekening houden met andere risicomatigingstechnieken indien ze de CBFA ervan 
kan overtuigen dat ze aanleiding geven tot een aanzienlijk risicoverminderend effect. 

Art. VIII.34   

De aanbieder is gemachtigd om verzekering of herverzekering aan te bieden en beschikt voor haar 
capaciteit tot afwikkeling voor schadegevallen over een kredietbeoordeling van een daarvoor in 
aanmerking komende externe kredietbeoordelingsinstelling, die overeenkomstig titel V, hoofdstuk 4 is 
ingedeeld bij kredietwaardigheidscategorie 3 of beter.   
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Art. VIII.35 

Het verzekeringscontract en het systeem voor de verwerking ervan in de berekeningen door de 
instelling beantwoorden aan volgende voorwaarden: 
 

1. De verzekeringspolis heeft een oorspronkelijke looptijd van ten minste één jaar.   
 
2. De contractueel voorziene opzegtermijn voor stopzetting van het contract door de aanbieder 

bedraagt ten minste 90 dagen. 
 
3. De verzekeringspolis bevat geen uitsluitende of beperkende clausules die naar aanleiding van 

toezichtmaatregelen in werking treden of die, in het geval van een faillerende instelling, de instelling, 
de bewindvoerder of de curator beletten de door de instelling geleden schade of gemaakte kosten terug 
te vorderen, behalve indien zij betrekking hebben op gebeurtenissen die na de aanstelling van de 
bewindvoerder of na de inleiding van de liquidatieprocedure hebben plaatsgevonden.  Wel mag de 
polis boetes, sancties of schadevergoeding met een punitief karakter als gevolg van door de bevoegde 
autoriteit genomen maatregelen uitsluiten. 

 
4. De berekening inzake risicomatiging reflecteert de verzekeringsdekking op een wijze die 

doorzichtig gerelateerd is aan en consistent is met de daadwerkelijke  waarschijnlijkheid en gevolgen 
van schade waarvan bij de berekening van het eigenvermogensvereiste voor operationeel risico wordt 
uitgegaan.  

 
5. De verzekering wordt verstrekt door een derde partij.  In geval van verzekering door middel 

van captives en met de instelling verbonden ondernemingen, dient het uiteindelijke risico, bijvoorbeeld 
door middel van herverzekering, overgedragen te zijn aan een onafhankelijke derde partij.  In 
voorkomend geval blijven de voorwaarden zoals opgenomen in artikelen VIII.34 tot VIII.37 van 
toepassing. 

 
6. Het systeem voor de erkenning en verwerking van verzekering in de berekeningen door de 

instelling is degelijk onderbouwd en schriftelijk vastgelegd. 

Art. VIII.36 

De methodologie voor het in rekening nemen van verzekering houdt rekening met volgende elementen: 
 

1.  De mate waarin rekening wordt gehouden met polissen met een resterende looptijd van 
minder dan één jaar, wordt geleidelijk en proportioneel afgebouwd, derwijze dat geen rekening wordt 
gehouden met polissen met een resterende looptijd van 90 dagen of minder. 

 
2.  Polissen met een contractueel voorziene opzegtermijn voor stopzetting van het contract door 

de aanbieder van minder dan één jaar, worden op een aangepaste wijze verwerkt. 
 
3.  Er wordt rekening gehouden met de onzekerheid van betaling door de aanbieder en met 

verschillen in de dekking van verzekeringspolissen. 
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Art. VIII.37 

De vermindering van het eigenvermogensvereiste voor operationeel risico ten gevolge van het in 
rekening nemen van verzekering en andere risicomatigingstechnieken, mag niet meer bedragen dan 20 
% van het eigenvermogensvereiste voor operationeel risico vóór de inrekeningneming. 
 
 

a. Artikelen VIII.33 tot VIII.37 leggen strenge voorwaarden op voor het in rekening nemen 
van risicoreducerende technieken zoals verzekeringscontracten in de geavanceerde 
meetbenadering.  De CBFA heeft in dit verband van bij de aanvang geopteerd voor een 
restrictieve houding, die naderhand bevestigd werd door de "Guidelines on operational 
risk mitigation techniques" (december 2009) van het Committee of European Banking 
Supervisors (CEBS). 

 
 

b. Het afsluiten van verzekeringscontracten wordt beschouwd als een deugdelijke praktijk die 
de CBFA zeker wenst aan te moedigen.   

 
Voor de beoordeling van de omvang van de daadwerkelijk aanwezige solvabiliteitsbuffer 
tegen operationele risico’s kunnen de verzekeringscontracten evenwel moeilijk de 
kwalitatieve vergelijking doorstaan met de eigenvermogenselementen zoals gedefinieerd in 
titel II van het reglement en beantwoordend aan de aldaar opgelegde voorwaarden.  Om 
die reden wordt het in rekening nemen van verzekeringscontracten in de berekening van 
het reglementaire eigenvermogensvereiste onderworpen aan strenge voorwaarden en 
beperkingen.    

 
 Deze mogelijkheid wordt bovendien, steeds overeenkomstig Richtlijn 2006/48, enkel 

aangeboden aan instellingen die gebruik maken van de geavanceerde meetbenadering.  De 
overweging is dat, dankzij de geavanceerde berekeningstechnieken, de instelling in staat 
kan zijn om een bruikbare band te leggen tussen elementen van het berekende 
eigenvermogensvereiste en de dekkingen die aanwezig zijn in de afgesloten polissen, 
terwijl een dergelijke band niet kan worden gelegd in de context van de eenvoudige 
berekeningsmethodes. 
 
De instelling dient de CBFA ervan te overtuigen dat zij de voorwaarden van artikelen 
VIII.34 tot VIII.37 naleeft.  Haar beleid terzake dient degelijk te zijn gedocumenteerd.  Van 
latere belangrijke beleidswijzigingen brengt zij de CBFA zonder verwijl op de hoogte.  

 
 

c. Rekening houdend met de verwachte diversiteit tussen de geavanceerde 
meetbenaderingen van verschillende instellingen en de vaststelling dat het onderzoek door 
de instellingen van de wijze waarop verzekeringscontracten ingepast kunnen worden in de 
berekeningsmethodiek zich nog in een pril stadium van ontwikkeling bevindt, wenst de 
CBFA ter zake in dit stadium slechts een beperkt aantal aanvullende algemeen geldende 
richtlijnen mee te geven.   
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 Ingevolge artikel VIII.34 dient de aanbieder van de polis gemachtigd te zijn verzekering of 
herverzekering aan te bieden.    Voor een EU-instelling kan verwezen worden naar de 
vergunning verleend door de bevoegde autoriteiten.  Een instelling gemachtigd door een 
niet-EU toezichthouder kan in aanmerking komen mits ze voldoet aan evenwaardige 
prudentiële vereisten als een EU-instelling.  
 
Voor de naleving van artikel VIII.35, punt 4, moet de instelling onder meer in staat zijn de 
dekking die wordt geboden door de verzekeringspolissen met een voldoende mate van 
precisie te relateren tot de operationele verliezen en risico's zoals verwerkt in haar 
geavanceerde meetbenadering.   
 
De toepassing van artikel VIII.35, punt 5, vergt een duidelijk en volledig inzicht in de 
groepsstructuur waartoe de instelling behoort.  Het risico moet uiteindelijk immers 
terechtkomen bij een onafhankelijke derde partij, buiten de groep.  Bovendien zal de 
instelling er op toezien dat operationele risico's die via verzekering of herverzekering 
werden overgedragen aan een onafhankelijke derde partij, vervolgens niet opnieuw binnen 
de groep terechtkomen, bijvoorbeeld via een herverzekeringpolis aangeboden door een 
entiteit behorend tot de groep.   
 
Met het oog op een voorzichtige aanpak van onzekerheden die verband houden met de 
bekomen dekking, vraagt artikel VIII.36 dat in de berekeningsmethode een aantal 
conservatieve correcties zouden worden verwerkt.           
 
De correctie voor ontoereikende resterende looptijd (artikel VIII.36, punt 1) kan enkel 
achterwege gelaten worden indien de instelling de CBFA ervan kan overtuigen dat de 
gekozen oplossing voor deze problematiek (bijvoorbeeld via een vervangingscontract dat 
dezelfde verzekeringsdekking biedt onder evenwaardige voorwaarden, of via een 
verzekeringscontract met automatische hernieuwingsclausule en zonder lopende 
opzegaanzegging) de nodige rechtszekerheid biedt voor een continue en onverminderde 
dekking gedurende ten minste een jaar aan evenwaardige voorwaarden.  
 
De correctie voor ontoereikende opzegtermijn voor stopzetting van het contract door de 
aanbieder (artikel VIII.36, punt 2) dient ook - op conservatieve wijze - te worden toegepast 
bij contracten met hernieuwingsclausule.  
 
De correctie voor onzekerheid van betaling door de aanbieder (artikel VIII.36, punt 3) 
houdt verband met het risico dat de aanbieder de verwachte betalingen niet, onvolledig of 
niet tijdig zal verrichten, bijvoorbeeld ingevolge faling (wederpartijrisico), ingevolge 
betwistingen over de interpretatie van de contractuele voorwaarden, of ingevolge 
onvoorziene betalingsuitstellen verbonden aan de tenuitvoerlegging van de contractueel 
voorziene procedures inzake indiening van schadeclaims, onderzoek, uitbetaling, enz.  De 
correctie voor wederpartijrisico houdt rekening met de externe kredietbeoordeling van de 
verzekeringsaanbieder.   
        
De correctie voor verschillen in de dekking van de verzekeringspolissen (artikel VIII.36, 
punt 3) viseert eventuele verschillen tussen het risicoprofiel van de instelling en de 
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geboden dekking die tot gevolg zouden hebben dat sommige verliesgebeurtenissen 
ongedekt blijven, alsook de impact van contractuele vrijstellingen, limietbedragen, enz. 
  
 

d. De CBFA zal met grote terughoudendheid toezien op de inaanmerkingneming van andere 
risicomatigingstechnieken dan verzekeringscontracten in de berekening (artikel VIII.33, 
tweede lid).  Momenteel zijn dergelijke technieken overigens niet of nauwelijks 
voorhanden.  Mochten ze in een later stadium tot verdere ontwikkeling komen en 
gemeengoed worden, dan zal hun eventuele inrekeningneming onderworpen worden aan 
voorwaarden met een gelijkaardige gestrengheid als voor verzekeringscontracten maar 
met gebruikmaking van wellicht nog strikter criteria dan voor de inrekeningneming van 
kredietrisicomatigingstechnieken (cf. titels V en VI). 

 
 Het gebruik van andere risicomatigingstechnieken dan verzekeringscontracten zal geval 

per geval bekeken dienen te worden, rekening houdend met onder meer de aard van de 
protectieverschaffer (gereguleerde of niet-gereguleerde instelling) en de aard en 
kenmerken van de bekomen protectie (volgestorte of niet-volgestorte protectie; 
effectisering; waarborgmechanisme; afgeleid product; ...).  De instelling zal moeten 
aantonen dat de gebruikte technieken hun deugdelijkheid als risicomatigingsinstrument 
terdege hebben bewezen, en dat ze zelf de nodige ervaring heeft opgedaan met het gebruik 
van die technieken. 

 
 Risicomatigingstechnieken die door de instelling als protectienemer worden aangehouden 

of gehanteerd voor handelsdoeleinden, zullen niet in aanmerking mogen worden genomen.       
 
 Uitbestedingen mogen in deze contetxt alleszins niet als risicomatigingstechnieken worden 

beschouwd.   
 

e. De vermindering van maximaal 20 % bedoeld in artikel VIII.37 is van toepassing op de 
totale impact van verzekeringscontracten en andere risicomatigingstechnieken tesamen 
genomen.  Met deze gezamenlijke beperking bevestigt de CBFA haar principieel 
terughoudend standpunt ten aanzien van het in rekening nemen van dergelijke contracten 
en technieken in de berekening van het reglementaire eigenvermogensvereiste.  

 
De initiële gestrengheid van de CBFA met betrekking tot de maximale vermindering van 
20 % werd ondertussen overgenomen door de wijziging die Richtlijn 2009/83 aanbracht 
aan bijlage X, deel 3, punt 29 van Richtlijn 2006/48.  
 

 Indien een instelling met toepassing van artikel VIII.44 een gecombineerd gebruik maakt 
van de geavanceerde meetbenadering met een eenvoudiger berekeningsmethode, verwijst 
de term "het eigenvermogensvereiste voor operationeel risico vóór de inrekeningneming" 
in artikel VIII.37 naar het via de geavanceerde meetbenadering berekende gedeelte van 
dat vereiste.  

 
 

f. Wijzigingen in het gebruik, de aard of de contractuele voorwaarden van de 
verzekeringspolissen of andere risicomatigingtechnieken of in de dekking die ze bieden, 
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worden door de instelling getoetst aan de mededeling van de CBFA van 12 november 2008 
in verband met de opvolging van significante of niet-significante wijzigingen aan het 
goedgekeurde model.   

 
 De instelling gaat tevens na of ze haar eigenvermogensvereiste niet met een bijkomende 

voorzichtigheidsmarge dient te herberekenen, wanneer ze een belangrijk verlies heeft 
geleden dat tot een significante wijziging van de dekking kan leiden of indien een wijziging 
in de contractuele voorwaarden de onzekerheid omtrent de dekking doet toenemen. 

 

Afdeling II - Gebruik van de geavanceerde meetbenadering op groepsniveau 

Art. VIII.38 

Indien een EU-moederinstelling en haar dochterondernemingen of een financiële EU-moederholding en 
haar dochterondernemingen een geavanceerde meetbenadering voor moeder- en dochteronderneming 
centraal toepassen, kan de CBFA ermee instemmen dat moeder- en dochteronderneming samen 
voldoen aan de toelatingsvoorwaarden vermeld in artikelen VIII.25 tot VIII.37. 

Art. VIII.39 

Mits voorafgaande toestemming overeenkomstig de procedure voorgeschreven door artikel XI.1 van dit 
reglement mag een instelling die een dochteronderneming is van een EU-moederinstelling haar 
eigenvermogensvereiste bepalen op basis van het haar toegewezen aandeel in het door de EU-
moederinstelling op geconsolideerde basis volgens de geavanceerde meetbenadering berekende 
eigenvermogensvereiste. 

Art. VIII.40 

In het aanvraagdossier dient te worden aangetoond dat de toewijzing gebeurt volgens een deugdelijke 
en beredeneerde methodologie die op consistente, faire en integere wijze wordt toegepast.  
 
 

a. Artikelen VIII.38 tot VIII.40 dienen in samenhang te worden gelezen met artikel XI.1 en de 
daarbij horende toelichtingen met betrekking tot de samenwerkingsprocedure tussen 
toezichthouders, die onder meer van toepassing zijn op de geavanceerde meetbenadering 
voor het operationeel risico.   

 
b.  Artikel VIII.38 staat toe dat de CBFA samen met de andere toezichthouders ermee instemt 

dat moeder- en dochteronderneming samen voldoen aan de toelatingsvoorwaarden 
vermeld in  
artikelen VIII.25 tot VIII.37.  Dit artikel biedt dus onder meer de mogelijkheid aan een 
Belgische dochter om de CBFA ervan te overtuigen dat een aantal aspecten van de 
toelatingsvoorwaarden vervuld worden op het als één geheel bekeken groepsniveau, en 
niet (of slechts ten dele) op het lokale Belgische niveau.     

 
c. Artikelen VIII.39 en VIII.40 bieden aan een instelling die een dochteronderneming is van 

een EU-moederinstelling de mogelijkheid om te vragen, haar eigenvermogensvereiste voor 
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het operationeel risico te bepalen op basis van het haar toegewezen aandeel in het door de 
EU-moederinstelling op geconsolideerde basis volgens de geavanceerde meetbenadering 
berekende eigenvermogensvereiste.  Het onderzoek van deze vraag maakt deel uit van het 
goedkeuringsoverleg tussen de betrokken toezichthouders.   

 
Het bij de toezichthouder van de moeder in te dienen aanvraagdossier zal daartoe een 
beschrijving van de toewijzingsmethode dienen te bevatten.  De keuze van de 
toewijzingscriteria en -technieken is de verantwoordelijkheid van de instelling zelf.  De 
CBFA wenst terzake geen formele, uniforme regels op te leggen.  
 
Wel zal de CBFA er op toezien dat het toewijzingsmechanisme een goede weergave geeft 
van de risico’s van de Belgische dochter en van haar daadwerkelijke bijdrage in het 
geconsolideerd berekend eigenvermogensvereiste.   
 
Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar de mate waarin en de wijze waarop 
diversificatie-effecten en correlaties tussen operationele risico’s in verschillende 
bedrijfslijnen, juridische entiteiten, enz. worden ingebouwd in de berekening van het 
geconsolideerde vereiste van de moeder, dat vervolgens toegewezen wordt over de 
individuele in de geconsolideerde berekening opgenomen juridische entiteiten.  De CBFA 
wenst dat die toewijzing in voldoende mate rekening houdt met het risicoprofiel van de 
Belgische dochteronderneming, met de kwaliteit van haar lokale bedrijfsomgeving en 
interne controle, en met de afwezigheid van belemmeringen voor de overdracht van 
kapitalen tussen moeder en dochter.  

 
De CBFA verwacht dat, alvorens geopteerd wordt voor een welbepaald 
toewijzingsmechanisme, verschillende toewijzingsmechanismen worden uitgetest en hun 
resultaten geconfronteerd met het risicoprofiel van de Belgische dochteronderneming.  
Bovendien zal de CBFA er naderhand op toezien dat geregeld wordt nagegaan of het 
gekozen toewijzingsmechanisme voldoende in lijn blijft met het evoluerend risicoprofiel van 
de Belgische dochteronderneming.     

 
 

d. Instellingen die niet deelnemen aan het berekeningsproces van hun moeder op 
geconsolideerde basis volgens de geavanceerde meetbenadering - bijvoorbeeld in België 
gevestigde dochters die geen verliesgegevens aanleveren aan hun moeder - komen niet in 
aanmerking voor gebruikmaking van artikel VIII.39.  Zij maken in België gebruik van een 
eenvoudige berekeningsmethode (basisindicatorbenadering, standaardbenadering of 
alternatieve standaarbenadering) voor de berekening van hun lokaal vereiste.    

 
Voor instellingen die wél deelnemen aan het berekeningsproces van hun moeder op 
geconsolideerde basis volgens de geavanceerde meetbenadering dienen twee gevallen te 
worden onderscheiden : 

 
- Ofwel wenst de instelling in België geen gebruik te maken van een eenvoudige 

berekeningsmethode (basisindicatorbenadering, standaardbenadering of alternatieve 
standaarbenadering) voor de berekening van haar lokaal vereiste.   In dit geval mag de 
instelling vragen, gebruik te maken van artikel VIII.39 en derhalve haar lokaal 
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eigenvermogensvereiste bepalen op basis van het haar toegewezen aandeel in het door 
de EU-moederinstelling op geconsolideerde basis volgens de geavanceerde 
meetbenadering berekende eigenvermogensvereiste.  De instelling mag uiteraard ook 
een aanvraag indienen om een geavanceerde meetbenadering te mogen toepassen op 
het lokale niveau. 

 
- Ofwel wenst de instelling in België wél gebruik te maken van een van de eenvoudige 

berekeningsmethodes voor de berekening van haar lokale vereiste. In dit geval kan de 
instelling vragen dit lokaal berekende bedrag - en niet het haar toegewezen aandeel in 
het door de EU-moederinstelling op geconsolideerde basis volgens de geavanceerde 
meetbenadering methode berekende bedrag - als eigenvermogensvereiste te mogen 
hanteren.  Dit geval (waarin geconsolideerde geavanceerde 
meetbenaderingberekeningen van de moeder gegevens van de dochter in rekening 
nemen) wordt niet beschouwd als een geval van “gecombineerd gebruik van 
verschillende berekeningsmethodes” (zie hoofdstuk 5), aangezien de moeder hier bij de 
berekening van haar geconsolideerd eigenvermogensvereiste enkel de geavanceerde 
meetbenadering gebruikt, en geen combinatie van methodes.   

 
 

e. Overeenkomstig Richtlijn 2006/48 maakt artikel VIII.39 in verband met het 
allocatieprincipe geen onderscheid tussen betekenisvolle en niet-betekenisvolle dochters.  
De allocatietechniek kan in een EU-context in principe dus worden toegestaan voor alle 
dochters.  De noties betekenisvolle en niet-betekenisvolle dochters hoeven in deze context 
dan ook niet nader te worden omschreven. 

 
 
f.  Artikel XI.1 voorziet in de mogelijkheid tot analoge behandeling van een aanvraag tot 

gebruik van de geavanceerde meetbenadering voor het operationeel risico door een 
instelling die een dochteronderneming is van een niet-EU-moederinstelling, indien de 
moederinstelling onderworpen is aan een toezicht op geconsolideerde basis dat 
equivalent is aan het toezicht zoals voorgeschreven door Richtlijnen 2006/48 en 2006/49.  
Die analoge behandeling omvat, in voorkomend geval, ook het toewijzingsmechanisme 
van het door de niet-EU-moederinstelling op geconsolideerde basis berekende vereiste 
naar de individuele dochters.    
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Hoofdstuk 5 : Gecombineerd gebruik van methodes 

Art. VIII.41 

Een gecombineerd gebruik door een instelling van verschillende berekeningsmethodes vermeld onder 
hoofdstukken 2, 3 en 4 kan slechts worden toegestaan in de in artikelen VIII.42 tot VIII.44 vermelde 
gevallen. 

Art. VIII.42 

Een instelling die voor haar berekeningen op geconsolideerde basis gebruik maakt van de 
standaardbenadering of alternatieve standaardbenadering kan, in uitzonderlijke omstandigheden zoals 
de recente verwerving van een dochter, vragen om tijdelijk de resultaten van haar methode te mogen 
combineren met de resultaten van een dochter die de basisindicatorbenadering hanteert. 

Art. VIII.43 

Een instelling die voor haar berekeningen op geconsolideerde basis gebruik maakt van de 
basisindicatorbenadering, standaardbenadering of alternatieve standaardbenadering kan vragen om de 
resultaten van haar methode te mogen combineren met de resultaten van een dochter die de 
geavanceerde meetbenadering hanteert. 

Art. VIII.44 

Een instelling die voor haar berekeningen op geconsolideerde (vennootschappelijke) basis gebruik 
maakt van de geavanceerde meetbenadering kan vragen om de resultaten van haar methode te mogen 
combineren met de resultaten voor een dochter (bedrijfslijn, kantoor) berekend volgens de 
basisindicatorbenadering, standaardbenadering of alternatieve standaardbenadering. 
 
In haar aanvraag dient de instelling de CBFA ervan te overtuigen dat alle operationele risico’s in 
aanmerking worden genomen in de berekeningen en dat de gebruikte berekeningsmethoden geschikt 
zijn voor de verschillende juridische entiteiten, bedrijfslijnen en kantoren van de instelling. 
 
De toelatingsvoorwaarden vermeld in hoofdstuk 3, afdelingen I en IV,  en in hoofdstuk 4,  
afdeling I, moeten worden vervuld voor het deel van de activiteiten dat wordt gedekt door 
respectievelijk de standaardbenadering, de alternatieve standaardbenadering en de geavanceerde 
meetbenadering. 
 

Artikelen VIII.41 tot VIII.44 bevatten de bepalingen voor het gecombineerd gebruik van 
verschillende berekeningsmethodes.   
 
In de hiernavolgende toelichtingen worden volgende verkorte benamingen gehanteerd : 
“BIA”  = “Basic Indicator Approach”   = basisindicatorbenadering 
“TSA” = “Standardised Approach”   = standaardbenadering 
“ASA” = “Alternative Standardised Approach”  =alternatieve standaardbenadering 
“AMA” = “Advanced Measurement Approach”  = geavanceerde meetbenadering 
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a. Begrip “gecombineerd gebruik” 

 
De problematiek van een “gecombineerd gebruik” van verschillende berekeningsmethodes 
zoals vermeld in artikelen VIII.41 tot VIII.44 dient correct te worden begrepen en 
afgebakend, zowel op het groepsniveau (berekeningen op geconsolideerde basis) als op 
het niveau van de wettelijke entiteit (berekeningen op vennootschappelijke (solo) basis).  
De problematiek is bovendien relevant voor het onderzoek van  de uitrolplannen (“roll 
out”) van de instellingen die gebruik maken van de TSA, ASA of AMA.  
 
Op groepsniveau (berekeningen op geconsolideerde basis door de instelling als moeder) 
houdt de problematiek van een “gecombineerd gebruik” van verschillende 
berekeningsmethodes geenszins verband met de vraag of een dochter van de instelling op 
haar lokaal niveau al dan niet gebruik mag maken van een andere berekeningsmethode 
(naar eigen keuze of opgelegd door de lokale reglementering of toezichthouder) dan de 
moeder).  De problematiek betreft wél de vraag of de instelling op haar niveau, voor de 
berekening van het reglementair eigenvermogensvereiste, de resultaten van die lokale 
berekeningen van de dochter mag bijtellen bij (combineren met) de resultaten van de 
geconsolideerde berekeningen die de instelling met gebruikmaking van een andere 
berekeningsmethode uitvoert voor zichzelf en de andere dochters van de groep. 
 
Zo ook houdt de problematiek van een “gecombineerd gebruik” van verschillende 
berekeningsmethodes op het niveau van de wettelijke entiteit van de instelling  
(berekeningen op vennootschappelijke (solo) basis) geenszins verband met de vraag of de 
instelling al dan niet gebruik mag maken van een andere berekeningsmethode voor 
sommige van haar bedrijfslijnen of kantoren (bijvoorbeeld voor interne 
informatiedoeleinden of ter voorbereiding op een toekomstige overstap naar een meer 
geavanceerde berekeningsmethode).  De problematiek betreft wél de vraag of de instelling, 
voor de berekening van het reglementair eigenvermogensvereiste,  de resultaten van die 
interne partiële berekeningen met betrekking tot sommige bedrijfslijnen of kantoren mag 
bijtellen bij (combineren met) de resultaten van de vennootschappelijke (solo) 
berekeningen die de instelling met gebruikmaking van een andere berekeningsmethode 
uitvoert voor de andere bedrijfslijnen of kantoren.    
 
 

b.  Aanvraagdossier 
 
Voor de vereisten inzake samenstelling, inhoud en timing van het in te dienen 
aanvraagdossier wordt verwezen naar de uniforme brief van 24 oktober 2005 van de 
CBFA. 
 
 

c.  Toetsingsprincipes 
 
De CBFA zal de concrete aanvragen in verband met het gecombineerd gebruik van 
verschillende berekeningsmethodes toetsen aan de hiernavolgende principes : 
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- De hierna vermelde gevallen waarvoor de CBFA een “permanent” gecombineerd 
gebruik kan toelaten, verwijzen naar een context van voor het operationeel risico niet-
significante groepsentiteiten ; de gevallen waarvoor de CBFA een “tijdelijk” 
gecombineerd gebruik aanvaardt, verwijzen naar een context van uitrolplannen en/of 
uitzonderlijke omstandigheden zoals recente verwervingen. 

 
- Aangezien de ASA slechts een variant is van de TSA, dient een vraag naar eventuele 

combinatiemogelijkheden van ASA met BIA of AMA op dezelfde wijze te worden 
benaderd als een vraag naar eventuele combinatiemogelijkheden van TSA met BIA of 
AMA.  Om diezelfde reden kan een gecombineerd gebruik van ASA met TSA niet worden 
aanvaard, noch op geconsolideerde basis, noch op vennootschappelijke (solo) basis. 

 
- De CBFA kan een instelling die voor haar berekeningen op geconsolideerde basis 

gebruik maakt van de TSA of ASA tijdelijk toelaten, de resultaten van de BIA-
berekeningen uitgevoerd door een dochter bij te tellen bij (te combineren met) de 
resultaten van de geconsolideerde berekeningen die de instelling met gebruikmaking 
van de TSA of ASA uitvoert voor zichzelf en de andere dochters van de groep (zie artikel 
VIII.42).  Deze combinatiemogelijkheid kan enkel worden toegestaan in uitzonderlijke 
omstandigheden, bijvoorbeeld in het geval van recente verwerving van de dochter, en 
dient derhalve te worden gesitueerd in het kader van een uitrolplan van de TSA of ASA.  
Aangezien het een tijdelijke toelating betreft, dient de instelling een tijdsschema voor te 
leggen en na te leven binnen hetwelk de betreffende dochter opgenomen zal worden in 
de geconsolideerde TSA of ASA berekeningen.  

 
- De CBFA kan een instelling die voor haar berekeningen op geconsolideerde basis 

gebruik maakt van de BIA, de TSA of de ASA permanent toelaten, de resultaten van 
AMA-berekeningen uitgevoerd door een dochter bij te tellen bij (te combineren met) de 
resultaten van de geconsolideerde berekeningen die de instelling met gebruikmaking 
van de eenvoudiger berekeningsmethode uitvoert voor zichzelf en de andere dochters 
van de groep (zie artikel VIII.43). 
 
Het betreft hier een combinatie die zich in de praktijk wellicht niet vaak zal voordoen, 
maar die toch uitdrukkelijk voorzien is in het Baseldakkoord en die naar aanleiding van 
de convergentiebesprekingen onder EU-toezichthouders beoordeeld werd als een 
aanvaardbare situatie. Een dergelijke toelating is evenwel enkel mogelijk voor de 
berekeningen op geconsolideerde basis, niet voor de berekeningen op 
vennootschappelijke basis.  Deze mogelijkheid vormt overigens een uitzondering op het 
principe dat permanent gecombineerd gebruik enkel toegestaan wordt in de context van 
voor het operationeel risico niet-significante groepsentiteiten.   

 
- De CBFA kan een instelling die voor haar berekeningen op geconsolideerde basis 

gebruik maakt van de AMA toelaten, de resultaten van haar methode te combineren met 
de resultaten voor een dochter berekend volgens de BIA, TSA of ASA (zie artikel 
VIII.44).  Het gaat hier enerzijds om een mogelijke tijdelijke toelating in het kader van 
de uitrolplannen van de AMA voor gans de groep, en anderzijds om een mogelijke 
permanente toelating om bepaalde (bv. voor het operationeel risico niet-significante 
groepsentiteiten) buiten het systeem van de AMA te houden.  
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- De CBFA kan een instelling die voor haar berekeningen op vennootschappelijke basis 

gebruik maakt van de AMA toelaten, de resultaten van haar methode te combineren met 
de resultaten voor een kantoor berekend volgens de BIA en met de resultaten voor een 
bedrijfslijn of kantoor berekend volgens TSA of ASA (zie eveneens artikel VIII.44).  Het 
gaat ook hier enerzijds om een mogelijke tijdelijke toelating in het kader van de 
zogenaamde uitrolplannen van de AMA voor gans de vennootschap, en anderzijds om 
een mogelijke permanente toelating om bepaalde (bv. voor het operationeel risico niet-
significante bedrijfslijnen of kantoren) buiten het systeem van de AMA te houden.  

 
- Op vennootschappelijke basis dient een instelling die gebruik maakt van ASA of TSA als 

geheel bekeken - d.i. met inbegrip van alle bedrijfslijnen en kantoren - te beantwoorden 
aan de toelatingsvoorwaarden voor het gebruik van de betreffende methode.  Er kan 
bijvoorbeeld niet worden aanvaard dat een instelling die gebruik maakt van ASA of 
TSA, voor een nieuw verworven bedrijfslijn of kantoor (zelfs tijdelijk) een volgens BIA 
berekend vereiste zou inpassen in haar vennootschappelijke berekeningen.   Nieuw 
verworven bedrijfslijnen of kantoren dienen onmiddellijk ingeschakeld te worden in het 
systeem van ASA of TSA berekeningen op vennootschappelijke basis. 

 
De term “als geheel bekeken” betekent niet dat elk binnen- en buitenlands kantoor 
afzonderlijk op zijn niveau aan alle TSA-voorwaarden dient te voldoen.  Wel dient elk 
kantoor de nodige gegevens te kunnen aanleveren voor de TSA-berekening door de 
hoofdzetel en ingepast te zijn in het risicobeheerproces van de instelling dat als geheel 
beantwoordt aan de TSA-voorwaarden.   

 
d. Tabellarisch overzicht en voorbeelden 

 
In tabelvorm en aan de hand van enkele voorbeelden kunnen deze principes inzake 
gecombineerd gebruik van verschillende berekeningsmethodes  als volgt worden 
gepresenteerd en toegelicht. 

 
1.  Geconsolideerd niveau 
(verschillende juridische entiteiten)  

    

     
 Instelling 1 Instelling 2 Instelling 3 Instelling 4 
Topvennootschap (geconsolideerd) BIA ASA TSA AMA 
Dochter A gebruikt lokaal BIA Geen 

probleem 
Ja        
(tijdelijk) 

Ja      
(tijdelijk) 

Ja    
(permanent) 

Dochter B gebruikt lokaal ASA Neen      Geen 
probleem  

Neen Ja    
(permanent) 

Dochter C gebruikt lokaal TSA Neen   Neen   Geen 
probleem  

Ja    
(permanent) 

Dochter D gebruikt lokaal AMA Ja    
(permanent) 

Ja    
(permanent) 

Ja    
(permanent) 

Geen 
probleem  

 
Instelling 1 gebruikt de BIA.  Al haar dochters gebruiken een methode die ten minste 
even geavanceerd is als de methode van de moeder.  Op geconsolideerde basis zal 
Instelling 1 de BIA methodologie hanteren met gebruikmaking van het operationeel 
resultaat berekend op geconsolideerde basis voor zichzelf en dochters A, B en C.  
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Dochters B en C mogen uiteraard op hun lokaal niveau de ASA en TSA gebruiken, maar 
Instelling 1 zal de resultaten van die lokale berekeningen niet gebruiken in haar 
geconsolideerde berekening.  Dochter D berekent een AMA op haar lokaal niveau.  
Overeenkomstig artikel VIII.43 mag Instelling 1, voor de berekening van haar vereiste 
op geconsolideerde basis, vragen om het resultaat van die lokale AMA berekening van 
Dochter D te mogen combineren met (te mogen bijtellen bij) de resultaten van haar 
geconsolideerde BIA berekeningen voor zichzelf en dochters A, B en C. 

 
Geconsolideerd vereiste Instelling 1 
= [BIA (Instelling 1 + Dochters A, B en C)] + [AMA Dochter D]  

 
Instelling 2 gebruikt de ASA.  Op geconsolideerde basis zal Instelling 2 de ASA 
methodologie hanteren met gebruikmaking van berekeningen op geconsolideerde basis 
voor zichzelf en dochters B en C.  Dochter C mag uiteraard op haar lokaal niveau de 
TSA gebruiken, maar Instelling 2 zal de resultaten van die lokale berekening niet 
gebruiken in haar geconsolideerde berekening.  In verband met de resultaten van de 
berekeningen van Dochter A (die lokaal de BIA gebruikt) kan Instelling 2 met 
toepassing van artikel VIII.42 vragen om een tijdelijk gecombineerd gebruik van 
methodes.    In verband met de resultaten van de berekeningen van Dochter D (die 
lokaal de AMA gebruikt) kan Instelling 2 met toepassing van artikel VIII.43 vragen om 
een permanent gecombineerd gebruik van methodes.    

 
Geconsolideerd vereiste Instelling 2 
= [ASA (Instelling 2 + Dochters B en C)] + [BIA Dochter A] + [AMA Dochter D]  

 
 

Instelling 3 gebruikt de TSA.  Op geconsolideerde basis zal Instelling 3 de TSA 
methodologie hanteren met gebruikmaking van berekeningen op geconsolideerde basis 
voor zichzelf en dochters B en C.  Dochter B mag uiteraard op haar lokaal niveau de 
ASA gebruiken, maar Instelling 3 zal de resultaten van die lokale berekening niet 
gebruiken in haar geconsolideerde berekening.  In verband met de resultaten van de 
berekeningen van Dochter A (die lokaal de BIA gebruikt) kan Instelling 3 met 
toepassing van artikel VIII.42 vragen om een tijdelijk gecombineerd gebruik van 
methodes.  In verband met de resultaten van de berekeningen van Dochter D (die lokaal 
de AMA gebruikt) kan Instelling 3 met toepassing van artikel VIII.43 vragen om een 
permanent gecombineerd gebruik van methodes.    

 
Geconsolideerd vereiste Instelling 3 
= [TSA (Instelling 3 + Dochters B en C)] + [BIA Dochter A] + [AMA Dochter D]  

 
 

Instelling 4 gebruikt de AMA.  Met toepassing van artikel VIII.44 mag ze tijdelijk (in het 
kader van het AMA-uitrolplan) of permanent vragen om Dochters A, B en/of C buiten 
het AMA systeem te houden. 
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 Geconsolideerd vereiste Instelling 4 
 = [AMA (Instelling 4 + Dochter D)] + [BIA Dochter A] + [ASA Dochter B] + [TSA      
Dochter C]  

 
Het is uiteraard mogelijk dat Dochters A, B en C - hoewel ze lokaal een eenvoudige 
berekeningsmethode volgen (uit eigen keuze of opgelegd door de lokale toezichthouder 
of regulering) - tóch perfect in staat zijn om aan Instelling 4 de nodige elementen aan te 
leveren voor een all-in AMA berekening door Instelling 4, inclusief die Dochters A, B en 
C.  In dat geval is er geen sprake van een “gecombineerd gebruik” problematiek, 
aangezien Instelling 4 voor haar berekening op geconsolideerde basis slechts één 
methode hanteert, namelijk de AMA.  Dit geval vergt dan ook geen specifieke aanvraag 
voor gecombineerd gebruik vanwege Instelling 4. 

 
2.  Vennootschappelijk (solo) niveau 
(binnen één juridische entiteit) 
 

 Instelling 5 Instelling 6 Instelling 7 Instelling 8 
Vennootschap (solo)  BIA ASA  TSA AMA 
Instelling gebruikt BIA voor sommige kantoren Geen 

probleem 
Neen Neen Ja    

(permanent) 
Instelling gebruikt ASA voor sommige 
bedrijfslijnen of voor sommige kantoren 

Neen Geen 
probleem 

Neen Ja    
(permanent) 

Instelling gebruikt TSA voor sommige 
bedrijfslijnen of voor sommige kantoren 

Neen Neen Geen 
probleem 

Ja    
(permanent) 

Instelling gebruikt AMA voor sommige 
bedrijfslijnen of voor sommige kantoren 

Neen Neen Neen Geen 
probleem 

 
Instellingen  5,  6  en  7 gebruiken  respectievelijk  de  BIA,  de  ASA  en  de  TSA.   Op  
vennootschappelijke basis (dus binnen dezelfde juridische entiteit) kan niet worden 
aanvaard dat zij voor de berekening van hun vereiste deze methode zouden combineren 
met een andere methode.  Op vennootschappelijke basis niveau dient een instelling die 
gebruik maakt van ASA of TSA als geheel bekeken - d.i. met inbegrip van alle 
bedrijfslijnen en kantoren - te beantwoorden aan de toelatingsvoorwaarden voor het 
gebruik van de betreffende methode.  De tijdelijke uitzonderingsmogelijkheid voorzien 
onder artikel VIII.42 heeft enkel betrekking op de berekeningen op geconsolideerde 
basis.  Ook de combinatie met AMA is niet aanvaardbaar, aangezien ook die 
combinatiemogelijkheid enkel wordt aangeboden voor de berekeningen op 
geconsolideerde basis (artikel VIII.43).   
  
 
Instelling 8 gebruikt de AMA.  Met toepassing van artikel VIII.44 mag ze tijdelijk (in het 
kader van het AMA-uitrolplan) of permanent vragen om sommige kantoren waarvoor ze 
de BIA gebruikt, en/of sommige bedrijfslijnen of kantoren waarvoor ze de ASA of de 
TSA gebruikt, buiten het AMA systeem te houden. 
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TITEL IX : MARKTRISICOVEREISTEN 
 

Hoofdstuk 1 : Afwikkelings- en wederpartijrisico  
 

a. Hoofdstuk I (afwikkelings- en wederpartijrisico) heeft betrekking op de risico’s die 
verband houden met : 

 verrichtingen die niet zijn afgewikkeld op de vervaldag, 

 leveringen zonder tegenprestaties, 

 retrocessieovereenkomsten en omgekeerde retrocessieovereenkomsten alsook 
verstrekte en opgenomen effecten- of grondstoffenleningen die betrekking hebben 
op de handelsportefeuille, 

 in de handelsportefeuille opgenomen afgeleide buitenbeursinstrumenten 
(“over-the-counter”-instrumenten),  

 transacties met uitgestelde afwikkeling, en 

 margeleningstransacties. 

De methodes voor de behandeling van de in hoofdstuk 1 bedoelde bestanddelen 
moeten afzonderlijk worden toegepast op elke verrichting. 

De bepalingen over de niet-afgewikkelde verrichtingen en de leveringen zonder 
tegenprestaties hebben betrekking op het volledige bedrijf van de instelling, dus 
zowel op haar handelsportefeuille als op haar overige activiteiten. 

b. Toch wordt deze – op het eerste gezicht erg ruime – definitie beperkt door het feit dat 
een effecten-, grondstoffen- of contantenverrichting is afgewikkeld zodra ze op de 
rekening van een cliënt is ingeschreven. Zo staat de debitering van de 
contantenrekening van een cliënt gelijk met de betaling van de prijs van de 
verrichting en staat de debitering van de effectenrekening (grondstoffenrekening) 
van een cliënt gelijk met de levering van de effecten (of de grondstoffen), en vice 
versa. Zodra de effecten-, grondstoffen- of contantenrekening wordt gedebiteerd, 
vallen de vorderingen van de instelling op haar cliënt die uit die verrichtingen 
voortvloeien, onder de toepassing van titels V en VI (kredietrisico). 

c. De effecten-, grondstoffen- of contantenrekeningen waarop een inschrijving wordt 
beschouwd als de afwikkeling van een verrichting, moeten rekeningen zijn die de 
uitdrukkelijke wens van de instelling en haar wederpartij vertalen om een relatie als 
van een rekening-courant te onderhouden met alle bijbehorende juridische 
gevolgen; technische rekeningen die enkel om boekingsredenen worden geopend op 
initiatief van de partij die de boeking verricht, zijn dus uitgesloten. 
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Afdeling I – Niet-afgewikkelde transacties en leveringen zonder tegenprestaties  

 

Art. IX.1  

Niet-afgewikkelde transacties  
 
De instelling berekent het prijsverschil waarvoor zij een risico loopt, voor elke transactie in 
obligaties of andere schuldinstrumenten, in aandelen of andere effecten die met aandelen kunnen 
worden gelijkgesteld, in valuta of in grondstoffen, die na de overeengekomen leveringsdatum nog 
niet is afgewikkeld. 
 
Het prijsverschil dat de instelling loopt, is het verschil tussen de overeengekomen afwikkelingsprijs 
voor de obligaties of andere schuldinstrumenten, voor de aandelen of andere effecten die met 
aandelen kunnen worden gelijkgesteld, voor de valuta of voor de grondstoffen, en hun 
marktwaarde, indien dit verschil een verlies zou kunnen opleveren voor de instelling. 
 
Het eigenvermogensvereiste dat overeenstemt met het risico dat de instelling loopt, wordt berekend 
door het in het vorige lid bedoelde verschil te vermenigvuldigen met de passende factor in de 
tweede kolom van de tabel hieronder : 
 

 
Aantal werkdagen na de 

voorziene afwikkelingsdatum 

 
Eigenvermogensvereiste 

  
5 – 15 8 % 

  
16 – 30 50 % 

  
31 – 45 75 % 

  
46 of meer 100 % 

  
 

a. Artikel IX.1 is van toepassing op effecten-, valuta- of grondstoffenverrichtingen die 
vijf werkdagen na de normale afwikkelingsdatum niet zijn afgewikkeld. In een 
dergelijk geval is geen van beide contracterende partijen zijn verplichtingen volledig 
nagekomen. Een voorbeeld is een verkoop van effecten of grondstoffen door de 
instelling waarbij de afwikkeling geschiedt volgens een systeem van afwikkeling 
tegen betaling en de wederpartij de betaling niet heeft aangeboden. 

b. De methode is gebaseerd op het eventuele prijsverschil waarvoor de instelling een 
risico loopt. De instelling berekent het waardeverschil tussen de bestanddelen die zij 
in bezit houdt in het kader van de betrokken verrichting, enerzijds, en de 
tegenwaarde die zij daarvoor moet krijgen, anderzijds. Indien de instelling door dit 
verschil een verliesrisico loopt, wordt het eigenvermogensvereiste berekend door het 
bedrag van het verschil te vermenigvuldigen met een factor die geleidelijk stijgt van 
8 % tot 100 % van het verschil vanaf de 46ste werkdag na de overeengekomen 
afwikkelingsdatum. 

Er moet worden onderstreept dat de toepassing van de berekeningsmethode die het 
reglement voorschrijft, niet wegneemt dat de elementaire boekhoudkundige 
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beginselen moeten worden nageleefd. Zodra de correcte afwikkeling van een 
verrichting in het gedrang komt of onzeker is, moet de instelling de nodige 
voorzieningen vormen en/of waarverminderingen toepassen zoals vereist in het kader 
van een voorzichtig beleid. 

 
Art. IX.2 
 
De retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten en de verstrekte en opgenomen effecten- 
en grondstoffenleningen vallen niet onder de toepassing van artikel IX.1. 
 
Art. IX.3  
 
Leveringen zonder tegenprestaties  
 

§ 1. Een instelling dient over eigen vermogen te beschikken, zoals bedoeld in onderstaande 
tabel, indien : 
a) zij voor effecten, valuta of grondstoffen heeft betaald alvorens ze te hebben ontvangen, of 

effecten, valuta of grondstoffen heeft geleverd alvorens ervoor te zijn betaald; en 
b) er, in het geval van grensoverschrijdende transacties, één of meer dagen zijn verstreken sinds de 

instelling deze betaling of levering heeft verricht. 
 
Tabel : Eigenvermogensvereisten voor leveringen zonder tegenprestaties 
 

Transactietype Tot de eerste 
contractuele 
betaling/het eerste 
leveringsgedeelte 

 

Vanaf de eerste 
contractuele 
betaling/het eerste 
leveringsgedeelte 
tot vier dagen na 
de tweede 
contractuele 
betaling/het 
tweede 
leveringsgedeelte 

 

Vanaf de vijfde 
werkdag na de 
tweede 
contractuele 
betaling/het 
tweede 
leveringsgedeelte 
tot de beëindiging 
van de transactie 

Leveringen zonder 
tegenprestaties 
 

Geen enkel 
eigenvermogens-
vereiste 

Behandeling als 
een risicopositie 
buiten de handels-
portefeuille (op 
basis van titel V of 
titel VI) 

Overgedragen 
waarde plus 
positief actueel 
risico in mindering 
brengen van het 
eigen vermogen 
 

 
§ 2. Bij de toepassing van een risicoweging op leveringen zonder tegenprestaties die, 

overeenkomstig kolom 3 van bovenstaande tabel worden behandeld, mogen instellingen die gebruik 
maken van de in titel VI bedoelde benadering aan een wederpartij tegenover wie zij geen andere in 
de niet-handelsportefeuille opgenomen positie innemen, een kans op wanbetaling toekennen op 
basis van de externe rating van de betrokken wederpartij. Instellingen die eigen ramingen van het 
verlies bij wanbetaling hanteren, mogen de waarde van het verlies bij wanbetaling volgens titel VI, 
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hoofdstuk 3, afdeling II, artikel VI.12, § 2 toekennen aan leveringen zonder tegenprestaties die 
overeenkomstig kolom 3 van voornoemde tabel worden behandeld, op voorwaarde dat zij het 
verlies bij wanbetaling op alle dergelijke leveringen toepassen. Bij wijze van alternatief mogen 
instellingen die gebruik maken van de in titel VI bedoelde benadering, de in titel V bedoelde 
risicowegingen toepassen, op voorwaarde dat zij deze op al dit soort posities toepassen, of mogen 
ze op al deze posities een risicoweging van 100 % toepassen. 
 

§ 3. Indien het bedrag van de positieve risicoposities die uit de leveringen zonder 
tegenprestaties voortvloeien, niet significant is, mogen de instellingen een risicoweging van 100 % 
toepassen op deze risico’s. 
 

§ 4. Indien het afwikkelings- of clearingsysteem als geheel in gebreke blijft, mag de CBFA 
ontheffing verlenen van de berekening van de eigenvermogensvereisten zoals bedoeld in de 
artikelen IX.1 tot IX.3, tot de situatie is rechtgezet. Het feit dat een wederpartij een transactie niet 
afwikkelt, zal in dit geval niet worden aangemerkt als een wanbetaling voor 
kredietrisicodoeleinden.  
 

Leveringen zonder tegenprestaties zijn verrichtingen waarbij de instelling effecten, valuta of 
grondstoffen heeft geleverd (of de betaling voor een effecten-, valuta- of 
grondstoffenverrichting heeft verricht), terwijl de wederpartij de effecten, valuta of 
grondstoffen nog niet heeft betaald (of de effecten, valuta of grondstoffen nog niet heeft 
geleverd). De instelling loopt dus een kredietrisico op het te ontvangen bedrag of, in 
voorkomend geval, op de marktwaarde van de effecten, valuta of grondstoffen die haar 
moeten worden geleverd.  

 

Afdeling II – Wederpartijrisico 

 
Art. IX.4  
 
Een instelling moet eigen vermogen ten belope van 8 % van het gewogen risicovolume aanhouden 
tot dekking van het wederpartijrisico dat verbonden is aan : 

a) in de handelsportefeuille opgenomen afgeleide buitenbeursinstrumenten 
(over-the-counter-instrumenten) en kredietderivaten; 

b)  retrocessieovereenkomsten en verstrekte effecten- of grondstoffenleningen, die betrekking 
hebben op in de handelsportefeuille opgenomen effecten of grondstoffen; 

c) omgekeerde retrocessieovereenkomsten en opgenomen effecten- of grondstoffenleningen, die 
zijn gesloten in het kader van de handelsportefeuille en voldoen aan de voorwaarden van artikel 
IX.5; 

d) in de handelsportefeuille opgenomen margeleningstransacties op basis van effecten of 
grondstoffen;  

e)  in de handelsportefeuille opgenomen transacties met uitgestelde afwikkeling.  

a. De retrocessie- en omgekeerde retrocessieverrichtingen en de verstrekte en 
opgenomen effecten- en grondstoffenleningen maken deel uit van de 
handelsportefeuille, voor zover zij voldoen aan de in titel I, hoofdstuk 3 vastgelegde 
voorwaarden. Enkel het aan die verrichtingen verbonden wederpartijrisico wordt, 
krachtens artikel IX.4, in aanmerking genomen. De instelling moet de effecten of 
grondstoffen die zijn uitgeleend, ontleend, ontvangen of overgedragen in het kader 
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van een retrocessie- of omgekeerde retrocessieverrichting en die deel uitmaken van de 
handelsportefeuille, in aanmerking blijven nemen voor het positierisico.  

b. Wanneer aan de wederpartij een overwaarde aan zekerheid wordt toegekend 
("buyer's margin amount" of "seller's margin amount", naar gelang het geval) en de 
terugbetaling van deze overwaarde zeker is als de wederpartij in gebreke blijft, hoeft 
het bedrag van die overwaarde niet in aanmerking te worden genomen voor het 
vaststellen van het wederpartijrisico. 

c. Voor de afgeleide buitenbeursinstrumenten die tot de handelsportefeuille behoren, 
geldt een vereiste voor het wederpartijrisico. Daarnaast blijven deze bestanddelen 
onderworpen aan de voor hen geldende vereisten inzake het positierisico.  

   

Art. IX.5 
De in artikel IX.4, c), bedoelde overeenkomsten en transacties moeten voldoen aan : 
 

- hetzij de in de punten 1°, 2°, 3° en 5° van het tweede lid opgesomde voorwaarden; 
 
- hetzij de in de punten 4° en 5° van het tweede lid opgesomde voorwaarden. 

 
De in het eerste lid bedoelde voorwaarden zijn : 
 

1° de risicoposities worden dagelijks tegen marktwaarde gewaardeerd; 

2° de zekerheid wordt aangepast om rekening te houden met betekenisvolle veranderingen in 
de waarde van de effecten of grondstoffen waarop de betrokken overeenkomst of transactie 
betrekking heeft, overeenkomstig een voor de CBFA aanvaarbare regel; 

3° in de overeenkomst of transactie is bepaald dat de vorderingen van de instelling automatisch 
en onmiddellijk worden gecompenseerd met de vorderingen van haar wederpartij ingeval 
deze laatste in gebreke blijft; 

4° de betrokken overeenkomst of transactie wordt aangegaan tussen professionele partijen; 
5° een dergelijke overeenkomst of transactie wordt uitsluitend aangegaan in de gebruikelijke en 

passende omstandigheden; kunstmatige transacties, vooral diegene die geen 
korte-termijntransacties zijn, zijn uitgesloten. 

 
Als niet aan die voorwaarden is voldaan, worden de betrokken verrichtingen behandeld 
conform de bepalingen van titel V of titel VI en niet conform de bepalingen van deze titel. 

 
Art. IX.6  
 
Onder voorbehoud van de artikelen IX.7 tot IX.10, vindt de berekening van de risicoposities en van 
de gewogen risicovolumes die overeenstemmen met de in artikel IX.4 bedoelde transacties, plaats 
overeenkomstig de bepalingen van titel V of, in voorkomend geval, van titel VI, voor de 
instellingen die daarvoor toestemming hebben gekregen van de CBFA.  
 
Art. IX.7 
 

§ 1. Voor de toepassing van artikel IX.6 wordt titel V, artikel V.5 gelezen met toevoeging 
van de woorden “en kredietderivaten” na punt 3°; 
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Zo ook wordt titel V, hoofdstuk 3 gelezen met toevoeging van volgende tekst na de tabel in  
artikel V.6 : 

 
Om de waarde te bepalen voor de potentiële toekomstige risicopositie van kredietderivaten 
gebaseerd op een “totale-opbrengstenswap” (total return swap) of een “kredietverzuimswap” 
(credit default swap), wordt het nominaal bedrag van het instrument vermenigvuldigd met de 
volgende percentages: 
1° 5 % wanneer de referentievordering, gesteld dat zij in hoofde van de instelling een directe 

risicopositie deed ontstaan, in aanmerking zou komen voor een maximale risicoweging van 1,6 
% krachtens de tabel in artikel IX.25 (specifiek risico op renteverrichtingen in de 
handelsportefeuille); en 

2° 10 % wanneer de referentievordering, gesteld dat zij in hoofde van de instelling een directe 
risicopositie deed ontstaan, niet onder de toepassing van 1° zou vallen. 

§ 2. In het geval van een kredietverzuimswap is het instellingen waarvoor de aan de swap 
verbonden risicopositie een lange positie in de onderliggende waarde vertegenwoordigt, echter 
toegestaan om voor de potentiële toekomstige risicopositie een percentage van 0 % toe te passen, 
tenzij de kredietverzuimswap bezwaard is met een beëindigingsclausule in geval van insolventie 
van de entiteit waarvoor de aan de swap verbonden risicopositie een korte positie in de 
onderliggende waarde vertegenwoordigt, ook al is er voor de onderliggende waarde geen sprake van 
wanbetaling. 

 De protectieverschaffer in het kader van een kredietverzuimswap moet enkel een 
verhogingsfactor toepassen wanneer hij – bij insolventie van de protectienemer – 
aan beëindiging is blootgesteld, terwijl er voor de onderliggende waarde geen 
sprake is van wanbetaling. De add-on blijft beperkt tot het bedrag van de onbetaalde 
premies. 

§ 3. Wanneer het kredietderivaat protectie verschaft voor de nde optredende wanbetaling 
onder een aantal onderliggende vorderingen, wordt het conform § 1 toepasselijke percentage 
bepaald door de vordering met de nde laagste kredietkwaliteit die, gesteld dat zij in hoofde van de 
instelling een risicopositie zou vormen, al dan niet als gekwalificeerd bestanddeel in aanmerking 
zou worden genomen voor het positierisico. 

 Wat de protectie voor de eerste optredende wanbetaling van een korf betreft, wordt 
de verhogingsfactor voor de berekening van de potentiële toekomstige risicopositie 
(add-on) bepaald door het actief in de korf met de laagste kredietkwaliteit. 
 Wat de protectie voor de tweede optredende wanbetaling betreft, wordt de add-on 
bepaald door het actief met de tweede laagste kredietkwaliteit. 

 
Art. IX.8 
 
Voor de toepassing van artikel IX.6 is het instellingen bij de berekening van de gewogen 
risicovolumes niet toegestaan om, voor de verdiscontering van financiële zekerheden, gebruik te 
maken van de methode van eenvoudige benadering van financiële zekerheden zoals uiteengezet in 
titel V, hoofdstuk 5, artikelen V.55 tot V.57. 

 
Art. IX.9 
 

§ 1. Voor de toepassing van artikel IX.6 kunnen, in het geval van retrocessie- en 
omgekeerde retrocessieovereenkomsten en opgenomen of verstrekte effecten- of 
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grondstoffenleningen die in de handelsportefeuille zijn geboekt, alle financiële instrumenten en 
grondstoffen die in aanmerking komen om in de handelsportefeuille te worden opgenomen, als 
toelaatbare zekerheid worden beschouwd.  
 
Met betrekking tot de risicoposities die verbonden zijn aan afgeleide buitenbeursinstrumenten die in 
de handelsportefeuille zijn geboekt, kunnen grondstoffen die in aanmerking komen om in de 
handelsportefeuille te worden opgenomen, ook als toelaatbare zekerheid worden beschouwd. 
 
Voor de bepaling van volatiliteitsaanpassingen in de gevallen waarin de voornoemde financiële 
instrumenten of grondstoffen, die niet in aanmerking komen volgens titel V, hoofdstuk 5, in het 
kader van dergelijke transacties worden uitgeleend, verkocht of verstrekt, dan wel geleend, gekocht 
of ontvangen als zekerheid of anderszins, en de instelling gebruik maakt van de 
toezichthoudersbenadering van volatiliteitsaanpassingen overeenkomstig titel V, hoofdstuk 5, 
artikelen V.62 tot V.63, worden de desbetreffende instrumenten en grondstoffen op dezelfde wijze 
behandeld als de op een erkende markt genoteerde, maar niet in een belangrijke index opgenomen 
aandelen en converteerbare obligaties.  

 
§ 2. Indien instellingen gebruik maken van de benadering van eigen ramingen van 

volatiliteitsaanpassingen overeenkomstig titel V, hoofdstuk 5, afdeling IV, met betrekking tot 
financiële instrumenten of grondstoffen die, volgens titel V, hoofdstuk 5, niet in aanmerking 
komen, moeten volatiliteitsaanpassingen worden berekend voor elk afzonderlijk instrument.  
 
Indien instellingen toestemming hebben gekregen om gebruik te maken van de in titel V 
gedefinieerde internemodellenbenadering, mogen ze deze benadering ook toepassen in de 
handelsportefeuille. 
 
Art. IX.10 
 
Voor de toepassing van artikel IX.6 geldt, wat de erkenning van kaderverrekeningsovereenkomsten 
met betrekking tot retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten en/of opgenomen of 
verstrekte effecten- of grondstoffenleningen en/of andere aan de marktvoorwaarden aangepaste 
transacties betreft, dat verrekening tussen posities in en posities buiten de handelsportefeuille 
slechts is toegestaan wanneer de verrekende posities aan de volgende voorwaarden voldoen : 

a) alle transacties worden dagelijks tegen marktwaarde gewaardeerd; 
b) alle in het kader van de transacties geleende, gekochte of ontvangen waarden komen 

in aanmerking als toelaatbare financiële zekerheid in de zin van titel V, hoofdstuk 5, 
met dien verstande dat artikel IX.9 niet van toepassing is. 

 Bij compensatie tussen bestanddelen van de handelsportefeuille en bestanddelen die 
geen deel uitmaken van de handelsportefeuille, blijven de toelaatbare financiële 
zekerheden dus beperkt tot die waarvan sprake in titel V, hoofdstuk 5.  

 
Art. IX.11 
 
Lorsqu’un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d’une couverture 
interne et que la protection du crédit est reconnue en vertu de l'article V.27, le risque de contrepartie 
découlant de la position sur le dérivé de crédit est réputé nul. Alternativement, tout établissement 
peut inclure, aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour le risque de contrepartie, tous 
les dérivés de crédit figurant dans le portefeuille de négociation faisant partie des couvertures 
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internes ou achetés en couverture d’une exposition au risque de crédit de la contrepartie lorsque la 
protection du crédit est reconnue au titre de l'article V.27. 
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Hoofdstuk 2 : Renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille  
 
Algemene toelichting bij het positierisico (in aandelen en schuldinstrumenten), de vaste 
overneming en de waarborg van goede afloop 
 

a. De twee voornaamste bestanddelen van het positierisico zijn het renterisico dat 
voortvloeit uit de handelsportefeuille, en het positierisico in aandelen dat voortvloeit 
uit de handelsportefeuille. Hoofdstuk 5 beschrijft de wijze waarop verrichtingen tot 
vaste overneming of waarborg van goede afloop in aanmerking moeten worden 
genomen voor het positierisico. 

 
b. Onder "identieke bestanddelen" worden, voor de bepaling van de nettoposities, de 

verschillende vormen verstaan die een bestanddeel kan aannemen, voor zover die de 
effectieve vereffening van de verrichtingen op de betrokken markten mogelijk maken. 
Schuldinstrumenten van eenzelfde emittent en met dezelfde kenmerken (munt, coupon, 
vervaldag, rang bij vereffening) zullen als identiek worden beschouwd. 

 
c. Het reglement voert een analytische benadering, de zogenaamde "building block 

approach", in voor het positierisico, zowel voor het renterisico als voor het 
positierisico in aandelen die voortvloeien uit de handelsportefeuille. Deze methode 
steunt op een onderscheid tussen het specifieke risico en het algemene risico. 

 
d. Het specifieke risico is verbonden aan een koersevolutie van het instrument die 

voornamelijk kan worden toegeschreven aan de emittent of de debiteur van het 
instrument. Dit risico leunt weliswaar nauw aan bij het kredietrisico, maar is veel 
ruimer omdat het voorkomt bij zowel hausseposities (risico op koersdaling 
bijvoorbeeld wanneer de kwaliteit van de emittent of de debiteur erop achteruit gaat) 
als baisseposities (risico op koersstijging bijvoorbeeld na de bekendmaking van een 
voor de emittent of de debiteur gunstige gebeurtenis). 

 
e. Het algemene risico is verbonden aan een prijsverandering die voortvloeit uit 

marktschommelingen om redenen die niets te maken hebben met de emittent of de 
debiteur (bijvoorbeeld fluctuaties in de rentevoeten). Aangezien de factoren die 
aanleiding kunnen geven tot een algemene evolutie van het niveau van de marktprijzen, 
specifiek zijn voor elke markt, moeten de vereisten voor de dekking van het algemene 
risico dat voortvloeit uit de handelsportefeuilleposities, afzonderlijk worden berekend 
voor elke markt. 

 
f. De "building block approach" heeft tot gevolg dat de berekeningsbasis voor het 

specifieke risico anders is dan voor het algemene risico. Het specifieke risico wordt 
berekend op de brutoportefeuille, i.e. op de som van alle individuele hausseposities in 
effecten of instrumenten en alle individuele baisseposities. Aangezien het specifieke 
risico bij zowel een hausse- als een baissepositie bestaat, mogen hausse- en 
baisseposities in verschillende instrumenten niet met elkaar worden gecompenseerd, 
behalve in de gevallen waarvan sprake in de artikelen IX.50 tot IX.53. Het algemene 
risico daarentegen wordt berekend op de nettoportefeuille, i.e. op de som van alle 
individuele hausseposities min de som van alle individuele baisseposities. In dat geval 
wordt compensatie tussen verschillende instrumenten op eenzelfde markt aanvaard, 
omdat het algemene risico losstaat van de koersevolutie van de individuele 
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portefeuillecomponenten en enkel betrekking heeft op de evolutie van de 
nettoportefeuille. 

 
Afdeling I –  Lange en korte posities. Berekening van de nettopositie. 
 
Art. IX.13 
 
Dit hoofdstuk heeft betrekking op de in artikel IX.17 gedefinieerde posities die tot de 
handelsportefeuille behoren en die betrekking hebben op schuldinstrumenten en andere soortgelijke 
instrumenten. 
  
Art. IX.14 
 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk vormt het overschot van de lange (korte) positie van de 
instelling tegenover haar korte (lange) positie in identieke bestanddelen bedoeld in artikel IX.13 de 
nettopositie in die bestanddelen.  
 
Alle nettoposities moeten, vóór zij worden samengevoegd, dagelijks in euro worden omgerekend 
tegen de geldende contante wisselkoers. 
 
Art. IX.15 
 
De lange en korte posities in de instrumenten bedoeld in de artikelen IX.16 tot IX.19 worden, op de 
in die artikelen bepaalde wijze, behandeld als posities in de het (de) onderliggende of notionele 
effect(en). 
 
De termijnverrichtingen op valuta worden behandeld als twee posities in zero-couponobligaties die 
de te betalen en de te ontvangen valuta vertegenwoordigen 
 
Art. IX.16 
 
Interest-future-verrichtingen, rentecontracten op termijn (FRA's) en verbintenissen tot 
termijnaankoop- of verkoop van obligaties en andere schuldinstrumenten worden behandeld als 
combinaties van lange en korte posities.  
 
Een lange positie in interest-future-verrichtingen wordt behandeld als een combinatie van een 
schuld die vervalt op de leveringsdatum van het futurecontract, en een vordering waarvan de 
vervaldatum gelijk is aan die van het instrument of de notionele positie die aan het futurecontract in 
kwestie ten grondslag liggen.  
 
Een verkocht rentecontract op termijn wordt behandeld als een lange positie die vervalt op de 
afwikkelingsdatum, verlengd met de contractduur, en een korte positie die vervalt op de 
afwikkelingsdatum. 
 
Om het vereiste met betrekking tot het specifieke risico te berekenen, worden zowel de schuld als 
de vordering opgenomen in de eerste categorie van de tabel in artikel IX.25, en het 
schuldinstrument in de passende categorie van diezelfde tabel. 
 
Art. IX.17 
 
Voor de toepassing van de artikelen IX.14 en IX.15 wordt : 
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-  onder “lange positie” een positie verstaan waarin een instelling de op een bepaald tijdstip in de 
toekomst te ontvangen rente heeft vastgelegd; en  

 
-  onder “korte positie” een positie verstaan waarin een instelling de op een bepaald tijdstip in de 

toekomst te betalen rente heeft vastgelegd. 
 
Art. IX.18 
 
Opties op rente, op obligaties en andere schuldinstrumenten, op financiële futures, op swaps en op 
valuta worden, voor de toepassing van dit hoofdstuk, behandeld alsof het posities zijn die in waarde 
gelijk zijn aan het bedrag van het onderliggende instrument waarop de optie betrekking heeft, 
vermenigvuldigd met de delta.  
 
De aldus verkregen posities mogen worden gecompenseerd met tegengestelde posities in dezelfde 
onderliggende effecten of daarvan afgeleide instrumenten.  
 
De gebruikte delta is de delta die wordt berekend door de instelling op een door de CBFA 
goedgekeurde wijze of, bij ontstentenis hiervan, de door de markt meegedeelde delta in het geval 
van een op de beurs verhandelde optie.  
 
De CBFA kan, wanneer zij dat vanuit prudentieel oogpunt passend vindt, de instelling ertoe 
verplichten een welbepaalde delta te gebruiken of de delta te berekenen volgens een aangegeven 
methode.  
 
Wanneer de instelling haar opties in de onderliggende instrumenten omzet aan de hand van de delta, 
is zij onderworpen aan een bijkomend vereiste om het gammarisico en het vegarisico te dekken. 
 
Wanneer de instelling haar opties niet in de onderliggende instrumenten omzet aan de hand van de 
delta en zij geen gebruik maakt van de in artikel IX.86 bedoelde scenario-analysemethode, is de 
nettopositie voor elke optie onderworpen aan een vereiste dat gelijk is aan dat voor het 
onderliggende instrument waarop die optie betrekking heeft. Voor een gekochte optie is dit vereiste 
beperkt tot de marktwaarde van die optie. 
 
De in dit artikel bedoelde behandeling is eveneens van toepassing op warrants die betrekking 
hebben op dezelfde onderliggende instrumenten als de voornoemde opties. 
 

a.  De delta is de verwachte verandering van een optieprijs als gevolg van een (uiterst) 
geringe verandering in de prijs van het onderliggende instrument van de optie. Elke 
instelling die een betekenisvolle activiteit in opties ontwikkelt, moet de delta 
berekenen voor de door haar geschreven of gekochte opties. In geval van geringe 
activiteit, mag de betrokken instelling zich voor een op de beurs verhandelde optie 
baseren op de delta die door de beurs wordt meegedeeld. De CBFA kan de instelling 
verplichten om de delta volgens een bepaalde methode te berekenen of zelfs een 
bepaalde delta te gebruiken voor alle of een deel van haar opties in portefeuille.  

 
b. Aangezien deze methode niet alle aan opties verbonden risico's bestrijkt (de delta is 

met name enkel relevant voor zeer kleine prijsschommelingen), moet een instelling 
die haar opties heeft omgezet in de onderliggende instrumenten, voldoen aan een 
vereiste om de risico's te dekken die voortvloeien uit de gevoeligheid van de delta 
voor prijsveranderingen van het onderliggende instrument (gammarisico), alsook uit 
de gevoeligheid van de optieprijs voor veranderingen in de volatiliteit van het 
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onderliggende instrument (vegarisico). Deze twee maatregelen houden in dat aan 
een bijkomend vereiste moet worden voldaan bovenop het positierisico dat 
voortvloeit uit de omzetting van de optie op grond van de delta. 

 
c. Voor de berekening van het gamma- en het vegavereiste gaat de instelling als volgt 

te werk : 
 

1° De instelling berekent, voor elke optie in de handelsportefeuille op 
schuldinstrumenten en op aandelen, als volgt een gewogen gammapositie : 

 
Gewogen gammapositie = 1/2 * gamma * (schommeling van de 
marktwaarde van het onderliggende instrument)² 
 
De gewogen gammapositie kan positief of negatief zijn. 
 
De schommeling van de marktwaarde van het onderliggende instrument 
wordt als volgt bepaald : 
 
 voor de opties op rente : 

 
Indien de instelling er, bij de berekening van de gamma, is van 
uitgegaan dat het onderliggende instrument een schuldinstrument is, 
is de schommeling gelijk aan de vermenigvuldiging van de 
contantmarktwaarde van het onderliggende instrument met de 
bijbehorende wegingsfactor uit de tabel in artikel IX.36. 

 
Indien de instelling er, bij de berekening van de gamma, is van 
uitgegaan dat het onderliggende instrument een rentevoet is, moet de 
waardeschommeling worden beschouwd als de veronderstelde 
schommeling van de desbetreffende rentevoet die voortvloeit uit de 
wegingsfactoren van de tabel in artikel IX.36 (i.e. 1 % voor de 
rentevoeten met betrekking tot zone één, 0,85 % voor de rentevoeten 
met betrekking tot zone twee en 0,7 % voor de rentevoeten met 
betrekking tot zone drie); 

  
  voor de opties op aandelen en beursindexen :  

 
Het betreft de marktwaarde van het onderliggende instrument 
vermenigvuldigd met de wegingsfactor die wordt gebruikt voor de 
berekening van het in artikel IX.48 bedoelde vereiste inzake het 
algemene risico. 

 
2° De gewogen gammaposities die, op de hierboven gedefinieerde wijze, 

afzonderlijk worden berekend voor elke optie met betrekking tot "eenzelfde 
onderliggend instrument", worden opgeteld rekening houdend met hun 
respectieve tekens. Het resultaat van die som kan positief of negatief zijn. 

 
De instelling maakt de voornoemde som afzonderlijk voor elk optiegeheel met 
betrekking tot "eenzelfde onderliggend instrument". 
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Voor de voornoemde som worden als "eenzelfde onderliggend instrument" 
beschouwd : 
 

 voor de opties op rente : de opties die zijn uitgedrukt in eenzelfde 
munt en waarvan de onderliggende instrumenten zouden worden 
ondergebracht in eenzelfde looptijdklasse van de tabel in artikel IX.31 
(of eenzelfde zone van de tabel in artikel IX.36 voor de instellingen die 
gebruik maken van de op de duration gebaseerde methode); 

  
 voor de opties op aandelen en beursindexen : de opties waarvan de 

onderliggende instrumenten op eenzelfde markt worden verhandeld. 
 

3° Het gammavereiste is gelijk aan de som in absolute waarde van de resultaten 
van de sommen die conform de voornoemde instructies werden gemaakt, 
wanneer die resultaten negatief zijn. De positieve resultaten worden niet in 
aanmerking genomen. 

 
4° Voor de berekening van het vegavereiste van de opties, berekent de instelling, op 

de hierboven gedefinieerde wijze, afzonderlijk de schommeling van de 
marktwaarde van elk optiegeheel met betrekking tot "eenzelfde onderliggend 
instrument", als gevolg van een uniforme schommeling van plus 25 % en min 25 
% van de volatiliteit van de onderliggende instrumenten van de opties die dit 
geheel vormen. 

 
De schommeling van de marktwaarde die tot een verlies leidt voor de instelling, 
vormt het vegavereiste inzake het optiegeheel met betrekking tot "eenzelfde 
onderliggend instrument", als gedefinieerd voor het gammavereiste. 
 
De instelling maakt de voornoemde berekening afzonderlijk voor elk optiegeheel 
met betrekking tot "eenzelfde onderliggend instrument". 
 
Het vegavereiste is gelijk aan de som van de verliezen in absolute waarde die 
afzonderlijk worden berekend voor elk optiegeheel met betrekking tot "eenzelfde 
onderliggend instrument". 
 
Een instelling zonder betekenisvol optiebedrijf, kan, in plaats van haar opties in 
portefeuille op grond van de delta om te zetten in de onderliggende 
instrumenten, er dezelfde vereisten op toepassen als de vereisten die gelden voor 
de onderliggende instrumenten1. Wordt voor deze methode geopteerd, dan mag 
niet worden gecompenseerd met een positie in het onderliggende instrument. Het 
aldus verkregen vereiste is, voor een gekochte optie, beperkt tot de marktwaarde 
van de optie. Instellingen die een betekenisvolle activiteit in opties ontwikkelen 
en, meer bepaald, de “market makers”, moeten in staat zijn om hun opties om te 
zetten op grond van de delta. 

 
Art. IX.19 
 
Swaps worden, met betrekking tot het algemene renterisico, op dezelfde basis behandeld als 
balansinstrumenten.  

                         
1  Met andere woorden, de delta wordt geacht een waarde 1 te hebben. 
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Aldus wordt een renteswap waarbij een instelling een variabele rente ontvangt en een vaste rente 
betaalt, behandeld als : 
 
- een lange positie in een instrument met variabele rente en met een looptijd die gelijk is aan de 

periode tot de volgende rente-aanpassing, en  
 
- een korte positie in een instrument met vaste rente en met dezelfde looptijd als de swap zelf. 
 
Art. IX.20  
 
Behandeling van de protectieverschaffer in het kader van een kredietderivaat 
 

§ 1. Wat de kredietderivaten betreft, dient, voor de berekening van het 
eigenvermogensvereiste voor het marktrisico van de partij die het kredietrisico draagt (de 
“protectieverschaffer”), tenzij anders bepaald, het notioneel bedrag van het afgeleid contract te 
worden gebruikt. 

 
Voor de berekening van het eigenvermogensvereiste voor het specifieke risico is, anders dan bij 
totale-opbrengstenswaps, de looptijd van het contract van het kredietderivaat van toepassing in 
plaats van de looptijd van de vordering.  
 

  De posities worden als volgt bepaald : 
 

1. Een totale-opbrengstenswap geeft aanleiding tot een lange positie onder het algemeen 
marktrisico van de referentievordering en van een korte positie onder het algemeen 
marktrisico van een overheidsobligatie met een looptijd die gelijk is aan de termijn tot de 
eerstkomende rente-aanpassing en waaraan overeenkomstig titel V die handelt over de 
standaardbenadering voor de berekening van het kredietrisico, een risicoweging van 0 % 
wordt toegewezen. Daarnaast geeft een dergelijke swap aanleiding tot een lange positie 
onder het specifieke risico van de referentievordering. 

 
2. Een kredietverzuimswap geeft onder het algemeen marktrisico geen aanleiding tot een 

positie. Wat het specifieke risico betreft, dient de instelling een synthetische lange positie in 
een vordering van de referentie-entiteit te registreren, tenzij het derivaat een externe rating 
heeft en voldoet aan de voorwaarden van een gekwalificeerd schuldinstrument, in welk 
geval een lange positie in het derivaat wordt geregistreerd. Indien uit hoofde van het product 
premie- of rentebetalingen verschuldigd zijn, dienen de desbetreffende kasstromen als 
theoretische posities in overheidsobligaties te worden weergegeven. 

 
3. Een “single name credit linked note” geeft aanleiding tot een lange positie onder het 

algemeen marktrisico van de “note” zelf,  zoals  voor  een  verrichting  op  rente.  Wat  het  
specifieke risico betreft, wordt een synthetische lange positie in een vordering van de 
referentie-entiteit gecreëerd. Een extra lange positie wordt op de emittent van de “note” 
gecreëerd. Indien de “credit linked note” een externe rating heeft en voldoet aan de 
voorwaarden van een gekwalificeerd schuldinstrument, volstaat het een eenmalige lange 
positie voor het specifieke risico van de “note” te registreren.  

 
4. Afgezien van een lange positie voor het specifieke risico van de emittent van de “note” 

geeft een “multiple name credit linked note” die proportionele protectie verschaft, wat het 
specifieke risico betreft, aanleiding tot een positie in elke referentie-entiteit, waarbij het 
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totale notionele bedrag van het contract over de posities wordt gespreid in verhouding tot het 
aandeel van elke aan een referentie-entiteit verbonden risicopositie in het totale notionele 
bedrag. Wanneer voor een referentie-entiteit meer dan één vordering in aanmerking komt, 
wordt de vordering met de hoogste risicoweging in aanmerking genomen voor het specifieke 
risico. Indien de “multiple name credit linked note” een externe rating heeft en voldoet aan 
de voorwaarden van een gekwalificeerd schuldinstrument, volstaat het een eenmalige lange 
positie voor het specifieke risico van de “note” te boeken. 

 
5. Een “first-asset-to-default”-kredietderivaat geeft, voor het notionele bedrag, aanleiding tot 

een positie in een vordering op elke referentie-entiteit. Indien het hoogste te betalen bedrag 
bij een omstandigheid die de kredietwaardigheid aantast kleiner is dan het overeenkomstig 
de eerste zin van dit punt verkregen eigenvermogensvereiste, dan kan dat maximumbedrag 
als eigenvermogensvereiste voor het specifieke risico worden beschouwd. 

 
a.  Gelet op de aard van het product, is het algemene risico niet van toepassing. 
 
Een “second-asset-to-default”-kredietderivaat geeft , voor het notioneel bedrag, aanleiding 
tot een positie in een vordering op elke referentie-entiteit minus één (die met het kleinste 
eigenvermogensvereiste voor het specifieke risico). Indien het hoogste te betalen bedrag bij 
een omstandigheid die de kredietwaardigheid aantast kleiner is dan het overeenkomstig de 
eerste zin van dit punt verkregen eigenvermogensvereiste, dan kan dat maximumbedrag als 
eigenvermogensvereiste voor het specifieke risico worden beschouwd. 
 
Indien een “first” of “second-asset-to-default”-kredietderivaat een externe rating heeft en 
voldoet aan de voorwaarden van een gekwalificeerd schuldinstrument, kan de 
protectieverschaffer volstaan met de berekening van een vereiste voor het specifieke risico 
in overeenstemming met de rating van het derivaat. 

 
Behandeling van de protectienemer in het kader van een kredietderivaat 
 

§ 2. Pour la partie qui transfère le risque de crédit (ci-après dénommée " acheteur de la 
protection "), les positions sont déterminées comme étant parfaitement symétriques à celles du 
vendeur de la protection, exception faite des titres liés à un crédit (qui ne génèrent pas de position 
courte  sur  l’émetteur).  S’il  est  prévu,  à  une  certaine  date,  une  option  d’achat  associée  à  une  
majoration de la rémunération, cette date est considérée comme l’échéance de la protection. Dans le 
cas de dérivés de crédit au premier défaut et de dérivés de crédit au énième défaut, le traitement 
suivant s’applique en lieu et place du principe de "positions parfaitement symétriques: 

  
a)   Dérivés de crédit au premier défaut : lorsqu’un établissement obtient une protection de 

crédit pour un certain nombre d’entités de référence sous-jacentes à un dérivé de crédit à 
la condition que le premier défaut déclenche le paiement et mette fin au contrat, cet 
établissement peut compenser le risque spécifique pour l’entité de référence à laquelle 
s’applique la plus faible exigence de fonds propres pour risque spécifique parmi les 
entités de référence sous-jacentes selon le tableau repris à l'article IX.25. 

 
b) Dérivés de crédit au énième défaut : lorsque le énième défaut parmi les expositions 

déclenche le paiement au titre de la protection du crédit, l’acheteur de la protection ne 
peut compenser le risque spécifique que si la protection a été obtenue également pour 
les défauts 1 à n-1 ou lorsque les défauts n-1 se sont déjà produits. Dans pareils cas, la 
méthodologie indiquée ci-dessus pour les dérivés de crédit au premier défaut est suivie 
de manière appropriée pour les produits au énième défaut.  
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Voor de berekening van de vereisten met betrekking tot de specifieke risico’s mag een positie op 
een actief op de in hoofdstuk 4 beschreven wijze worden gesaldeerd met een positie die voortvloeit 
uit een kredietderivaat.  
 
Art. IX.21 
 
Voor de berekening van de vereisten voor het algemene risico mag een instelling die het renterisico 
op de in de artikelen IX.16 tot IX.19 bedoelde afgeleide instrumenten tegen marktwaarde waardeert 
en beheert aan de hand van de geactualiseerde financiële stromen, gebruik maken van 
gevoeligheidsmodellen voor de berekening van de in die artikelen bedoelde posities, en dient zij 
daarvan gebruik te maken voor obligaties of andere schuldinstrumenten die over de resterende 
looptijd worden afgelost en waarvan de hoofdsom niet in één keer wordt terugbetaald. 
 
Zowel de berekeningsmethode als het gebruik ervan door de instelling moeten voldoen aan de 
hierna bepaalde voorwaarden en vooraf door de CBFA worden goedgekeurd: 

- De berekeningsmethode moet posities opleveren met dezelfde gevoeligheid voor 
renteschommelingen als de onderliggende kasstromen. 

- Bij de beoordeling van deze gevoeligheid moet worden uitgegaan van onafhankelijke 
schommelingen in over de gehele rendementscurve bemonsterde rentevoeten, waarbij 
ten minste één gevoeligheidspunt in elk van de in de tabel in artikel IX.31 opgenomen 
looptijdklassen wordt genomen. 

 
De posities worden in aanmerking genomen overeenkomstig de bepalingen van de artikelen IX.27 
tot IX.39. 
 
Op de posities in opties blijven de bijkomende vereisten van toepassing voor de dekking van het 
gamma- en het vegarisico.  
 
Art. IX.22 
 
Een instelling die geen gebruik maakt van de in artikel IX.21 bedoelde berekeningsmethodes, mag 
in plaats daarvan de posities in de in artikelen IX.16 tot IX.19 bedoelde afgeleide instrumenten als 
volledig compenserende posities behandelen, mits zij aan de volgende voorwaarden voldoen : 
 
-  de posities hebben dezelfde waarde en zijn uitgedrukt in dezelfde munt; 
 
-  de referentievoeten (voor posities met variabele rente) of de coupons (voor posities met vaste 

rente) sluiten nauw bij elkaar aan; 
 
- de datum van de eerstvolgende rente-aanpassing of, voor vastecouponposities, de resterende 

looptijden vallen binnen de volgende grenzen samen : 
 
 - minder dan een maand : dezelfde dag, 
 -  tussen een maand en een jaar : binnen zeven dagen, 
 -  meer dan een jaar : binnen dertig dagen. 
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Art. IX.23 
 
De instelling die effecten of gegarandeerde rechten inzake de eigendom van effecten overdraagt bij 
een retrocessieovereenkomst, en de instelling die effecten leent in het kader van een verstrekte 
effectenlening, dient deze effecten te betrekken in de berekening van haar eigenvermogensvereiste 
uit hoofde van deze titel, hoofdstukken 2 tot 5, mits deze effecten voldoen aan de criteria van titel I, 
hoofdstuk 3. 
 

a.  Dit deel van het reglement is van toepassing op schuldinstrumenten, zoals obligaties 
en andere effecten die met obligaties kunnen worden gelijkgesteld. Hier worden met 
name de posities bedoeld in : 

 
 obligaties en andere schuldinstrumenten, 
 converteerbare obligaties die niet worden behandeld als aandelen of andere 

effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld,  
 wisselverrichtingen op termijn, 
 instrumenten op rentevoeten, 
 producten met betrekking tot artikel IX.20 (kredietderivaten), 
 afgeleide producten met betrekking tot de voornoemde bestanddelen. 

 
b. De afgeleide instrumenten op rentevoeten mogen worden behandeld als posities in 

hun onderliggende of notionele instrumenten (artikel IX.15). Wisselverrichtingen op 
termijn, futures, FRA's, termijnverbintenissen tot aan- of verkoop van effecten en 
swaps worden opgesplitst in lange en korte posities op de in de artikelen IX.16 tot 
IX.19 bepaalde wijze. 
 

c. Hoofdstuk 2 behandelt de wisselcontracten op termijn om rekening te houden met het 
aan dergelijke verrichtingen verbonden renterisico. Bij de behandeling van het 
wisselkoersrisico worden de posities in deviezen immers in aanmerking genomen op 
grond van de contante wisselkoersen, maar wordt geen rekening gehouden met de 
tijdsdimensie. 
 

d. Voor afgeleide instrumenten op rentevoeten en voor obligaties en andere 
schuldinstrumenten die over hun resterende looptijd worden afgelost en waarvan de 
hoofdsom niet in één keer wordt terugbetaald, staat artikel IX.21 het gebruik toe van 
methodes waardoor posities kunnen worden verkregen die in aanmerking worden 
genomen volgens één van de twee methodes voor de dekking van het algemene risico. 
Deze methodes moeten ten minste één gevoeligheidspunt verstrekken voor elke 
looptijdklasse van de tabel in artikel IX.31. 
 

 e. Wanneer een instelling geen gebruik maakt van de door artikel IX.21 toegestane 
methodes, mag zij posities in afgeleide instrumenten als volledig gecompenseerde 
posities beschouwen ten aanzien van het renterisico wanneer ze in dezelfde munt zijn 
uitgedrukt, hun eerstvolgende data van rentevaststelling of hun vervaldata dicht bij 
elkaar liggen en hun referentierenten of de rentevoeten van de coupons nauw bij 
elkaar aansluiten. Twee referentierenten of de rentevoeten van twee coupons worden 
geacht nauw bij elkaar aan te sluiten als zij niet meer dan vijftien basispunten van 
elkaar verschillen. 
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 f. Het renterisico moet afzonderlijk worden berekend voor elke munt (artikel IX.24). De 
samengestelde munten worden, voor de berekening van het renterisico, als 
afzonderlijke munten beschouwd. Zij mogen, in tegenstelling tot het vereiste met 
betrekking tot het wisselkoersrisico, niet worden opgesplitst in de munten waaruit zij 
zijn samengesteld.  

 
Afdeling II – Specifiek risico en algemeen risico 
 
Art. IX.24 
 
Nettoposities worden ingedeeld naar de munten waarin zij zijn uitgedrukt, en het 
eigenvermogensvereiste voor het algemene en het specifieke risico wordt berekend in elke munt 
afzonderlijk. 
 
Het specifieke risico wordt afzonderlijk berekend voor elk van de in artikel IX.14 bedoelde 
identieke bestanddelen.  
 

Onderafdeling I – specifiek risico 

 
Art. IX.25 
 
De instelling wijst haar nettoposities die verband houden met de handelsportefeuille, op grond van 
de emittent/debiteur, de externe of interne kredietbeoordeling en hun resterende looptijden, toe aan 
de desbetreffende categorieën van onderstaande tabel en vermenigvuldigt deze vervolgens met de 
aangegeven wegingsfactoren. 
 
Zij maakt de som van haar gewogen posities (ongeacht of het lange dan wel korte posities betreft) 
om haar eigenvermogensvereiste voor het specifieke risico te berekenen. 
 
Tabel 
 

Bestanddelen Eigenvermogens-vereiste voor het 
specifieke risico 

Schuldtitels uitgegeven of gegarandeerd 
door centrale overheden, dan wel 
uitgegeven door centrale banken, 
internationale organisaties, multilaterale 
ontwikkelingsbanken of regionale of 
lokale overheden van de lidstaten die, 
volgens de regels van Titel V, in 
kredietwaardigheidscategorie 1 zouden 
worden ondergebracht of een 
risicoweging van 0 % zouden krijgen.  

0 % 

1° Schuldtitels uitgegeven of 
gegarandeerd door centrale overheden, 
dan wel uitgegeven door centrale 
banken, internationale organisaties, 
multilaterale ontwikkelingsbanken of 

0,25 % (resterende looptijd tot 
eindvervaldatum van 6 maanden 
ofminder) 
 
1,00 % (resterende looptijd tot 
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regionale of lokale overheden die, 
volgens de regels van Titel V, in 
kredietwaardigheidscategorie 2 of 3 
zouden worden ondergebracht. 

2° Schuldtitels uitgegeven of 
gegarandeerd door instellingen die, 
volgens de regels van Titel V, in 
kredietwaardigheidscategorie 1, 2 of 3 
zouden worden ondergebracht. 

3° Schuldtitels uitgegeven of 
gegarandeerd door ondernemingen die, 
volgens de regels van Titel V, in 
kredietwaardigheids-categorie 1, 2 of 3 
zouden worden ondergebracht. 

Andere gekwalificeerde bestanddelen als 
gedefinieerd in artikel IX.26 hierna. 

eindvervaldatum van meer dan 
6 maanden tot ten hoogste 24 maanden) 
 
1,60 % (resterende looptijd tot 
eindvervaldatum van meer dan 
24 maanden) 

  

1° Schuldtitels uitgegeven of 
gegarandeerd door centrale overheden, 
uitgegeven door centrale banken, 
internationale organisaties, 
multilaterale ontwikkelingsbanken, 
regionale of lokale overheden van de 
lidstaten, of instellingen die, volgens 
de regels van Titel V voor het 
toekennen van risicowegingen, in 
kredietwaardigheidscategorie 4 of 5 
zouden worden ondergebracht. 

2° Schuldtitels uitgegeven of 
gegarandeerd door ondernemingen die, 
volgens de regels van Titel V, in 
kredietwaardigheidscategorie 4 zouden 
worden ondergebracht. 

3° Andere posities waarvoor geen 
kredietbeoordeling van een 
aangewezen EKBI beschikbaar is. 

8,00 % 

  

1° Schuldtitels uitgegeven of 
gegarandeerd door centrale overheden, 
dan wel uitgegeven door centrale 
banken, internationale organisaties, 
multilaterale ontwikkelingsbanken, 
regionale of lokale overheden van de 
lidstaten, of instellingen die, volgens 
de regels van Titel V voor het 
toekennen van risicowegingen, in 
kredietwaardigheidscategorie 6 zouden 
worden ondergebracht. 

12,00 % 
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2° Schuldtitels uitgegeven of 
gegarandeerd door ondernemingen die, 
volgens de regels van Titel V voor het 
toekennen van risicowegingen, in 
kredietwaardigheidscategorie 5 of 6 
zouden worden ondergebracht. 

 
In het geval van instellingen die de regels van titel VI toepassen voor het toekennen van 
risicowegingen aan verrichtingen buiten de handelsportefeuille, moet de debiteur van een 
risicopositie, om in aanmerking te komen voor een kredietwaardigheidscategorie, een interne rating 
hebben met een kans op wanbetaling die gelijk of gelijkwaardig is aan diegene die samenhangt met 
de passende kredietwaardigheidscategorie overeenkomstig artikel V.16, § 7 voor het toekennen van 
risicowegingen op ondernemingen. 
 
Op instrumenten die zijn uitgegeven door een emittent die niet in een kredietwaardigheidscategorie 
kan worden ondergebracht, is een eigenvermogensvereiste voor het specifieke risico van 8 % tot 12 
% van toepassing conform de tabel hierboven. De CBFA kan verlangen dat de instellingen op 
dergelijke instrumenten een hoger eigenvermogensvereiste voor het specifieke risico toepassen 
en/of verbieden dat dergelijke instrumenten met andere schuldinstrumenten worden gecompenseerd 
voor de bepaling van de omvang van het algemeen marktrisico. 
 

De instellingen die een in titel VI bedoelde interneratingmethode mogen gebruiken, mogen 
hun positie in de categorieën “8 %” of “12 %” van bovenstaande tabel onderbrengen op 
basis van een vergelijking van de kans op wanbetaling die zij hebben geraamd met 
toepassing van de bepalingen van titel VI, en de kans op wanbetaling die verbonden is aan 
de kredietwaardigheidscategorieën van de emittenten waarvoor een kredietbeoordeling van 
een EKBI beschikbaar is en die in die categorieën zijn opgenomen. 

 
Voor de risicopositie die inherent is aan een effectiseringsverrichting waarop een risicoweging van 
1250 % van toepassing zou zijn zoals gedefinieerd in titel VII, geldt een eigenvermogensvereiste 
dat niet kleiner is dan de in die titel gedefinieerde vereisten. Voor liquiditeitsfaciliteiten waaraan 
geen rating is toegekend, geldt een eigenvermogensvereiste dat niet kleiner is dan het in titel VII 
vastgelegde vereiste. 
  
Door de instelling gehouden eigen obligaties of andere schuldinstrumenten worden niet in 
aanmerking genomen bij de berekening van het specifieke risico.  
 
Art. IX.26  
 
Onder gekwalificeerde bestanddelen in de zin van de tabel bij artikel IX.25 worden verstaan : 
 

a) de lange en korte posities in activa waaraan een rating kan worden toegekend die 
minstens overeenkomt met de kwalificatie “van goede kwaliteit (investment grade)” 
van de in titel V bedoelde stroomlijning (mapping) van kredietbeoordelingen 
(standaardbenadering voor de berekening van het kredietrisico); 

b) de lange en korte posities in activa die, gelet op de solvabiliteit van de emittent, een 
kans op wanbetaling hebben die niet hoger is dan die van de onder a) hierboven 
bedoelde activa, voor de instellingen die gebruik mogen maken van de in titel VI 
bedoelde interneratingbenadering; 
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c) de lange en korte posities in activa waarvoor geen kredietbeoordeling door een 
aangewezen externe kredietbeoordelingsinstelling beschikbaar is en die aan de 
volgende voorwaarden voldoen : 

i) zij worden door de betrokken instellingen als voldoende liquide beschouwd; 
ii) de beleggingskwaliteit ervan is, volgens de eigen beoordeling van de instelling, 

minstens gelijkwaardig aan die van de onder a) hierboven bedoelde activa; 
iii) zij zijn genoteerd op ten minste een gereglementeerde markt in een lidstaat of aan 

een beurs in een derde land, mits deze beurs erkend is door de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaat; 

d) de lange en korte posities in activa uitgegeven door instellingen die onderworpen zijn 
aan eigenvermogensvereisten die gelijkwaardig zijn aan die waarvan sprake in dit 
reglement en : 
i) door de betrokken instellingen als voldoende liquide worden beschouwd, en  

ii) waarvan de beleggingskwaliteit, volgens de eigen beoordeling van de instelling, 
ten minste gelijkwaardig is aan die van de onder a) bedoelde activa. 

e) de effecten uitgegeven door instellingen waarvan wordt aangenomen dat de 
kredietkwaliteit gelijk is aan of hoger is dan diegene die verbonden is met 
kredietwaardigheidscategorie 2 of een hogere categorie volgens de regels van titel V 
voor het toekennen van risicowegingen op de instellingen, en die onderworpen zijn 
aan een toezichts- en regelgevingskader dat vergelijkbaar is met dat van dit reglement. 

Na onderzoek van de wijze waarop de schuldinstrumenten worden beoordeeld, kan de CBFA de 
evaluatie van de instelling afwijzen indien zij van oordeel is dat aan de betrokken instrumenten een 
te hoog specifiek risico verbonden is om als gekwalificeerde bestanddelen te kunnen worden 
beschouwd. 
 
De CBFA kan van de instellingen eisen dat zij de maximumwegingsfactor van de tabel in artikel 
IX.25 toepassen op instrumenten waaraan een bijzonder risico verbonden is omwille van de 
ontoereikende solvabiliteit en/of liquiditeit van de emittent. 

 
a. De nettopositie (lang of kort) per instrument wordt gewogen naar wederpartij en 

looptijd, volgens de tabel in artikel IX.25. Het eigenvermogensvereiste is gelijk aan 
het totaal van de gewogen hausseposities plus het totaal van de gewogen 
baisseposities. 

 
b. De weging van de posities naar wederpartij voor de berekening van het specifieke 

risico omvat een categorie van zogenaamd gekwalificeerde posten zoals gedefinieerd 
in artikel IX.26. 

 
c. Voor deze gekwalificeerde posten geldt een lager vereiste voor de dekking van het 

specifieke risico. Wanneer de betrokken effecten echter aan een bijzonder risico zijn 
blootgesteld omdat de emittent onvoldoende solvabel is en/of het effect onvoldoende 
liquide is, moet hierop de hoogste wegingsfactor van artikel IX.25 worden toegepast, 
om het specifieke risico te dekken. 
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Onderafdeling II – algemeen risico 

 
A. KEUZE VAN DE METHODE 
 
Art. IX.27 
 
Voor de berekening van het algemene risico kan de instelling : 
 
- hetzij een op de looptijd gebaseerde methode toepassen als gedefinieerd in de artikelen IX.28 tot 

IX.33, 
- hetzij een op de duration gebaseerde methode toepassen als gedefinieerd in de artikelen IX.34 tot 

IX.39. 
 
De instelling moet de gekozen methode stelselmatig toepassen en kan slechts voor een andere 
methode opteren als de CBFA daarmee vooraf heeft ingestemd. 
 
B. BEREKENING VAN HET ALGEMENE RISICO GEBASEERD OP DE LOOPTIJD  
 
Art. IX.28 
 
De berekening van het eigenvermogensvereiste voor de dekking van het algemene risico bestaat uit 
twee fasen als gedefinieerd in de artikelen IX.29 tot IX.33 : 
 
- eerst worden alle nettoposities gewogen naar looptijd op de in artikel IX.29 bedoelde wijze; 
 
- vervolgens kunnen die gewogen posities worden verlaagd : 
 
 - wanneer een gewogen positie naast een tegengestelde gewogen positie in dezelfde 

looptijdklasse wordt ingenomen, en  
 
 - wanneer de tegengestelde gewogen posities zich in verschillende looptijdklassen bevinden, 

waarbij de omvang van de verlaging afhangt van het zich al dan niet in dezelfde zone bevinden 
van de twee posities en van de zone (groepen van looptijdklassen) waarin zij zich bevinden. 

 
 
Art. IX.29 
 
De instelling wijst haar nettoposities toe aan de passende looptijdklassen in de tweede of derde 
kolom van de tabel in artikel IX.31. 
 
Zij doet dit op grond van de resterende looptijden in het geval van instrumenten met vaste rente, en 
op grond van de periode tot de volgende rente-aanpassing in het geval van instrumenten waarvan de 
rente vóór de eindvervaldatum wordt aangepast. 
 
Zij maakt tevens onderscheid tussen obligaties of andere schuldinstrumenten met een coupon van 3 
% of meer en obligaties of andere schuldinstrumenten met een coupon van minder dan 3 %, en deelt 
deze dienovereenkomstig in de tweede dan wel de derde kolom van voornoemde tabel in. 
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Zij vermenigvuldigt dan elk van deze nettoposities met de wegingsfactor die voor de desbetreffende 
looptijdklasse is vermeld in de vierde kolom van die tabel. 
 
Art. IX.30 
 
Vervolgens bepaalt de instelling de som van de gewogen lange posities en de som van de gewogen 
korte posities in elke looptijdklasse. 
 
Het bedrag dat overeenstemt met de gewogen lange posities die worden gecompenseerd door 
gewogen korte posities in een looptijdklasse, vormt de gecompenseerde gewogen positie in deze 
looptijdklasse. 
 
De resterende lange of korte positie is de niet-gecompenseerde gewogen positie in deze zelfde 
looptijdklasse. 
 
 De instelling berekent het totaal van de gecompenseerde gewogen posities in alle looptijdklassen 
 
Art. IX.31 
 
De instelling berekent het totaal van de niet-gecompenseerde gewogen lange posities voor de 
looptijdklassen in elk van de zones in de tabel hieronder, om de niet-gecompenseerde gewogen 
lange positie voor elke zone te bepalen.  
 
Op dezelfde wijze wordt de som van de niet-gecompenseerde gewogen korte posities voor elke 
looptijdklasse in een bepaalde zone bepaald om te komen tot de niet-gecompenseerde gewogen 
korte positie voor deze zone.  
 
Het deel van de niet-gecompenseerde gewogen lange positie van een bepaalde zone dat gelijk is aan 
de niet-gecompenseerde gewogen korte positie voor dezelfde zone, is de gecompenseerde gewogen 
positie voor die zone.  
 
Het deel van de niet-gecompenseerde gewogen lange of korte positie voor een zone dat niet op deze 
wijze kan worden gecompenseerd, vormt de niet-gecompenseerde gewogen positie voor die zone. 
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 Looptijdklassen Wegingsfactor Veronderstelde  
Zone Coupon van  renteverandering 

( %) 
 3 % of meer  minder dan 3 % ( %) ( %) 

(1) (2) (3) (4) (5) 
     
Een 0  1 maand 0  1 maand 0 - 
 > 1  3 maanden > 1  3 maanden 0,2 1 
 > 3  6 maanden > 3  6 maanden 0,4 1 
 > 6  2 maanden > 6  12 maanden 0,7 1 
Twee > 1  2 jaar  > 1  1,9 jaar 1,25 0,9 
 > 2  3 jaar > 1,9  2,8 jaar 1,75 0,8 
 > 3  4 jaar > 2,8  3,6 jaar 2,25 0,75 
Drie > 4  5 jaar > 3,6  4,3 jaar 2,75 0,75 
 > 5  7 jaar > 4,3  5,7 jaar 3,25 0,7 
 > 7  10 jaar > 5,7  7,3 jaar 3,75 0,65 
 > 10  15 jaar > 7,3  9,3 jaar 4,5 0,6 
 > 15  20 jaar > 9,3  10,6 jaar 5,25 0,6 
         > 20 jaar > 10,6  12 jaar 6 0,6 
  > 12     20 jaar 8 0,6 
              > 20 jaar 12,5 0,6 

 
Art. IX.32 
 
 § 1. De instelling berekent het bedrag ten belope waarvan de niet-gecompenseerde gewogen 
lange (korte) positie in zone één wordt gecompenseerd door het bedrag van de niet-gecompenseerde 
gewogen korte (lange) positie in zone twee. Dit bedrag wordt in artikel IX.33 aangeduid als de 
gecompenseerde gewogen positie tussen zones één en twee.  
 

§ 2. Dezelfde berekening wordt vervolgens gemaakt voor het resterende deel van de niet-
gecompenseerde gewogen positie in zone twee en de niet-gecompenseerde gewogen positie in zone 
drie, om de gecompenseerde gewogen positie tussen zones twee en drie te bepalen. 
 

§ 3. De instelling mag de volgorde van de voorgaande paragrafen omkeren, dat wil zeggen 
eerst de gecompenseerde gewogen positie tussen zones twee en drie berekenen en vervolgens die 
tussen zones één en twee. 
 

§ 4. Om de gecompenseerde gewogen positie tussen zones één en drie te bepalen, wordt 
vervolgens bepaald tot welk bedrag het resterende deel van de niet-gecompenseerde gewogen 
positie in zone één wordt gecompenseerd door het deel dat voor zone drie resteert nadat die zone is 
gecompenseerd met zone twee. 
 

§ 5. De na de drie afzonderlijke compensatieberekeningen van de §§ 1 tot 4 resterende 
gewogen posities worden vervolgens opgeteld, om te komen tot de resterende niet-gecompenseerde 
gewogen positie. 
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Art. IX.33 
 
Het eigenvermogensvereiste van de instelling wordt, per munt, berekend als de som van : 
 
a) 10 % van de gecompenseerde gewogen posities in alle looptijdklassen; 
 
b) 40 % van de gecompenseerde gewogen positie in zone één; 
 
c) 30 % van de gecompenseerde gewogen positie in zone twee; 
 
d) 30 % van de gecompenseerde gewogen positie in zone drie; 
 
e) 40 % van de gecompenseerde gewogen positie tussen zones één en twee en tussen zones twee 

en drie; 
 
f) 150 % van de gecompenseerde gewogen positie tussen zones één en drie; 
 
g) 100 % van de resterende niet-gecompenseerde gewogen posities. 
 
Het eigenvermogensvereiste van de instelling voor alle munten is gelijk aan de som van de 
vereisten berekend voor alle munten afzonderlijk. 
 
C. BEREKENING VAN HET ALGEMENE RISICO GEBASEERD OP DE DURATION 
 
Art. IX.34 
 
De instelling berekent, uitgaande van de marktwaarde van elke obligatie met vaste rente of elk 
ander  schuldinstrument  met  vaste  rente,  het  rendement  tot  vervaldag,  wat  overeenstemt  met  het  
impliciete discontopercentage voor dat effect.  
 
Bij instrumenten met variabele rente berekent de onderneming, uitgaande van de marktwaarde van 
elk instrument, het rendement op basis van de hypothese dat het kapitaal verschuldigd is: op het 
tijdstip van de eerstvolgende rente-aanpassing. 
 
Art. IX.35 
 
Vervolgens berekent de instelling voor elke obligatie of elk ander schuldinstrument de “gewijzigde 
duration” op grond van de volgende formule : 
 
                                       Duration (D) 
Gewijzigde duration = ---------------- 
                                           (1 + r) 
 
waarin 
 
 
          t.C 
     m       t  
     -------- 
    t=1        t 
          (1+r) 
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D = ----------, 
             C 
     m       t 
      -------- 
    t=1         t 
          (1+r) 
 
r = rendement tot vervaldag overeenkomstig artikel IX.34, 
 
C = kasstroom op tijdstip t, 
 t 
 
m = totale looptijd als gedefinieerd in artikel IX.34. 
 
Art. IX.36 
 
De instelling brengt elke obligatie of elk ander schuldinstrument, op basis van de gewijzigde 
duration van het instrument, onder in de passende zone van onderstaande tabel: 
 

Zone Gewijzigde duration Veronderstelde renteverandering  
(in %) 

(1) (2) (3) 
Een  > 0  1  1 
Twee  > 1  3,6  0,85 
Drie  > 3,6  0,7 
 
Art. IX.37 
 
De instelling berekent de naar duration gewogen positie van elk instrument door de marktwaarde 
ervan te vermenigvuldigen met de gewijzigde duration en met de veronderstelde renteverandering 
voor een instrument met die specifieke gewijzigde duration (zie kolom 3 van de tabel in artikel 
IX.36).   
 
Art. IX.38 
 
De instelling bepaalt haar naar duration gewogen lange en korte posities in elke zone.  
 
Het bedrag van de lange gecompenseerde gewogen posities dat in elke zone door korte 
gecompenseerde gewogen posities wordt gecompenseerd, is de gecompenseerde naar duration 
gewogen positie voor deze zone. 
 
De instelling berekent vervolgens de niet-gecompenseerde naar duration gewogen posities voor 
elke zone.  
 
Zij volgt dan de in artikel IX.32 bedoelde werkwijze voor niet-gecompenseerde gewogen posities. 
 
Art. IX.39 
 
Het eigenvermogensvereiste voor de instelling is, per munt, gelijk aan de som van : 
 
a) 2 % van de gecompenseerde naar duration gewogen positie in elke zone; 
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b) 40 % van de gecompenseerde naar duration gewogen posities tussen zones één en twee en 

tussen zones 2 en 3; 
 
c) 150 % van de gecompenseerde naar duration gewogen posities tussen zones één en drie; 
 
d) 100 % van de resterende niet-gecompenseerde naar duration gewogen positie. 
 
Het eigenvermogensvereiste van de instelling voor alle munten samen is gelijk aan de som van de 
vereisten berekend voor elke munt afzonderlijk.  
 

a.  Het algemene risico is gebaseerd op de gevoeligheid van de positie voor een 
wijziging in de rentestand. 
 
Bij de berekening van het eigenvermogensvereiste voor het algemene risico kunnen 
twee methodes worden gehanteerd : hetzij de op de looptijdklassen gebaseerde 
methode, hetzij de op de duration gebaseerde methode. 

 
b.  Eerste methode : de op de looptijdklassen gebaseerde methode. 

 
Op grond van de tabel in artikel IX.31 wordt elke positie, volgens haar resterende 
looptijd (of tussentijdse renteherziening), ondergebracht in een looptijdklasse en 
gewogen aan de hand van een factor die de rentegevoeligheid in de betrokken 
looptijdklasse weergeeft. Volledige compensatie is toegestaan tussen posities met een 
verschillend teken in eenzelfde looptijdklasse (verticale compensatie tussen 
verschillende instrumenten met dezelfde looptijd), waarna de resterende posities 
mogen worden gecompenseerd tussen looptijdklassen in eenzelfde zone (maximum 1 
jaar, tussen 1 jaar en maximum 4 jaar, meer dan 4 jaar) en vervolgens ook tussen 
verschillende zones (horizontale compensatie tussen verschillende looptijdklassen). 
Deze compensatie mag echter niet integraal worden uitgevoerd2, zodat fracties van 
de gecompenseerde gewogen posities - zowel verticale als horizontale - toch een 
eigenvermogensvereiste krijgen naast het vereiste op de gewogen posities die niet 
konden worden gecompenseerd. 
 

c.  Tweede methode : de gewijzigde duration. 
 
Deze methode berust op beginselen die vergelijkbaar zijn met de onderliggende 
beginselen van de op de looptijdklassen gebaseerde methode, maar berekent de 
exacte duration en de rentegevoeligheid van elke positie afzonderlijk en niet langer 
voor de instrumenten die in een looptijdklasse zijn gegroepeerd rond een theoretisch 
gemiddelde. Daar de berekening preciezer is dan de berekening volgens de op de 
looptijdklassen gebaseerde methode, zijn er geen looptijdklassen (maar wel degelijk 
zones) en zijn de "decompensaties" minder complex. 

 

                         
2  Een “decompensatie” is nodig omdat, omwille van de breedte van de looptijdklassen, posities worden 

gecompenseerd die niet exact dezelfde vervaldag hebben of instrumenten met eenzelfde vervaldag maar van 
verschillende aard en dus met een verschillende rentegevoeligheid. 
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Hoofdstuk 3 : Positierisico in aandelen dat voortvloeit uit de 
handelsportefeuille 
 
Afdeling I – Berekening van de nettopositie 
 
Art. IX.40 
 
Dit hoofdstuk betreft de posities die tot de handelsportefeuille behoren en betrekking hebben op 
aandelen en andere instrumenten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld. 
  
 
Art. IX.41 
 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk is het overschot van de lange (korte) positie van de instelling 
tegenover haar korte (lange) positie in identieke bestanddelen bedoeld in artikel IX.40, de 
nettopositie van de instelling in die bestanddelen. 
 
Alle nettoposities moeten, vóór zij worden samengevoegd, in euro worden omgerekend tegen de 
geldende contante wisselkoers. 
 
Art. IX.42 
 
De posities in afgeleide instrumenten of in converteerbare effecten bedoeld in de artikelen IX.43 tot 
IX.45 mogen op de in die artikelen beschreven wijze worden behandeld als posities in het (de) 
onderliggende of notionele effect(en). 
 
Art. IX.43 
 
Opties op aandelen en op andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld of op 
aandelenindexen worden, voor de toepassing van dit hoofdstuk, behandeld alsof het posities zijn die 
in waarde gelijk zijn aan het bedrag van het onderliggende instrument waarop de optie betrekking 
heeft, vermenigvuldigd met de delta. 
 
De aldus verkregen posities mogen worden gecompenseerd met tegengestelde posities in identieke 
onderliggende effecten of afgeleide instrumenten.  
 
De gebruikte delta is de delta die wordt berekend door de instelling op een door de CBFA 
goedgekeurde wijze of, bij ontstentenis hiervan, de door de markt meegedeelde delta in het geval 
van een op de beurs verhandelde optie. 
 
De CBFA kan, wanneer zij dat vanuit prudentieel oogpunt passend vindt, de instelling ertoe 
verplichten een welbepaalde delta te gebruiken of de delta te berekenen volgens een aangegeven 
methode.  
 
Wanneer de instelling haar opties omzet in de onderliggende instrumenten aan de hand van de delta, 
is zij onderworpen aan een bijkomend vereiste om het gammarisico en het vegarisico te dekken.  
 

Ter zake wordt verwezen naar de toelichting bij artikel IX.18. 
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Wanneer de instelling haar opties niet omzet in de onderliggende instrumenten aan de hand van de 
delta en geen gebruik maakt van de in artikel IX.86 bedoelde scenario-analysemethode, is de 
nettopositie voor elke optie onderworpen aan een vereiste dat gelijk is aan dat voor het 
onderliggende instrument waarop die optie betrekking heeft. Voor een gekochte optie is dit vereiste 
beperkt tot de marktwaarde van die optie. 
 
De in dit artikel bedoelde behandeling is eveneens van toepassing op warrants die betrekking 
hebben op dezelfde onderliggende instrumenten als de voornoemde opties. 
 
Art. IX.44 
 
De effecten die converteerbaar zijn in aandelen of in andere effecten die met aandelen kunnen 
worden gelijkgesteld, mogen worden behandeld alsof het posities zijn in aandelen of andere 
effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld, die in waarde gelijk zijn aan het bedrag van 
het instrument waarin die waardepapieren kunnen worden geconverteerd, vermenigvuldigd met de 
delta. 
 
De aldus verkregen posities mogen worden gecompenseerd met tegengestelde posities in identieke 
onderliggende effecten of afgeleide instrumenten. Niettemin blijven de vereisten van dit hoofdstuk 
van toepassing op 10 % van de posities die worden gecompenseerd met posities die voortvloeien uit 
de conversie van converteerbare effecten. 
 
Art. IX.45 
 
Aandelenindexfutures, naar de delta gewogen equivalenten van opties in aandelenindexfutures en 
aandelenindexen mogen worden opgesplitst in posities in elk van de samenstellende aandelen of 
andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld. 
 
Deze posities mogen worden behandeld als onderliggende posities in de desbetreffende aandelen of 
of andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld, en mogen derhalve, in 
voorkomend geval, worden gecompenseerd met tegengestelde posities in de onderliggende 
aandelen of andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld zelf. 
 
Art. IX.46 
 
De instelling maakt, per markt, de som van al haar netto lange posities en de som van al haar netto 
korte posities.  
 
Het totaal van beide sommen is haar totale brutopositie.  
 
Het overschot van de ene som op de andere is haar totale nettopositie. 
  

a.  Dit hoofdstuk is van toepassing op aandelen en andere effecten die met aandelen 
kunnen worden gelijkgesteld. Hier worden met name de posities bedoeld in : 

 
 aandelen en andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld, 

 
 converteerbare obligaties die worden behandeld als aandelen en andere effecten 

die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld, 
 

 beursindexen, 
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 termijnverrichtingen op de voornoemde bestanddelen. 

  
 b. De termijnverrichtingen op aandelen en andere effecten die met aandelen kunnen 

worden gelijkgesteld, mogen worden behandeld als posities in het (de) 
onderliggend(e) of notione(e)l(e) effect(en) (artikel IX.42).  
 
De converteerbare effecten worden, op grond van hun delta, behandeld alsof het 
posities zijn in de instrumenten waarin ze kunnen worden omgezet. 
De aldus verkregen posities mogen voor 90 % worden gecompenseerd met posities in 
de onderliggende instrumenten. Het gedeeltelijke karakter van de compensatie is 
bedoeld om de andere risico's dan het deltarisico te dekken (aangezien de delta 
slechts relevant is voor uiterst beperkte prijsschommelingen) die verband houden 
met het feit dat rekening wordt gehouden met de waarschijnlijkheid dat een 
converteerbaar effect wordt geconverteerd. 

 
 De instrumenten op beursindexen mogen worden opgesplitst in posities in elk van de 

effecten waaruit de betrokken indexen bestaan. 
   

 Voor de contracten op beursindexen en de delta-equivalenten van opties op 
beursindexen die op een beurs worden verhandeld, is er geen vereiste voor de 
dekking van het specifieke risico als de betrokken index sterk gediversifieerd is, en 
geldt een vereiste van 2 % als dat niet zo is.  
 
Het opnieuw samenstellen van een beursindex aan de hand van de posities in de 
effecten waaruit hij bestaat, houdt niet in dat dit deel van de portefeuille moet 
worden behandeld zoals voorgeschreven voor de beursindexen. 

 
Afdeling II – Specifiek risico 
 
Art. IX.47 
 

§ 1. De instelling vermenigvuldigt haar totale brutopositie met 4 % om haar 
eigenvermogensvereiste voor het specifieke risico te berekenen. 

 
§ 2. In afwijking van § 1 kan het eigenvermogensvereiste voor de dekking van het 

specifieke risico tot 2 % worden teruggebracht voor gediversifieerde portefeuilles die bestaan uit 
aandelen en andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld, die zeer liquide zijn en 
die voldoen aan de volgende voorwaarden : 
 
- het mag niet gaan om aandelen van emittenten die uitsluitend obligaties en andere 

schuldinstrumenten hebben uitgegeven waarvoor, overeenkomstig artikel IX.25, momenteel een 
vereiste van 8 % of 12 % geldt, of waarvoor, uitsluitend ingevolge een bekomen waarborg of 
zekerheid, een lager eigenvermogensvereiste geldt; 

 
- geen individuele nettopositie mag meer dan 5 % bedragen van de waarde van de totale 

portefeuille aandelen en andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld, van de 
instelling; 

 
 de posities mogen evenwel individueel 10 % vertegenwoordigen van de waarde van de totale 

portefeuille aandelen en andere effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld, van de 
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instelling, op voorwaarde dat het totaal van die posities niet meer dan 50 % van de portefeuille 
bedraagt.  

 
§ 3. Het eigenvermogensvereiste voor de dekking van het specifieke risico met betrekking 

tot een aandelenindexfuture of het naar de delta gewogen equivalent van een optie in een 
aandelenindexfuture, wordt teruggebracht tot : 
 
- 0 % wanneer de aandelenindex ter beurs wordt verhandeld en sterk gediversifieerd is; 
 
-  2 % wanneer de aandelenindex ter beurs wordt verhandeld en weinig gediversifieerd is. 
 

a.  Het vereiste dat voortvloeit uit het specifieke risico, bedraagt 4 % van de totale 
brutopositie.  

 
b. Toch kan, voor een goed gediversifieerde portefeuille van aandelen en andere 

effecten die met aandelen kunnen worden gelijkgesteld, een lager vereiste van 2 % 
gelden als die portefeuille bestaat uit effecten – die geen van alle meer dan 5 % van 
de portefeuille3 vertegenwoordigen – van emittenten waarvoor het vereiste voor het 
specifieke risico minder dan 8 % bedraagt (volgens artikel IX.25). 
 

 
Afdeling III – Algemeen risico 
 
Art. IX.48 
 
Het eigenvermogensvereiste voor de dekking van het algemene risico is gelijk aan de som van de 
absolute waarden van de totale nettoposities per markt van de instelling, vermenigvuldigd met 8 %. 
 

a.   Het algemene risico wordt gedekt door een vereiste dat 8 % bedraagt van de totale 
nettopositie van de instelling. Er wordt een afzonderlijke berekening gemaakt voor 
elke markt. 
 

b. Wanneer een aandeel wordt verhandeld op verschillende markten, mag de instelling 
het als één enkele positie beschouwen die wordt verhandeld op de belangrijkste 
markt van de emittent (voor de berekening van de vereisten met betrekking tot het 
algemene en het specifieke risico); wanneer die posities in verschillende munten zijn 
uitgedrukt, worden zij omgerekend in de munt van de belangrijkste markt van de 
emittent op basis van de contantwisselkoers. 
 
Wanneer, aan de hand van statistieken, echter blijkt dat het prijsverschil met 
betrekking tot eenzelfde aandeel meer dan 2 % bedraagt, moeten de posities op de 
betrokken markten afzonderlijk worden behandeld. 

 
 

                         
3  Hier wordt de hele portefeuille van de instelling bedoeld, met andere woorden zowel de bestanddelen van de 

handelsportefeuille als de bestanddelen die geen deel uitmaken van de handelsportefeuille. 
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Hoofdstuk 4 : Behandeling van door kredietderivaten afgedekte posities 
en van de in de handelsportefeuille opgenomen posities op ICB’s  
 
Afdeling I -  Eigenvermogensvereisten voor het specifieke risico van door 
kredietderivaten afgedekte posities in de handelsportefeuille  
 
Art. IX.49 
 
Protectie door middel van kredietderivaten wordt erkend overeenkomstig de in de artikelen IX.50 
tot IX.53 uiteengezette beginselen voor de berekening van de vereisten voor specifieke risico’s 
bedoeld in hoofdstuk 2 “Renterisico dat voortvloeit uit de handelsportefeuille” van deze titel. 
 
Art. IX.50 
 
Integrale erkenning wordt toegekend als de waardeverandering van een protectie-instrument in de 
ene richting altijd gepaard gaat met een vrijwel gelijke waardeverandering van een ander instrument 
in tegenovergestelde richting. Dat zal het geval zijn wanneer : 
 

(a) in beide richtingen volstrekt identieke instrumenten worden gebruikt; 

(b) een lange cashpositie is afgedekt door een totale-opbrengstenswap (of andersom) en 
er volstrekte overeenstemming is tussen de referentie en de onderliggende 
risicopositie (d.i. de cashpositie). De looptijd van de swap kan verschillen van die 
van de onderliggende risicopositie.   

 
In dergelijke gevallen is op geen van beide zijden van de positie een eigenvermogensvereiste voor 
het specifieke risico van toepassing. 
 
Art. IX.51 
 
Een compensate van 80 % wordt toegekend als de waardeverandering van een protectie-instrument 
in de ene richting altijd gepaard gaat met een waardeverandering van een ander instrument in 
tegenovergestelde richting en er volstrekte overeenstemming is op het vlak van de 
referentievordering, de looptijd van de referentievordering en van het kredietderivaat, en de munt 
van de onderliggende risicopositie. Bovendien mogen wezenlijke kenmerken van de 
kredietderivaatovereenkomst er niet toe leiden dat er significante afwijkingen optreden tussen 
veranderingen in de waarde van het kredietderivaat en veranderingen in de waarde van de 
cashpositie. Wanneer de transactie gepaard gaat met een overdracht van risico, wordt een 
compensatie van 80 % voor het specifieke risico toegekend aan de zijde van de transactie waar het 
hoogste eigenvermogensvereiste geldt en wordt het vereiste voor het specifieke risico aan de andere 
zijde verminderd tot nul. 
 
Art. IX.52 
 
Een gedeeltelijke compensatie wordt toegekend als de waardeverandering van een protectie-
instrument in de ene richting gewoonlijk gepaard gaat met een waardeverandering van een ander 
instrument in tegenovergestelde richting. Dat zal het geval zijn wanneer : 

 a) de positie onder artikel IX.50, (b), valt, maar er sprake is van een activa-mismatch 
tussen de referentievordering en de onderliggende risicopositie. De posities voldoen 
echter aan de volgende voorwaarden : 
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i) de referentievordering heeft dezelfde of een lagere rangorde dan de 
onderliggende vordering;  

ii) de onderliggende vordering en de referentievordering hebben dezelfde debiteur 
en juridisch uitvoerbare kruislingse wanbetalingsclausules of kruislingse 
vervroegde opeisbaarheidsclausules; 

b) de positie onder artikel IX.50, (a), of artikel IX.51 valt, maar er munt- of 
looptijdasymmetrie is tussen de kredietprotectie en het onderliggende actief (gevallen 
van muntasymmetrie dienen overeenkomstig hoofdstuk 6 in de 
informatieverstrekking over het wisselkoersrisico te worden opgenomen); 

c) de positie onder artikel IX.51 valt, maar er activa-asymmetrie is tussen de cashpositie 
en het kredietderivaat. Het onderliggende actief wordt in de 
kredietderivaatdocumentatie evenwel onder de leverbare vorderingen opgenomen. 

In elk van voornoemde gevallen worden de respectieve eigenvermogensvereisten voor beide zijden 
van de transactie niet bij elkaar opgeteld, maar wordt uitsluitend het hoogste van beide bedragen in 
aanmerking genomen. 
 
Art. IX.53 
 
Alle gevallen die niet onder de artikelen IX.50 tot IX.52 vallen, geven aanleiding tot een 
beoordeling van het eigenvermogensvereiste voor het specifieke risico op grond van beide zijden 
van de posities. 
 
Afdeling II -  Eigenvermogensvereisten voor de in de handelsportefeuille 
opgenomen posities op ICB’s 
 
Art. IX.54 
 
De eigenvermogensvereisten voor posities op ICB’s die voldoen aan de in titel I, hoofdstuk 3 
gestelde voorwaarden om voor de eigenvermogensvoorschriften voor de handelsportefeuille in 
aanmerking te komen, worden berekend volgens de in de artikelen IX.55 tot IX.63 beschreven 
methodes. 
 
Art. IX.55 
 
Onverminderd andere bepalingen van deze afdeling geldt voor posities op ICB’s een 
eigenvermogensvereiste voor het (specifieke en algemene) positierisico van 32 %. Onverminderd de 
bepalingen van artikel IX.69, laatste lid, of van artikel IX.85, § 1, iv), geldt, wanneer de aldaar 
beschreven gewijzigde behandeling van goud wordt toegepast, voor posities op ICB's een 
eigenvermogensvereiste voor het (specifieke en algemene) positierisico en voor het 
wisselkoersrisico van ten hoogste 40 %. 
 
Art. IX.56 
 
Instellingen kunnen het eigenvermogensvereiste voor posities op ICB’s die aan de criteria van 
artikel IX.58 voldoen, bepalen volgens de in de artikelen IX.60 tot IX.63 beschreven methodes. 
 
Art. IX.57 
 
Tenzij anders bepaald, wordt geen compensatie toegestaan tussen de onderliggende beleggingen 
van een ICB en de andere door de instelling ingenomen posities. 
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Art. IX.58 
 
De algemene criteria op grond waarvan de in de artikelen IX.60 tot IX.63 beschreven methodes 
mogen worden gebruikt voor ICB’s waarvan de rechten van deelneming worden uitgegeven door 
ondernemingen die onder toezicht staan of gevestigd zijn in de Europese Unie : 

a) de prospectussen of gelijkwaardige documenten van de ICB bevatten de volgende 
gegevenselementen : 
i) de categorieën activa waarin de ICB mag beleggen; 

ii) als er beleggingsbeperkingen gelden, wat deze zijn en hoe zij worden berekend; 
iii) als de ICB geld mag ontlenen, het maximaal toegestane schuldniveau; 

iv) als beleggingen in financiële afgeleide buitenbeursinstrumenten of transacties 
van het type retrocessie- en omgekeerde retrocessieovereenkomsten zijn 
toegestaan, een beschrijving van het gevoerde beleid om het wederpartijrisico 
van dergelijke verrichtingen te beperken; 

b) over de activiteiten van de ICB wordt halfjaarlijks of jaarlijks een verslag uitgebracht 
op grond waarvan de activa en passiva, de resultaten en de verrichtingen in de 
verslagperiode kunnen worden geëvalueerd; 

c) de rechten van deelneming in en aandelen van de ICB zijn dagelijks op verzoek van 
de houders terugbetaalbaar tegen contanten uit de activa van de instelling; 

d) de beleggingen in de ICB en de activa van de beheerder van de ICB worden van 
elkaar gescheiden gehouden; 

e) de ICB wordt door de beleggende instelling aan een adequate risicobeoordeling 
onderworpen. 

 
Art. IX.59 
Onder voorbehoud van goedkeuring door de CBFA, kunnen ICB’s uit derde landen dezelfde 
behandeling genieten als aan de criteria vermeld in artikel IX.58, onder a) tot e), is voldaan. 
 
Art. IX.60 
 
Voor zover de onderliggende beleggingen van de ICB op dagbasis worden gevolgd door de 
instelling, mag zij rechtstreeks rekening houden met die beleggingen om, voor die posities, de 
eigenvermogensvereisten voor het (algemene en specifieke) positierisico te berekenen volgens de in 
deze titel, hoofdstukken 2 tot 4 beschreven methodes, of, wanneer daartoe goedkeuring is verleend, 
volgens de methodes van deze titel, hoofdstuk 8. Deze benadering houdt in dat posities op ICB's 
worden behandeld als posities in de onderliggende beleggingen van de ICB. Compensatie tussen 
posities in de onderliggende beleggingen van de ICB en andere door de instelling ingenomen 
posities is toegestaan mits de instelling een voldoende groot aantal rechten van deelneming in ICB’s 
bezit om een terugkoop/creatie van rechten van deelneming in ruil voor de onderliggende 
beleggingen mogelijk te maken. 
 
Art. IX.61 
 
Instellingen kunnen de eigenvermogensvereisten voor het aan posities in ICB’s verbonden 
(algemene en specifieke) positierisico volgens de in deze titel, hoofdstukken 2 tot 4 beschreven 
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methodes of, wanneer daartoe goedkeuring is verleend, volgens de methodes van hoofdstuk 8 
berekenen, door ze toe te passen op hypothetische posities overeenkomend met diegene die nodig 
zijn om de samenstelling en de prestaties te volgen van een door derden gegenereerde index of korf 
van aandelen of schuldinstrumenten waaraan onder a) wordt gerefereerd, op voorwaarde dat : 

a) de ICB als beleggingsbeleid heeft de samenstelling en de prestaties van een index of 
van een korf van aandelen of schuldinstrumenten te volgen; 

b) er gedurende minimaal zes maanden tussen de dagelijkse koersbewegingen van de 
ICB en die van de gevolgde index of korf van aandelen of schuldinstrumenten 
duidelijk een correlatie van 0,9 kan worden vastgesteld. Onder “correlatie” wordt 
hier de verhouding verstaan tussen het dagrendement van de aan de beurs 
verhandelde ICB en dat van de gevolgde index of korf van aandelen of 
schuldinstrumenten. 

 
 
Art. IX.62 
 
Wanneer de onderliggende beleggingen van de ICB niet op dagbasis worden gevolgd door de 
instelling, kan zij de eigenvermogensvereisten voor het (algemene en specifieke) positierisico 
berekenen volgens de in deze titel, hoofdstukken 2 tot 4 beschreven methodes, mits inachtneming 
van volgende voorwaarden : 
 

a) er wordt aangenomen dat de ICB in de eerste plaats, binnen de toegestane grenzen, 
maximaal belegt in de activaklassen met het hoogste eigenvermogensvereiste voor 
het (algemene en specifieke) positierisico en vervolgens in dalende volgorde totdat 
de totale beleggingslimiet is bereikt. De op de ICB ingenomen positie krijgt de 
behandeling die zou worden gegeven wanneer die hypothetische positie rechtstreeks 
zou worden gehouden;  

b) instellingen nemen het maximale indirecte risico dat zij via de ICB kunnen lopen 
door het innemen van posities met hefboomeffect, in aanmerking bij de berekening 
van hun eigenvermogensvereiste voor het positierisico, door de positie op de ICB 
proportioneel te verhogen tot de maximale risicopositie in de onderliggende 
beleggingen die in het kader van het beleggingsbeleid is toegestaan; en 

c) als deze benadering een eigenvermogensvereiste voor het (algemene en specifieke) 
positierisico oplevert dat hoger is dan het in artikel IX.55 vastgelegde percentage, 
dan wordt het vereiste tot dit laatste niveau begrensd. 

 
Art. IX.63 
 
Instellingen kunnen een beroep doen op derden om de eigenvermogensvereisten voor het (algemene 
en specifieke) positierisico met betrekking tot posities op ICB’s die onder de artikelen IX.60 en 
IX.62 vallen, te berekenen en te rapporteren conform de in dit hoofdstuk beschreven methodes, mits 
de deugdelijkheid van de berekening en de rapportering naar behoren wordt aangetoond. 
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Hoofdstuk 5 : Vaste overneming en waarborg van goede afloop 
 
Afdeling I - Vaste overneming 
 
Art. IX.64 
 
Bij vaste overneming van schuldinstrumenten of aandelen, mag de in artikel IX.65 gedefinieerde 
procedure worden gebruikt om het eigenvermogensvereiste voor die verrichting te bepalen. 
 
Art. IX.65 
 
 § 1. Eerst wordt de nettopositie berekend door de op grond van een formele overeenkomst 
bij derden geplaatste of door derden overgenomen posities af te trekken. 
 
 § 2. Vervolgens worden op de nettopositie de volgende verlagingsfactoren toegepast : 
 
- werkdag 0 100 %, 
 
- werkdag 1   90 %, 
 
- werkdagen 2 en 3   75 %, 
 
- werkdag 4   50 %, 
 
- werkdag 5   25 %, 
 
- na werkdag 5     0 %. 
 

Voor de toepassing van dit artikel is “werkdag 0” de werkdag waarop de instelling een 
onherroepelijke verbintenis is aangegaan tot aanvaarding van een vast aantal effecten tegen een 
overeengekomen prijs. 
 
 § 3. Daarna wordt de verlaagde nettopositie opgenomen in de berekening van het 
eigenvermogensvereiste overeenkomstig deze titel, hoofdstukken 2 tot 4. 
 

a. De vaste overnemingen worden geleidelijk in aanmerking genomen vanaf werkdag 0 
tot de eerstvolgende vijfde werkdag. 

 
b. Werkdag 0 is de dag waarop aan de volgende drie voorwaarden is voldaan : 

 
- de instelling moet een onherroepelijke verbintenis zijn aangegaan 
- om een gekend aantal effecten te aanvaarden 
- tegen een overeengekomen prijs. 

 
Afdeling II – Waarborg van goede afloop 
 
Art. IX.66 
 
Wanneer de instelling een waarborg van goede afloop verleent voor een verrichting in 
schuldinstrumenten of aandelen, voegt zij, voor de berekening van de vereisten die voortvloeien uit 
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deze titel, hoofdstukken 2 tot 4, de volgende ratio's van de nettoverbintenis van waarborg van goede 
afloop toe aan haar posities : 
 
- de vijfde werkdag voorafgaand aan werkdag 0 25 %, 
 
- de vierde werkdag voorafgaand aan werkdag 0 50 %, 
 
- de derde en de tweede werkdag voorafgaand aan werkdag 0 75 %, 
 
- de werkdag voorafgaand aan werkdag 0 90 %, 
 
- werkdag 0 100 %. 
 
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder “werkdag 0” de werkdag verstaan waarop de 
instelling haar verplichtingen moet nakomen die voortvloeien uit de verleende waarborg van goede 
afloop. 
 

a. De waarborgen van goede afloop worden progressief in aanmerking genomen vanaf 
de vijfde werkdag die aan werkdag 0 voorafgaat, tot werkdag 0. 
 

b. In dit geval is werkdag 0 de dag waarop de instelling haar verplichtingen als gevolg 
van de verstrekte waarborg van goede afloop moet nakomen. 

 
Afdeling III – Organisatie  
 
Art. IX.67 
 
De instellingen moeten passende systemen invoeren voor toezicht op en controle van de risico's die 
voortvloeien uit : 
 
- de vaste overneming tijdens de periode tussen de dag waarop de oorspronkelijke verbintenis 

wordt aangegaan, en de eerste werkdag, en 
 
- de waarborg van goede afloop tijdens de periode tussen de dag waarop de instelling een waarborg 

van goede afloop verleent, en de vijfde werkdag voorafgaand aan werkdag 0, 
 
rekening houdend met de op de betrokken markten gelopen risico's. 
 

 Naast de eigenvermogensvereisten die het reglement oplegt, moeten de instellingen 
die verrichtingen tot vaste overneming of waarborg van goede afloop uitvoeren, over 
systemen beschikken om de door hen gelopen risico's te controleren en te beheersen. 
De betrokken instellingen zullen meer bepaald moeten zorgen voor de follow-up van 
hun nettopositie in het kader van de verrichting alsook van de toestand van de 
emittent of de debiteur. 
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Hoofdstuk 6 : Wisselkoersrisico 
 
Art. IX.68 
 
Dit hoofdstuk is van toepassing op de nettoposities die voortvloeien uit het geheel van de 
activiteiten van de instelling en die betrekking hebben op : 
 
- valuta, 
- goud. 
 
Art. IX.69 
 
Berekening van de nettopositie 
 
De instelling berekent haar netto open positie afzonderlijk in elke munt, met inbegrip van de euro, 
en in goud. 
 
Deze netto open positie is de som van de volgende bestanddelen, positief of negatief : 
 
-  de netto contante positie, dat wil zeggen alle activa min alle passiva, met inbegrip van de 

opgelopen, nog niet vervallen rente; 
 
-  de nettotermijnpositie, dat wil zeggen alle te ontvangen bedragen min alle te betalen bedragen in 

het kader van termijnverrichtingen op valuta en op goud, met inbegrip van de verrichtingen die 
een vaste verbintenis tot verwerving of overdracht, op termijn, van een actief inhouden; 

 
-  onherroepelijke garanties en soortgelijke instrumenten die zeker zullen worden opgevraagd; 
 
-  netto toekomstige inkomsten en uitgaven die nog niet zijn vervallen maar reeds volledig werden 

afgedekt; 
 
-  het op de delta gebaseerde equivalent van de totale portefeuille van opties op valuta en op goud; 

en 
 
-  de marktwaarde van andere opties dan opties op valuta en op goud. 
 
Voor de berekening van de nettopositie in goud, moet onder “bedrag” de hoeveelheid van die 
elementen worden verstaan uitgedrukt in gram. 
 
De instelling mag posities die zij doelbewust heeft ingenomen om zich te dekken tegen de 
ongewenste impact van wisselkoersschommelingen op haar eigenvermogensratio, buiten 
beschouwing laten bij de berekening van de netto open positie. Dergelijke posities moeten van 
structurele aard zijn en mogen geen handelskarakter hebben. Voor het buiten beschouwing laten 
ervan alsook voor wijzigingen in de daarvoor geldende voorwaarden, is de voorafgaande 
toestemming van de CBFA vereist. 
 
De in het vorige lid bedoelde behandeling mag worden toegepast voor posities die betrekking 
hebben op bestanddelen die van het eigen vermogen werden afgetrokken. 
 
Voor de in het eerste lid bedoelde berekening worden, met betrekking tot ICB’s, de feitelijke 
posities van die ICB’s in aanmerking genomen. Instellingen kunnen zich baseren op de rapportering 
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van een derde partij over de door ICB’s ingenomen posities, mits de juistheid van de rapportering 
naar behoren is aangetoond. Wanneer een instelling de posities van een ICB niet kent, zal ze 
aannemen dat de ICB binnen de grenzen van haar beleggingsbeleid maximaal in vreemde munten 
heeft belegd. Voor de berekening van het eigenvermogensvereiste voor het wisselkoersrisico in haar 
handelsportefeuille houdt de instelling dan rekening met het maximale indirecte risico dat zij via de 
ICB zou kunnen lopen, door haar positie op de ICB proportioneel te verhogen tot de maximale 
risicopositie in de onderliggende beleggingen die is toegestaan in het kader van het 
beleggingsbeleid. De hypothetische positie van de ICB wordt als een afzonderlijke munt beschouwd 
en behandeld zoals beleggingen in goud, met dien verstande dat, indien de richting van 
beleggingsstrategie van de ICB gekend is, de totale lange positie kan worden opgeteld bij de totale 
lange open posities en de totale korte positie bij de totale korte open posities. Verrekening tussen 
dergelijke posities voor de berekening is niet toegestaan.  
 
Art. IX.70 
 
Nettoposities in samengestelde munten mogen, bij de berekening van de nettopositie per munt, 
worden opgesplitst in de samenstellende munten aan de hand van de geldende quota. 
 
Art. IX.71 
 
De instelling mag, bij de berekening van de netto open positie in elke munt en in goud, gebruik 
maken van de netto actuele waarde. 
 
Deze methode moet stelselmatig worden toegepast, per activiteit of per coherent geheel van 
activiteiten. 
 
De CBFA kan het gebruik van een welbepaalde methode voorschrijven voor de actualisering of 
voor de bepaling van de gebruikte rentevoeten. 
 
Art. IX.72 
 
Berekening van de totale nettopositie in vreemde munt 
 
De overeenkomstig de artikelen IX.69 tot IX.71 berekende netto korte en lange posities in elke 
munt, behalve de euro, worden tegen de contante koers in euro omgerekend.  
 
Zij worden dan afzonderlijk samengeteld tot respectievelijk : 
 
- het totaal van de netto korte posities in vreemde munten, en  
- het totaal van de netto lange posities in vreemde munten.  
 
Het hoogste van de absolute waarden van deze twee totalen is de totale nettopositie in vreemde 
munt van de instelling. 
 
Art. IX.73 
 
Het eigenvermogensvereiste voor de dekking van het wisselkoersrisico op posities in valuta 
bedraagt 8 % van de totale nettopositie van de instelling in vreemde munt. 
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Indien de totale nettopositie in vreemde munt 2 % van het totale eigen vermogen van de instelling 
niet overschrijdt is deze aan geen eigenvermogensvereiste ter dekking van het wisselkoersrisico 
onderworpen. 
 
Art. IX.74 
 
Goud 
 
De in artikel IX.68 bedoelde nettoposities in goud worden afzonderlijk behandeld. 
 
De netto lange en korte posities in goud worden omgerekend tegen de contante koers van de euro. 
 
Het eigenvermogensvereiste voor de dekking van het wisselkoersrisico op goud bedraagt 8 % van 
de netto lange of korte positie van de instelling in goud. 
 
Art. IX.75 
 
Wanneer de instelling haar opties niet in de onderliggende instrumenten omzet aan de hand van de 
delta en geen gebruik maakt van de in artikel IX.86 bedoelde scenario-analysemethode, mogen de 
eigenvermogensvereisten met betrekking tot die opties afzonderlijk worden berekend. Die vereisten 
worden vervolgens opgeteld bij de andere vereisten die overeenkomstig dit hoofdstuk werden 
berekend, wat resulteert in het totale vereiste dat voortvloeit uit het wisselkoersrisico. 
 
Het vereiste met betrekking tot elke optie is dan gelijk aan 8 % van het hoogste van de op basis van 
de contantkoers berekende tegenwaarde in euro van de volgende bedragen : 
 
- het te ontvangen bedrag bij uitoefening van de optie; 
- het te betalen bedrag bij uitoefening van de optie. 
 
Het vereiste met betrekking tot een gekochte optie mag evenwel niet meer bedragen dan de 
marktwaarde van die optie. 
 
Art. IX.76 
 
Nauw gecorreleerde munten 
 
De instellingen die passende methodes hanteren voor de opvolging en de berekening van de 
correlaties tussen muntparen, mogen het eigenvermogensvereiste voor posities in nauw 
gecorreleerde munten, berekenen volgens de in dit artikel gedefinieerde methode, indien de CBFA 
daarmee vooraf heeft ingestemd. 
 
Een muntpaar mag alleen dan als nauw gecorreleerd worden aangemerkt indien, berekend op basis 
van de dagelijkse gegevens inzake wisselkoersen vastgesteld tijdens de voorafgaande drie of vijf 
jaar, met een waarschijnlijkheid van ten minste  
 
- 99 % bij een observatieperiode van 3 jaar, of 
- 95 % bij een observatieperiode van 5 jaar, 
 
vaststaat dat het verlies op gelijke en tegengestelde posities in die munten gedurende de volgende 
tien werkdagen niet meer dan 4 % bedraagt van de waarde van de gecompenseerde positie in 
kwestie (uitgedrukt in euro). 
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Het eigenvermogensvereiste voor de gecompenseerde positie in twee nauw gecorreleerde munten 
bedraagt 4 % van de waarde van de gecompenseerde nettopositie.  
 
Het eigenvermogensvereiste voor niet-gecompenseerde nettoposities in nauw gecorreleerde munten, 
en met betrekking tot alle nettoposities in andere munten, bedraagt 8 %, vermenigvuldigd met de 
hoogste van de absolute waarden van het totaal van de netto korte posities of van de netto lange 
posities in deze munten, na aftrek van de gecompenseerde posities in nauw gecorreleerde munten. 
 
Art. IX.77  
 
De instellingen mogen de nettoposities in munten die het voorwerp uitmaken van een juridisch 
bindende intergouvernementele overeenkomst ter beperking van fluctuaties ten opzichte van andere 
munten die onder dezelfde overeenkomst vallen, uitsluiten van de door hen toegepaste methodes als 
bedoeld in de vorige artikelen.  
 
De instellingen berekenen hun gecompenseerde nettoposities in die munten en passen daarop een 
eigenvermogensvereiste toe dat niet lager is dan de helft van de maximaal toegestane fluctuatie die 
voor de betrokken munten in de overeenkomst tussen staten is vastgelegd.  
 
Niet-gecompenseerde nettoposities in deze munten worden op dezelfde wijze behandeld als de 
andere munten. 
 

a. Het vereiste voor het wisselkoersrisico geldt voor alle verrichtingen van de 
instelling, i.e. zowel voor de posities die voortvloeien uit haar handelsportefeuille als 
voor de posities die voortvloeien uit haar andere activiteiten. 
 
Ook voor de posities in goud, met inbegrip van de fysieke voorraden, geldt een 
vereiste voor het wisselkoersrisico.  

b.  De basismethode voor de indekking van het wisselkoersrisico legt een vereiste op 
van 8 % van de totale nettopositie in vreemde munt. Er is geen 
eigenvermogensvereiste indien de totale nettopositie  2 % van het eigen vermogen.  

 Voor de nettopositie in goud, ongeacht of ze lang dan wel kort is, geldt een vereiste 
van 8 %. Posities in andere edele metalen vallen onder de in hoofdstuk 7 bepaalde 
regeling voor grondstoffen. 

 
c.   De totale nettopositie in valuta van de instelling omvat alle contante posities, 

termijnposities en optionele posities (op basis van de delta) alsook de toekomstige 
gedekte, maar niet geboekte inkomsten en uitgaven. De structurele posities van de 
instelling worden echter uitgesloten. 

 De totale nettopositie is gelijk aan het hoogste van de volgende twee totalen : het 
totaal van de netto korte posities in elke munt en het totaal van de netto lange 
posities in elke munt (met uitzondering van de euro). 

 
d.  De samengestelde munten kunnen, op grond van de geldende quota, worden 

opgesplitst in de munten waaruit ze zijn samengesteld. 
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e.  De instelling kan, per activiteit of per coherent activiteitengeheel, haar netto open 
positie in elke munt berekenen door zich te baseren op de netto actuele waarde. 

 
f.  Voor gecompenseerde posities in nauw gecorreleerde muntenparen kan een verlaagd 

vereiste van 4 % gelden van de waarde van de netto gecompenseerde positie.  
 
De instelling die gebruik maakt van deze mogelijkheid, moet over passende middelen 
beschikken om de koersevolutie van de munten te volgen, zodat zij kan nagaan of aan 
de voorwaarden is voldaan om munten als nauw gecorreleerd te kunnen 
beschouwen. Om gebruik te mogen maken van deze mogelijkheid is de voorafgaande 
toestemming vereist van de CBFA die, bij het verlenen van haar toestemming, 
rekening zal houden met de kwalitatieve en kwantitatieve criteria met betrekking tot 
de interne mathematische modellen. 
 
Twee munten worden als nauw gecorreleerd beschouwd wanneer het verlies op 
gelijke en tegengestelde posities in die munten tijdens een periode van 10 werkdagen 
niet meer bedraagt dan 4 % van de waarde van de gecompenseerde positie. Aan die 
voorwaarden moet voldaan zijn in 99 % van de gevallen als de gekozen 
waarnemingsperiode drie jaar bedraagt, en in 95 % van de gevallen als die periode 
vijf jaar bedraagt. Voor de berekeningen moet worden uitgegaan van de dagelijkse 
wisselkoersen. 
 
Voor niet-gecompenseerde posities in munten waarvoor deze mogelijkheid wordt 
benut, geldt een vereiste van 8 % van het totaal van de netto lange of de netto korte 
posities dat het hoogste is, na aftrek van de gecompenseerde posities. 

  
g. Het vereiste voor gecompenseerde posities in munten waarop een juridisch bindende 

overeenkomst tussen staten van toepassing is, kan worden beperkt tot de helft van de 
maximaal toegestane fluctuatie tussen die munten. 

 
Art. IX.78  
 
Wanneer de instelling haar opties omzet aan de hand van de delta, is zij onderworpen aan een 
bijkomend vereiste om het gammarisico en het vegarisico te dekken. 
 

De instelling berekent het in artikel IX.78 bedoelde gamma- en vegavereiste als volgt: 
 

1.  Voor elke optie op munten en goud die in aanmerking worden genomen in de in 
hoofdstuk 6 bedoelde posities, berekent de instelling een gewogen gammapositie 
als volgt : 

 
Gewogen gammapositie = 1/2 * gamma * (schommeling van de marktwaarde 
van het onderliggende instrument)2. 

 
De gewogen gammapositie kan positief of negatief zijn.  

  
De schommeling van de marktwaarde van het onderliggende instrument wordt 
als volgt bepaald : voor de opties op munten en op goud gaat het om de 
schommeling van de marktwaarde van de onderliggende verrichting die 
voortvloeit uit een schommeling van 8 % van de wisselkoers of, in voorkomend 
geval, van de goudkoers. 

519



TITEL IX : MARKTRISICOVEREISTEN  

  
2.  De gewogen gammaposities die, op de hierboven gedefinieerde wijze, 

afzonderlijk worden berekend voor elke optie met betrekking tot "eenzelfde 
onderliggend instrument", worden opgeteld rekening houdend met hun 
respectieve tekens. Het resultaat van die som kan positief of negatief zijn. 

 
De instelling maakt de voornoemde som afzonderlijk voor elk optiegeheel met 
betrekking tot "eenzelfde onderliggend instrument". 

 
Voor de voornoemde som worden als "eenzelfde onderliggend instrument" 
beschouwd : voor de opties op munten en op goud gaat het om de opties met 
betrekking tot hetzelfde muntenpaar (of goud). 

  
3.  Het gammavereiste is gelijk aan de som in absolute waarde van de resultaten 

van de sommen die conform de voornoemde instructies werden gemaakt, 
wanneer die resultaten negatief zijn. De positieve resultaten worden niet in 
aanmerking genomen. 

 
4.  Voor de berekening van het vegavereiste van de opties, berekent de instelling, op 

de hierboven gedefinieerde wijze, afzonderlijk de schommeling van de 
marktwaarde van elk optiegeheel met betrekking tot "eenzelfde onderliggend 
instrument", als gevolg van een uniforme schommeling van plus of min 25 % van 
de volatiliteit van de onderliggende instrumenten van de opties die dit geheel 
vormen. 

 
De schommeling van de marktwaarde die tot een verlies leidt voor de instelling, 
vormt het vegavereiste inzake het optiegeheel met betrekking tot "eenzelfde 
onderliggend instrument". 

 
De instelling maakt de voornoemde berekening afzonderlijk voor elk optiegeheel 
met betrekking tot "eenzelfde onderliggend instrument". 

 
Het vegavereiste is gelijk aan de som van de verliezen die afzonderlijk worden 
berekend voor elk optiegeheel met betrekking tot "eenzelfde onderliggend 
instrument". 
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Hoofdstuk 7 : Grondstoffenrisico 

Art. IX.79 
 
Dit hoofdstuk is van toepassing op de posities die voortvloeien uit het geheel van de activiteiten van 
de instelling die betrekking hebben op grondstoffen, met inbegrip van de van grondstoffen afgeleide 
instrumenten. 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk omvat het begrip “grondstoffen” eveneens : 

 de edele metalen, buiten goud en de van goud afgeleide instrumenten; 

 de grondstoffen of gegarandeerde rechten inzake de eigendom van grondstoffen die de instelling 
overdraagt bij middel van een retrocessieovereenkomst, evenals grondstoffen die de instelling in 
lening geeft bij middel van een grondstoffenleningsovereenkomst. 

 
Art. IX.80 
 
 § 1. De instelling berekent haar positie in elk van de grondstoffen waarin ze actief is.. 
 
De instelling mag de volgende posities ook beschouwen als posities in dezelfde grondstof : 
 
-  posities in verschillende subcategorieën grondstoffen, indien deze subcategorieën in elkaars 

plaats leverbaar zijn, en 
 
-  posities in vergelijkbare grondstoffen, indien deze verregaand voor elkaar substitueerbaar zijn en 

er gedurende minimaal een jaar tussen koersbewegingen duidelijk een correlatie van 90 % kan 
worden vastgesteld. 

 
Posities die enkel en alleen voorraadfinanciering betreffen, mogen buiten de toepassing van dit 
hoofdstuk worden gelaten. 
 
 § 2. Elke positie in grondstoffen moet worden uitgedrukt in de vaste rekeneenheid. 
Omrekening gebeurt tegen de contante koers van de euro. 
 
 § 3. Als de korte positie vóór de lange positie vervalt, moet de instelling maatregelen nemen 
om zich te beschermen tegen het risico van onvoldoende of geringe liquiditeit dat zich op bepaalde 
markten kan voordoen. 

 

Art. IX.81 
 
 § 1. Grondstoffenfutures en termijnverbintenissen tot aan- of verkoop van grondstoffen 
worden verwerkt als notionele bedragen, uitgedrukt in de vaste rekeneenheid; aan deze 
instrumenten wordt op basis van de afloopdatum een looptijd toegekend. 
 
 § 2. Grondstoffenswaps waarbij de ene zijde van de transactie een vaste prijs is en de andere 
de dagkoers, worden in de in artikel IX.82, § 2, bedoelde looptijdklassentabel verwerkt als een 
reeks posities die gelijk zijn aan het notionele bedrag van het contract, waarbij een positie 
overeenkomt met elke betaling op de swap en dienovereenkomstig wordt ondergebracht in de 
looptijdklassentabel. De posities zijn lang als de instelling de vaste prijs betaalt en de variabele prijs 
ontvangt; de posities zijn kort als de instelling de vaste prijs ontvangt en de variabele prijs betaalt. 
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Grondstoffenswaps waarbij de twee zijden van de transactie betrekking hebben op verschillende 
grondstoffen, worden in de methode op basis van looptijdklassen in de betreffende rij van de tabel 
ondergebracht. 
 
 § 3. Opties op grondstoffen of op van grondstoffen afgeleide instrumenten worden voor de 
toepassing van dit hoofdstuk behandeld alsof het posities zijn die in waarde gelijk zijn aan het 
bedrag van het onderliggende instrument waarop de optie betrekking heeft, vermenigvuldigd met de 
delta. 
 
De aldus verkregen posities mogen worden gecompenseerd met tegengestelde posities in dezelfde 
onderliggende grondstof (of van grondstoffen afgeleide instrumenten). 
 
De gebruikte delta is de delta die door de instelling wordt berekend op een door de CBFA 
goedgekeurde wijze of, bij ontstentenis hiervan, de door de markt meegedeelde delta in het geval 
van een op de beurs verhandelde optie. 
 
Wanneer zij dat vanuit prudentieel oogpunt passend vindt, kan de CBFA de instelling ertoe 
verplichten een welbepaalde delta te gebruiken of de delta te berekenen volgens een aangegeven 
methode. 
 
Wanneer de instelling haar opties in de onderliggende instrumenten omzet aan de hand van de delta, 
is zij onderworpen aan een bijkomend vereiste om de overige risico’s te dekken. 

 
Wanneer de instelling haar opties niet in de onderliggende grondstoffen omzet aan de hand van de 
delta en geen gebruik maakt van de in artikel IX.86 bedoelde scenario-analysemethode, is de 
nettopositie voor elke optie onderworpen aan een vereiste dat gelijk is aan dat voor de 
onderliggende grondstof waarop die optie betrekking heeft. Voor een gekochte optie is dit vereiste 
beperkt tot de marktwaarde van die optie. 
 
De in dit artikel bedoelde behandeling is eveneens van toepassing op warrants die op grondstoffen 
betrekking hebben. 
 

Art. IX.82 
 
 § 1. De berekening van de solvabiliteitsvereisten ter dekking van grondstoffenrisico’s 
gebeurt volgens één van de hiernavolgende methodes. 
 
 § 2. Methode op basis van looptijdklassen. 
 
a) Alle posities in een bepaalde grondstof en alle posities die, overeenkomstig artikel IX.80, § 1, 

als posities in dezelfde grondstof worden beschouwd, worden ondergebracht in de 
desbetreffende looptijdklassen van onderstaande tabel. Fysiek aanwezige voorraden worden 
ondergebracht in de eerste looptijdklasse. 

522



TITEL IX : MARKTRISICOVEREISTEN  

 
Looptijdklassen 

 
Spread (in %) 

 
  
0  1 maand 1,50 
> 1  3 maanden 1,50 
> 3  6 maanden 1,50 
> 6  12 maanden 1,50 
> 1  2 jaar 1,50 
> 2  3 jaar 1,50 
> 3 jaar 1,50 

 
Voor de toepassing van het eerste lid kunnen posities in dezelfde grondstof op nettobasis 
worden gecompenseerd en ondergebracht in de betreffende looptijdklassen, voor zover  
 
 het posities betreft in contracten die op dezelfde datum aflopen, of  
 posities in contracten die binnen tien dagen na elkaar aflopen indien de contracten worden 

verhandeld op markten waar dagelijkse leveringsdata worden bepaald. 
 

b) Vervolgens berekent de instelling de som van de lange posities en de som van de korte posities 
in elke looptijdklasse. Het bedrag ten belope waarvan de eerstgenoemde (laatstgenoemde) som 
in een bepaalde looptijdklasse gelijk is aan de laatstgenoemde (eerstgenoemde) som, vormt de 
gecompenseerde positie in deze looptijdklasse, terwijl de resterende lange of korte positie de 
niet-gecompenseerde positie in deze zelfde looptijdklasse is. 

 
Het deel van de niet-gecompenseerde lange (korte) positie in een bepaalde looptijdklasse dat 
gelijk is aan de niet-gecompenseerde korte (lange) positie in een volgende looptijdklasse, is de 
tussen twee looptijdklassen gecompenseerde positie. Het deel van de niet-gecompenseerde 
lange positie of de niet-gecompenseerde korte positie dat niet op deze wijze kan worden 
gecompenseerd , vormt de niet-gecompenseerde positie. 
 

c) De eigenvermogensvereisten van de instelling worden voor iedere grondstof op basis van de 
desbetreffende looptijdklassen berekend als de som van :  
i) de gecompenseerde lange en korte posities, vermenigvuldigd met de toepasselijke “spread”-

coëfficiënt die in de tweede kolom van bovenstaande tabel wordt gegeven voor elke 
looptijdklasse, en met de contante koers van de grondstof; 

ii) voor elke looptijdklasse waarnaar een niet-gecompenseerde positie uit een voorgaande 
looptijdklasse wordt overgedragen, de tussen twee looptijdklassen gecompenseerde positie, 
vermenigvuldigd met 0,6 % (de overdrachtscoëfficiënt) en met de contante koers van de 
grondstof;  

iii) de resterende niet-gecompenseerde posities, vermenigvuldigd met 15 % (de “outright”- 
coëfficiënt) en met de contante koers van de grondstof. 

d) Het totale eigenvermogensvereiste van de instelling ter dekking van haar grondstoffenrisico’s is 
de som van het overeenkomstig punt (c) berekende solvabiliteitsvereiste voor elk van de 
grondstoffen waarin zij bedrijvig is. 
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§ 3. Vereenvoudigde methode. 
 
a) Het eigenvermogensvereiste van de instelling voor elke grondstof is de som van :  

i) 15 % van de lange of korte nettopositie, vermenigvuldigd met de contante koers van de 
grondstof;  

ii) 3 % van de lange plus de korte brutopositie, vermenigvuldigd met de contante koers van de 
grondstof.  

 Het saldo van de lange (korte) posities van de instelling tegenover haar korte (lange) posities in 
dezelfde grondstof en identieke futures, opties en warrants op grondstoffen, is de nettopositie 
van de instelling in elke grondstof. Bij de berekening van de nettopositie worden posities in 
afgeleide instrumenten behandeld als posities in de onderliggende grondstof, overeenkomstig 
de bij artikel IX.81 bepaalde wijze. 

b) Het totale eigenvermogensvereiste van de instelling ter dekking van haar grondstoffenrisico’s is 
de som van het overeenkomstig punt (a) supra berekende solvabiliteitsvereiste voor elk van de 
grondstoffen waarin zij bedrijvig is. 
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Hoofdstuk 8 : Interne modellen voor marktrisico’s 
 

Art. IX.83 
 
 § 1. De CBFA kan de instellingen onder bepaalde voorwaarden toestaan dat zij hun 
eigenvermogensvereisten ter dekking van de bij hoofdstukken 2, 3, 4, 6 en 7 bedoelde risico’s 
berekenen met toepassing van hun eigen interne mathematische modellen die zij voor de opvolging 
en het beheer van hun marktrisico’s gebruiken. Deze modellen kunnen worden toegepast in plaats 
van of in combinatie met de in de betreffende hoofdstukken bepaalde standaardmethodes. 
 
 § 2. De instellingen kunnen hun eigen intern model gebruiken voor de berekening van het in 
§ 1 bedoelde reglementaire eigenvermogensvereiste, op voorwaarde dat zij hiervoor 
voorafgaandelijk de uitdrukkelijke toestemming hebben gekregen van de CBFA en deze het model 
heeft erkend. 
 
Opdat de CBFA een intern model zou erkennen, is vereist dat de betrokken instelling een aantal 
normen naleeft met betrekking tot het model en zijn gebruik. Deze minimumnormen van 
kwalitatieve en kwantitatieve aard worden hierna nader gedefinieerd. 
 

a. Dit hoofdstuk bepaalt de voorwaarden waaronder de instellingen hun 
eigenvermogensvereisten mogen berekenen met gebruik van interne modellen. 

  
b. “Intern model” verwijst naar een methode die het mogelijk maakt het vermoedelijke 

verlies te ramen dat een portefeuille kan ondergaan tijdens een bepaalde periode 
(afhankelijk van de tijd die nodig is om de posities te vereffenen) als gevolg van de 
marktbewegingen en in functie van een gegeven betrouwbaarheidsinterval. Methodes 
van het type “value at risk” (VaR) beantwoorden aan die definitie. 

 
c.   De eigenvermogensvereisten ter dekking van de marktrisico’s mogen worden 

berekend hetzij volgens de standaardmethode, hetzij met behulp van een intern model, 
hetzij via een combinatie van standaardmethode en intern model. Een instelling die 
een intern model gebruikt, moet ervoor zorgen dat dit model - in voorkomend geval 
progressief - op al haar activiteiten slaat, met uitzondering van de activiteiten 
waarvan, tot tevredenheid van de CBFA, is aangetoond dat zij niet materieel zijn. 

 
d.  Wanneer een instelling een intern model wenst te gebruiken om haar reglementaire 

vereisten te berekenen, moet zij daarvoor eerst toestemming krijgen van de CBFA. 
 
e.  Een instelling met een aanzienlijke marktactiviteit die interne modellen gebruikt voor 

haar risicobeheer, moet over de vereiste toestemming beschikken om die modellen bij 
de berekening van haar reglementaire vereisten te mogen gebruiken. 

 
f.  De CBFA heeft de basistechnieken die in verband met interne modellen mogen 

worden gebruikt, niet op beperkende wijze gedefinieerd. Een instelling moet erop 
toezien haar risico’s zo accuraat en volledig mogelijk te meten. Zij moet daartoe een 
methodologie ontwikkelen die aansluit bij de aard en de omvang van haar activiteiten, 
en ervoor zorgen dat haar modellen de evolutie van de markten en de technieken 
blijven volgen. 

 
g.  Opdat de CBFA toestemming zou geven voor het gebruik van een intern model, moet 

de instelling aantonen dat haar model de vereiste kwaliteiten bezit qua concept, 
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gebruik, betrouwbaarheid en deugdelijkheid alsook ten aanzien van de operationele 
en controle-omgeving. 

 
h. Bij de beoordeling van een model wordt rekening gehouden met factoren die niet 

alleen eigen zijn aan de methode maar ook aan de instelling die ze gebruikt. Het feit 
dat een model is erkend voor een bepaalde instelling, betekent daarom niet dat ook 
een gelijkaardig model zal worden erkend dat weliswaar op soortgelijke technieken is 
gebaseerd, maar in een andere omgeving wordt gebruikt. 

 
i. Een belangrijk kenmerk van de betrokken modellen is dat het verplicht moet gaan om 

instrumenten die effectief bij het dagelijks beheer van de instelling worden gebruikt. 
Berekeningsmethodes die - hoe verfijnd ook - niet aan die voorwaarde voldoen, 
komen niet in aanmerking voor erkenning. 

 
j. In deze commentaar wordt nadere toelichting gegeven bij bepaalde fundamentele 

beginselen waarnaar wordt verwezen bij de beoordeling van de geschiktheid van een 
intern model : 
- kwalitatieve normen, 
- kwantitatieve normen, 
- risicofactoren, 
- specifiek risico, 
- achteraf uitgevoerde tests – “back-testing”, 
- crisissimulaties – stresstests. 

 
k. Het onderzoek van het verzoek van een instelling om een intern model te mogen 

gebruiken, verloopt in twee stappen : 
  

- eerst wordt het model onderzocht aan de hand van een door de instelling 
voorbereid dossier. Na afloop daarvan is het duidelijk of het onderzoek kan 
worden voortgezet op basis van de verstrekte gegevens, of het dossier nog moet 
worden bijgeschaafd dan wel of het model niet beantwoordt aan de vereisten. In 
het door de instelling voorbereide dossier moet met name gedetailleerd aan bod 
komen hoe het model beantwoordt aan de concrete voorwaarden die de CBFA 
heeft gesteld aan het gebruik van interne modellen; 

- later - als uit het eerste onderzoek blijkt dat het dossier afdoend is - wordt 
tijdens onderzoeken ter plaatse nagegaan of de effectieve toepassing van het 
model aansluit bij de dossiergegevens en of de verstrekte informatie volledig is. 

l. Na onderzoek van het dossier kan de CBFA de instelling tijdelijk toestemming geven 
om het voorgestelde model te gebruiken bij de berekening van haar reglementaire 
vereisten. Als de CBFA daarom verzoekt, moet de instelling de berekeningen echter 
ook nog volgens de standaardmethodes kunnen maken. Na afloop van de tweede fase 
van het onderzoek zal de tijdelijke toestemming moeten worden bevestigd.  

m. Aangezien de CBFA het gebruik van zo verfijnd mogelijke beheermethodes wil 
promoten, zal zij niet alleen rekening houden met de effectieve resultaten, maar ook 
kijken naar het evolutiepotentieel en de verbintenissen die de betrokken instelling ter 
zake is aangegaan.  
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Art. IX.84  
 
Kwalitatieve normen 
 
 § 1. De CBFA zal een model enkel erkennen voor zover haar wordt aangetoond dat het 
model kadert in een risicobeheerproces dat qua concept solide is en op deugdelijke wijze wordt 
toegepast. 
 
 § 2. Opdat aan het bepaalde bij § 1 zou worden beantwoord, is minimaal het volgende 
vereist : 

i) het interne model voor risicometing is in hoge mate geïntegreerd in het dagelijkse 
risicobeheerproces van de instelling en dient als basis voor een passend 
beleidsinformatiesysteem (met rapportering van risicoposities en resultaten aan de effectieve 
leiding van de instelling); 

ii) de instelling beschikt over een afdeling risicobeheer die onafhankelijk is van de afdelingen die 
instaan voor de marktactiviteit en die rechtstreeks rapporteert aan de effectieve leiding; de 
betrokken afdeling is belast met het ontwerpen en implementeren van het risicobeheersysteem 
van de instelling, de uitwerking van een limietensysteem, de dagelijkse risicorapportering en de 
analyse van de uitkomsten van het model; de afdeling verzorgt tevens de eerste en doorlopende 
validatie van het interne model; 

iii) het hoogste bestuursorgaan en de effectieve leiding van de instelling zijn actief betrokken bij 
het risicobeheerproces, inclusief het gebruik van interne modellen; de dagelijkse rapporten die 
de afdeling risicobeheer opstelt, dienen alle relevante informatie te bevatten; ze worden 
gerapporteerd aan en beoordeeld door de leden van de effectieve leiding die 
beslissingsbevoegdheden hebben om de risicoposities van de individuele handelaren of van de 
totale risicopositie van de instelling te verminderen; 

iv) de instelling, inzonderheid de afdelingen risicobeheer en interne audit, beschikt over voldoende 
personeel dat onderlegd is in het gebruik, de opvolging en de administratieve verwerking van 
de gehanteerde modellen; 

v) de instelling heeft passende procedures vastgesteld voor de bewaking van en het toezicht op de 
naleving van de schriftelijk vastgelegde interne instructies en controles, die betrekking hebben 
op de werking van het risicometingssysteem als geheel; 

vi) de modellen van de instelling hebben in het verleden bewezen risico’s voldoende accuraat te 
meten;  

vii) de instelling voert frequent een stringent programma van stresstests uit en beschikt over een 
methodologie op basis waarvan stressscenario’s worden geïdentificeerd en uitgevoerd; de 
uitkomsten van de tests worden beoordeeld door de effectieve leiding en sturen mede het beleid 
en het limietensysteem inzake risico van de instelling; dit proces bestrijkt met name de 
illiquiditeit van markten onder gespannen marktomstandigheden, het concentratierisico, “one 
way”-markten, “event”- en “jump-to-default”-risico’s, de niet-lineariteit van producten, “deep 
out-of-the-money”-posities, aan prijsverschillen onderhevige posities en andere risico’s die niet 
op adequate wijze door het VaR-model worden bestreken; de toegepaste schokken 
weerspiegelen de aard van de portefeuilles en de tijd die nodig kan zijn om risico’s af te dekken 
of te beheren onder moeilijke marktomstandigheden; 

viii) als onderdeel van de periodieke interne controle moet de instelling een onafhankelijke evaluatie 
van het risicometingssysteem uitvoeren. 
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Deze evaluatie heeft betrekking op de afdelingen belast met de marktactiviteit en met het 
risicobeheer; ten minste eenmaal per jaar moet de instelling een evaluatie uitvoeren van het algehele 
risicobeheerproces;  

  
 In deze evaluatie worden de volgende elementen betrokken :  

 het adequaat zijn van de documentatie over het risicobeheersysteem en -proces en van de 
organisatie van de afdeling risicobeheer; 

 de integratie in het dagelijkse risicobeheer van de metingen van het marktrisico en de 
deugdelijkheid van het informatiesysteem voor de effectieve leiding; 

 het goedkeuringsproces van de risicowaarderings- en beheermodellen en -systemen die in de 
instelling worden gebruikt; 

 de aard en de omvang van de marktrisico’s die de instelling heeft geïdentificeerd en in het 
risicometingsmodel heeft verwerkt, alsook de validatie van significante wijzigingen in het 
risicometingsproces; 

 het accuraat en volledig zijn van gegevens over posities, volatiliteit en correlaties, en de 
waarderings- en risicogevoeligheidsberekeningen; 

 het verificatieproces dat de instelling hanteert ter beoordeling van de consistentie, tijdigheid 
en betrouwbaarheid van de gegevensbronnen die voor de interne modellen worden gebruikt, 
alsook van de onafhankelijkheid van deze gegevensbronnen; 

 het verificatieproces waarvan de instelling gebruik maakt voor de evaluatie van “back-
testing” om te beoordelen of het model accuraat is, en inzonderheid de risico’s correct heeft 
voorspeld. 

 § 3. Instellingen beschikken over procedures om te waarborgen dat hun interne modellen op 
adequate wijze zijn gevalideerd door onafhankelijke gekwalificeerde personen die niet bij het 
ontwikkelingsproces betrokken zijn, zodat deze modellen qua concept solide zijn en alle risico’s 
van betekenis weergeven. Deze validatie vindt plaats bij de initiële ontwikkeling van het model en 
wanneer er significante wijzigingen in het model worden aangebracht. De validatie vindt ook 
periodiek plaats, maar vooral wanneer de markt significante structurele veranderingen of de 
samenstelling van de portefeuille wijzigingen heeft ondergaan die ertoe kunnen leiden dat het 
model niet langer adequaat is. De instellingen maken nuttig gebruik van de nieuwste 
ontwikkelingen op het gebied van technieken en optimale werkwijzen naarmate deze 
ontwikkelingen zich voordoen. De validatie van het model blijft niet beperkt tot het uitvoeren van 
tests achteraf, maar omvat ten minste ook de volgende aspecten : 

a)  er worden tests verricht die aantonen dat de in het kader van het interne model gehanteerde 
hypothesen adequaat zijn en het risico niet onder- of overschatten; 

b)  naast de reglementair voorziene “back-testing” verrichten de instellingen eigen validatietests 
met betrekking tot de risico’s en structuur van hun portefeuilles; 

c)  er worden hypothetische portefeuilles gebruikt om er zeker van te zijn dat het model in staat is 
rekening te houden met eventuele bijzondere structurele kenmerken, zoals de betekenisvolle 
basisrisico’s en een betekenisvol concentratierisico.  

 § 4. De instelling waakt over de accuraatheid en de goede werking van haar model door 
middel van regelmatige “back-testing”. 
 
“Back-testing” op de reële waardewijzingen behelst dat, voor iedere werkdag, de uit het model van 
de instelling resulterende eendagswaarde van het potentiële verlies (“value-at-risk”)  voor  de  
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eindedagsposities van de portefeuille wordt vergeleken met de eendagsverandering in de waarde 
van de portefeuille aan het einde van de daaropvolgende werkdag; “back-testing” op de 
hypothetische waardeveranderingen van de portefeuille berust op een vergelijking van de 
eindedagswaarde van de portefeuille en, uitgaande van een ongewijzigde samenstelling van de 
portefeuille, de waarde van de portefeuille aan het einde van de daaropvolgende werkdag; de CBFA 
onderzoekt of de instelling in staat is “back-testing” uit  te  voeren  op  zowel  feitelijke  als  
hypothetische veranderingen van de waarde van de portefeuille; de instellingen moeten passende 
maatregelen treffen om hun “back-testing”-programma te verbeteren wanneer dat ontoereikend 
wordt geacht. 
 
De CBFA kan van de instellingen eisen dat zij “back-testing” uitvoeren op ofwel hypothetische 
(d.w.z. met gebruikmaking van veranderingen in de waarde van de portefeuille uitgaande van 
ongewijzigde eindedagsposities), ofwel werkelijke (d.w.z. exclusief provisies, commissies en netto 
rente-inkomsten) uitkomsten van handelstransacties of beide. 
 
 § 5. Voor de berekening van het eigenvermogensvereiste ter dekking van het specifieke 
risico van verhandelbare schuldinstrumenten en aandelen, dient het intern model, onverminderd het 
bepaalde hierna, inzonderheid aan de volgende voorwaarden te voldoen :  

 de historische prijsschommeling in de portefeuille verklaren;  

 concentratie qua omvang en veranderingen in de samenstelling van de portefeuille weergeven;  

 solide zijn in een volatiele omgeving;  

 gevalideerd worden door “back-testing” ter beoordeling van de vraag of het specifieke risico 
accuraat wordt weergegeven;  

 het “name-related”-basisrisico weergeven, dat wil zeggen dat instellingen moeten aantonen dat 
het model gevoelig is voor wezenlijke idiosyncratische verschillen (inzake prijsschommelingen) 
tussen gelijkaardige maar niet identieke posities; 

  het “event”-risico weergeven. 
 
Bovendien voldoet de instelling aan de volgende voorwaarden : 

-  ingeval een instelling een “event”-risico loopt dat niet in haar VaR-meting wordt weerspiegeld 
omdat het buiten de houdperiode van 10 dagen en het betrouwbaarheidsinterval van 99 % valt 
(d.w.z. gebeurtenissen met een lage waarschijnlijkheid maar met zeer ernstige gevolgen), zorgt 
de instelling ervoor dat in haar interne beoordeling van de kapitaaltoereikendheid met de 
gevolgen van dergelijke gebeurtenissen rekening wordt gehouden. 

-  het model van de instelling levert een conservatieve beoordeling op van het risico dat volgens 
realistische marktscenario’s voortvloeit uit minder liquide posities en posities met beperkte 
prijstransparantie. Voorts voldoet het model aan minimale gegevensnormen. Ramingen zijn 
voldoende conservatief en mogen alleen worden gebruikt wanneer de beschikbare gegevens 
ontoereikend zijn of niet de ware volatiliteit van een positie of een portefeuille weerspiegelen. 

Voorts maken de instellingen gebruik van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van technieken 
en optimale werkwijzen naarmate deze ontwikkelingen zich voordoen. 
Daarnaast beschikt de instelling bij de berekening van haar eigenvermogensvereisten over een 
methode voor de weergave van het aan haar posities in de handelsportefeuille verbonden 
additioneel wanbetalingsrisico bij het wanbetalingsrisico dat is verwerkt in de berekening op basis 
van de VaR-meting, als gespecificeerd in de voorgaande vereisten van deze paragraaf. Om 
dubbeltelling te vermijden, kan een instelling bij de berekening van het eigenvermogensvereiste 
voor het additioneel wanbetalingsrisico rekening houden met de mate waarin het wanbetalingsrisico 
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al in de VaR-berekening is opgenomen, in het bijzonder voor risicoposities die, ingeval van 
ongunstige marktomstandigheden of andere aanwijzingen van een verslechterende 
kredietomgeving, binnen 10 dagen kunnen en zouden worden geliquideerd. Indien een instelling 
haar additioneel wanbetalingsrisico weergeeft met behulp van een opslagfactor, beschikt zij over 
methodes om die meting te valideren. 

De instelling toont aan dat haar methode voldoet aan deugdelijkheidsnormen vergelijkbaar met de 
methode van titel VI, uitgaande van een constant risiconiveau, en waar nodig aangepast om het 
effect van liquiditeit, concentraties, afdekking en optionaliteit weer te geven. 
Een instelling die het additioneel wanbetalingsrisico niet weergeeft met een intern ontwikkelde 
methode, berekent de opslagfactor met een methode die consistent is met de methode van titel V of 
titel VI van dit reglement. 
  

§ 6. “Klassieke” of “synthetische” effectiseringsrisico’s waarop een risicoweging van  
1250 % van toepassing zou zijn overeenkomstig titel VII, zijn onderworpen aan een 
eigenvermogensvereiste dat niet geringer is dan vastgesteld in die behandeling, wanneer zij in de 
handelsportefeuille zijn opgenomen. 
Instellingen die in deze risicoposities handelen, kunnen een verschillende behandeling toepassen 
indien zij aan de CBFA kunnen aantonen dat er, bovenop het handelsopzet, voor de risicoposities 
ingevolge effectisering een actieve en liquide vraag- en aanbodmarkt bestaat of, in het geval van 
synthetische effectiseringen die uitsluitend op kredietderivaten berusten, voor de risicoposities 
ingevolge effectisering zelf of alle risicocomponenten waaruit deze zijn samengesteld. Voor de 
toepassing van deze paragraaf wordt een vraag- en aanbodmarkt geacht te bestaan wanneer er 
onafhankelijke aanbiedingen te goeder trouw zijn om te kopen en te verkopen, zodat er binnen een 
dag een prijs kan worden vastgelegd die redelijkerwijs gerelateerd is aan de prijs van de laatste 
verkoop of aan de actuele concurrerende vraag- en aanbodnoteringen te goeder trouw, en de binnen 
een betrekkelijk korte tijd koop tegen die prijs kan worden gesloten, overeenkomstig de 
handelspraktijken. Indien een instelling een verschillende behandeling wil toepassen, moet zij over 
voldoende marktgegevens beschikken om te verzekeren dat zij het geconcentreerde 
wanbetalingsrisico van deze risicoposities volledig weergeeft met haar interne methode voor het 
meten van het additioneel wanbetalingsrisico overeenkomstig de bovengenoemde normen. 

§ 7. Voor de instellingen die modellen gebruiken die niet beantwoorden aan de voorwaarden 
van § 5, geldt een afzonderlijk eigenvermogensvereiste ter dekking van het specifieke risico, dat 
wordt berekend overeenkomstig de standaardmethode van hoofdstukken 2, 3 en 4. 

 
a. Opdat een instelling een intern model zou mogen gebruiken bij de berekening van 

haar eigenvermogensvereisten ter dekking van de marktrisico’s, moet de CBFA 
tevreden zijn over de kwaliteit van de interne controles en van het risicobeheer. Dit 
impliceert dat de instelling een aantal kwalitatieve normen moet naleven. De wijze 
waarop zij aan die kwalitatieve normen voldoet, kan een invloed hebben op het 
niveau van de vermenigvuldigingsfactor die de CBFA haar oplegt. 

  
b.  Om de onafhankelijkheid van de afdeling risicobeheer te garanderen, moet de 

instelling erop toezien dat, op het hoogst mogelijke niveau van het 
organisatieschema, wordt voorzien in een scheiding van de hiërarchische lijnen met 
betrekking tot, enerzijds, het afsluiten van verrichtingen en, anderzijds, de 
administratieve en boekhoudkundige verwerking van die verrichtingen en de controle 
erop. 
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c. De instelling moet het model gebruiken in combinatie met haar systeem van interne 
limieten. De relatie tussen de interne limieten en de wijze waarop het model de 
risico’s berekent, moet consistent blijven in de tijd en moet begrepen worden door de 
dealers en de effectieve leiding van de instelling. 

 
d. Het model moet op passende wijze worden gedocumenteerd in een handleiding 

waarin de basisbeginselen van het risicobeheersysteem en van de technieken voor de 
meting van het marktrisico worden beschreven. 

 
e. Om een intern model te kunnen beoordelen, onderzoekt de CBFA de resultaten van 

de validatieprocedures die de instelling toepast, en dat zowel voor het model in zijn 
geheel als voor de onderdelen ervan. 

  
f. Om te kunnen worden goedgekeurd moet het model een tijdje worden getest in reële 

omstandigheden (“live-testing”). Tijdens een redelijke periode (minimum 3 
maanden) moet ook een “back-testing” worden uitgevoerd. De resultaten daarvan 
zullen door de CBFA worden onderzocht, en dat zowel voor het model in zijn geheel 
als voor de onderdelen ervan. 

 

Art. IX.85 
 
Kwantitatieve normen en eigenvermogensvereisten 
 
 § 1. Elk intern model dat door de CBFA wordt erkend, moet de relevante 
marktrisicofactoren bestrijken, in het licht van de markten en instrumenten waarin de instelling 
bedrijvig is. Minimaal moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan : 
i) met  betrekking  tot  het  renterisico  moet  het  interne  model  risicofactoren  hanteren  die  

corresponderen met de rentevoeten voor elk van de munten waarin de instelling 
renterisicogevoelige posities binnen of buiten de balanstelling inneemt. De instelling geeft de 
rendementscurves weer door middel van één van de algemeen aanvaarde benaderingen. Voor 
wezenlijke renterisico's in de voornaamste munten en markten wordt de rendementscurve in ten 
minste zes looptijdsegmenten verdeeld, om de variaties van de rentevolatiliteit in de 
rendementscurve weer te geven. Het risicometingssysteem moet ook het risico van minder 
perfect gecorreleerde bewegingen binnen dezelfde munt tussen verschillende rendementscurves 
bestrijken. 

ii) met betrekking tot het wisselkoersisico moeten in het risicometingssysteem risicofactoren 
worden gebruikt voor het goud en de afzonderlijke vreemde munten waarin de posities van de 
instelling luiden. 
 
Voor ICB's worden hun feitelijke posities in aanmerking genomen. Instellingen kunnen zich 
baseren op de rapportering van een derde partij over de op ICB’s ingenomen posities, mits de 
deugdelijkheid van de rapportering naar behoren is aangetoond. Wanneer de posities op een ICB 
niet worden gevolgd door de instelling, moet deze positie afzonderlijk en overeenkomstig artikel 
IX.69, laatste lid, worden behandeld. 

iii) met betrekking tot het aandelenrisico moet in het risicometingssysteem een afzonderlijke 
risicofactor worden gebruikt voor ten minste elke aandelenmarkt waarop de instelling 
significante posities inneemt. 

iv) met betrekking tot het grondstoffenrisico moet in het risicometingssysteem een afzonderlijke 
risicofactor worden gebruikt voor ten minste elke grondstof waarin de instelling significante 
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posities inneemt. In het risicometingssysteem moeten voorts het risico van niet-perfect 
gecorreleerde bewegingen van vergelijkbare (doch niet identieke) grondstoffen, alsook het risico 
van veranderingen van termijnkoersen dat uit niet op elkaar passende looptijden voortvloeit, zijn 
verwerkt. Voorts moet in het systeem rekening worden gehouden met kenmerken van markten, 
inzonderheid de leveringsdata en de mogelijkheid die handelaars wordt geboden om posities af te 
dekken. 

 
De CBFA vergewist zich ervan dat het model accuraat alle wezenlijke koersrisico’s van opties en 
vergelijkbare posities bestrijkt en dat de overige niet door het model bestreken risico's afdoende zijn 
afgedekt met eigen vermogen. 
 
De CBFA kan instellingen toestaan om, binnen risicocategorieën en over risicocategorieën heen, 
empirische correlaties te hanteren, indien zij ervan overtuigd is dat het systeem waarmee de 
instelling de correlaties meet, solide is en op integere wijze wordt toegepast. 
 
Voor de berekening van het potentiële verlies gelden de volgende minimale kwantitatieve normen : 
i) het potentiële verlies moet ten minste eenmaal per dag worden berekend; 

ii) een eenzijdig betrouwbaarheidsinterval van 99 %;  
iii) een houdperiode evenwaardig aan minimum tien werkdagen; 

iv) een historische observatieperiode van ten minste één jaar, tenzij een kortere observatieperiode 
gerechtvaardigd is op grond van een aanmerkelijke toename van de koersvolatiliteit; 

v) minimaal driemaandelijkse bijwerking van de historische cijferreeksen. 
 
 § 2. Het eigenvermogensvereiste berekend met toepassing van het door de CBFA erkend 
model bedoeld in artikel IX.83 is de hoogste van de hiernavolgende bedragen : 

i) het potentiële verlies van de voorgaande dag zoals berekend door het model, in voorkomend 
geval, vermeerderd met het krachtens artikel IX.84, § 5 berekende vereiste voor het additionele 
wanbetalingsrisico, of;  

ii) het gemiddelde van de dagelijkse potentiële verliezen op elk van de 60 voorafgaande werkdagen, 
vermenigvuldigd met de in § 3 genoemde factor en gecorrigeerd met de in § 4 genoemde 
plusfactor, in voorkomend geval vermeerderd met het krachtens artikel IX.84, § 5 berekende 
vereiste voor het additionele wanbetalingsrisico.  

 § 3. De in § 2, ii), bedoelde vermenigvuldigingsfactor bedraagt minimaal “3”, tenzij de 
CBFA uit prudentiële overwegingen een hogere factor oplegt die zich situeert tussen “3” en “4” 
(“4” inbegrepen). 
 
 § 4. De in § 2, ii), bedoelde plusfactor situeert zich tussen “0” en “1” (“1” inbegrepen), en 
wordt berekend overeenkomstig de hiernavolgende tabel, afhankelijk van het aantal 
overschrijdingen (“overshootings”) dat de instelling gedurende de laatste 250 werkdagen bij het 
uitvoeren van “back-testing” heeft vastgesteld. De instellingen moeten de overschrijdingen 
consistent berekenen door middel van tests op de feitelijke dan wel hypothetische veranderingen in 
de waarde van de portefeuille. Een overschrijding is een eendagsverandering in de waarde van de 
portefeuille die meer bedraagt dan de gerelateerde, uit het model van de instelling resulterende 
eendagswaarde van het potentiële verlies. Voor de bepaling van de plusfactor wordt het aantal 
overschrijdingen minstens per kwartaal geëvalueerd. 
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Aantal overschrijdingen 
 

Plusfactor 
 

  
minder dan 5 0,00 

5 0,40 
6 0,50 
7 0,65 
8 0,75 
9 0,85 

10 of meer 1,00 
 

De CBFA kan, in individuele gevallen en uitzonderlijke omstandigheden, ontheffing verlenen van 
de verplichting om de vermenigvuldigingsfactor te verhogen met een plusfactor, indien de instelling 
aantoont dat een dergelijke verhoging onterecht is en dat het model in wezen solide is. 

Om de CBFA toe te laten de juistheid van de plusfactor op te volgen, moet de instelling de bij de 
toepassing van het “back-testing”-programma geconstateerde overschrijdingen die overeenkomstig 
de voorgaande tabel een verhoging van de plusfactor met zich zouden brengen, terstond en in ieder 
geval uiterlijk binnen vijf werkdagen ter kennis brengen van de CBFA. 
 
Indien het groot aantal overschrijdingen erop wijst dat het model onvoldoende accuraat is, zal de 
CBFA de erkenning van het model intrekken of passende maatregelen opleggen om ervoor te 
zorgen dat het model onmiddellijk wordt verbeterd. 
  

Kwantitatieve normen 
 
a.  Alvorens een instelling toestemming te geven om een intern model te gebruiken voor 

de berekening van haar eigenvermogensvereisten ter dekking van de marktrisico’s, 
wil de CBFA nagaan of die instelling een aanvaardbaar niveau van voorzichtigheid 
en coherentie aan de dag legt. De CBFA verwacht dan ook dat de instelling een 
aantal kwantitatieve normen naleeft bij de berekening van haar VaR. 

 
b. De berekeningen van de VaR moeten worden uitgevoerd voor een houdperiode van 

10 werkdagen. Berekeningen voor een kortere houdperiode mogen echter worden 
omgevormd met toepassing van de “vierkantswortel van de tijd”-regel. De 
prijsveranderingen waarvan wordt uitgegaan moeten onmiddellijk zijn, d.w.z. dat ze 
betrekking moeten hebben op de huidige portefeuille en niet op de portefeuille 
binnen 10 dagen. Wat meer specifiek het optionele risico betreft, moet de instelling 
op termijn in staat zijn te komen tot een prijsschok van 10 werkdagen op de 
optieposities zonder gebruik te maken van de “vierkantswortel van de tijd”-regel. 

 
c. De historische observatieperiodes van de risicofactoren aan de hand waarvan de 

VaR-berekeningen gebeuren, moeten minstens 250 dagen tellen. Als op de gegevens 
een weging wordt toegepast, moet de gewogen gemiddelde periode ten minste 6 
maanden bedragen. Wanneer de instelling wordt geconfronteerd met onvolledige 
datareeksen van 250 dagen, mogen benaderende oplossingen worden toegepast, op 
voorwaarde dat de instelling aantoont dat de gebruikte techniek aanvaardbaar is en 
het risico niet op materiële wijze onderwaardeert. Als de instelling betekenisvolle 
veranderingen vaststelt in de volatiliteit van de risicofactoren, kan de toepassing van 
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observatieperiodes van minder dan 250 dagen gerechtvaardigd zijn, maar dan moet 
zij de CBFA daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. 

 
d. Een instelling die toestemming heeft gekregen om rekening te houden met bestaande 

correlaties binnen en tussen de risicocategorieën (renterisico, valutarisico, 
aandelenrisico, grondstoffenrisico), mag - wanneer zij de voor die verschillende 
risico’s berekende VaR’s aggregeert - de methode van de “vierkantswortel van de 
som van de kwadraten” enkel gebruiken als zij een 0-correlatie tussen die risico’s 
empirisch kan verantwoorden. Indien een instelling die toestemming niet heeft 
gekregen, moeten de voor elke risicocategorie berekende VaR’s eenvoudigweg 
worden opgeteld.  

 
Specificatie van de risicofactoren 

  
a. Het is belangrijk dat de marktrisicofactoren met een concrete invloed op de 

marktwaarde van de portefeuilles worden geïdentificeerd en verwerkt in het model. 
Marktrisicofactoren zijn marktrendementen of -prijzen die een invloed hebben op de 
waarde van de handelsportefeuille van de instelling. 

 
b. De instelling moet rekening houden met de pertinente marktrisicofactoren die zijn 

bepaald in functie van de aard en de omvang van haar portefeuilles. Zij moet 
periodiek - en telkens wanneer zich belangrijke veranderingen voordoen in haar 
model of activiteiten - nagaan of het model de relevante marktrisicofactoren nog 
steeds ondervangt. 

 
c. Bij de bepaling van de risicofactoren houdt de instelling - voor het algemene 

marktrisico - rekening met de te respecteren minimumnormen waarvan sprake in 
artikel IX.85, § 1 van het reglement, en - voor het specifieke marktrisico - met de te 
respecteren minimumnormen waarvan sprake in artikel IX.84, § 5. De CBFA ziet er 
niet alleen op toe dat de in voornoemde artikelen vermelde normen worden 
nageleefd, maar ook dat het model rekening houdt met alle risicofactoren die een 
relevante invloed hebben op de marktwaarde van de portefeuille. 

 
d. Bij de toepassing van de in artikel IX.85, § 1 vastgelegde minimumnormen houdt de 

instelling rekening met het volgende : 
 

- wat het algemene renterisico betreft, moet de techniek van de modellering van 
de rentecurve voldoen aan de door de markt aanvaarde normen. De gekozen 
rentecurve(s) moet(en) de referentiecurve(s) van de markt in de betrokken munt 
zijn. Het metingssysteem moet rekening houden met het risico – doorgaans 
“spreadrisico” genoemd - dat voortvloeit uit een niet-perfect gecorreleerde 
beweging tussen de schommelingen van de verschillende rendementscurves, 
wanneer dat niet reeds elders is gebeurd (bij de vereisten ter dekking van het 
specifieke risico). Hier wordt met name het spreadrisico bedoeld tussen de 
rentecurves van renteswaps en overheidspapier of tussen de rentecurves van het 
door de verschillende Staten van de eurozone uitgegeven overheidspapier; 

- wat het algemene risico op de aandelen betreft, omvat het metingssysteem 
minstens een afzonderlijke risicofactor voor elke markt waarop de instelling 
significante posities heeft ingenomen. De betrokken risicofactor moet een zo 
ruim mogelijke verklaring bieden voor de prijsschommelingen van de aandelen 
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op de betrokken markt, wat bijvoorbeeld het geval kan zijn voor de referentie-
index van de markt; 

- de risico’s verbonden aan opties of aan producten met optionele kenmerken en 
minimaal de risico’s verbonden aan de niet-lineariteit (gamma) en de volatiliteit 
(vega) moeten op adequate wijze door het model worden ondervangen. Als die 
risico’s niet op voldoende correcte wijze worden ondervangen, zullen ze door 
het eigen vermogen moeten worden gedekt op basis van een vereiste dat wordt 
berekend conform de bepalingen van hoofdstukken 2, 3, 6, 7 of 9 van deze titel. 

 
Specifiek risico 

 
a. Een instelling mag een intern model gebruiken om haar eigenvermogensvereiste ter 

dekking van het specifieke risico te berekenen, als dat model de wijzigingen in de 
marktwaarde voor de posities in schuldinstrumenten, aandelen en afgeleide 
producten die niet door een algemene marktbeweging kunnen worden verklaard, 
voldoende ondervangt. 

 
b. Het specifieke risico omvat twee soorten risico’s : 
 

- het eerste soort risico, “idiosyncratisch risico” genoemd, is het risico dat de 
waarde van een schuldinstrument of van een bewijs van individuele eigendom 
dagelijks meer of minder schommelt dan de markt in het algemeen; 

- het tweede soort risico, “event”-risico genoemd, is het risico dat de waarde van 
een schuldinstrument of een eigendomsbewijs plots schommelt als gevolg van 
een gebeurtenis die met name de emittent van het betrokken bewijs treft. Het 
“event”-risico slaat bijvoorbeeld op een situatie waarbij de emittent in gebreke 
blijft.  

  
c. Om door de CBFA te kunnen worden erkend, moet het model inzonderheid 

beantwoorden aan de voorwaarden van artikel IX.84, § 5. Bedoeling van die 
voorwaarden is ervoor te zorgen dat het specifieke risico voldoende accuraat wordt 
gemeten. De instelling moet daartoe op afdoende wijze kunnen aantonen dat : 

 
- het model de historische prijsschommeling van de portefeuille verklaart; 
- het model gevoelig is voor wijzigingen in de samenstelling van de 

portefeuille, voornamelijk op het vlak van de concentratie, in die zin dat een 
hoger concentratieniveau van de portefeuille wordt geacht aanleiding te 
geven tot een hoger eigenvermogensvereiste;  

- het model solide blijkt in een volatiele omgeving. Dit betekent dat het model 
alle mogelijke bewegingen moet kunnen ondervangen tijdens een volledige 
economische cyclus en inzonderheid moet tonen dat het risico toeneemt 
wanneer de omgeving volatiel wordt; 

- een afzonderlijke “back-testing” wordt uitgevoerd op de resultaten van het 
model voor het specifieke risico. Er moet dus minimaal een afzonderlijke 
“back-testing” worden uitgevoerd op de portefeuilles van 
schuldinstrumenten, enerzijds, en op de aandelenportefeuilles, anderzijds. 
De vastgestelde uitzonderingen met betrekking tot het model voor het 
specifieke risico moeten worden geanalyseerd. Als er sprake is van meer 
dan 10 uitzonderingen tijdens een periode van 250 werkdagen, zal het 
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model ongeschikt worden geacht voor de berekening van de 
eigenvermogensvereisten ter dekking van het specifieke risico. De instelling 
zal dan, enerzijds, correctiemaatregelen moeten treffen en, anderzijds, aan 
de CBFA moeten aantonen - aan de hand van de resultaten van de “back-
testing” - dat zij over een voldoende eigenvermogensmarge beschikt om de 
risico’s te dekken die niet afdoend door het model worden ondervangen; 

- het model houdt rekening met het “name-related” basisrisico; 
 

- het model houdt rekening met het “event”-risico; 
 

- het model levert een conservatieve beoordeling op van het risico dat 
voortvloeit uit minder liquide posities en posities met beperkte 
prijstransparantie. 

 
Bovendien moet het wanbetalingsrisico worden gedekt. 
 

A posteriori controle (“back-testing”) 
 
a. De “back-testing”-procedure moet elke dag worden uitgevoerd op basis van de 

VaR op 1 dag en 99 % (“one-tailed”). De instelling moet de oorzaken van de 
uitzonderingen analyseren en haar model4 eventueel aanpassen als blijkt dat de 
overschrijding te wijten is aan een tekortkoming in het model. 

 
b. Een instelling moet haar dagelijks resultaat kunnen analyseren (bijvoorbeeld het 

resultaat afkomstig van nieuwe verrichtingen). 
 
c. De “back-testing” moet niet enkel slaan op het geheel, maar ook op de lagere 

niveaus (“books”, “business lines”, ...). Voor de bepaling van de 
vermenigvuldigingsfactor moeten de uitzonderingen enkel worden geteld op het 
niveau van het totale toepassingsgebied van het model. 

 
d. Het berekende resultaat moet in beginsel coherent zijn met de VaR. Bij een 

gedeeltelijk model bijvoorbeeld mogen de risicofactoren die niet in aanmerking 
worden genomen bij de berekening van de VaR, geen invloed hebben op het 
resultaat dat wordt gebruikt voor de “back-testing” van dat gedeeltelijke model. 

 
 e.  De hypothetische “back-testing” moet in beginsel worden toegepast bij de bepaling 

van de plusfactor. De CBFA kan de instellingen echter ook vragen de reële “back-
testing” toe te passen op alle of sommige posities. Er kan ook gebruik worden 
gemaakt van reële “back-testing” bij de bepaling van de plusfactor, als dat beter 
aansluit bij de activiteiten. Met elke verandering van methode moet vooraf worden 
ingestemd door de CBFA. 

 
f. Enkel de verliezen (dus niet de winsten) die de VaR overtreffen, worden beschouwd 

als overschrijdingen die tot een verhoging van de vermenigvuldigingsfactor kunnen 
leiden. 

 

                         
4  “Model” moet hier in ruime zin worden geïnterpreteerd. Hier wordt met andere woorden ook verwezen naar 

gebruikte historische cijferreeksen,  voorspellingstechnieken, ...  
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g. Elke overschrijding moet in beginsel in aanmerking worden genomen en, in 
voorkomend geval, leiden tot een verhoging van de vermenigvuldigingsfactor. Toch 
kan het dat een overschrijding niet in aanmerking wordt genomen, wanneer ze 
voortvloeit uit een werkelijk uitzonderlijk element dat niet door een ander 
modelleringsproces zou kunnen worden ondervangen. De CBFA moet daarvoor 
echter eerst toestemming geven op basis van een door de instelling verstrekte 
schriftelijke verantwoording. 

 
h. De toe te passen plusfactor wordt bepaald in functie van het aantal 

overschrijdingen tijdens de voorbije 250 dagen. De plusfactor wordt minstens 
éénmaal per kwartaal berekend. 

 
Crisissimulaties (stresstests) 
 
a. Stresstests vormen een manier om het risico te identificeren dat een instelling loopt 

bij een wijziging van de onderliggende hypothesen van het door haar gehanteerde 
risicomodel of bij een uitzonderlijke gebeurtenis (“low probability event”), zonder 
dat hieraan echter een waarschijnlijkheid wordt gekoppeld. Er zijn hiertoe 
verschillende methodes voorhanden gaande van een simpele “sensitivity test” tot 
complexe scenario-analyses aan de hand van historische of hypothetische 
scenario’s. Het beste resultaat wordt echter bereikt door verschillende methodes 
met elkaar te combineren. De gebruikte methode dient in ieder geval alle 
belangrijke en relevante risicobronnen te ondervangen, inclusief het operationeel, 
liquiditeits- en kredietrisico. 

 
b. Stresstests vormen een erg belangrijke aanvulling bij de VaR-berekeningen. De 

resultaten ervan dienen een sleutelfactor te vormen bij de beoordeling 
(“assessment”) van de eigenvermogensvereisten (“capital position”) van een 
instelling. Hiertoe dienen de door de instelling gekozen of gecreëerde 
stressscenario’s relevant en consistent te zijn. Het model zelf en de gehanteerde 
scenario’s dienen geregeld (opnieuw) te worden geëvalueerd op hun 
betrouwbaarheid (“back-testing”). 

  
c. Het stresstest-model dient voldoende gedocumenteerd te zijn. Zo dient de instelling 

over een aangepaste methodologie te beschikken en procedures op te stellen, ook in 
verband met de evaluatie van de resultaten en de eventueel vervolgens te nemen 
maatregelen. 

 
d. Stresstests dienen periodiek te gebeuren (minstens eens per kwartaal en bij 

significante veranderingen) door de afdeling risicobeheer. De aldus verkregen 
resultaten dienen vervolgens door de effectieve leiding van de instelling te worden 
geanalyseerd, en resulteren zo nodig in een aanpassing van het beleid en de 
limieten inzake risico en/of het beheer van de risicopositie(s). 
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Hoofdstuk 9 : Specifieke berekeningsmethodes 
 
Art. IX.86 
 
 SCENARIO-ANALYSEMETHODE 
 
 § 1. Indien de CBFA daarmee vooraf heeft ingestemd, mag een instelling, voor haar 
optieportefeuille en de dekkingsposities die daarop betrekking hebben, gebruik maken van de in dit 
artikel gedefinieerde scenario-analysemethode, in afwijking van de bepalingen van de hoofdstukken 
2, 3, 4, 6 en 7. 
 
 § 2. De posities in opties en de dekkingsposities die daarop betrekking hebben, maken het 
voorwerp uit van een afzonderlijke behandeling. 
 
De vereisten met betrekking tot het specifieke risico bedoeld in de hoofdstukken 2, 3 en 4 blijven 
evenwel van toepassing op de overeenkomstig dit artikel verwerkte posities. 
 
 § 3. De instelling bepaalt een vast gamma wijzigingen van de risicofactoren van de 
optieportefeuille en berekent de schommelingen van de waarde van die portefeuille in de diverse 
stadia van de aldus gevormde matrix. 
 
Om het eigenvermogensvereiste te bepalen, herwaardeert de instelling de portefeuille in functie van 
de gelijktijdige wijzigingen in de onderliggende rentevoet of koers van de optie en in de volatiliteit 
van die rentevoet of koers, op de hierna bepaalde wijze. 
 
Dit veronderstelt de opstelling van een reeks tweedimensionele matrices voor de herwaardering van 
de prijs die, wat de eerste dimensie betreft, overeenstemt met de schommelingen in de 
onderliggende rentevoet of koers en, wat de tweede dimensie betreft, met de schommelingen in de 
volatiliteit van die rentevoet of koers. 
 
Een herwaarderingsmatrix wordt opgesteld voor elke optieportefeuille die betrekking heeft op 
eenzelfde instrument, zoals hierna gedefinieerd : 
 
Er wordt een afzonderlijke matrix opgesteld voor : 
 
1° de schuldinstrumenten of rentevoeten, per munt, voor elke looptijdklasse als gedefinieerd in 

artikel IX.31, of, indien de instelling gebruik maakt van de op de duration gebaseerde 
methode, voor elke zone als gedefinieerd in artikel IX.36; 

 
2° de aandelen en indexen, voor elke markt; 
 
3° de munten en het goud, voor elk muntpaar of voor goud; 
 
4°    de grondstoffen, voor elke grondstof afzonderlijk. 
 
 § 4. Voor elke matrix, worden de opties en de dekkingsposities die daarop betrekking 
hebben, gewaardeerd voor een welbepaalde vork boven en onder de huidige waarde van het 
onderliggende instrument. 
 
Die vork wordt vastgelegd voor de risicocategorie die betrekking heeft op de betrokken 
onderliggende rentevoet of koers (rentevoet, koers van het aandeel, wisselkoers). 
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De voorgestelde vorken zullen : 
 
- voor de rentevoeten, verenigbaar zijn met de hoogste van de hypotheses met betrekking tot de 

schommeling van het rendement bedoeld in de tabel in artikel IX.31 (of in artikel IX.36 voor de 
instellingen die gebruik maken van de op de duration gebaseerde methode), dus 1 % voor de 
posities van zone één, 0,9 % voor de posities van zone twee en 0,75 % voor de posities van zone 
drie (of 1 % voor de posities van zone één, 0,85 % voor de posities van zone twee en 0,7 % voor 
de posities van zone drie voor de instellingen die gebruik maken van de op de duration 
gebaseerde methode); 

 
- voor de aandelen, in het geval van een index, tussen min 8 % en plus 8 % bedragen; 
 
- voor het goud en de munten, tussen min 8 % en plus 8 % bedragen; 
 
- voor de grondstoffen, tussen min 15 % en plus 15 % bedragen. 
 
Voor alle risicocategorieën moet de vork in ten minste 10 gelijke intervallen worden onderverdeeld 
ten aanzien van de huidige waarneming. 
 
 § 5. De tweede dimensie van de matrix heeft betrekking op een wijziging van de volatiliteit 
van de onderliggende rentevoet of koers. 
 
De portefeuille zal in principe worden geherwaardeerd voor een volatiliteitsschommeling van min 
25 % en plus 25 %. 
 
Wanneer de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan de CBFA het gebruik van een andere 
volatiliteitswijziging en/of de berekening van tussenliggende punten van het rooster voorschrijven. 
 
 § 6. Het eigenvermogensvereiste wordt gevormd door de som van de hoogste verliezen van 
de waarde van de portefeuille die worden berekend in elke waarderingsmatrix. 
 

a. Dit artikel voert een alternatieve berekeningsmethode in, de scenario-analyse, die 
van toepassing is op de optieportefeuilles en de onderliggende instrumenten die 
daarop betrekking hebben. 

 
b. Deze methode mag, indien de CBFA daarmee vooraf heeft ingestemd, worden 

gebruikt voor de berekening van de vereisten inzake het algemene risico van de 
betrokken portefeuilles met betrekking tot hoofdstuk 2 (renterisico dat voortvloeit uit 
de handelsportefeuille), hoofdstuk 3 (positierisico in aandelen dat voortvloeit uit de 
handelsportefeuille), hoofdstuk 4 (door kredietderivaten afgedekte posities en in de 
handelsportefeuille opgenomen posities op ICB’s), hoofdstuk 6 (wisselkoersrisico) en 
hoofdstuk 7 (grondstoffen).  
 

c. Bij de beoordeling van de in dit artikel bedoelde berekeningsmethodes zal de CBFA 
verwijzen naar de kwalitatieve en kwantitatieve criteria die in deze toelichting 
worden ontwikkeld met betrekking tot het gebruik van de interne modellen van de 
instellingen. 
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Hoofdstuk 10 : Overgangsbepaling 
 

Art. IX.87 
 
Tot 31 december 2010 mogen instellingen die vóór 1 januari 2007 erkenning hebben gekregen voor 
een specifiek risicomodel, voor die bestaande erkenning, de bepalingen van artikel IX.84, § 5, 
alsook de bepalingen over de berekening van het vereiste, behandelen op de manier zoals deze van 
toepassing zijn vóór 1 januari 2007. 
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TITEL X : RISICOCONCENTRATIE : 
WEDERPARTIJCONCENTRATIERISICO 
 
Hoofdstuk 1 - Algemene beginselen 
 
Art. X.1 
 

Voor de toepassing van de in Titel III, hoofdstuk 1, afdeling II, bepaalde begrenzingsnormen 
wordt onder "eenzelfde wederpartij" verstaan, hetzij een natuurlijk persoon of een 
rechtspersoon, hetzij een groep van personen die, ongeacht hun statuut of rechtsvorm, uit 
risico-oogpunt als een geheel moeten worden beschouwd. 
 

Dienen uit risico-oogpunt als een geheel te worden beschouwd: 
a)  een persoon en de met deze persoon verbonden ondernemingen, tot bewijs van het 

tegendeel; 
b)  twee of meer natuurlijke of rechtspersonen tussen wie geen zeggenschapsrelatie als 

bedoeld in letter a) bestaat, maar die uit een oogpunt van risico als een geheel moeten 
worden beschouwd omdat zij onderling zodanig afhankelijk zijn dat, indien een van 
hen financiële problemen zou ondervinden, en met name financierings- of 
betalingsmoeilijkheden, andere of alle anderen waarschijnlijk in financierings- of 
betalingsmoeilijkheden zouden komen.   

 
Het begrip "eenzelfde wederpartij" is ruim gedefinieerd en omvat, naast een natuurlijk 
persoon of een rechtspersoon, ook een groep van natuurlijke personen en/of rechtspersonen 
die, ten aanzien van het risico, als één geheel moeten worden beschouwd. 
 
a. Het reglement voert een weerlegbaar vermoeden in dat verbonden ondernemingen ten 
 aanzien van het risico als één geheel moeten worden beschouwd. Tegenpartijen 
 worden echter ook als een geheel beschouwd bij controle, zelfs wanneer een 
 tegenpartij minder dan 50% van het stemrecht in de andere tegenpartij bezit.  
 
 Mogelijk dient een individuele tegenpartij ondergebracht te worden in meerdere 
 groepen van tegenpartijen die telkens als één geheel beschouwd worden. Bijvoorbeeld 
 in het geval waarbij 2 onafhankelijke tegenpartijen elk 50% van een derde tegenpartij 
 bezitten. In dat geval zal de volledige risicopositie ten aanzien van de derde 
 tegenpartij toegewezen worden aan de 2 controlerende tegenpartijen. De risicopositie 
 die in aanmerking genomen wordt, staat dus niet in verhouding tot het 
 eigendomspercentage. 
 
 Bij de controle wordt er verwezen naar een stabiele, langdurige mogelijkheid om deze 
 controle uit te oefenen. Overgangsperiodes of tijdelijke situaties van controle worden 
 hier niet bedoeld. Indien een instelling kan aantonen dat er geen feitelijke controle 
 bestaat, dienen de betrokken tegenpartijen niet als één geheel beschouwd te worden, 
 bijvoorbeeld bij aandelen zonder stemrecht. Evenwel vrijwillige beslissingen om geen 
 gebruik te maken van een controle, niettegenstaande de mogelijkheden, doen geen 
 afbreuk aan de controle en dus dienen de betrokken tegenpartijen als één geheel 
 beschouwd te worden.     
 
 Wanneer centrale overheden, met een 0% weging overeenkomstig artikel V.16, 
 eigenaar zijn van afzonderlijke entiteiten, vormen deze entiteiten in principe 
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 afzonderlijke groepen. Niettegenstaande de centrale overheid die controle uitoefent, is 
 het risico van de entiteiten onderling onafhankelijk. Onderliggende structuren van 
 deze entiteiten dienen evenwel elk op zich als één geheel beschouwd te worden. 
 
b. Ook wanneer er geen formele band tussen 2 tegenpartijen bestaat, kunnen deze als één 
 geheel beschouwd worden omwille van een economische afhankelijkheid. Deze 
 economische afhankelijkheid tussen de tegenpartijen kan wederzijds zijn of slechts in 
 een richting bestaan. Indicaties voor het bestaan van een band van afhankelijkheid 
 tussen twee personen als bepaald bij artikel X.1, tweede lid, b) zijn - buiten de in het 
 tweede lid,  a) van dat artikel bedoelde gevallen - onder meer:  

 de mogelijkheid om belangrijke beslissingen te nemen, zoals over de 
overdracht van winst of verlies; 

 de aanwezigheid van gemeenschappelijke aandeelhouders en/of bestuurders; 
 de mogelijkheid tot aanstellen of afzetten van de meerderheid van de 

directieleden of bestuurders. 
 
  Indien het waarschijnlijk is dat de betalingsmoeilijkheden van een tegenpartij, leidt 
 tot moeilijkheden bij de andere tegenpartij, dienen deze als één geheel te worden 
 beschouwd. Indien het echter mogelijk is voor de tegenpartij om de relatie met de 
 tegenpartij in moeilijkheden te vervangen zonder hierdoor zelf betalingsmoeilijkheden 
 te kennen, kunnen deze tegenpartijen afzonderlijk behandeld worden. Volgende 
 voorbeelden zijn illustraties van mogelijke economische afhankelijkheid: 

 het verstrekken van wederzijdse garanties; 
 indien een tegenpartij de risicoposities van een andere tegenpartij volledig of 

gedeeltlijk garandeert en de positie is van die aard voor de garantiegever dat 
bij uitoefening van de garantie dit warschijnlijk leidt tot wanbetaling van de 
garantiegever;  

 wanneer een materieel deel van de productie bestemd is voor 1 klant; 
 indien de eigenaar van zakelijk of niet-zakelijk vastgoed afhankelijk is van een 

huurder die instaat voor een wezenlijk deel van de huur. 
 

 Niet enkel de afhankelijkheid inzake betalingen, maar ook de 
 financieringsafhankelijkheid kan aanleiding geven tot het groeperen van bepaalde 
 tegenpartijen. De financieringsproblemen van een tegenpartij kunnen zich verspreiden 
 naar een andere tegenpartij omwille van de afhankelijkheid van eenzelfde bron van 
 financiering. Afhankelijkheid wijst er hier op dat de financiering niet gemakkelijk te 
 vervangen is, ook al worden hogere kosten betaald of worden practische obstakels 
 overwonnen. Dit betekent niet dat alle tegenpartijen die eenzelfde type van 
 financiering of eenzelfde financieringsbron hebben, automatisch gegroepeerd moeten 
 worden tot een geheel. 
 
 Het is niet mogelijk om hier een volledig overzicht met alle mogelijke situaties van 
 economische afhankelijkheid weer te geven. Elk geval bezit unieke karakteristieken en 
 de identificatie van de afhankelijkheid vergt een grondige kennis van de verschillende 
 partijen.  
 
 De identificatie van mogelijke afhankelijkheden van tegenpartijen dient integraal deel 
 uit te maken van de goedkeurings- en opvolgingsprocedures van een instelling. Bij een 
 identificatie dienen alle mogelijke verbanden tussen tegenpartijen in aanmerking 
 genomen worden rekening houdend met de beschikbare informatie, ook publieke 
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 informatie. Evenwel zal de verwerking van de economische verbanden tussen 
 tegenpartijen veelal niet automatisch kunnen verlopen, de instelling dient dan ook 
 erover te waken dat haar systemen en procedures robuust en aangepast zijn. Het 
 afsluiten van  een contract met een tegenpartij is een belangrijk moment met het oog 
 op de identificatie van de juridische en/of economische afhankelijkheid van deze
 tegenpartij met andere tegenpartijen. Daarnaast dient echter de instelling te voorzien 
 in de nodige opvolging van deze relaties en opdat mogelijke wijzigingen in de 
 afhankelijkheid van tegenpartijen correct worden verwerkt. 
 

 Rekening houdend met de aanwezigheid van beschikbare informatie, kan het 
voorkomen dat 2 instellingen een verschillende inschatting maken van de 
afhankelijkheid tussen dezelfde tegenpartijen. In het geval van meningverschil tussen 
de instelling en de CBFA, beslist de CBFA of een individuele tegenpartij dient 
opgenomen te worden in een specifieke groep van tegenpartijen die als één geheel 
beschouwd moeten worden.   

 
Art. X.2 
 
Onder voorbehoud van hoofdstuk 2, omvat het "geheel van de risico's" voor toepassing van 
de in artikel III.4 bepaalde begrenzingsnormen, de balans- en buitenbalansposten als 
bedoeld in Titel V, hoofdstuk 2, en Titel VII, hoofdstuk 4, zonder toepassing van de aldaar 
aangeduide risicoweging of verhoudingen. De risicoposities die betrekking hebben op de in 
Titel V, hoofdstuk 3 genoemde posten, worden berekend op basis van één van de in dat 
hoofdstuk beschreven methoden.  
 
Art. X.3 
 
 Voor de toetsing van de begrenzingsnormen met betrekking tot de risico's van 
eenzelfde wederpartij worden de risico's met betrekking tot de activiteiten in en buiten het 
kader van de handelsportefeuille opgeteld, met inachtneming van de artikelen X.7 tot X.12. 

 
Art. X.4 
 
 § 1. De risico's die voortvloeien uit de handelsportefeuille, worden opgenomen in de 
begrenzingsnormen door optelling van de volgende bestanddelen, met overeenkomstige 
toepassing van het bepaalde bij artikelen X.7 tot en met X.12: 
 

1° Het verschil - indien positief - tussen de netto lange en netto korte posities van de 
instelling in alle door de betrokken wederpartij uitgegeven financiële instrumenten. 
De nettopositie in elk onderschreven instrument wordt berekend volgens de in de 
Titel IX, hoofdstukken 2 tot 5, omschreven methodes; 

2° In het geval van vaste overneming van effecten of in het geval van waarborg van 
goede afloop met betrekking tot een effectenverrichting, is het risico voor de 
instelling haar nettorisico (i.e. bij vaste overneming berekend door aftrek van de op 
grond van een formele overeenkomst bij derden geplaatste of door derden 
overgenomen posities), gereduceerd met toepassing van de verlagingsfactoren 
bedoeld in Titel IX, hoofdstuk 5; 

3° Onverminderd het bepaalde in artikel X.6, § 1, c) de risico's in verband met Titel IX, 
hoofdstuk 1, bedoelde transacties, overeenkomsten en contracten afgesloten met de 
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betrokken wederpartij; deze risico's worden berekend als voorgeschreven in Titel IX, 
hoofdstuk 1, zonder toepassing van de risicowegingsfactoren. 

 
 § 2. Het totaal van de risico's op een groep van personen die eenzelfde wederpartij 
vormen en die behoren tot de handelsportefeuille, wordt bekomen door optelling van de 
risico's op elk van de verschillende personen die tot de groep behoren, als berekend in 
overeenstemming met § 1. 
 
Art. X.5 

 
Voor de toepassing van de in Titel III, hoofdstuk 1, afdeling II, bepaalde begrenzingsnormen 
wordt onder "groot risico" verstaan, het geheel van de risico's van een instelling, op eenzelfde 
wederpartij onverminderd hoofdstuk 2, waarvan het totaalbedrag gelijk is aan of groter is dan 
10 % van het eigen vermogen van de instelling. 
 
Art. X.6 
 
 § 1. In afwijking van artikelen X.2 tot X.5, worden niet in het geheel van de risico's 
opgenomen: 

a) De bestanddelen die overeenkomstig de bepalingen van Titel II zijn afgetrokken van 
het eigen vermogen; 

b) in het geval van valutatransacties, de posities die in het kader van de normale 
afwikkeling van de verrichting worden ingenomen in de periode van twee werkdagen 
te rekenen nadat de betaling heeft plaatsgevonden;  

c)  Vorderingen ingevolge aan- en verkopen van effecten en waardepapieren, in het kader 
van  de normale afwikkeling van de verrichting, gedurende de periode van vijf 
werkdagen te  rekenen vanaf het ogenblik waarop de instelling haar verbintenis heeft 
uitgevoerd; 

d) In het geval van betalingsverrichtingen, waaronder de uitvoering van 
betalingsopdrachten, clearing en afwikkeling in elke valuta en daarmee 
samenhangende clearing van bank- of financiële instrumenten, afwikkeling en 
bewaring ten behoeve van cliënten, uitgestelde opbrengsten bij de financiering en 
andere  posities  in  verband  met  die  cliëntenactiviteiten  die  uiterlijk  tot  en  met  de  
volgende werkdag bestaan; of 

e) in het geval van betalingsverrichtingen waaronder de uitvoering van 
betalingsopdrachten, clearing en afwikkeling in elke valuta en daarmee 
samenhangende bankdiensten, intra-day posities jegens instellingen die deze diensten 
aanbieden.  

 
 § 2. Om uit te maken of er bij risicoposities zoals bedoeld in artikel V.15, § 1, m), o) 
en p), sprake is van eenzelfde wederpartij, beoordeelt de instelling bij risicoposities in 
onderliggende activa de constructie als zodanig of de onderliggende posities ervan, dan 
wel beide. Daartoe beoordeelt zij de economische kenmerken en de risico's die verbonden 
zijn aan de structuur van de transactie.  
 
Wanneer een instelling investeert in een constructie, wordt zij blootgesteld aan het risico 
van zowel de constructie als van de onderliggende activa. Daarom dienen instellingen 
zowel het risico van de constructie als dat van de onderliggende activa te beperken tot de 
toegestane concentratielimieten.  
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Instellingen kunnen volgende benaderingen of combinaties van benaderingen toepassen 
voor de onderliggende activa van de constructies: 
a) Full look-through: De instelling kan alle risicoposities in een constructie identificeren 
en opvolgen  en ook toewijzen aan de tegenpartijen die als één geheel beschouwd dienen te 
worden in de portefeuille van de instelling; 
b) Partial look-through approach: De instelling kan doorkijken naar de x gekende 
risicoposities in een constructie en deze toewijzen aan de tegenpartijen die als één geheel 
beschouwd dienen te worden in de portefeuille van de instelling. De overige risicoposities 
zullen behandeld worden als onbekende risicoposities zoals in c); 
c) Unknown exposures: Alle onbekende risicoposities (inclusief de constructies waar de 
instelling geen look-through toepast en dewelke niet voldoende granulair zijn) worden 
behandeld als één geheel en worden dus beschouwd als één onbekende tegenpartij.  
Een constructie wordt als voldoende granulair beschouwd indien de grootste risicopositie 
kleiner is dan 5% van de constructie. Een granularie constructie is alleen aan het 25 % 
limiet per constructie onderworpen om het inherent risicos van de constructie te dekken.  
d) Structure-based approach: Indien een instelling kan verzekeren dat de onderliggende 
activa van een constructie niet verbonden zijn met een rechtstreekse of onrechtstreekse 
risicopositie in de portefeuille van de instelling (inclusief andere constructies) die zelf 
groter is dan 2% van het eigen vermogen van de instelling, kan deze constructie als een 
afzonderlijke onbekende tegenpartij behandeld worden.      
 
Bij het toepassen van bovenstaande benaderingen, worden volgende principes gevolgd: 

 Voor fondsen van fondsen wordt de granulariteit toegepast op het niveau van de 
onderliggende activa van de onerliggende fondsen;  

 De opvolging gebeurt op continue basis en minimaal 1 keer per maand; 
 De risicoposities worden enkel in rekening gebracht volgens het aandeel van de 

instelling in de constructie; 
 Een overgangsperiode kan worden toegepast: Tot 31 december 2015 kunnen 

instellingen de risicoposities in de constructies, die voor 31 januari 2010 
bestonden,  behandelen volgens de benadering zoals van toepassing voor 31 
december 2010. 

 
De posities op individuele instellingen  (inclusief de groep van onbekende tegenpartijen 
zoals in c)), worden gelimiteerd tot 25% van het eigen vermogen van de instelling, in 
overeenstemming met artikel III.4. 
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Hoofdstuk 2: Berekening van het wederpartijconcentratierisico 
.  
Art. X.7 

 
De volgende posities worden vrijgesteld van de begrenzingsnormen zoals bepaald in Titel III, 
hoofdstuk 1, afdeling II : 

a)  Risicoposities op centrale overheden, centrale banken, internationale organisaties, 
multilaterale ontwikkelingsbanken of publiekrechtelijke lichamen die als ze niet 
gegarandeerd waren, ingevolge artikel V.16 een risicogewicht van 0 % zouden 
krijgen;  

b) Risicoposities welke uitdrukkelijk zijn gegarandeerd door centrale overheden, 
centrale banken, internationale organisaties, multilaterale ontwikkelingsbanken of 
publiekrechtelijke lichamen waarbij de niet-gegarandeerde risicoposities op de 
entiteit die de debiteur dan wel de garantiegever is, ingevolge artikel V.16 een 
risicogewicht van 0 % zouden krijgen;  

c) Risicoposities op regionale of lokale overheden van de lidstaten als deze 
risicoposities ingevolge artikel V.16 een risicogewicht van 0 % zouden krijgen, 
alsmede andere risicoposities jegens of gegarandeerd door de regionale of lokale 
overheden als deze ingevolge artikel V.16 een risicogewicht van 0 % zouden 
krijgen;  

d) Risicoposities op wederpartijen als bedoeld in artikel IV.9, als deze ingevolge 
Titel V een risicogewicht van 0 % zouden krijgen. Risicoposities die niet aan deze 
criteria voldoen, worden ongeacht of ze van artikel III.4, § 1 zijn vrijgesteld, 
behandeld als risicoposities op derden;  

e)  Risicoposities die zijn gegarandeerd door zekerheden in de vorm van deposito's in 
contanten bij de leningverstrekkende instelling, of bij een instelling die de 
moederonderneming of een dochteronderneming van de leningverstrekkende 
instelling is. Dit omvat ook contanten die ontvangen worden in het kader van een 
door de instelling uitgegeven credit linked note, alsmede leningen en deposito's 
van een wederpartij aan, respectievelijk bij deze instelling die onder een ingevolge 
Titel V, hoofdstuk 5 erkende overeenkomst tot verrekening van balansposten 
vallen;  

f)  Risicoposities die zijn gegarandeerd door zekerheden in de vorm van 
depositocertificaten die zijn uitgegeven door de leningverstrekkende instelling of 
door een instelling die de moederonderneming of een dochteronderneming van de 
leningverstrekkende instelling is, en die bij een van deze zijn gedeponeerd;  

g)  Risicoposities die voortvloeien uit niet-opgenomen kredietfaciliteiten die op elk 
ogenblik, onvoorwaardelijk en zonder vooropzeg kunnen worden beëindigd of die 
voorzien in een automatische beëindiging ingeval de kwaliteit van de ontlener 
erop achteruitgaat. Het betreft risicoposities die zijn ingedeeld bij de posten buiten 
de balanstelling met een laag risico, mits met de groep van personen die eenzelfde 
wederpartij vormen een overeenkomst is gesloten waarin is bepaald dat de 
faciliteit alleen mag worden opgenomen als vaststaat dat de limiet die ingevolge 
artikel III.4, § 1, van toepassing is, daardoor niet wordt overschreden.  
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Art. X.8 
 
 § 1. Onverminderd de bepalingen van artikel X.7, worden de volgende posities 

vrijgesteld van de begrenzingsnormen zoals bepaald in artikel III.4, § 1: 
a)  Risicoposities bestaande uit activa op centrale banken in de vorm van bij deze centrale 

banken aan te houden voorgeschreven minimumreserves die in de nationale valuta 
uitgedrukt zijn;   

b)  Risicoposities bestaande uit activa op centrale overheden in de vorm van wettelijk 
vereiste liquiditeit die in overheidspapier worden aangehouden, en die in de nationale 
valuta uitgedrukt en gefinancierd zijn, mits, aan de centrale overheid een externe 
rating werd toegekend die is ingedeeld in kredietwaardigheidscategorie 3 of beter;  

c) Risicoposities wanneer de wederpartij een dochteronderneming is die onderworpen is 
aan het toezicht op geconsolideerde basis. 

d)  Mits voorafgaande goedkeuring van de CBFA, de risicoposities wanneer de 
wederpartij een dochteronderneming, de moederonderneming of een 
dochteronderneming van de moederonderneming van de instelling is, en die zijn 
onderworpen aan het toezicht op geconsolideerde basis als bedoeld in artikel 49 van de 
wet van 22 maart 1993 of artikel 95 van de wet van 6 april 1995, of aan een 
evenwaardig toezicht, mits onder andere aan volgende voorwaarden voldaan wordt:  

 de instelling wordt bijna uitsluitend door professionele wederpartijen 
gefinancierd; 

 de ontvangen deposito's van niet-professionele wederpartijen zijn beperkt in 
omvang binnen het geheel van het Belgische bancair systeem. 

 § 2. De volgende posities worden slechts voor 20 % opgenomen in de 
begrenzingsnormen zoals bepaald in artikel III.4, § 1: 

a)  Risicoposities jegens of gegarandeerd door regionale en lokale overheden van de 
lidstaten als deze risicoposities ingevolge artikel V.16 een risicogewicht van 20 % 
zouden krijgen;  

b)  Risicoposities jegens kredietinstellingen, ingenomen door instellingen die op niet-
concurrerende basis werkzaam zijn en in het kader van wetgevingsprogramma's of 
overeenkomstig hun statuten leningen verstrekken waarmee steun wordt verleend aan 
bepaalde economische sectoren, waarbij de overheid op de een of andere manier 
toezicht houdt en beperkingen gelden voor de besteding van de leningen. Voorwaarde 
is wel dat de desbetreffende risicoposities voortvloeien uit leningen die via andere 
instellingen zijn doorgegeven aan de begunstigden.   

 
 § 3. De volgende posities worden slechts voor 25 % opgenomen in de 
begrenzingsnormen zoals bepaald in artikel III.4, § 1: 

a)  Risicoposities wanneer de wederpartij de moederonderneming of een 
dochteronderneming  van de moederonderneming is en die zijn onderworpen aan het 
toezicht op geconsolideerde  basis als bedoeld in artikel 49 van de wet van 
22 maart 1993 of artikel 95 van de wet van 6 april 1995, of aan een evenwaardig 
toezicht. 
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 § 4. De volgende posities worden slechts voor 50 % opgenomen in de 
begrenzingsnormen zoals bepaald in artikel III.4, § 1: 

a)  gedekte obligaties in de zin van artikel V.16, § 12;  
b)  Documentaire kredieten met de onderliggende zending als zekerheid. 
  

Art. X.9 
 
 § 1. Een instelling kan voor de toepassing van deze Titel de waarden van de 
risicopositie met maximaal 50 % van de waarde van het niet-zakelijk onroerend goed in 
kwestie verlagen indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan: 

a)  de risicopositie is gegarandeerd door een hypotheek op niet-zakelijk onroerend goed 
of door aandelen in Finse bedrijven voor de bouw van woningen, die werkzaam zijn 
volgens de Finse wet op de woningbouwverenigingen van 1991 of latere 
gelijkwaardige wetgeving; 

b)  de risicopositie houdt verband met een transactie inzake financieringshuur (leasing) 
krachtens de welke de lessor de volledige eigendom van het verhuurde niet-zakelijk 
onroerend goed behoudt zolang de huurder (lessee) zijn koopoptie niet heeft 
uitgeoefend. 

 
De waarde van het onroerend goed wordt ten genoegen van de CBFA berekend op basis van 
voorzichtige, in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vastgelegde waarderingsnormen. 
De waardering vindt ten minste eenmaal per drie jaar plaats voor particuliere woningen. 
 
Voor de toepassing van deze paragraaf gelden de vereisten van artikel V.32 en van 
artikel V.72. 
 
Onder niet-zakelijk onroerend goed wordt verstaan: een woning die bewoond of verhuurd 
wordt /zal worden door de eigenaar.  

 
§ 2. Een instelling kan voor de toepassing van deze Titel de waarde van de positie met 

maximaal 50 % van de waarde van het zakelijk onroerend goed in kwestie verlagen enkel 
indien de betrokken bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar het zakelijk onroerend goed 
gelegen is, toestaan dat de volgende posities ingevolge artikel V.16 een risicogewicht van 
50 % krijgen: 

a)  de posities zijn gegarandeerd door een hypotheek op kantoren of andere panden voor 
handelsdoeleinden of aandelen in Finse bedrijven voor de bouw van woningen, die 
werkzaam zijn volgens de Finse wet op de woningbouwverenigingen van 1991 of 
latere  gelijkaardige wetgeving die betrekking heeft op kantoren of andere panden 
voor  handelsdoeleinden; of  

b)  de posities houden verband met transacties inzake financieringshuur (leasing) van 
kantoren of andere panden voor handelsdoeleinden. 

 
De waarde van het onroerend goed wordt ten genoegen van de CBFA berekend op basis van 
voorzichtige, in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vastgelegde waarderingsnormen. 
 
Het zakelijk onroerend goed is volledig opgebouwd, geleased en levert voldoende 
huurinkomsten op.  
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Art. X.10 
 
 § 1. Voor de toepassing van de artikelen X.7 tot en met X.12 omvat het begrip 
"garantie" ook de in het kader van Titel V, hoofdstuk 5 in aanmerking genomen 
kredietderivaten, behalve credit linked notes. 
 
 § 2. Wanneer op grond van de artikelen X.7 tot en met X.12 al dan niet volgestorte 
kredietprotectie in aanmerking wordt genomen, wordt behoudens paragraaf 3 van dit artikel 
voldaan aan de voorwaarden voor inaanmerkingneming en andere minimumeisen die in 
Titel V, hoofdstuk 5 worden genoemd. 
 
 § 3. Als een instelling gebruik maakt van artikel X.11, § 2, wordt volgestorte 
kredietprotectie alleen in aanmerking genomen als voldaan is aan de desbetreffende 
voorschriften van Titel VI. 
 
 § 4. Voor de toepassing van dit hoofdstuk houdt een instelling geen rekening met de 
zekerheden als genoemd in artikel VI.49, 2°, 3° en 4°, tenzij dit ingevolge artikel X.9 is 
toegestaan.  

 
Art. X.11 

 
 § 1. Behoudens § 3 van dit artikel kan een instelling bij de berekening van de waarde 
van het geheel van de risico's voor de toepassing van artikel III.4, § 1, gebruik maken van de 
overeenkomstig de Titel V, hoofdstuk 5 berekende "volledig aangepaste waarde van de 
positie" waarbij rekening is gehouden met kredietrisicolimitering, volatiliteitsaanpassingen en 
eventuele looptijdverschillen (E*). 
 
 § 2. Behoudens § 3 van dit artikel maakt een instelling die voor een categorie 
risicoposities gebruik mag maken van eigen LGD-ramingen en omrekeningsfactoren op basis 
van Titel VI en die ten genoegen van de CBFA het effect van financiële zekerheden op haar 
posities kan inschatten, los van andere LGD-relevante aspecten, toestemming worden 
verleend om deze effecten in aanmerking te nemen bij de berekening van de waarde van het 
geheel van de risico's voor de toepassing van artikel III.4, § 1. 
 
Ten genoegen van de CBFA wordt aangetoond dat de ramingen van de instelling geschikt zijn 
om de waarde van de posities voor de toepassing van artikel III.4, § 1 te verlagen. 
 
Als een instelling haar eigen ramingen van de effecten van financiële zekerheden mag 
gebruiken, dan dient zij dat te doen op een grondslag die aansluit op de benadering die is 
toegepast bij de berekening van de eigenvermogensvereisten. 
 
Een instelling die voor een categorie risicoposities haar eigen LGD-ramingen en 
omrekeningsfactoren op basis van Titel VI mag gebruiken en voor de berekening van de 
waarde van haar posities niet gebruikmaakt van de in het eerste lid van deze paragraaf 
genoemde methode, kan deze waarde berekenen aan de hand van de uitgebreide benadering 
van financiële zekerheden of de benadering van artikel X.12, § 1, b). 
 
 § 3. Een instelling die voor de berekening van de waarde van het geheel van de risico's 
voor de toepassing van artikel III.4, § 1, gebruikmaakt van de uitgebreide benadering van 
financiële zekerheden of gebruik mag maken van de in § 2 van dit artikel genoemde 
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benadering, voert op gezette tijden een stresstest op hun kredietconcentraties uit die ook de 
realiseerbare waarde van de zekerheden omvat. 

 
In zo'n test wordt gekeken naar de risico's die ontstaan als zich eventueel veranderingen in de 
marktsituatie voordoen die een ongunstige invloed uitoefenen op de toereikendheid van het 
eigen vermogen van de instelling, en naar de risico's die ontstaan als zekerheden in 
crisissituaties worden gerealiseerd. De instelling toont ten genoegen van de CBFA aan dat zij 
in staat is om dergelijke risico's met haar stresstests te beoordelen. 
 
Mocht uit een dergelijke test blijken dat de realiseerbare waarde van een zekerheid lager is 
dan die waarvan op grond van de uitgebreide benadering van financiële zekerheden of de in § 
2 van dit artikel genoemde benadering eigenlijk uit mag worden gegaan, wordt de waarde van 
de zekerheid die bij de berekening van de waarde van de posities voor de toepassing van 
artikel III.4, § 1, in aanmerking mag worden genomen, dienovereenkomstig verlaagd. 
 
De strategieën van deze instellingen om het concentratierisico te verminderen, omvatten ook: 
a)  gedragslijnen en procedures om de risico's tegen te gaan die ontstaan als er sprake is van 

een mismatch tussen de looptijd van enerzijds de posities en anderzijds de 
kredietprotectie in verband met deze posities; 

b) gedragslijnen en procedures voor het geval dat bij een stresstest blijkt dat de realiseerbare 
waarde van een zekerheid lager is dan die waarvan op grond van de uitgebreide 
benadering van financiële zekerheden of de in § 2 genoemde benadering mocht worden 
uitgegaan; en tevens 

c)  gedragslijnen en procedures inzake het concentratierisico dat ontstaat door 
kredietrisicolimitering, met name bij grote indirecte kredietrisico's (waarvan bijvoorbeeld 
sprake is als de effecten die als zekerheid worden aanvaard, slechts één emittent als 
uitgevende instelling hebben). 

 
Art. X.12 
 
 § 1. Wanneer een positie jegens een wederpartij is gegarandeerd door een derde, 
dan wel door een zekerheid uitgegeven door een derde, kan een instelling: 
 

a) het gegarandeerde deel van de positie beschouwen als een positie jegens de garantiegever en 
niet jegens de wederpartij, mits de niet-gegarandeerde positie jegens de garantiegever 
ingevolge Titel V een risicogewicht zou krijgen dat gelijk is aan of lager is dan een risico-
gewicht van de niet-gegarandeerde positie jegens de wederpartij; 

b) het deel van de positie dat met de marktwaarde van een erkende zekerheid is gedekt, 
beschouwen als een positie jegens de derde en niet jegens de wederpartij, als de positie met 
een zekerheid is gedekt en het gedekte deel van de positie ingevolge Titel V een risicogewicht 
zou krijgen dat gelijk is aan of lager is dan een risicogewicht van de ongedekte positie jegens 
de wederpartij.  
 
Een instelling past de benadering van punt b) niet toe wanneer de looptijd van de positie niet 
overeenstemt met de looptijd van de protectie. 
Een instelling kan voor de toepassing van dit hoofdstuk zowel de uitgebreide benadering van 
financiële zekerheden als de aanpak overeenkomstig b) alleen hanteren, als zij voor de 
toepassing van artikel III.1, § 1, 3°, zowel de uitgebreide als de eenvoudige benadering van 
financiële zekerheden mag hanteren. 

 

550
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§ 2. Wanneer een instelling § 1, a), toepast, dan geldt het volgende: 
a)  Als de garantie luidt in een andere valuta luidt dan de positie wordt de waarde van de 

positie die als gedekt geldt, berekend aan de hand van de in Titel V, hoofdstuk 5 
vervatte voorschriften voor de behandeling van valutamismatches bij niet-volgestorte 
kredietprotectie;  

b)  bij een verschil tussen de looptijd van de positie en de looptijd van de 
kredietprotectie worden de in Titel V, hoofdstuk 5 vervatte voorschriften voor de 
behandeling van looptijdverschillen gevolgd; en 

c)  een gedeeltelijke dekking mag in aanmerking worden genomen, maar alleen als het 
bepaalde in Titel V, hoofdstuk 5 in acht wordt genomen.  
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Hoofdstuk 3: Risicobeheerproces voor wederpartijconcentratierisico 
 

Art. X.13 
 
 § 1. De CBFA verwacht dat er in elke instelling een degelijke administratieve en 
boekhoudkundige organisatie en adequate interne controleprocedures bestaan voor het 
identificeren en registreren van alle grote risico's en daarin optredende wijzigingen, 
overeenkomstig dit reglement, alsmede voor het bewaken van die grote risico's in het licht 
van het ter zake vastgelegde beleid van de instelling.  
 
 § 2. De CBFA verwacht dat de instellingen voor zover mogelijk hun posities jegens 
uitgevers van zekerheden, verschaffers van niet-volgestorte kredietprotectie en onderliggende 
activa overeenkomstig artikel X.4, § 2 analyseren op eventuele concentraties en zo nodig 
ingrijpen. De CBFA dient op de hoogte gehouden te worden van de bevindingen van 
betekenis door de instellingen.  
 
Art. X.14 
 
Als artikel III.6 van toepassing is op een moederinstelling of wanneer een instelling, conform 
de wettelijke bepalingen, op vennootschappelijke basis is vrijgesteld van de in Titel III, 
hoofdstuk 1, afdeling II, bepaalde begrenzingsnormen, moeten de nodige maatregelen worden 
genomen voor een voldoende spreiding van de risicoposities binnen de groep. 
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TITEL XI : SPECIFIEKE BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP 
INSTELLINGEN NAAR BELGISCH RECHT DIE OPGENOMEN ZIJN IN 
HET TOEZICHT OP GECONSOLIDEERDE BASIS VAN EEN INSTELLING 
OF FINANCIËLE HOLDING NAAR HET RECHT VAN EEN LIDSTAAT VAN 
DE EUROPESE UNIE 
 
Art. XI.1 
 
Wanneer de instelling naar Belgisch recht opgenomen is in de consolidatiekring van een 
moederinstelling of van een financiële moederholding in de Europese Unie, die onderworpen is aan 
een toezicht op geconsolideerde basis in de zin van artikel 49 van de wet van 22 maart 1993 of van 
artikel 95 van de wet van 6 april 1995, of aan een evenwaardig toezicht, worden de voorafgaande 
goedkeuringen verleend, bedoeld in :  

- artikel IV.2, § 3  van titel  IV ; 

- artikel VIII.3 van titel VIII met betrekking tot de geavanceerde modellen voor het 
operationeel risico ; 

- artikel IX.83 van titel IX met betrekking tot de interne modellen voor het 
marktrisico ; 

- artikel V.9 van titel V met betrekking tot de interne modellen voor de berekening 
van het wederpartijrisico van afgeleide instrumenten; 

 
wanneer de autoriteit die instaat voor het geconsolideerd toezicht op de betrokken moederinstelling 
of op de betrokken financiële moederholding goedkeuring heeft gegeven voor het gebruik van de 
betrokken systemen op het geconsolideerde niveau en indien deze beslissing eveneens betrekking 
heeft op de toepassing ervan op de instelling naar Belgisch recht die onderworpen is aan het 
onderhavige reglement. De CBFA neemt deel aan het verlenen van deze goedkeuring volgens de 
modaliteiten die in overleg met deze autoriteit vastgelegd werden. 

 
a. Wanneer een instelling naar Belgisch recht een dochteronderneming is van een 

andere instelling of van een financiële holding naar het recht van een EU-lidstaat, 
bepaalt de Europese richtlijn 2006/48 dat de goedkeuring om een geavanceerde 
meetbenadering te gebruiken, inclusief op het niveau van de instelling naar Belgisch 
recht, verleend wordt door de autoriteit die instaat voor het toezicht op 
geconsolideerde basis van de moederonderneming. Wanneer deze goedkeuring 
verleend wordt en ook de activiteiten dekt die vanuit de instelling naar Belgisch 
recht verricht worden, is ze eveneens van toepassing op de instelling naar Belgisch 
recht voor haar berekening van de eigenvermogensvereisten bedoeld in het 
onderhavige reglement. 

 
Deze bepaling geldt voor de interne modellen voor het kredietrisico, de 
geavanceerde modellen voor operationeel risico, de interne modellen voor het 
marktrisico en de interne modellen voor het wederpartijrisico van afgeleide 
instrumenten.  
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De Europese richtlijn 2006/48 bepaalt eveneens dat de Belgische instelling geen 
aanvraag tot goedkeuring moet indienen bij de CBFA, aangezien deze aanvraag 
ingediend moet worden door haar moederonderneming bij de autoriteit die instaat 
voor het geconsolideerde toezicht op deze moederonderneming.  
 
Deze bepaling geldt eveneens voor de geavanceerde modellen voor operationeel 
risico, voor de interne modellen voor het marktrisico en voor de interne modellen 
voor het wederpartijrisico van afgeleide instrumenten.  
 
De CBFA sluit zich volledig bij deze procedure aan en dientengevolge ontslaat  
artikel XI.1 de instellingen naar Belgisch recht die een dochteronderneming zijn van 
een instelling of een financiële holding naar het recht van een EU-lidstaat, van de 
verplichtingen inzake de voorafgaande goedkeuring vanwege de CBFA. Deze 
instellingen moeten dus geen aanvraag tot goedkeuring indienen bij de CBFA om de 
betrokken interne methodologieën te gebruiken voor reglementaire doeleinden. De 
instellingen worden evenwel verzocht de CBFA te informeren over hun intenties 
terzake en over het feit dat een aanvraag tot goedkeuring werd ingediend bij de 
autoriteiten die instaan voor het toezicht op geconsolideerde basis van de 
moederonderneming.  
 
Deze goedkeuringen zouden normaal gegeven worden door de autoriteit die instaat 
voor het toezicht op geconsolideerde basis van de moederonderneming, waarbij de 
beslissingen terzake in overleg met de CBFA genomen moeten worden wanneer ze 
betrekking hebben op de instelling naar Belgisch recht. In het kader van deze 
overlegprocedure zal de CBFA zes maanden tijd hebben om haar opmerkingen 
kenbaar te maken aan de autoriteit die instaat voor het geconsolideerde toezicht op 
de moederonderneming, te rekenen vanaf de datum dat deze laatste een volledige 
aanvraag tot goedkeuring van het intern model bij deze autoriteit ingediend heeft.  
 

b.  Alle bepalingen van het onderhavige reglement zijn van toepassing op de 
instellingen naar Belgisch recht die dochterondernemingen zijn van een instelling of 
van een financiële holding naar het recht van een derde land. De CBFA moet 
formeel goedkeuring geven voor het gebruik van de interne modellen voor de 
berekening van de eigenvermogensvereisten, of het nu is voor het kredietrisico, het 
operationeel risico, het marktrisico of het wederpartijrisico van afgeleide 
instrumenten.  
 
Bij de toepassingsmodaliteiten van de bepalingen van het onderhavige reglement, 
met name met betrekking tot de inhoud van het bij de CBFA in te dienen dossier en 
de beoordeling van de naleving van de minimumvereisten die het onderhavige 
reglement vastlegt om de interne methodologieën te gebruiken, zal de CBFA 
rekening houden met het feit dat de moederinstelling onderworpen is aan een 
toezicht op geconsolideerde basis gelijkwaardig aan het toezicht waarin de 
Europese richtlijnen 2006/48 en 2006/49 voorzien. Als dit het geval is, zal ze erop 
toezien nauw samen te werken met de autoriteit die instaat voor het geconsolideerde 
toezicht op de groep waarvan de instelling deel uitmaakt, om op het niveau van de 
Belgische instelling tot een beslissing te komen die coherent is met de beslissing die 
deze autoriteit neemt ten aanzien van de moederonderneming.  
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De CBFA verwacht overigens van dit type instelling dat wanneer een aanvraag tot 
goedkeuring ingediend wordt met betrekking tot de activiteiten van deze instelling, er 
tevens een gelijkaardige aanvraag ingediend werd bij de autoriteit die instaat voor 
het toezicht op geconsolideerde basis van de groep waarvan de instelling deel 
uitmaakt. In dit geval wenst de CBFA in principe geen interne modellen goed te 
keuren, die niet eerder goedgekeurd of gezamenlijk onderzocht werden door de 
autoriteit die instaat voor het toezicht op geconsolideerde basis van de betrokken 
groep, tenzij het interne systeem desgevallend ontwikkeld werd door de instelling 
naar Belgisch recht om haar eigen risico’s te dekken.   
 
De betrokken instellingen worden verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met 
de diensten van de CBFA, zodat deze de praktische modaliteiten kan vastleggen voor 
de goedkeuring van de gebruikte interne modellen en voor de samenwerking met de 
autoriteit die instaat voor het toezicht op geconsolideerde basis van de groepen 
waarvan ze deel uitmaken. 

 
Art. XI.2 

 
Als gevolg van artikel XI.1 wordt het volgende bepaald met betrekking tot de bepalingen van  
titel IV :  

 

1.  De vaststelling van het feit dat de instelling de minimumvoorwaarden bedoeld in artikel 
IV.4, § 1 tot § 4 naleeft, valt onder de bevoegdheid van de autoriteit die instaat voor het 
toezicht op geconsolideerde basis van de moederinstelling of van de financiële 
moederholding. De CBFA neemt deel aan het onderzoek van de naleving van deze vereisten 
volgens de modaliteiten die in overleg met deze autoriteit vastgelegd werden ; 

2. De herstelmaatregelen die in toepassing van artikel IV.4, § 5 genomen worden voor de 
Belgische instelling, moeten voorgelegd worden aan de autoriteit die instaat voor het 
toezicht op geconsolideerde basis van de moederinstelling of van de financiële 
moederholding. De CBFA verleent haar medewerking bij het onderzoeken van de 
geschiktheid van deze maatregelen en bij het verwezenlijken ervan volgens de modaliteiten 
die in overleg met deze autoriteit vastgelegd werden ; 

3. De maatregelen die in toepassing van artikel IV.5 genomen worden, worden beoordeeld 
door de autoriteit die instaat voor het toezicht op geconsolideerde basis van de 
moederinstelling of van de financiële moederholding, op basis van de regels die vastgelegd 
werden in haar reglementering ; 

4. De toestemmingen bedoeld in artikel IV.7 worden eveneens verleend door de autoriteit die 
instaat voor het toezicht op geconsolideerde basis van de moederinstelling of van de 
financiële moederholding, wanneer ze een invloed hebben op de berekening van de 
eigenvermogensvereisten op geconsolideerde basis.   

5. De aanvragen voor permanente vrijstellingen bedoeld in artikel IV.8, § 1, a), b) en c) 
worden voorgelegd aan de autoriteit die instaat voor het toezicht op geconsolideerde basis 
van de moederinstelling of van de financiële moederholding. De CBFA verleent haar 
medewerking bij het onderzoeken van deze aanvragen volgens de modaliteiten die in 
overleg met deze autoriteit vastgelegd werden, wanneer ze betrekking hebben op de 
instelling naar Belgisch recht. 
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a.   In het geval van de betrokken instellingen erkent de CBFA dat de definitieve 

beslissing over de beoordeling van de naleving van de vereisten die een instelling de 
mogelijkheid geven een systeem van IRB te gebruiken bij voorrang onder de 
bevoegdheid valt van de autoriteit die instaat voor het toezicht op geconsolideerde 
basis van de moederonderneming. Dit betekent niet dat de CBFA er niet op zal 
toezien dat deze vereisten nageleefd worden met betrekking tot de activiteiten 
uitgeoefend door de instelling naar Belgisch recht. In dit opzicht zal de CBFA actief 
samenwerken met de autoriteit, in het kader van het onderzoek van de aanvraag tot 
het gebruik van de IRB, en kan ze, bij vaststelling van onvoldoende naleving van de 
vereisten op het niveau van de Belgische dochteronderneming, aan deze autoriteit 
vragen hiermee rekening te houden in de beslissing om het gebruik van de IRB goed 
te keuren. De beoordeling van de graad van naleving van het geheel van de vereisten 
door de Belgische instelling, wordt gewogen op basis van verschillende factoren, 
waaronder met name het feit dat de IRB al dan niet gecentraliseerd ontwikkeld werd 
op het niveau van de groep.  

 
b.  De CBFA is ook van oordeel dat de vrijstellingen bedoeld in artikel IV.8, a), b) en c) 

niet rechtstreeks onder haar bevoegdheid vallen, wat de instellingen naar Belgisch 
recht betreft die dochteronderneming zijn van een andere instelling of van een 
financiële holding naar het recht van een EU-lidstaat. De vrijstellingen bedoeld in a) 
en c) worden immers met name gegeven op basis van de omvang van de activiteiten 
en het aantal wederpartijen, wat op geconsolideerd niveau beoordeeld moet worden. 
Ook de vrijstelling met betrekking tot de immaterialiteit van een portefeuille 
risicoposities of van een entiteit kan enkel beoordeeld worden op basis van de 
situatie van het geconsolideerd geheel. Deze vrijstellingen vallen dan ook onder de 
bevoegdheid van de autoriteit die instaat voor het toezicht op geconsolideerde basis. 
De CBFA zal erop toezien overleg te plegen met deze autoriteit wanneer de 
vrijstellingen betrekking hebben op de instelling naar Belgisch recht. 

   

De andere vrijstellingen bedoeld in artikel VI.8 kunnen daarentegen toegepast 
worden door de instelling naar Belgisch recht voor haar berekening van de 
solvabiliteitsvereiste ten aanzien van de CBFA. Deze vrijstellingen hebben evenwel 
alleen betrekking op deze berekening en doen geen afbreuk aan de beslissingen die 
genomen worden door de autoriteit die instaat voor het geconsolideerde toezicht met 
betrekking tot de berekening van de vereisten op geconsolideerde basis van de groep 
waarvan de instelling naar Belgisch recht deel uitmaakt. 
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TITEL XII : HET BEDRIJFSEIGEN BEOORDELINGSPROCES  
VAN DE INSTELLING 
 
 
Art. XII.1 
 

§ 1. Conform de wettelijke bepalingen beschikt elke instelling over solide, doeltreffende en 
alomvattende strategieën en procedures aan de hand waarvan zij doorlopend kan beoordelen of – en 
ervoor kan zorgen dat – de omvang, de samenstelling en de verdeling van haar intern kapitaal passend 
is om permanent aan te sluiten bij de omvang en de aard van haar huidige en mogelijke toekomstige 
risico’s. Die strategieën en procedures, hierna “ICAAP” (Internal Capital Adequacy Assessment 
Process) genoemd, betreffen de positie van de instelling op zowel vennootschappelijke als 
geconsolideerde basis.  

 
§ 2. De CBFA kan een instelling toestemming verlenen om § 1 niet toe te passen op 

vennootschappelijke basis wanneer : 
 

1°  zij een dochteronderneming is van een andere instelling naar Belgisch recht en zij is 
opgenomen in de consolidatiekring van laatstgenoemde instelling, of 

 
2°  zij een moederonderneming in België is in de zin van artikel I.2. 

  
a. Elke instelling moet over een intern beoordelingsproces beschikken om de toereikendheid 

van haar kapitaal te beoordelen in het licht van haar risicoprofiel en haar organisatie. 
Voor de toepassing van dit reglement wordt dit proces het “ICAAP” genoemd. Tegen die 
achtergrond verwijst de term “kapitaal” naar het geheel van de balanselementen die de 
instelling bestemt voor de dekking van haar risico’s. De term “eigen vermogen” die in 
deze titel wordt gebruikt, verwijst op zijn beurt naar het reglementair eigen vermogen 
waarvan sprake in titel II van dit reglement. 

 
 Het in § 1 bedoelde ICAAP moet de instelling in staat stellen : 

-  de door haar gelopen risico’s op passende wijze en doorlopend te identificeren, te 
meten, te aggregeren en te beheren ; 

-  te garanderen dat het kapitaal waarover zij beschikt, aansluit bij haar risicoprofiel ; 
en, 

-  te garanderen dat zij solide risicobeheersystemen gebruikt en dat zij die systemen 
verder kan uitbouwen. 

 
 De in artikel XII.1 bedoelde verplichting impliceert dat de instelling : 

-  haar ICAAP zelf en onder eigen verantwoordelijkheid uitbouwt ; zij dient daarbij uit 
te gaan van haar specifieke behoeften en met name van de omgeving waarin zij haar 
activiteiten verricht ; 
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-  voor haar ICAAP gebruik maakt van dezelfde begrippen en gegevens als in het kader 
van haar intern beheer ; en, 

-  in verband met haar kapitaalplanning, duidelijke doelstellingen formuleert die vooral 
rekening houden met haar risicoprofiel, haar strategische doelstellingen en de 
omgeving waarin zij haar activiteiten verricht. 

 
Er moet worden onderstreept dat de instelling haar volle verantwoordelijkheid behoudt 
wanneer zij ervoor opteert haar ICAAP geheel of gedeeltelijk uit te besteden. 

 
Iedere instelling moet het passende karakter van haar ICAAP kunnen aantonen bij de 
beoordeling door de CBFA conform artikel XII.2, § 1. 

 
b. Van de instellingen die moederondernemingen zijn in de EU, wordt verwacht dat zij een 

volledig ICAAP uitbouwen op geconsolideerde basis. Niettemin moet elke instelling die 
deel uitmaakt van de groep, ook over een eigen ICAAP op vennootschappelijke of 
gesubconsolideerde basis beschikken, rekening houdend met wat volgt. 

 
 Voor de in België gevestigde instellingen die deel uitmaken van een groep met een ICAAP 

op geconsolideerd niveau, zal de CBFA beoordelen in welke mate dat ICAAP al dan niet 
een zinvolle basis kan vormen voor de individuele ICAAP’s die de betrokken instellingen 
uitbouwen op vennootschappelijke of gesubconsolideerde basis. Bij haar beoordeling zal 
de CBFA rekening houden met de mate waarin het risicobeheer geïntegreerd is op 
geconsolideerd niveau. In zoverre het ICAAP op geconsolideerd niveau beantwoordt aan 
de in artikel XII.3 vermelde beginselen en er, voor de toewijzing van intern kapitaal aan 
de verschillende instellingen, een passend mechanisme voorhanden is dat het risicoprofiel 
van die instellingen weerspiegelt, zou het geconsolideerde ICAAP als basis moeten 
kunnen fungeren voor de individuele ICAAP’s van de instellingen die deel uitmaken van 
de groep. Via dat beginsel erkent de CBFA dat de voordelen niet mogen worden 
genegeerd die voor een instelling voortvloeien uit het feit dat zij deel uitmaakt van een 
grotere groep. 

 
 Het in vorig lid vermelde beginsel zou in elk geval moeten worden toegepast voor de 

instellingen waarvan de moederonderneming een instelling of een financiële holding naar 
Belgisch recht is die een ICAAP op geconsolideerde basis uitbouwt. 

 
 Voor de instellingen waarvan de moederonderneming een instelling naar buitenlands 

recht is, zal de toepassing van dat beginsel afhangen van de samenwerking met de 
toezichthouder die belast is met het toezicht op geconsolideerde basis, van de beoordeling 
- door die toezichthouder - van de toereikendheid van het ICAAP op geconsolideerd 
niveau, en van de gelijkwaardigheid tussen de beginselen die bij de beoordeling van het 
ICAAP worden gehanteerd door de met het geconsolideerde toezicht belaste 
toezichthouder, en de beginselen die worden gehanteerd door de CBFA. Bepalend voor de 
toepassing van dat beginsel zijn ook het ontbreken van materiële belemmeringen voor de 
overdracht van kapitalen, het vermogen van de moederonderneming om de instelling naar 
Belgisch recht, indien nodig, te ondersteunen, alsook het belang van de instelling binnen 
het Belgisch financieel stelsel.  
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De CBFA behoudt zich echter het recht voor om een instelling die deel uitmaakt van een 
groep, te vragen een individueel ICAAP-resultaat voor te leggen, i.e. op basis van haar 
eigen risico’s en zonder rekening te houden met de gevolgen van de diversificatie met de 
andere groepsentiteiten. Die vraag zal vooral afhangen van het belang van de betrokken 
instelling binnen het Belgisch financieel stelsel, van de noodzaak om een beter inzicht te 
verwerven in het risicoprofiel van de betrokken instelling, van de door het ICAAP op 
groepsniveau bepaalde kapitaalbehoeften, en, in voorkomend geval, van het niveau van de 
samenwerking met de toezichthouder op geconsolideerde basis.  

 
De CBFA zal er, in haar hoedanigheid van toezichthouder op geconsolideerde basis, bij 
de toezichthouders van de buitenlandse dochters van instellingen naar Belgisch recht op 
aandringen dat zij een soortgelijke benadering hanteren om zo te garanderen dat de 
risico’s en het passende karakter van de kapitaalverdeling op coherente wijze worden 
beoordeeld. Niettemin kunnen de lokale toezichthouders, conform de Europese richtlijnen, 
hun eigen vereisten opleggen. 
 
Gelet op wat voorafgaat, is het nuttig te onderstrepen dat het feit dat bij de beoordeling 
van het ICAAP van een instelling in hoofdzaak wordt uitgegaan van het op 
geconsolideerd niveau ontwikkelde proces, niet wegneemt dat de betrokken instelling de 
door haar gelopen risico’s op een correcte manier dient te beheren conform de wettelijke 
bepalingen. De instelling moet ook over voldoende informatie over het ICAAP op 
geconsolideerd niveau beschikken om de geschiktheid ervan op haar eigen niveau te 
kunnen beoordelen. 
 
Ook de bijkantoren in België van instellingen met zetel buiten de EU moeten over een 
eigen ICAAP beschikken. Op basis van dezelfde beginselen als voor de instellingen naar 
Belgisch recht die deel uitmaken van een groep, kan de CBFA, in overleg met de 
toezichthouder van een dergelijke instelling, beoordelen in welke mate haar ICAAP een 
zinvolle basis kan vormen voor het ICAAP van het bijkantoor. 
 
In elk voornoemd geval waarin een ICAAP vereist is, moeten de hoogste bestuursorganen 
en de effectieve leiding van de instelling, in staat zijn om de naleving van de in artikel 
XII.3 vermelde beginselen te garanderen. Als de instelling deel uitmaakt van een groep en 
de CBFA het ICAAP op geconsolideerd niveau als een aanvaardbare basis beschouwt 
voor het ICAAP van de instelling, houdt de CBFA, bij de beoordeling of de in artikel XII.3 
bedoelde beginselen worden nageleefd, ook rekening met het feit dat de betrokken 
instelling deel uitmaakt van een grotere groep. 

 
c. Artikel XII.1, § 2, voorziet in de mogelijkheid voor de CBFA om geen ICAAP op 

vennootschappelijke basis te vragen. 
  

 Die mogelijkheid betreft inzonderheid : 

  de instellingen naar Belgisch recht die dochterondernemingen zijn van een andere 
instelling naar Belgisch recht, 

  de moederondernemingen die instellingen naar Belgisch recht zijn. 
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De toepassing van die afwijking zou beperkt moeten blijven, aangezien de CBFA ermee 
instemt om zich, voor de instellingen die deel uitmaken van een groep, a priori te baseren 
op een op geconsolideerd niveau ontwikkeld mechanisme voor de toewijzing van het 
resultaat van het ICAAP. Bij de beoordeling of de in artikel XII.3 bedoelde beginselen 
worden nageleefd, houdt de CBFA ook rekening met het feit dat een instelling deel 
uitmaakt van een groep. 

 
Bovendien kan de CBFA, conform de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 
augustus 1994 over het toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen, ook 
toestaan dat een dochter van een instelling naar Belgisch recht niet over een ICAAP op 
gesubconsolideerde basis beschikt in zoverre noch haar groep, noch zijzelf een 
dochteronderneming heeft buiten de EU.  

 
Art. XII.2  
   

§ 1.  In het kader van haar prudentiële-toezichtsopdracht beoordeelt de CBFA of de door de 
instellingen ingevoerde regelingen, strategieën en procedures alsook het door hen aangehouden eigen 
vermogen een degelijk beheer en een solide dekking van hun risico’s waarborgen. 

 
 Bij haar beoordeling van de in het vorige lid bedoelde risico’s controleert de CBFA of 

de instellingen de bepalingen van dit reglement naleven, inzonderheid : 
 
- de bepalingen van titels I tot X, 
- het passend karakter van de in artikel XII.1 bedoelde strategieën en procedures, 

inzonderheid tegen de achtergrond van de in artikel XII.3 gedefinieerde beginselen, en, 
- de naleving van de in titel XIV bedoelde openbaarmakingsvereisten. 

 
  Op basis van haar beoordeling van de gelopen risico’s kan de CBFA van de instellingen 
verlangen dat zij aanvullende eigenvermogensmarges aanhouden ten opzichte van het door titel III van 
dit reglement vereiste minimum, onverminderd de mogelijkheid waarover zij beschikt om, met 
toepassing van wettelijke bepalingen, andere maatregelen te nemen of andere sancties op te leggen. 

 
§ 2.  De controle en de beoordeling die, overeenkomstig § 1, eerste lid, door de CBFA worden 

verricht, hebben, afgezien van het kredietrisico, het marktrisico en het operationeel risico waarvan 
sprake  in  titels  IV tot  X van  dit  reglement,  betrekking  op  alle  door  de  instelling  gelopen  risico’s,  en  
onder meer op de volgende aspecten : 
 
a)  de resultaten van de stresstests die zijn uitgevoerd door de instellingen die de in titel VI bedoelde 

benadering toepassen bij de berekening van hun eigenvermogensvereisten voor het kredietrisico; 
 
b)  de blootstelling aan en het beheer van het concentratierisico door de instellingen, met inbegrip van 

de naleving van de in artikel III.4 vervatte vereisten met betrekking tot de risicoconcentratie op 
eenzelfde wederpartij; 

 
c)  de deugdelijkheid, de geschiktheid en de wijze van toepassing van de door de instellingen gevolgde 

gedragslijnen en procedures met het oog op het beheer van het restrisico dat, in het kader van de 
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berekening van de in de titels V en VI van dit reglement bedoelde eigenvermogensvereisten, de 
toepassing van erkende kredietrisicomatigingstechnieken met zich brengt; 
 

d)  de vraag in hoeverre het eigen vermogen dat een instelling aanhoudt met betrekking tot de activa 
die  zij  geëffectiseerd  heeft,  toereikend  is  in  het  licht  van  de  economische  kenmerken  van  de  
transactie en van de mate waarin er effectief sprake is van risico-overdracht. In dit verband, en 
onder verwijzing naar artikel VII.8, controleert de CBFA of een instelling een effectisering 
stilzwijgend steunt. Indien blijkt dat een instelling al herhaaldelijk stilzwijgende steun heeft 
verleend aan effectiseringen, kan de CBFA passende maatregelen nemen op basis van het 
vermoeden dat de kans groter is dat die instelling ook steun zal verlenen aan latere effectiseringen, 
waardoor er dus geen sprake is van een aanzienlijke risico-overdracht;  

 
e)  de blootstelling van de instellingen aan het renterisico verbonden aan niet-handelsactiviteiten. Als 

de economische waarde van een instelling ten belope van meer dan twintig procent van het eigen 
vermogen afneemt ingevolge een plotse en onverwachte beweging van de rentevoeten, neemt de 
CBFA maatregelen; 
 

f)  de blootstelling aan en de meting en het beheer van het liquiditeitsrisico door de instellingen, 
waaronder onderzoek van alternatieve scenario’s, het beheer van risicomatiging (met name de 
omvang, samenstelling en kwaliteit van liquiditeitsbuffers) en effectieve noodplannen; 

 
g)  de impact van diversificatie-effecten en de wijze waarop dergelijke effecten worden verwerkt in het 

systeem voor de beoordeling van de in artikel XII.1 bedoelde risico’s; 
 
h)  de resultaten van de stresstests die zijn uitgevoerd door de instellingen die een intern model 

gebruiken bij de berekening van hun eigenvermogensvereisten voor het marktrisico overeenkomstig 
de bepalingen van titel IX van dit reglement; 

 
i) de blootstelling aan en het beheer van het landenrisico door de instellingen; 
 
j)  de blootstelling aan en het beheer van het reputatierisico door de instellingen alsook de risico’s die 

verband houden met hun strategie en omgeving;  
 
k)  de toereikendheid van de waardeaanpassingen en de voorzieningen voor posities in de 

handelsportefeuille als bedoeld in artikel I.7 die de instelling in staat stellen haar posities onder 
normale marktomstandigheden op korte tijd te verkopen of af te dekken zonder dat wezenlijke 
verliezen worden geleden; 

 
l) de blootstelling aan de zogenaamde “intraday”-risico’s, ongeacht of het daarbij gaat om markt-, 

krediet- of liquiditeitsrisico’s, wanneer die blootstelling als materieel wordt beschouwd, en 
 

m) alle andere risico’s zoals die met betrekking tot verzekeringen of tot de pensioenplannen van het 
personeel. 

 
§ 3. De CBFA kan via circulaire de criteria bepalen op basis waarvan zij de in § 2 bedoelde 

risico’s en de kwaliteit van het beheer van die risico’s beoordeelt. 
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§ 4. De CBFA stelt, conform het evenredigheidsbeginsel, de frequentie en de gedetailleerdheid 
van de in §§ 1 en 2 bedoelde controle en beoordeling vast en houdt daarbij inzonderheid rekening met 
het belang, de aard en de complexiteit van de werkzaamheden van de desbetreffende instelling. 

 
a. In het kader van haar prudentiële-toezichtsopdracht is de CBFA voornemens over te gaan 

tot de beoordeling van het risicoprofiel van de instellingen en van de kwaliteit van hun 
risicobeheer. Haar aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar het passend karakter van het 
niveau van het eigen vermogen en van de in artikel XII.1 bedoelde strategieën en 
procedures. 

 
 Eén van de doelstellingen van de CBFA bestaat erin te verifiëren of de instelling te allen 

tijde in staat is om de minimumsolvabiliteitsvereisten na te leven, rekening houdend met 
de ontwikkelingsvooruitzichten of de eventuele wijzigingen in de omgeving waarin de 
instelling actief is en die een sterk negatieve impact zouden kunnen hebben op haar 
rendabiliteit en solvabiliteit, bijvoorbeeld een recessie voor een instelling die 
voornamelijk actief is op het vlak van de kredietverlening. 

 
 Een op de risico’s gebaseerde benadering vormt het kernelement van het controle- en 

beoordelingsproces van de CBFA dat drie essentiële bestanddelen omvat : 

a. een in hoofdzaak kwalitatieve beoordeling van het passende karakter en de 
betrouwbaarheid van de interne controle en het risicobeheer van de instelling, 
inclusief haar ICAAP ; 

b. een zowel kwalitatieve als kwantitatieve beoordeling van het risicoprofiel van de 
instelling ; en, 

c.  een zowel kwalitatieve als kwantitatieve beoordeling van de toereikendheid van het 
kapitaal en het eigen vermogen van de instelling, alsook van de maatregelen die de 
instelling kan nemen voor de beheersing van haar risico’s en het niveau van haar 
eigen vermogen. 

 
Het controle- en beoordelingsproces van de CBFA kan schematisch worden voorgesteld als volgt : 

P ru d e n t ie e lP ru d e n t ie e l to e z ic h tto e z ic h t :  :  e e ne e n b e d r ij f s p ro c e sb e d r ij f s p ro c e s
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b. Bij haar beoordeling maakt de CBFA gebruik van diverse informatiebronnen waaronder 

in hoofdzaak : 

  het prudentiële rapporteringsschema ; 
  de revisorale verslagen en de contacten met de revisoren ; 
  de inspectieverslagen ; 
  de contacten met de instellingen ; 
  de informatie afkomstig van andere prudentiële toezichthouders ; 
  het resultaat van het ICAAP van de instelling. 

 
c. Bij de bepaling van de frequentie van de controles en de gedetailleerdheid van de 

risicoanalyses houdt de CBFA rekening met haar prudentiële doelstellingen en met het 
proportionaliteitsbeginsel. De CBFA besteedt meer aandacht aan instellingen die grotere 
risico’s lopen gelet op hun solvabiliteit en rendabiliteit, of waarvan het belang voor het 
Belgisch financieel stelsel een systemisch karakter vertoont (“risk based”-benadering). 
Zo zullen de frequentie van de contacten en de gedetailleerdheid van de analyses, alsook 
de informatie die aan een instelling zal worden gevraagd, vooral over haar ICAAP, 
afhangen van haar risicoprofiel en/of haar systemisch belang. 

 
d. In het kader van haar controle- en beoordelingsproces zal de CBFA : 

 
1° rekening houden met alle activiteiten die de instelling verricht : 
 
 Bijgevolg zal de CBFA, bij haar beoordeling van de risico’s, zelfs rekening houden 

met een activiteit die niet specifiek wordt geviseerd door de bepalingen van titels I 
tot X van het reglement, of met een entiteit die deel uitmaakt van de groep zonder in 
de consolidatiekring te worden opgenomen waarvoor de in titel III bedoelde 
minimumeigenvermogensvereisten gelden. 

 
2° alle risico’s beoordelen waaraan de instelling is blootgesteld : 
 
 Bij haar beoordeling neemt de CBFA meer risico’s in aanmerking dan de risico’s 

die door titels I tot X van dit reglement worden geviseerd. 
 
De controles en de beoordeling door de CBFA betreffen immers de volgende elementen : 

 
Element 1 : de door de titels I tot IX bedoelde risico’s, inzonderheid het krediet-, markt- 
en operationeel risico. 

 
In die optiek controleert de CBFA inzonderheid de naleving van de 
minimumeigenvermogensvereisten en de kwalitatieve en kwantitatieve vereisten waarvan 
sprake in titels I tot IX. Het gebruik van bepaalde geavanceerde methodologieën bij de 
berekening van de minimumeigenvermogensvereisten alsook het in aanmerking nemen 
van risicomatigingstechnieken impliceren de naleving van kwalitatieve of kwantitatieve 
vereisten. Het komt de CBFA dan ook toe te beoordelen of de instellingen die vereisten 
naleven en, in voorkomend geval, passende correctiemaatregelen te nemen. De CBFA 
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controleert ook de naleving van de bepalingen van titel XV over de openbaarmaking van 
informatie door de instellingen. 

 
Element 2 : de risicofactoren met betrekking tot het krediet-, markt- en operationeel risico 
die niet volledig in aanmerking worden genomen door de in de titels I tot IX voorgestelde 
methodologieën. 

 
 

Hier gaat hier voornamelijk om de volgende risico’s :  
 

 het concentratierisico 
 
Aangezien bij de kalibratie van de minimumeigenvermogensvereisten wordt 
uitgegaan van de hypothese van een instelling met gediversifieerde risicoposities, 
wordt bijzondere aandacht besteed aan het concentratierisico en het beheer 
daarvan, inclusief de naleving van de vereisten waarvan sprake in artikel III.4 met 
betrekking tot de risicoconcentratie op eenzelfde wederpartij. Wat het kredietrisico 
betreft, heeft de beoordeling van het concentratierisico betrekking op (i) de 
belangrijke risicoposities op eenzelfde wederpartij in de zin van titel X, en op (ii) 
de betekenisvolle risicoposities op een groep van wederpartijen waarvan de kans 
op wanbetaling wordt bepaald door gezamenlijke factoren zoals de 
activiteitensector, de geografische of economische zone.  

 de blootstelling aan het landenrisico en de maatregelen ter omkadering van dat 
risico 

 de restrisico’s met betrekking tot het gebruik van kredietrisicomatigingstechnieken 
die worden erkend in het kader van de berekening van de in titels V en VI bedoelde 
eigenvermogensvereisten 

 de risico’s verbonden aan effectiseringsverrichtingen 
 
De CBFA onderzoekt in hoeverre het eigen vermogen dat een instelling aanhoudt 
met betrekking tot de door haar geëffectiseerde activa toereikend is in het licht van 
de economische kenmerken van de transactie en van de mate waarin er effectief 
sprake is van risico-overdracht. Onder verwijzing naar artikel VII.8 controleert de 
CBFA of een instelling een effectisering stilzwijgend steunt. Indien blijkt dat een 
instelling al herhaaldelijk stilzwijgende steun heeft verleend aan effectiseringen, 
kan de CBFA passende maatregelen nemen op basis van het vermoeden dat de 
kans groter is dat die instelling ook steun zal verlenen aan latere effectiseringen, 
waardoor er dus geen sprake is van een aanzienlijke risico-overdracht.  
 

 de risico’s verbonden aan “intra day”-posities 
 
Bij bepaalde instellingen kunnen de “intra day”-activiteiten resulteren in 
aanzienlijke krediet- of marktrisico’s die niet worden ondervangen door de 
methodologieën die worden gebruikt voor de berekening van de vereisten waarvan 
sprake in titels I tot IX. 
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Bovendien kunnen de methodologieën voor de raming van de risico’s die worden 
voorgesteld in titels IV tot IX, tot gevolg hebben dat de risico’s worden onderschat. Dat is 
de reden waarom titels VI, VIII en IX eisen dat de instellingen die gebruik maken van 
interne benaderingen voor de meting van de eigenvermogensvereisten, crisissimulaties 
uitvoeren. 

 
 
 

Element 3 : de risico’s die niet worden ondervangen door titels I tot X, inzonderheid : 
 

 de blootstelling van de instellingen aan het renterisico verbonden aan hun niet-
handelsactiviteiten ; 

 de blootstelling aan en het beheer van het liquiditeitsrisico door de instellingen ; 
 de blootstelling aan en het beheer van het reputatierisico door de instellingen ; en, 
 de overige risico’s verbonden aan de activiteiten van de instellingen, zoals het 

leveringsrisico (“settlement”), of de risico’s waaraan alle soorten ondernemingen 
zijn blootgesteld, zoals de risico’s verbonden aan de verbintenissen met betrekking 
tot het pensioen van het personeel. 

 
Element 4 : het strategisch risico en de risico’s die verband houden met de omgeving 
waarin de instelling haar activiteiten verricht. 
 
Er moet worden nagegaan of de instelling over voldoende eigen vermogen beschikt om 
haar strategische doelstellingen te kunnen verwezenlijken, dan wel minstens over een 
geloofwaardig plan ter zake beschikt.  
 
Voorts moet worden nagegaan of een instelling, bij een verslechtering van de micro- of 
macro-economische omgeving waarin zij haar activiteiten verricht, bijvoorbeeld een 
recessie voor een instelling die voornamelijk actief is op het vlak van de kredietverlening, 
haar verbintenissen kan blijven nakomen en de bepalingen van dit reglement kan blijven 
naleven. 
 
Bij de beoordeling van de risico’s houdt de CBFA niet alleen rekening met hun omvang, 
maar ook met : 

 
 de kwaliteit van het risicobeheersysteem, inclusief de beoordeling van de naleving 

van de “corporate governance”-beginselen, de kwaliteit van de interne controle, 
de interne audit en de compliancefunctie ; 

 de elementen voor de dekking van de risico’s, zoals het niveau van het eigen 
vermogen en de voorzieningen, of het niveau en de stabiliteit van de resultaten ; 
en, 

 de geschiktheid van het ICAAP als bedoeld in artikel XII.1. 
 

Conform artikel XII.2, § 3, kan de CBFA bij circulaire de kwantitatieve en kwalitatieve 
criteria bepalen die zij gebruikt bij de beoordeling van het risiconiveau en de kwaliteit 
van de risicobeheersystemen. Op dezelfde manier kan de CBFA ook de periodieke 
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informatie definiëren die haar door de instellingen dient te worden overgelegd en die zij 
nuttig acht voor de uitvoering van haar opdracht. 

 
e.   De beoordeling van het ICAAP maakt integraal deel uit van het proces voor de 

beoordeling van de risico’s van de instelling. Het passend karakter van het ICAAP wordt 
beoordeeld op grond van de in artikel XII.3 vermelde beginselen.  Dit houdt een 
onderzoek in van de hypothesen, de methodes, het toepassingsgebied en de resultaten van 
het ICAAP evenals van de mechanismen voor risicobeheer en voor de interne beoordeling 
van de toereikendheid van het kapitaal.  

 
In dit kader onderzoekt de CBFA ook in welke mate de samenstelling van het kapitaal dat 
de instelling nodig acht voor de dekking van haar risico’s, passend is in het licht van haar 
ontwikkelingsdoelstellingen (« capital planning »). 

 
  

f.   De dialoog met de instellingen vormt een van de essentiële elementen van het 
risicobeoordelingsproces. Die dialoog biedt aan de instelling de gelegenheid om haar 
kapitaal- en risicobeheerstrategie te verantwoorden. In het kader van die dialoog kan de 
instelling de CBFA ook inlichten over de resultaten en de structuur van haar ICAAP en 
over de gebruikte hypothesen.  

 
 De dialoog tussen de instelling en de CBFA heeft onder meer betrekking op de 

verschillende risico-elementen die in punt d zijn vermeld maar ook op de elementen die 
die risico’s kunnen dekken, waaronder begrepen het passend karakter van de organisatie, 
het deugdelijk bestuur en de maatregelen voor risicobeheer. De CBFA maakt gebruik van 
de dialoog om het ICAAP te beoordelen en om een beter inzicht te krijgen in het proces 
voor de uitwerking ervan en in de verschillen met de vereisten van titel III. Op die manier 
kan de CBFA haar eigen risicoanalyse vergelijken met die van de instelling.   

 
 In het kader van het risicobeoordelingsproces streeft de CBFA er zoveel mogelijk naar om 

tot een gemeenschappelijk standpunt te komen met de instelling over de omvang van de 
risico’s en van het kapitaal en het eigen vermogen dat de instelling moet aanhouden 
rekening houdend met haar risicoprofiel.  

  
 Om haar risicobeoordeling te finaliseren en om te beslissen welk gevolg zij hieraan zal 

geven conform het bepaalde in punt g, houdt de CBFA rekening met het resultaat van de 
dialoog met de instelling.  Indien de CBFA na haar risicoanalyse overweegt prudentiële 
maatregelen op te leggen aan de instelling, worden die maatregelen maar genomen nadat 
de instelling de gelegenheid heeft gekregen haar eigen risicoanalyse, die tot uiting komt in 
het resultaat van haar ICAAP, te verantwoorden.      

 
g. De CBFA baseert zich op het resultaat van het risicobeoordelingsproces om te bepalen 

welke controleacties zij zal ondernemen en hoe zij haar middelen zal inzetten.  Op grond 
van haar risicoanalyse bepaalt zij voor de hele sector welke instellingen bijzondere 
aandacht behoeven en legt zij voor elke instelling vast welke acties ondernomen moeten 
worden. 
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 Het risicobeoordelingsproces kan ook aanleiding geven tot prudentiële maatregelen. 
Wanneer een instelling niet voldoet aan de wettelijke of reglementaire bepalingen, 
beschikt de CBFA over een geheel van actiemiddelen waardoor zij de nodige maatregelen 
kan nemen om de situatie te herstellen. Wanneer wordt vastgesteld dat de financiële 
toestand van een instelling, haar beheersmethodes of de toereikendheid van haar 
organisatie erop achteruit zijn gegaan, kan de CBFA maatregelen nemen om de toestand 
te herstellen. De prudentiële maatregelen worden afgestemd op de aard van de 
vastgestelde problemen en zijn proportioneel ten aanzien van die problemen. 

 
In het kader van het risicobeoordelingsproces kan het in de praktijk voorvallen dat de 
CBFA, nadat zij de opmerkingen van de instelling heeft ontvangen, de instelling 
aanbeveelt of gelast de nodige maatregelen te nemen, onder meer om :  
-  haar interne controle en risicobeheer te verbeteren om de organisatie van de 

instelling beter af te stemmen op haar activiteiten en ontwikkelingsdoelstellingen ; 
-  de waardering van de risico’s van de instelling aan te passen door een specifiek beleid 

inzake reservering of waardering  toe te passen ; 
-   bepaalde activiteiten en/of risico’s stop te zetten of te beperken, onder meer door 

striktere interne limieten toe te passen dan die welke worden opgelegd door de 
reglementaire normen.  

  
Wanneer de uitvoering van een of meer maatregelen alleen ontoereikend lijkt te zijn om 
de situatie van de instelling voldoende te verbeteren binnen een redelijke termijn, kan er 
ook een hoger eigenvermogensvereiste worden opgelegd dan de minimumvereisten van 
titel III. Dit kan met name het geval zijn bij :  
-  aanhoudende gebreken in het internecontrolesysteem ; 

-  twijfel over het gepaste karakter van de risicodekking, onder meer in geval van 
toename of ontwikkeling van activiteiten die de instelling slecht beheerst of in geval 
van bovenmatige risicoconcentratie,  

-  onvoldoende rendabiliteit en negatieve vooruitzichten voor de rendabiliteit ;  

-  twijfel over het vermogen of de wil van de aandeelhouders om indien nodig eigen 
vermogen in te brengen. 

  
Indien het ICAAP adequaat wordt geacht, zou er echter geen bijkomend 
eigenvermogensvereiste nodig hoeven te zijn. Er is geen automatisch verband tussen het 
bestaan van een risico waarmee geen of onvoldoende rekening wordt gehouden in titel III 
en een bijkomend vereiste, voor zover de betrokken risico’s voldoende beheerst kunnen 
worden door de instelling en voldoende gedekt kunnen zijn door het ICAAP. Bij haar 
beslissing om een dergelijk vereiste op te leggen houdt de CBFA rekening met de 
specifieke situatie van de instelling. Zij neemt geen dergelijke beslissing zonder ook 
rekening te houden met de kwalitatieve aspecten van het risicobeheer, met het resultaat 
van het ICAAP en met de bestaande en verwachte eigenvermogenssituatie. Elke beslissing 
om een bijkomend vereiste op te leggen wordt genomen met inachtneming van de 
gebruikelijke procedures voor het opleggen van prudentiële maatregelen, dit wil zeggen 
na kennisname van de argumenten van de betrokken instelling.   
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 § 5. Voor de toepassing van punt 1, onder e), onderwerpt de CBFA het algehele 
liquiditeitsrisicobeheer van de instellingen regelmatig aan een uitgebreide evaluatie en bevordert zij de 
ontwikkeling van solide interne methodieken. Bij deze evaluaties let zij op de rol die de instellingen op 
de financiële markten spelen. De CBFA neemt de gevolgen die haar besluiten kunnen hebben voor de 
stabiliteit van het financiële stelsel van alle andere betrokken lidstaten naar behoren in overweging. 
 
Art. XII.3. 
 

De CBFA baseert zich op de volgende beginselen om het passend karakter te beoordelen van 
het in artikel XII.1 bedoelde ICAAP : 
 

1°  De structuur en de uitbouw van het ICAAP dienen volwaardig gedocumenteerd te zijn onder de 
verantwoordelijkheid van het hoogste bestuursorgaan van de instelling.  

 
 Dit houdt in dat : 

 

  het hoogste bestuursorgaan van de instelling het concept en de doelstellingen van het 
systeem dient goed te keuren.  Het dient zich ten minste uit te spreken over het 
toepassingsgebied, de algemene methodologie en de doelstellingen van het ICAAP ; 

  de effectieve leiding instaat voor de uitbouw en de tenuitvoerlegging van het ICAAP ; 

  het beleid op het vlak van kapitaaltoereikendheid geïntegreerd wordt met het risico-
beheer binnen de instelling ; 

  de desbetreffende doelstellingen en procedures intern worden bekendgemaakt; 

  voldoende middelen worden aangewend om het ICAAP uit te bouwen, op te volgen, te 
actualiseren en operationeel degelijk te laten functioneren ; 

  het volledige proces degelijk wordt gedocumenteerd; 

  de resultaten van het proces periodiek zowel aan de effectieve leiding als aan het 
hoogste bestuursorgaan van de instelling worden voorgelegd. 

 
 

2° Het ICAAP dient volledig te worden geïntegreerd in het beheer- en beslissingsproces van de 
instelling.  

 
Het ICAAP moet integraal deel uitmaken van het risicobeheerproces en van het 
strategischebeslissingsproces in verband met de risico’s, zodat het hoogste 
bestuursorgaan en de effectieve leiding de materiële risico’s die verband houden met de 
activiteit en de strategie van de instelling doorlopend kunnen analyseren en meten.  Het 
ICAAP zou bijvoorbeeld gebruikt moeten worden in het kader van de toewijzing van 
kapitaal aan de operationele entiteiten ( bedrijfslijnen of juridische entiteiten) of in het 
kader van de beslissingen over de oriëntering van de activiteiten en de beoordeling van 
hun prestaties. 

 
3° Elke instelling dient haar ICAAP regelmatig te evalueren en, waar nodig, bij te sturen. 
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a. Het ICAAP dient het voorwerp uit te maken van een onafhankelijke interne evaluatie. 
 
 Minstens eenmaal per jaar dient te worden nagegaan of het ICAAP nog steeds toelaat de 

risico’s correct in te schatten en de hiermee overeenstemmende kapitaalbehoeften vast te 
leggen. Van de instellingen die interne modellen gebruiken wordt verwacht dat ze een 
aangepaste « backtestingmethodologie » uitbouwen. 

 
b. De instelling dient een proces vast te leggen om het passende karakter van het ICAAP te 

beoordelen en waar nodig bij te sturen.  Dit zal het geval zijn indien er wijzigingen 
optreden of beslissingen worden genomen die een weerslag van betekenis kunnen hebben 
op de voor het ICAAP gehanteerde processen of methodes of die de eerder aangehouden 
uitgangspunten kunnen beïnvloeden. Vooral, maar niet uitsluitend, zal dit voorkomen bij 
strategische beslissingen, bij bijsturing of wijziging van het bedrijfsplan en bij 
verschuivingen in de omgevingsfactoren die van invloed kunnen zijn op de werking of de 
financiële vooruitzichten van de instelling. Met het oog op een degelijk risicobeheer 
verwacht de CBFA bovendien dat elke instelling permanent streeft naar verbetering van 
haar ICAAP.  

 
4° Het ICAAP dient uit te gaan van een risico-optiek.  

 
 De toereikendheid van het kapitaal van een instelling wordt in grote mate bepaald door 

haar risicoprofiel. Elke instelling dient dan ook een minimumkapitaalniveau vast te 
leggen rekening houdend met alle door haar gelopen risico’s en met de bedrijfsomgeving 
waarin zij actief is.  
 
Ook andere elementen, zoals beoogde externe ratings, gewenst marktprofiel of de 
vastgelegde strategische doelstellingen, kunnen eventueel in aanmerking worden 
genomen. In voorkomend geval zal de instelling aan de CBFA uitleg moeten kunnen geven 
over de invloed van haar doelstellingen op de kapitaalbehoeften.  

 
5°  Het ICAAP dient betrekking te hebben op alle materiële risico’s waaraan de instelling is 

blootgesteld.  
 

a. Het ICAAP moet minstens rekening houden met de betekenisvolle risico’s die de instelling 
loopt. De instelling moet de beoordelingscriteria voor de risico’s en hun materialiteit zelf 
bepalen en degelijk verantwoorden. Dit moet onder meer blijken uit de documentatie 
waarvan hoger sprake. 

 
b. Indien ze materieel zijn worden de in aanmerking te nemen risicosoorten - weliswaar niet 

exhaustief en gedetailleerd - omschreven in de elementen 1 tot en met 4 van toelichting d) 
bij artikel XII.2. van dit reglement.  Wanneer een instelling bij deze interne risicoanalyse 
een eigen typologie of methodologie hanteert, dient zij wel te kunnen aantonen hoe deze 
kan worden gerelateerd aan de eigenvermogensvereisten waarvan sprake in de titels I  
tot X. 
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c. Bij haar benadering dient de instelling rekening te houden met al haar activiteiten en niet 
alleen met die waarvoor de in de titels I tot X bedoelde vereisten gelden.  Indien de 
instelling bijvoorbeeld verzekeringsactiviteiten ontwikkelt (normaal gezien via een 
dochter), moet het ICAAP daar voldoende rekening mee houden en, in voorkomend geval, 
de dochterverzekeringsondernemingen  opnemen in het risicobeoordelingsproces. 

 
6°  Bij de uitbouw van haar ICAAP dient de instelling ook een prospectieve en strategische 

dimensie in aanmerking te nemen.  
 

a. Hiervoor zal de instelling steunen op haar eigen strategische planning, die onder meer 
rekening zal houden met de voorziene groei van haar activiteiten, haar strategie voor 
haar funding en haar reserverings- en dividendbeleid.  

 
b. De instelling zal rekening houden met conjuncturele factoren, zoals de macro-

economische omgeving waarbinnen zij actief is en de economische vooruitzichten. In het 
bijzonder zal zij dienen na te gaan wat de mogelijke invloed is van een wijziging van die 
factoren op haar rendabiliteit en solvabiliteit. 

 
c. Rekening houdend met de omvang en de complexiteit van haar structuur en met haar 

activiteiten zal de instelling in het kader van haar ICAAP een aangepast stresstestbeleid 
vastleggen om de impact van onvoorziene ongunstige evoluties op haar activiteiten, haar 
rendabiliteit en haar kapitaalbehoeften te kunnen inschatten.   

 
De stresstests zijn onder meer bedoeld om : 

 
 de risicoprofielanalyse van de instelling te verbeteren ;  
 rekening te houden met de risico’s verbonden aan een wijziging van de omgeving 

 waarin de instelling evolueert ;  
 rekening te houden met de mogelijkheid dat belangrijke hypothesen die als 

 grondslag dienen voor de bepaling van het resultaat van het ICAAP, zich niet 
 voordoen.   

 
Bij het uitwerken van de crisissituaties dient rekening gehouden te worden met de 
omvang, de aard en de complexiteit van de activiteit van de instelling. Voor kleine 
instellingen met een weinig complexe activiteit kunnen tests die de gevoeligheid voor 
bepaalde risicofactoren meten, volstaan. De toegepaste crisissituaties moeten streng zijn 
maar moeten toch voldoende plausibel blijven om zinvol te zijn voor het risicobeheer van 
de instelling.  
 
Er wordt van de instellingen niet noodzakelijk verwacht dat ze over kapitaal beschikken 
om aan crisissituaties het hoofd te bieden. Wel wordt verwacht dat ze over bevredigende 
plannen beschikken om het kapitaal snel te kunnen verhogen indien er zich een 
crisissituatie voordoet of dat ze geloofwaardige maatregelen vastleggen op het vlak van 
risicobeheer om dergelijke situaties te kunnen aanpakken en om te garanderen dat ze over 
voldoende kapitaal zullen blijven beschikken.  
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Voor instellingen die interneratingbenaderingen gebruiken voor de berekening van de 
minimumeigenvermogensvereisten voor het kredietrisico, kunnen de crisisscenario’s die 
in het kader van het ICAAP worden uitgevoerd als basis dienen voor de stresstests die 
opgelegd worden door titel VI, op voorwaarde dat ze ook voldoen aan de beginselen die 
in diezelfde titel zijn vermeld. 

  
7°  Het ICAAP dient te steunen op een aangepast proces voor de meting en/of de inschatting 

van de risico’s.  
 

a. Het behoort tot de verantwoordelijkheid van de instelling om de instrumenten te 
ontwikkelen om alle materiële risico’s die zij loopt adequaat in te schatten, op te volgen 
en te beheersen. Voor de analyse van de meeste risico’s is een benadering op basis van 
voornamelijk kwantitatieve elementen mogelijk. Voor sommige risico’s, die door hun aard 
eerder in aanmerking komen voor een kwalitatieve benadering (bijvoorbeeld het 
strategisch en het reputatierisico), zal een aangepaste inschatting aangewezen zijn. De 
instelling zal in een formeel beleidsdocument vastleggen hoe zij het systematisch meten 
en/of inschatten van elk risico zal aanpakken.  

 
b. De CBFA gaat ervan uit dat de grote instellingen, die complexer van aard zijn, hun 

ICAAP zullen uitwerken op basis van interne wiskundige modellen.  Dit zou zeker het 
geval moeten zijn voor de instellingen en de groepen die op geavanceerde methodes 
steunen voor het beheer van operationele risico’s, kredietrisico’s en marktrisico’s.  Het 
behoort tot de verantwoordelijkheid van de instelling om aan te tonen dat die modellen 
voldoen aan de voorwaarden en criteria van deze circulaire. 

 
 Voor de andere instellingen aanvaardt de CBFA een minder geavanceerde benadering, 

wat echter niet wegneemt dat zij een aangepast meet-, evaluatie- en opvolgingsproces 
moeten ontwikkelen voor de risico’s die een betekenisvolle invloed hebben of kunnen 
hebben op hun solvabiliteit of rendabiliteit. 

 
c. Bij wijze van indicatie kan worden vermeld dat de volgende benaderingen mogelijk zijn : 

 
  Voor haar ICAAP kan de instelling een aantal aanvullingen en correcties aanbrengen 

ten opzichte van de vereisten vermeld in titel III. Die correcties of aanvullingen 
kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het concentratierisico, op de restrisico’s 
m.b.t risicomatigingstechnieken, of op de onvolmaakte dekking van bepaalde risico’s. 
In ieder geval zal de instelling de risico’s bedoeld in artikel XII.2 in overweging 
dienen te nemen, zoals het renterisico (buiten handelsportefeuille), het 
liquiditeitsrisico en de resultaten van stresstests, voor zover die een betekenisvolle 
impact kunnen hebben. 

  De instelling kan ook voor elk van haar risico’s een specifieke methodologie hanteren, 
mits zij de keuze hiervan kan verantwoorden. Voor de beoordeling van haar totale 
kapitaalpositie kan zij deze deelresultaten daarna samenvoegen. 

  De instelling kan tot slot ook een geavanceerde methodologie hanteren waarbij zij, 
uitgaande van elke activiteit en rekening houdend met correlaties, een geïntegreerde 
meting van de omvang van haar risico’s doorvoert. 
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Belangrijk hierbij is dat, ongeacht de gekozen methode, de instelling bij het inschatten 
van haar risico’s zowel kwantitatieve als kwalitatieve elementen in aanmerking neemt. 

 
8°  Het ICAAP dient, in termen van kapitaalbehoefte, een resultaat op te leveren dat redelijk en 

verantwoord is en dat aansluit bij de in titel III bedoelde reglementaire vereisten.  
 

a.   De CBFA legt a priori geen methodologieën of hypothesen op voor het ICAAP, aangezien 
dit de verantwoordelijkheid is van de instelling. De instelling moet echter:  
-  in staat zijn haar kapitaaldoelstellingen te verantwoorden, met name ten opzichte 

van de reglementaire vereisten van titel III;  
-  uitleg kunnen verschaffen over de materiële verschillen tussen de hypothesen en de 

methodologieën die voor het ICAAP worden gehanteerd, in het bijzonder wat betreft 
het betrouwbaarheidsinterval, de tijdhorizon en de diversificatiehypothesen (binnen 
elk risico, tussen de risico’s onderling en tussen de juridische entiteiten die deel 
uitmaken van de groep), en die welke gehanteerd worden voor de berekening van de 
minimumeigenvermogensvereisten ; 

-  ook uitleg kunnen verschaffen aan de CBFA over de verschillen tussen de 
reglementaire definitie van eigen vermogen en de definitie van de elementen die zij 
in het intern kapitaal  opneemt of waarmee zij de door haar gelopen risico’s kan 
dekken.   

 
b. Conform artikel XII.2. moet de CBFA echter de toereikendheid beoordelen van het eigen 

vermogen van de instelling, wat inhoudt dat zij de omvang raamt van de door de instelling 
gelopen risico’s. Indien mogelijk en gepast baseert de CBFA zich voor die raming op de 
resultaten van het ICAAP, rekening houdend met de hieronder vermelde criteria.  Indien 
de instelling hypothesen hanteert die niet voldoen aan de hogervermelde criteria, betekent 
dit niet dat de CBFA daar automatisch uit concludeert dat het ICAAP inadequaat is en 
dat het nodig is een bijkomend eigenvermogensvereiste vast te leggen. De CBFA kan 
echter beslissen geen rekening te houden met de resultaten van het ICAAP maar wel met 
de hieronder vermelde criteria en beoordelen in welke mate het eigen vermogen of andere 
elementen die specifiek zijn voor de onderneming (kwaliteit van het risicobeheer, van de 
interne controle, van de rendabiliteit, …) volstaan om de op basis van die criteria 
ingeschatte risico’s te dekken. 

 
1° algemene doelstelling op het vlak van de solvabiliteit :  

  
Het bedrag van het kapitaal dat een instelling als voldoende beschouwt voor de dekking 
van haar risico’s hangt meestal af van de mate waarin de instelling bereid is risico’s te 
nemen, wat ook tot uiting komt in haar doelstellingen inzake externe rating. In dit verband 
gaat de CBFA ervan uit dat het betrouwbaarheidsinterval dat de instelling hanteert 
minstens even voorzichtig gekozen zou moeten worden als dat wat bepaald is voor de 
berekening van de minimumeigenvermogensvereisten voor het kredietrisico, namelijk 99,9 
%, wat doorgaans als equivalent wordt beschouwd met een « rating investment grade ». 
Dit betrouwbaarheidsinterval zou op uniforme wijze moeten worden toegepast voor alle 
risico’s.   
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Van instellingen die een betekenisvol marktaandeel bezitten en van instellingen met een 
systemisch belang voor de markt verwacht de CBFA echter dat ze ambitieuzere betrouw-
baarheidsniveaus vastleggen. De bepaling van het ratingniveau dat als adequaat wordt 
beschouwd voor die instellingen behoort in eerste instantie tot de verantwoordelijkheid 
van de instelling maar maakt ook deel uit van de dialoog met de CBFA.    
 
Voor de instellingen waarvan de kapitaalbehoeften niet worden ingeschat aan de hand 
van modellen, kunnen de in titel III bedoelde vereisten als minimumbasis dienen voor de 
berekening van het ICAAP, zoals vermeld in de toelichting bij beginsel 7°. 
 
2° Tijdhorizon  

 
Aangezien het een van de doelstellingen van het ICAAP is om te garanderen dat de 
instelling over voldoende kapitaal beschikt, onder meer om in te kunnen spelen op de 
evolutie van haar activiteiten, zou de houdperiode die in dit verband gehanteerd wordt, 
gelijkwaardig moeten zijn aan de houdperiode die gebruikt wordt in het kader van de 
activiteitenplanning of, in voorkomend geval, die nodig geacht wordt om het kapitaal te 
verhogen. Bijgevolg zou er a priori minstens een minimumduur moeten worden vastgelegd 
die uniform zou worden toegepast voor alle risicosoorten. 

 
3° Diversificatie binnen elk risico en tussen de risico’s onderling en risicoconcentratie  
 
De CBFA acht de vereisten van de titels I tot IX geschikt voor goed gediversifieerde 
instellingen die over passende risicocontrolesystemen beschikken. De betrokken vereisten 
zijn gekalibreerd rekening houdend met de diversificatie-effecten binnen elk risico en 
tussen de risico’s onderling.  

 
Bijgevolg : 

 
- gaat de CBFA ervan uit dat de kredietrisicoconcentratie (= een gebrek aan 

diversificatie ten opzichte van de hypothesen die ten grondslag liggen aan de 
kalibratie van de vereisten van de titels I tot IX) tot uiting zou moeten komen in 
bijkomende vereisten ten aanzien van die waarvan sprake in de titels I tot IX; 

 
- onverminderd hetgeen voorafgaat zal de CBFA, voor wat betreft het resultaat van 

het ICAAP, voor elk van de risico’s bedoeld in de titels IV tot IX (krediet-, markt-, 
operationeel risico), in voorkomend geval nagaan of een ICAAP waarvan het 
resultaat lager ligt dan de reglementaire vereisten van de titels I tot IX, als 
toereikend kan worden beschouwd. Bij haar beoordeling houdt de CBFA rekening 
met het feit of: 

- de instelling een passende risicometingsmethodologie ontwikkelt die gebaseerd is 
op interne modellen ; 

- de instelling gedetailleerde uitleg kan verschaffen over de verschillen tussen het 
resultaat van het ICAAP en de minimumeigenvermogensvereisten ; 

- de instelling op overtuigende manier haar benadering kan rechtvaardigen die tot 
een lager vereistenniveau leidt ten opzichte van pijler 1. 
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- is de diversificatie tussen de verschillende risico’s onderling een belangrijk gegeven 

voor de beoordeling van de omvang van de risico’s waaraan de instelling is 
blootgesteld. De CBFA houdt hier rekening mee in zoverre de diversificatie-effecten 
adequaat en objectief geïdentificeerd, gemeten en opgevolgd kunnen worden. Dit 
houdt in dat : 

De instelling moet tests kunnen uitwerken die de gevoeligheid meten van de resultaten van 
het ICAAP ten opzichte van wijzigingen in de hogervermelde hypothesen, zoals correlaties 
tussen risico’s.  

 
4° Zoals vermeld in de toelichting bij artikel XII.2, moet de risicodiversificatie tussen 

wettelijke entiteiten gerechtvaardigd worden op grond van de effectieve 
overdraagbaarheid van kapitaal tussen de betrokken juridische entiteiten in verschillende 
stresssituaties.   

  
De CBFA kan bij de beoordeling van de solvabiliteit van een instelling maar aanvaarden 
dat er rekening wordt gehouden met de diversificatie tussen juridische entiteiten indien de 
groep een gecentraliseerde benadering aanneemt voor haar risicobeheer en een passende 
methodologie hanteert voor de toewijzing van het eigen vermogen tussen de verschillende 
ondernemingen van de groep. 
 
Die erkenning van het diversificatie-effect tussen juridische entiteiten op het niveau van 
een dochteronderneming van een groep houdt ook in dat de moederonderneming de 
capaciteit en de wil heeft om de solvabiliteit van de dochteronderneming te ondersteunen 
wanneer er zich een risico voordoet dat voor de dochteronderneming een belangrijk 
verlies tot gevolg heeft.  Bijgevolg is die erkenning enkel mogelijk voor 
moederondernemingen die een overschot aan eigen vermogen hebben ten opzichte van de 
reglementaire vereisten. Wanneer er een materieel risico bestaat dat een 
moederonderneming niet de mogelijkheid of de capaciteit heeft om een 
dochteronderneming tijdig opnieuw van kapitaal te voorzien, kan de CBFA overwegen, in 
het kader van de dialoog met de instelling maar ook met de toezichthouder van de 
moederonderneming, indien dit een onderneming naar buitenlands recht is, prudentiële 
maatregelen te nemen om te garanderen dat het eigen vermogen toereikend zal zijn om de 
eigen risico’s van de dochter te dekken.   

 
9° De instelling dient in staat te zijn de CBFA volledig te informeren over haar ICAAP.  

 
 Aangezien het ICAAP door de CBFA beoordeeld zal worden in het kader van haar 

prudentiële-toezichtsopdracht en de dialoog tussen de instelling en de CBFA vooral 

- de instelling een passende risicometingsmethodologie ontwikkelt die 
gebaseerd is op interne modellen ; 

- de diversificatie tussen de risico’s op voorzichtige, redelijke en logische 
wijze bepaald wordt; 

- de instelling haar keuzes kan verantwoorden op basis van betrouwbare, 
conservatieve gegevens die tegemoetkomen aan stresssituaties.  
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betrekking zal hebben op het ICAAP, is het van belang dat de instelling op verzoek van de 
CBFA volledige documentatie kan verschaffen over alle belangrijke kenmerken en 
resultaten van haar ICAAP. 

 
10° De instelling dient bovendien de in titel XIV gedefinieerde relevante informatie over haar 

risicoprofiel en kapitaaltoestand te publiceren. 
 

 Teneinde een correct beeld te geven aan de markten waarin zij actief is, verdient het 
aanbeveling dat elke instelling over haar risicoprofiel en haar kapitaalstructuur ruim 
informatie verschaft. Het spreekt voor zich dat zij hierbij niet gehouden is vertrouwelijke 
of strategische gegevens bekend te maken.  
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TITEL XIII : BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT 
BELGISCHE BIJKANTOREN VAN INSTELLINGEN DIE RESSORTEREN 
ONDER STATEN DIE GEEN LID ZIJN VAN DE EUROPESE UNIE 
 
Art. XIII.1 
 
De in België gevestigde bijkantoren van instellingen die ressorteren onder staten die geen lid zijn van 
de Europese Unie, zijn niet onderworpen  aan de bepalingen van titel III, hoofdstuk 1, afdeling II van 
het onderhavige reglement. 
 
Voor de beoordeling van de algemene solvabiliteitscoëfficiënt bedoeld in artikel III.1, § 1, 2°  van deze 
bijkantoren, wordt geen rekening gehouden met de vreemde middelen ten aanzien van het buitenland. 
 
Voor de toepassing van de in artikel III.1, § 1, 3° bedoelde solvabiliteitsnorm op deze bijkantoren, 
worden, voor de berekening van de in titel IV bedoelde vereisten, de risico's op het buitenland niet in 
aanmerking genomen bij het bepalen van het gewogen risicovolume.  
 
De bestanddelen van het eigen vermogen van deze bijkantoren worden in aanmerking genomen voor de 
naleving van de vereisten bedoeld in artikel III.1, voor zover er een netto-actief in euro op België 
tegenover staat.   
  
 
Art. XIII.2 
 
De CBFA kan de bijkantoren van instellingen die ressorteren onder een staat die geen lid is van de 
Europese Unie, vrijstellen van de naleving van titel III, hoofdstuk 1, afdeling I van het onderhavige 
reglement, op voorwaarde dat de volgende voorwaarden vervuld zijn : 
 
1° De instelling is in haar land van herkomst onderworpen aan een controlestatuut dat gelijkwaardig 

is aan de bepalingen terzake van het recht van de Europese Unie ; 
 
2° De instelling is in haar land van herkomst onderworpen aan solvabiliteitsvereisten die 

gelijkwaardig zijn aan de solvabiliteitsvereisten bepaald in artikel III.1, § 1, 3°, en het 
solvabiliteitsniveau van de instelling ligt aanzienlijk hoger dan de hierin vastgelegde minima ; 

 
3° De moederinstelling is economisch en juridisch in staat om de nodige middelen aan het bijkantoor 

over te dragen, zodat het zijn verplichtingen kan nakomen ;  
 
4° Op de bijkantoren van instellingen naar Belgisch recht die actief zijn in het betrokken land, is een 

gelijkwaardige solvabiliteitsregeling van toepassing. 
 
Art. XIII.3  
   
De artikelen III.10 tot III.13 zijn van toepassing op de bijkantoren van instellingen voor elektronisch 
geld die ressorteren onder een staat die geen lid is van de Europese Unie. 
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Art. XIII.4 
 
Wat de bijkantoren betreft van instellingen naar het recht van derde landen ten opzichte van de 
Europese Unie, gelden de bepalingen van titel XII rekening houdend met het feit dat het bijkantoor 
geen afzonderlijke juridische entiteit van zijn hoofdzetel is.   
 
De draagwijdte van het toezicht dat de CBFA in toepassing van artikel XII.2 op deze bijkantoren 
uitoefent, evenals de prudentiële maatregelen die de CBFA deze bijkantoren eventueel oplegt, zijn 
daarom gebaseerd op de analyse van de volgende twee componenten : 
 
1° Het vermogen van de instelling naar buitenlands recht, namelijk de hoofdzetel, om de 

verbintenissen na te komen die via het Belgische bijkantoor aangegaan zijn ; 
 
2° De kwaliteit van de administratieve en boekhoudkundige maatregelen, de interne 

controlemaatregelen, de kwaliteit van het risicobeheer, het risiconiveau, de kwaliteit van de activa 
en de naleving van de wettelijke bepalingen in het Belgische bijkantoor. 

 
De maatregelen die de CBFA deze bijkantoren eventueel kan opleggen zijn identiek aan de 
maatregelen die ze een instelling naar Belgisch recht kan opleggen, en omvatten overigens de 
mogelijke toepassing van de maatregelen vastgelegd in artikel 84 van de wet van 22 maart 1993 met 
betrekking tot de Belgische bijkantoren van kredietinstellingen.  

 
Het is met name op basis van de beoordeling van de eerste bovenvermelde component dat de CBFA 
besluit of een instelling recht heeft op de afwijking vastgelegd in artikel XIII.2. 

 
 

Beoordelingsproces van de Belgische bijkantoren van instellingen die ressorteren onder derde 
landen ten opzichte van de Europese Unie 
 
De bepalingen van artikel XIII.4 beschrijven het kader waarin de CBFA de draagwijdte bepaalt van 
het toezicht dat uitgeoefend wordt op de bijkantoren in België van een instelling naar het recht van een 
derde land ten opzichte van de Europese Unie, evenals de prudentiële maatregelen die de CBFA met 
name in toepassing van artikel 84 van de wet van 22 maart 1993 kan nemen met betrekking tot 
bijkantoren van kredietinstellingen.  
 
In haar beoordeling van het uit te voeren toezicht en de te nemen prudentiële maatregelen evalueert de 
CBFA de volgende twee hoofdcomponenten: 

1° Het vermogen van de betrokken instelling om haar verbintenissen na te komen die via het in 
België gevestigde bijkantoor aangegaan zijn. Dit vermogen wordt niet geëvalueerd op basis van 
een analyse van het Belgische bijkantoor als zodanig, maar voornamelijk op basis van het 
vermogen van de instelling in haar geheel en de mogelijkheid dat de hoofdzetel de verbintenissen 
die via het Belgische bijkantoor aangegaan werden, kan dragen.  
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Daarom baseert de CBFA haar beoordeling op een evaluatie van de verschillende factoren die 
dit vermogen kunnen beïnvloeden en vooral: 

  
-  De financiële situatie, en meer bepaald het solvabiliteitsniveau, van de instelling in haar 

geheel.   
 
 Het solvabiliteitsniveau wordt met name beoordeeld aan de hand van de 

eigenvermogensratio. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met het feit dat het land 
van herkomst regels inzake eigen vermogen oplegt die vergelijkbaar zijn met de regels die 
vastgelegd werden door het Bazelcomité. De externe rating kan ook als basis dienen voor 
de financiële evaluatie van de instelling, zonder dat dit de enige informatiebron is die in 
aanmerking genomen zal worden.  

 
-  Het passende karakter van de prudentiële regels waaraan de instelling in haar land van 

herkomst onderworpen is.  
  
 De beoordeling van het systeem van prudentieel toezicht in het land van herkomst is van 

essentieel belang om zich ervan te vergewissen dat de instelling onderworpen is aan een 
passend niveau van toezicht, dat betrekking heeft op alle activiteiten van de instelling, 
inclusief de activiteiten die ontwikkeld worden in bijkantoren of dochterondernemingen.  De 
beoordeling is gebaseerd op de naleving door de autoriteiten van de algemene principes en 
praktijken die uitgevaardigd werden door het Bazelcomité met betrekking tot het toezicht op 
internationale kredietinstellingen. Er wordt inderdaad verwacht dat de toezichthoudende 
autoriteit van het land van herkomst een geconsolideerd toezicht uitoefent op de instelling, 
dat dit toezicht betrekking heeft op alle activiteiten, inclusief die van het Belgische 
bijkantoor, dat de instelling onderworpen is aan solvabiliteitsnormen, en desgevallend 
liquiditeits- en rentabiliteitsnormen, die vergelijkbaar zijn met de internationaal opgelegde 
normen, dat de controlepraktijken voorzien in rapportering en controles van op afstand of 
ter plaatse, dat de toezichthoudende autoriteit bij inbreuken op de reglementering over 
sanctiebevoegdheid beschikt. 

 
De CBFA baseert haar oordeel op de beschikbare informatie, afkomstig van contacten met 
de toezichthoudende autoriteiten van het land van herkomst van de betrokken instellingen, 
of van analyses die reeds gemaakt werden door de Europese Commissie of door andere 
Europese instellingen.  
 

-   De mogelijkheid voor de hoofdzetel om de nodige middelen over te dragen aan het 
bijkantoor zodat het zijn verplichtingen kan nakomen: om te waarborgen dat de 
moederonderneming de activiteiten van het bijkantoor in België kan ondersteunen, is het 
ook noodzakelijk dat het land van herkomst de moederonderneming geen beperkingen 
oplegt met betrekking tot de overdracht van fondsen of deviezen. 

 
Op basis van het resultaat van haar beoordelingsproces kan de CBFA besluiten om de 
afwijking bedoeld in artikel XIII.2 toe te kennen of prudentiële maatregelen te nemen.  
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De afwijking bedoeld in artikel XIII.2 wordt toegekend als de solvabiliteitsratio op 
geconsolideerde basis van de instelling aanzienlijk hoger ligt dan de internationale 
minimumcriteria, met andere woorden wanneer de instelling een solvabiliteitsratio van 
minstens 10% vertoont en een tier I ratio van minstens 6 % op geconsolideerde basis. De 
afwijking wordt enkel toegekend aan bijkantoren van instellingen waarvan het land van 
herkomst toezichtsnormen hanteert die gelijkwaardig zijn aan de door het Bazelcomité 
uitgevaardigde normen. Bovendien wordt rekening gehouden met het feit dat het land van 
herkomst van de instelling de overdracht van geld niet beperkt of dat de economie van dit 
land als voldoende stabiel beschouwd kan worden om dergelijke beperkingen niet te moeten 
opleggen. In dit opzicht kan de CBFA rekening houden met de financiële situatie van het 
land van herkomst, zoals weerspiegeld in de externe rating ervan die voor de schulden in 
deviezen niet lager zou mogen zijn dan « investment grade ».  

 
De afwijking bedoeld in artikel XIII.2 wordt niet definitief toegekend, en kan ingetrokken 
worden door de CBFA bij herhaaldelijke of aanhoudende niet-naleving van de 
voorwaarden voor de afwijking, zoals vermeld in de vorige paragraaf.  
 
De bijkantoren waarvan de moederinstelling op geconsolideerd niveau geen 
solvabiliteitsratio van 10 % en geen tier I ratio van 6 % kan voorleggen, of waarvan het 
land van herkomst voor het toezicht geen normen toepast die gelijkwaardig zijn aan de 
normen uitgevaardigd door het Bazelcomité, hebben in geen geval recht op de afwijking 
bedoeld in artikel XIII.2. Voor deze bijkantoren kan de CBFA tot de vaststelling komen dat 
de instelling niet over voldoende vermogen beschikt om de verbintenissen, aangegaan via 
het Belgische bijkantoor, na te komen, zeker als de solvabiliteitsratio van de instelling niet 
hoger ligt dan 8 % of als de prudentiële toezichtsnormen die toegepast worden door het 
land van herkomst niet gelijkwaardig geacht worden. De CBFA kan bijgevolg besluiten 
prudentiële maatregelen te nemen in toepassing van artikel 84 van de wet van 22 maart 
1993 of gelijkaardige bepalingen, om te waarborgen dat de verbintenissen van het 
bijkantoor voldoende en effectief gedekt kunnen worden door de activa van het bijkantoor in 
geval van in gebreke blijven. Rekening houdend met het principe van de universaliteit van 
het faillissement kan de CBFA met het oog daarop, in de geest van wat bepaald is in artikel 
79, § 3 van de wet van 22 maart 1993, aan het bijkantoor vragen een vennootschap naar 
Belgisch recht te worden.  

 
2°   De tweede component is erop gericht de kwaliteit van de interne controlemaatregelen, de 

kwaliteit van het risicobeheer, het risiconiveau, de kwaliteit van de activa en de naleving van de 
wettelijke bepalingen in het Belgische bijkantoor te beoordelen. Deze tweede factor wijzigt op 
zich de indeling niet die vastgelegd werd in toepassing van de eerste component, maar kan het 
nemen van prudentiële maatregelen door de CBFA ten aanzien van het bijkantoor 
rechtvaardigen.  

 
Deze beoordeling houdt rekening met het evenredigheidsbeginsel en met het feit dat het 
bijkantoor geen afzonderlijke juridische entiteit van de hoofdzetel is. Elke tekortkoming die 
vastgesteld wordt bij de beoordeling van de situatie van het bijkantoor als zodanig (tweede 
component) geeft aanleiding tot prudentiële maatregelen die vergelijkbaar zijn met deze die van 
toepassing zijn op een instelling naar Belgisch recht. 
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TITEL XIV: OPENBAARMAKING VAN INFORMATIE DOOR DE 
INSTELLINGEN 
 

Hoofdstuk 1: Verplichtingen 
 
Art. XIV.1  
 

 
§ 1. EU-moederinstellingen voldoen enkel op basis van hun geconsolideerde financiële 

positie aan het bepaalde in deze titel. 
 
Belangrijke dochter- en kleindochterondernemingen van EU-moederinstellingen maken de in artikel 
XIV.7, §§ 3 en 4, genoemde informatie openbaar op individuele of gesubconsolideerde basis. 
 

§ 2. Instellingen die onder de zeggenschap staan van een financiële EU-moederholding, 
voldoen op basis van de geconsolideerde financiële positie van die holding aan het bepaalde in deze 
titel. 
 
Belangrijke dochterondernemingen van financiële EU-moederholdings maken de in artikel XIV.7, 
§§ 3 en 4, genoemde informatie openbaar op individuele of gesubconsolideerde basis. 
 
§ 3. Wanneer de CBFA verantwoordelijk is voor het toezicht op geconsolideerde basis van een 
instelling, mag zij beslissen alle of een deel van de bepalingen van de §§ 1 en 2 niet van toepassing 
te verklaren op die instelling, indien de moederonderneming in een derde land gevestigd is en op 
geconsolideerde basis vergelijkbare informatie over deze instelling openbaar maakt. 
 

De bepalingen in deze titel hebben conform artikel XIV.1 betrekking op de financiële 
positie van de hoogst-consoliderende instelling binnen de EU met uitzondering van 
de bepalingen in het tweede lid van de §§ 1 en 2. 

 
Art. XIV.2 
 

§ 1. Onverminderd het bepaalde in §§ 4 tot 6 van dit artikel maken de instellingen de 
informatie als bedoeld in hoofdstuk 2, afdeling II openbaar. 
 

 Het is, zoals bepaald in artikel XIV.2, § 1, een wettelijke verplichting voor elke 
instelling om de in het kader van deze titel gespecifieerde toelichtingen publiek te 
maken. 

 
§ 2. De CBFA neemt in het kader van titel V, hoofdstuk 5, van titel VI, en van titel VIII, 

hoofdstuk 4 de in hoofdstuk 2, afdeling III, bedoelde instrumenten en methodes alleen in 
aanmerking als de instellingen de daarin genoemde informatie openbaar maken. 
 

§ 3. De instellingen leggen formeel vast hoe ze willen voldoen aan de informatie-eisen van 
§§ 1 en 2 hierboven; ook dienen ze vast te leggen op welke wijze ze de door henzelf verstrekte 
informatie evalueren en dus ook op juistheid controleren en hoe vaak dit dient te gebeuren. 
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a. In eerste lijn zijn het de instellingen zelf, conform artikel XIV.2, § 3, die dienen te 
zorgen voor een passende organisatie om te voldoen aan de vereisten die erin 
bestaan een formele politiek te voeren om de bepalingen uit deze titel te kunnen 
respecteren en de evaluatie en controle van de informatie uit te voeren. 

 
b. Indien gevraagd, dienen instellingen hun ratingbeslissing schriftelijk toe te lichten 
 aan kredietaanvragende KMO’s en andere ondernemingen.  De administratieve kost 
 van de schriftelijke toelichting dient in verhouding te staan tot de grootte van de 
 lening. 
 
§ 4. Onverminderd de bepalingen zoals bedoeld in §§ 1 tot 3, mag een instelling de 

openbaarmaking van informatie over één of meer van de in artikel XIV.7 genoemde onderdelen 
achterwege laten als de informatie in deze onderdelen op grond van het criterium dat in artikel 
XIV.6, § 1, wordt genoemd, niet van wezenlijk belang wordt geacht. 
 

§ 5. Onverminderd de bepalingen zoals bedoeld in §§ 1 tot 3, mag een instelling de 
openbaarmaking van informatie over een of meer onderdelen die genoemd worden in hoofdstuk 2 
van deze titel, afdelingen II en  III, achterwege laten als deze informatie op grond van de criteria in 
artikel XIV.6, §§ 2 en 3, als eigendom van de instelling of vertrouwelijk wordt beschouwd. 
 

§ 6. In de in § 5 genoemde uitzonderingsgevallen geeft de desbetreffende instelling in haar 
informatie aan dat bepaalde onderdelen ontbreken en waarom deze ontbreken; wel publiceert zij 
meer algemene informatie over het desbetreffende onderdeel, tenzij deze gelet op de in artikel 
XIV.6, §§ 2 en 3 genoemde criteria, als eigendom van de instelling of vertrouwelijk moet worden 
geklasseerd. 
 

a. De instelling mag zoals bepaald in artikel XIV.2 informatie weglaten over bepaalde 
onderdelen als zij op grond van het immaterialiteitscriterium in deze titel oordeelt 
dat ze niet van wezenlijk belang hoeft te worden geacht.  Het is dan nodig om aan te 
geven dat de informatie ontbreekt om die reden, en meer algemene informatie over 
het onderdeel naar buiten te brengen. 

 
b. Het afzien van publicatie van sommige toelichtingen op grond van het geheim of 
 vertrouwelijk karakter is eveneens voorzien, maar daar is het dan noodzakelijk dat 
 aangegeven wordt dat dit de reden is van het ontbreken van die bepaalde informatie. 

 
Art. XIV.3 
 

§ 1. Een instelling publiceert minimaal eenmaal per jaar de op grond van dit hoofdstuk 
vereiste informatie. De informatie wordt zo snel mogelijk gepubliceerd. 
 

§2. Ook bepaalt een instelling of het op grond van de criteria in artikel XIV.6, § 4 nodig is 
om frequenter informatie te publiceren dan ingevolge § 1 supra vereist is. 
 

 Overeenkomstig artikel XIV.3, is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van 
de instelling zelf, niet haar toezichthouder, om de noodzaak voor een hogere dan 
jaarlijkse frequentie van toelichtingen naar de markt toe, in te schatten.  De CBFA 
verwacht van de instellingen dat zij de gangbare praktijk terzake in de markt 
opvolgen en zich daarnaar schikken. 
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Art. XIV.4 
 
§ 1. Een instelling mag zelf bepalen in welk medium en op welke locatie zij wil voldoen 

aan de informatie-eisen zoals voorzien in artikel XIV. 2, §§ 1 tot en met 3 en hoe ze de 
voorgeschreven juistheid van hun informatie wil controleren. Voor zover mogelijk wordt alle 
informatie in één medium of op één locatie verstrekt. 
 

§ 2. Als dezelfde informatie reeds in het kader van boekhoudkundige, beurs- of andere 
voorschriften is gepubliceerd, kunnen de bepalingen van artikel XIV. 2, §§ 1 tot 3 worden 
beschouwd als zijnde nageleefd. Als de informatie niet in de jaarrekening wordt opgenomen, geven 
de instellingen aan waar deze informatie wel kan worden gevonden. 
 

 De bepalingen in dit hoofdstuk en specifiek de bepalingen in artikel XIV.4  doen 
geen afbreuk aan de toepasselijke regels inzake de verspreiding van koersgevoelige 
informatie door genoteerde ondernemingen. 

 
Art. XIV.5 
 
Onverminderd de artikelen XIV.2, §§ 4 tot 6,  XIV.3 en XIV.4 kan de CBFA de instellingen de 
volgende verplichtingen opleggen: 

a)  ze verstrekken informatie over een of meer onderdelen die in deze titel, hoofdstuk 2, 
afdelingen II en III, worden genoemd; 

b)  ze publiceren vaker dan eenmaal per jaar informatie en ze krijgen een termijn opgelegd voor 
de publicatie van informatie; 

c) ze verstrekken de informatie niet in de jaarrekening, maar in bepaalde media of op bepaalde 
locaties; 

d)  ze controleren de juistheid van informatie waarvoor geen wettelijke controle vereist is, en 
gebruiken daarvoor bepaalde middelen. 
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Hoofdstuk 2: Technische criteria inzake openbaarmaking 
 

Afdeling I – Algemene criteria 

 
Art. XIV.6 
 

§ 1. Openbaar gemaakte informatie wordt als relevant beschouwd indien de weglating of 
onjuiste vermelding ervan het oordeel of de beslissing zou kunnen wijzigen of beïnvloeden van een 
gebruiker die zich voor het nemen van economische besluiten op die informatie baseert. 
 

§ 2. Informatie wordt als eigendom van een instelling beschouwd indien het delen van die 
informatie met het publiek haar concurrentiepositie zou ondermijnen. Dit geldt tevens voor 
informatie over producten of systemen die, indien zij met concurrenten zou worden gedeeld, de 
waarde van de investeringen van de instelling in die producten of systemen zou verminderen. 
 

§ 3. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd indien er sprake is van verplichtingen 
jegens cliënteel of relaties met andere wederpartijen op grond waarvan een instelling aan 
geheimhouding gebonden is. 
 

§ 4. De instellingen dienen te beoordelen of het noodzakelijk is sommige of alle informatie 
meer dan eenmaal per jaar bekend te maken in het licht van de relevante kenmerken van hun 
verrichtingen, zoals de omvang van hun transacties, het spectrum van hun activiteiten, hun 
aanwezigheid in verschillende landen, hun betrokkenheid bij verschillende financiële sectoren, en 
hun deelname aan internationale financiële markten en betalings-, afwikkelings- en 
clearingsystemen.  
 
Bij deze beoordeling wordt bijzondere aandacht besteed aan de mogelijke behoefte aan een 
frequentere openbaarmaking van de gegevens die in artikel XIV.7, § 3, onder b) en e), en § 4, onder 
b) tot e), worden genoemd, en van informatie over de risicopositie en andere parameters die aan 
snelle verandering onderhevig zijn. 
 

In het kader van artikel XIV.6 worden in principe toelichtingen zoals gedefinieerd in 
deze titel aan de markt verstrekt op basis van de geconsolideerde financiële situatie 
die gebruikt wordt voor het solvabiliteitsregime. Bij meerdere consolidaties door 
verschillende eigenaars is de entiteit die het geconsolideerd toezicht ondergaat 
bepalend voor de consolidatiekring van deze toelichtingen. In ieder geval dient de 
toegepaste consolidatiekring toegelicht te worden.   

 

Afdeling II – Algemene vereisten 

 
Art. XIV.7 
 

§ 1. De doelstellingen en gedragslijnen van de instelling op het gebied van risicobeheer 
worden voor elke afzonderlijke risicosoort openbaar gemaakt, met inbegrip van de risico’s die in de 
§§ 1 tot en met 14 worden genoemd. Deze openbaarmaking omvat:  

a) De strategieën en procedures om deze risico’s te beheren;  
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b) De structuur en organisatie van de relevante risicobeheerfunctie of andere passende 
 regelingen;  
c) De reikwijdte en de aard van de risicorapporterings- en risicometingssystemen en 

d) De gedragslijnen inzake het afdekken en matigen van risico’s, en de strategieën en 
procedures om de voortdurende effectiviteit van afdekkings- en matigingsinstrumenten 
te bewaken.  

§ 2. De volgende informatie wordt openbaar gemaakt met betrekking tot het 
toepassingsgebied van de in dit reglement bedoelde vereisten:  

a) De naam van de instelling waarop deze publicatievereisten van toepassing zijn;  

b) Een overzicht van de verschillen in de consolidatiegrondslag met het oog op de 
verslaglegging en het prudentieel toezicht, met een korte beschrijving van de entiteiten 
die: 

i) volledig geconsolideerd zijn;  

ii) proportioneel geconsolideerd zijn;  
iii) afgetrokken zijn van het eigen vermogen of,  

iv) noch geconsolideerd, noch afgetrokken zijn. 

c) Eventuele bestaande of verwachte materiële, praktische of juridische belemmeringen 
 die een onmiddellijke overdracht van eigen vermogen of terugbetaling van 
 verplichtingen tussen de moederonderneming en haar dochterondernemingen in de weg 
 staan;  
d) Het totale bedrag waarmee het feitelijke eigen vermogen het vereiste minimum 
 onderschrijdt ten aanzien van alle dochterondernemingen die niet in de consolidatie 
 zijn opgenomen, en de naam of namen van deze dochterondernemingen; en 

e) In voorkomend geval, de omstandigheid dat gebruik wordt gemaakt van afwijkende 
 bepalingen inzake het toepassingsgebied. 

 
De bepalingen in artikel XIV.7, § 2, e) verwijzen onder andere naar de bepalingen in 
artikel 3, § 3, tweede lid, 2° van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 over het 
toezicht op geconsolideerde basis op kredietinstellingen, beleggingsondernemingen 
en beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging.  
 

§ 3.  De instellingen maken de volgende informatie openbaar over hun eigen vermogen:  

a) Beknopte informatie over de voornaamste kenmerken van alle eigenvermogensposten 
en bestanddelen daarvan, waaronder de in artikel II.1, § 1, 1°, c) bedoelde instrumenten, 
instrumenten waarvan de wettelijke of contractuele bepalingen een aflossingsprikkel 
voor de instelling bevatten, en instrumenten die onder artikel XV.2, §§ 1 et 2 vallen;  

b) Het bedrag van het eigen vermogen sensu stricto  met afzonderlijke vermelding 
van alle positieve posten en aftrekposten; Het totaalbedrag van de instrumenten als 
bedoeld in artikel II.1, § 1, 1°, c) en de instrumenten waarvan de wettelijke of 
contractuele bepalingen een aflossingsprikkel voor de instelling bevatten, wordt ook 
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afzonderlijk openbaar gemaakt. Ook wordt telkens gespecifieerd welke instrumenten 
onder artikel XV.2, §§ 1 en 2 vallen;  

c) Het totale bedrag van het aanvullend eigen vermogen en van het eigen vermogen 
volgens de in artikel II.3 vervatte definitie;  

d) De bestanddelen die overeenkomstig Titel II van het eigen vermogen sensu stricto en 
van het aanvullend eigen vermogen worden afgetrokken, met afzonderlijke vermelding 
van de in artikel II.1, § 1, 1°, b), viii) en artikel II.1, § 1, 2°, f genoemde posten; en 

e) Het totale eigen vermogen met aftrek van de in Titel II bedoelde af te trekken 
bestanddelen en toe te passen limieten. 

 
§ 4. De volgende informatie wordt openbaar gemaakt betreffende de naleving door de 

instelling van de in artikelen III.1, § 1, 3° en XII.1 bedoelde vereisten:  

a) Een samenvatting van de benadering die de instelling hanteert om te beoordelen of haar 
intern kapitaal toereikend is om huidige en toekomstige activiteiten te ondersteunen;  

b) Voor instellingen die het gewogen risicovolume overeenkomstig de titel V berekenen, 
8% van het gewogen risicovolume voor elk van de in artikel V.15 gespecificeerde 
risicopositiecategorieën;  

c) Voor instellingen die het gewogen risicovolume overeenkomstig de titel VI berekenen, 
8% van het gewogen risicovolume voor elk van de in artikel VI.2, § 1 gespecificeerde 
risicopositiecategorieën. Voor de risicopositiecategorie retailcliënteel is dit vereiste van 
toepassing op alle risicopositiecategorieën waarmee de verschillende correlaties 
bedoeld in artikelen VI.14 tot en met VI.16 overeenstemmen. Voor de categorie 
risicoposities op aandelen is het vereiste van toepassing op:  

i) Alle benaderingen die in titel VI, hoofdstuk 5 worden vermeld; 
ii) Op een erkende markt genoteerde aandelen, risicoposities op aandelen niet op 

een erkende markt genoteerd in voldoende gediversifieerde portefeuilles, en 
andere aandelen;  

iii) Risicoposities waarop een prudentiële overgangsregeling inzake 
eigenvermogensvereisten van toepassing is (artikel IV.8, § 2, e); en 

iv) Risicoposities waarop uitzonderingsbepalingen inzake 
eigenvermogensvereisten van toepassing zijn  (artikel IV.8, § 1, c en  
artikel IV.8, § 2,  c en d);  

d) Minimumeigenvermogensvereisten, berekend overeenkomstig titel IX en artikel III.5; 
en 

e) Minimumeigenvermogensvereisten, berekend overeenkomstig titel VIII, en 
afzonderlijk openbaar gemaakt.  

 
§ 5. Over het wederpartijrisico van de instelling als omschreven in titel V, hoofdstuk 3 

wordt de volgende informatie openbaar gemaakt:  

a) Uiteenzetting van de gehanteerde methode om intern kapitaal en kredietlimieten voor 
 wederpartijrisicoposities toe te kennen;  
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b) Uiteenzetting van de gedragslijnen voor het aantrekken van zekerheden en het 
 vormen van kredietreserves; 
c)  Uiteenzetting van de gedragslijnen ten aanzien van wrong-way risicoposities; 

d)  Uiteenzetting van de gevolgen van het bedrag aan zekerheden dat de instelling 
 zou moeten verstrekken in geval van een verlaging van de kredietrating; 

e)  Positieve reële brutowaarde van contracten, uit verrekening behaalde voordelen, 
verrekende actuele risicopositie, aangehouden zekerheden en nettorisicopositie uit 
hoofde van afgeleide instrumenten. Nettorisicopositie uit hoofde van afgeleide 
instrumenten is de risicopositie uit hoofde van afgeleide instrumententransacties na 
inaanmerkingneming van de voordelen van in rechte uitvoerbare 
verrekeningsovereenkomsten en zekerheidsovereenkomsten; 

f)  Meting van de waarde van de risicoposities volgens de in artikelen V.6 tot en met  
 V.9 uiteengezette methode, naar gelang welke van toepassing is; 

g)  De nominale waarde van afdekkingsinstrumenten in de vorm van kredietderivaten, en 
 de verdeling van actuele risicopositie uitgesplitst naar risicopositiesoort; 

h)  Transacties met betrekking tot kredietderivaten (nominaal bedrag), waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen gebruik voor de eigen kredietportefeuille van de 
instelling en gebruik voor de intermediatieactiviteiten, met inbegrip van de verdeling 
van de gebruikte kredietderivaten, binnen elke productgroep verder uitgesplitst naar 
gekochte en verkochte protectie; en 

i)  De raming van  indien de instelling van de bevoegde autoriteiten de  toestemming 
heeft gekregen om  te ramen. 

 

§ 6. De volgende informatie wordt openbaar gemaakt betreffende de blootstelling van de 
instelling aan kredietrisico en verwateringsrisico:  

a)  De definitie van de begrippen achterstallig en dubieus voor boekhoudkundige 
doeleinden;  

b)  Een beschrijving van de toegepaste benaderingen en methoden om 
 waardeaanpassingen en voorzieningen vast te stellen; 

c)  Het totale bedrag van de risicoposities na compensaties en zonder rekening te houden 
met het effect van kredietrisicomatiging, en het gemiddelde bedrag van de 
risicoposities gedurende de desbetreffende periode, onderverdeeld in 
risicopositiesoorten;  

d)  De geografische onderverdeling van de risicoposities in belangrijke gebieden per 
materiële risicopositiesoort, zonodig nader gespecificeerd;  

e)  De verdeling van de risicoposities naar economische sector of risicopositiecategorie, 
onderverdeeld in risicopositiesoorten, en zonodig nader gespecificeerd;  

f)  De indeling van alle risicoposities naar resterende looptijd, onderverdeeld in 
 risicopositiesoorten, en zonodig nader gespecificeerd;  

g)  Per significante economische sector of risicopositiecategorie, het bedrag van: 

i)  dubieuze risicoposities en achterstallige risicoposities, afzonderlijk verstrekt;  
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ii)  waardeaanpassingen en voorzieningen; en 

iii) kosten voor waardeaanpassingen gedurende de periode.  

h)  Het bedrag van de dubieuze risicoposities en achterstallige risicoposities, afzonderlijk 
 verstrekt, onderverdeeld naar belangrijke geografische gebieden, zo mogelijk met 
 inbegrip van de bedragen van de waardeaanpassingen en voorzieningen voor elk 
 geografisch gebied;  
i)  De afstemming van wijzigingen in de waardeaanpassingen en voorzieningen voor 
 dubieuze risicoposities, afzonderlijk vermeld. De informatie omvat:  

i)  een beschrijving van het soort waardeaanpassingen en voorzieningen;  

ii)  de openingsbalans; 
iii) de bedragen die gedurende de betrokken periode ter dekking van de voorzieningen 

zijn uitgetrokken; 
iv) de bedragen die opzij zijn gezet of teruggeboekt met het oog op vermoedelijke 

verliezen op risicoposities gedurende de betrokken periode, eventuele andere 
aanpassingen zoals onder meer die welke worden bepaald door 
wisselkoersverschillen, bedrijfscombinaties, de verwerving en afstoting van 
dochterondernemingen, en de overdracht tussen voorzieningen; en 

v)     de eindbalans.  
 

Waardeaanpassingen en recuperaties die rechtstreeks in de winst- en verliesrekening worden 
opgenomen worden afzonderlijk openbaar gemaakt. 

 
§ 7. Voor instellingen die het gewogen risicovolume overeenkomstig titel V berekenen, 

wordt de volgende informatie openbaar gemaakt voor elk van de in artikel V.15 gespecificeerde 
risicopositiecategorieën:  

a)  De namen van de aangewezen EKBI’s en exportkredietverzekeringsmaatschappijen en 
de redenen die aan eventuele wijzigingen ten grondslag liggen;  

b)  De risicopositiesoorten waarvoor elke EKBI of exportkredietverzekeringsmaatschappij 
wordt gebruikt;  

c)  Een beschrijving van de procedure waarbij de emissies en de daarmee 
 samenhangende kredietbeoordelingen worden overgedragen op niet in de 
 handelsportefeuille opgenomen posities;  
d)  De wijze waarop de externe rating van elke aangewezen EKBI of 

exportkredietverzekeringsmaatschappij bij de in titel V voorgeschreven 
kredietwaardigheidscategorieën is ondergebracht, rekening houdende met het feit dat 
deze informatie niet behoeft te  worden openbaar gemaakt indien de instelling de door 
de bevoegde autoriteit gepubliceerde standaardindeling volgt; en 

e)   De  waarde  van  de  risicoposities  en  de  waarde  van  de  risicoposities  na  
kredietrisicomatiging die bij elke kredietwaardigheidscategorie zijn ondergebracht 
zoals voorgeschreven in titel V, alsook de waarde van de risicoposities die werden 
afgetrokken van het eigen vermogen. 
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§ 8. De instellingen die hun gewogen risicovolume berekenen overeenkomstig  

artikel VI.37, § 2 of artikel VI.20, maken de risicoposities openbaar per categorie van de in het 
artikel VI.37, § 2 opgenomen tabel, of per risicoweging als vermeld in artikel VI.20. 
 

§ 9. De instellingen die hun eigenvermogensvereisten berekenen overeenkomstig titel IX 
en artikel III.5 maken deze vereisten afzonderlijk openbaar voor elk risico waarnaar in die 
bepalingen wordt verwezen.  
 

§ 10. De volgende informatie wordt openbaar gemaakt door elke instelling die haar 
eigenvermogensvereisten berekent overeenkomstig Titel IX, hoofdstuk 8:  

a) Voor elke subportefeuille waarvoor dekking wordt geboden:  

i) de kenmerken van de gebruikte modellen;  

ii) een beschrijving van de op de subportefeuille toegepaste stresstests;  
iii) een beschrijving van de benaderingen die wordt toegepast om de juistheid en 

consistentie van de interne modellen en modelleringsprocessen achteraf te testen 
en te valideren. 

b)  De aanvaardbaarheid van het model voor de bevoegde toezichthouder; 
c)  Een uiteenzetting van de mate en de methoden voor de naleving van de vereisten als 

uiteengezet in Titel I, hoofdstuk 3, afdeling III; 
d) De hoogste, de laagste en de gemiddelde waarde van de dagelijkse metingen van de 

value-at-risk (VAR) over de verslagperiode en de VAR-meting aan het einde van de 
periode; en 

e) Een vergelijking tussen de dagelijkse VAR-metingen aan het einde van de dag en de 
eendaagse veranderingen in de waarde van de portefeuille aan het einde van de 
volgende werkdag, samen met een analyse van alle aanzienlijke overschrijdingen tijdens 
de verslagperiode. 

 
§ 11. Elke instelling maakt de volgende informatie openbaar over het operationeel risico:  

a) De benaderingen die de instelling mag toepassen met het oog op de beoordeling van  de 
 eigenvermogensvereisten voor het operationeel risico; en 

b)  Een beschrijving van haar geavanceerde meetbenadering (titel VIII  
 hoofdstuk 4), indien hiervan door de instelling gebruik wordt gemaakt, alsmede een 
 bespreking van de relevante interne en externe factoren waarmee in de meetbenadering 
 van de instelling rekening wordt gehouden. In geval van een gedeeltelijk gebruik, de 
 reikwijdte en het toepassingsgebied van de verschillende toegepaste methodes. 

 
§ 12. De volgende informatie wordt openbaar gemaakt over niet in de handelsportefeuille 

opgenomen risicoposities op aandelen:  

a) De differentiatie tussen risicoposities op basis van de daarmee beoogde doelen, met 
 inbegrip van kapitaalwinst en strategische oogmerken, en een overzicht van de 
 toegepaste boekhoudkundige technieken en waarderingsmethoden, met inbegrip van 
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 belangrijke aannames en praktijken die op de waardering van invloed zijn, alsmede 
 eventuele belangrijke veranderingen in deze praktijken;  
b) De balanswaarde en de reële waarde en, bij op een erkende markt genoteerde  

risicoposities, een vergelijking met de marktkoers indien deze in sterke mate van de 
reële waarde afwijkt;  

c) Het soort, de aard en de bedragen van op een erkende markt genoteerde risicoposities, 
van risicoposities op aandelen niet op een erkende markt genoteerd  in voldoende 
gediversifieerde portefeuilles, en van andere risicoposities;  

d) De gecumuleerde gerealiseerde winsten en verliezen uit verkopen en liquidaties in de 
 betrokken periode; en 
e) De som van de niet-gerealiseerde winsten en verliezen, de som van de latente 
 herwaarderingswinsten of –verliezen en het totaal van deze bedragen die in het 
 basisvermogen of in het aanvullend eigen vermogen zijn opgenomen. 

 
§ 13. De instellingen maken de volgende informatie openbaar over het renterisico in 

verband met posities die niet in de handelsportefeuille zijn opgenomen:  

a)  De aard van het renterisico en de belangrijkste aannames (met inbegrip van aannames 
 inzake de aflossing van leningen en het gedrag van deposito’s zonder vaste looptijd), 
 en de frequentie waarmee het renterisico wordt gemeten; en 

b)  De wijzigingen in rendement, economische waarde of andere relevante maatstaven die 
door de instelling bij opwaartse en neerwaartse renteschokken worden gebruikt om het 
renterisico te meten, uitgesplitst naar valuta. 

 
§ 14. De instellingen die het gewogen risicovolume berekenen overeenkomstig titel VII, 

maken de volgende informatie openbaar:  

a)  De doelstellingen van de instelling met betrekking tot haar effectiseringsactiviteiten;  
b)  De taken van de instelling in het effectiseringsproces;  

c)  Een indicatie van de mate van betrokkenheid van de instelling bij elk van deze taken;  
d)  De benaderingen die de instelling in het kader van haar effectiseringsactiviteiten 

toepast met het oog op de berekening van het gewogen risicovolume;  

e)  Een samenvatting van de door de instelling gehanteerde grondslagen voor de 
 financiële verslaggeving met betrekking tot haar effectiseringsactiviteiten, met inbegrip 
 van:  

1.  De vermelding of de transacties als verkopen dan wel als financieringen worden 
behandeld;  

2.  De inaanmerkingneming van de winsten op de verkopen;  
3.  De belangrijkste aannames voor de waardering van behouden belangen; en 

4.  De behandeling van synthetische securitisaties indien hierop geen andere 
grondslagen voor de financiële verslaglegging van toepassing zijn.  

f)  De namen van de EKBI’s die voor effectiseringen worden gebruikt en de 
risicopositiesoorten waarvoor elk van deze instellingen wordt gebruikt;  
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g)  Het totale uitstaande bedrag van de risicoposities die door de instelling zijn 
geëffectiseerd en die onder het effectiseringskader vallen (onderverdeeld in traditionele 
en synthetische effectisering), per soort van risicopositie;  

h)  Voor risicoposities die door de instelling zijn geëffectiseerd en die onder het 
effectiseringskader vallen, een onderverdeling in soorten van risicopositie van het 
bedrag van de dubieuze en achterstallige geëffectiseerde risicoposities, en de door de 
instelling gedurende de betrokken periode in aanmerking genomen verliezen;  

i)  Het totaalbedrag van de ingenomen of gekochte effectiseringsposities, onderverdeeld 
 per risicopositiesoort;  

j)  Het totaalbedrag van de ingenomen of gekochte effectiseringsposities, onderverdeeld in 
een zinvol aantal risicowegingbandbreedtes. Posities waaraan een risicoweging van 
1250% is toegekend of die zijn afgetrokken, worden afzonderlijk vermeld;  

k)  Het totale uitstaande bedrag van de geëffectiseerde revolverende risicoposities, 
 uitgesplitst naar het belang van de initiator en het belang van de beleggers; en 
l)  Een samenvatting van de effectiseringsactiviteiten in de betrokken periode, met 

vermelding van het bedrag van de geëffectiseerde risicoposities (per  risicopositiesoort) 
en het in aanmerking genomen verkoopresultaat (winst of verlies) per  
risicopositiesoort. 

 

Afdeling III – Te vervullen vereisten voor het gebruik van bepaalde instrumenten 
of methodologieën 

 
Art. XIV.8 
 

§ 1. De instellingen die het gewogen risicovolume overeenkomstig titel VI berekenen 
maken de volgende informatie openbaar:  

 
a)  De aanvaarding van de benadering of de goedkeuring van overgangsbepalingen door 
 de CBFA; 

b)  Een toelichting op en overzicht van:  

i)  de structuur van de interneratingsystemen en de relatie tussen interne en externe 
ratings;  

ii)  het gebruik van interne ramingen in andere gevallen dan voor de berekening van 
het gewogen risicovolume overeenkomstig titel VI; 

iii) de procedure inzake het beheer en de erkenning van kredietrisicomatiging; en 
iv) de controlemechanismen die van toepassing zijn op de ratingsystemen, inclusief 

een beschrijving van de onafhankelijkheid en de betrouwbaarheid daarvan, en de 
toetsing van deze systemen;  

c) Een afzonderlijke beschrijving van de interneratingprocedure, voor de volgende 
 risicopositiecategorieën:  

i)  risicoposities op centrale overheden en centrale banken;  
ii)  risicoposities op instellingen;  
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iii) risicoposities op ondernemingen, met inbegrip van de kleine en middelgrote 
ondernemingen, gespecialiseerde financiering en gekochte kortlopende 
vorderingen op ondernemingen; 

iv)  risicoposities op retailcliënteel, voor elk van de risicopositiecategorieën waarmee 
de verschillende correlaties bedoeld in artikelen VI. 14 tot en met VI. 16 
overeenkomen; en 

v)  risicoposities op aandelen.  
 
d)  De risicopositiewaarde van alle in titel VI, hoofdstuk 1 gespecificeerde 

risicopositiecategorieën. Risicoposities op centrale overheden en centrale banken, 
instellingen en ondernemingen waarvan het gewogen risicovolume door de instelling 
wordt berekend op grond van eigen ramingen van verliezen bij wanbetaling of 
omrekeningsfactoren, en risicoposities ten aanzien waarvan de instelling geen gebruik 
maakt van dergelijke ramingen, worden afzonderlijk vermeld.  

 
e)  Ten aanzien van elk van de volgende risicopositiecategorieën: risicoposities op centrale 

overheden en centrale banken, risicoposities op instellingen, risicoposities op 
ondernemingen en risicoposities op aandelen, en ten aanzien van een toereikend aantal 
debiteurenklassen (inclusief wanbetaling) maakt de instelling de volgende gegevens 
openbaar om tot een zinvolle differentiatie van het kredietrisico te komen:  

i) de som van de risicoposities (voor de risicopositiecategorieën op centrale 
 overheden en centrale banken, instellingen en ondernemingen, de som van de 
 uitstaande leningen en de waarde van de onbenutte kredietlijnen; voor 
 risicoposities op aandelen, het uitstaande bedrag); 
 ii) voor de instellingen die voor de berekening van het gewogen risicovolume 

gebruik maken van eigen ramingen van verliezen bij wanbetaling, de naar 
risicopositie gewogen gemiddelde verlies bij wanbetaling in procenten;  

iii) de naar vordering gewogen gemiddelde risicoweging; en 
iv) voor de instellingen die voor de berekening van het gewogen risicovolume 

gebruik maken van eigen ramingen van omrekeningsfactoren, het bedrag van de 
onbenutte kredietlijnen en het gewogen risicovolume voor alle 
risicopositiecategorieën.  

f)  Voor de risicopositiecategorie op retailcliënteel en voor alle onder c), punt iv), 
bedoelde categorieën, hetzij de gegevens als vermeld onder e) (in voorkomend geval op 
basis van pools), hetzij een analyse van de risicoposities (uitstaande leningen en de 
waarde van onbenutte kredietlijnen) ten aanzien van een toereikend aantal EL-
categorieën om tot een zinvolle differentiatie van het kredietrisico te komen (in 
voorkomend geval op basis van pools);  

g)  De feitelijke waardecorrecties in de voorgaande periode voor alle 
risicopositiecategorieën (voor risicoposities op retailcliënteel, voor alle categorieën als 
bedoeld onder c), punt iv)) en in hoeverre hierbij sprake is van een verschil met het 
verleden;  

h) Een beschrijving van de factoren die van invloed zijn geweest op de verlieservaring in 
 de voorgaande periode (heeft de instelling bijvoorbeeld met een hogere 
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 wanbetalingsgraad gekampt dan gemiddeld, of met hogere verliezen bij wanbetaling en 
 omrekeningsfactoren dan gemiddeld); en 
i) De ramingen van de instelling, vergeleken met de feitelijke resultaten gedurende een 

langere periode. Deze gegevens bevatten ten minste informatie over verliesramingen 
ten opzichte van feitelijke verliezen in alle risicopositiecategorieën (risicoposities op 
retail cliënteel, en alle onder c), punt iv), bedoelde categorieën) en strekken zich over 
een voldoende lange periode uit om een zinvolle beoordeling van de prestaties van de 
interneratingprocedures voor alle risicopositiecategorieën mogelijk te maken 
(risicoposities op retailcliënteel, en alle onder c), punt iv), bedoelde categorieën). In 
voorkomend geval splitsen de instellingen deze informatie verder uit om de resultaten 
voor kansen op wanbetaling en, voor zover zij gebruik maken van eigen ramingen van 
verliezen bij wanbetaling en/of omrekeningsfactoren, voor verliezen bij wanbetaling en 
omrekeningsfactoren te vergelijken met de ramingen die in het kader van de 
bovengenoemde openbaarmaking van kwantitatieve risicobeoordelingen zijn verstrekt.  

 
Voor de toepassing van letter c) heeft de beschrijving betrekking op de soorten risicoposities die 
onder de desbetreffende categorie vallen, de definities, methoden en gegevens voor de raming en 
validatie van kans op wanbetaling en, in voorkomend geval, verlies bij wanbetaling en 
omrekeningsfactoren, alsook op de aannames die bij de afleiding van deze variabelen worden 
gehanteerd; verder worden belangrijke afwijkingen van de definitie van wanbetaling 
overeenkomstig artikel VI.87, vermeld, alsmede de segmenten in ruime zin waarop deze 
afwijkingen van invloed zijn.  
 

§ 2. De instellingen die kredietrisicomatigingstechnieken gebruiken, maken de volgende 
informatie openbaar:  

a) De gedragslijnen en procedures die zij volgen met het oog op de verrekening van 
 balansposten en van posten buiten de balanstelling, alsmede een indicatie van de 
 mate waarin zij van deze technieken gebruik maken;  
b)  De gedragslijnen en procedures voor de waardering en het beheer van zekerheden;  

c)  Een beschrijving van de voornaamste soorten door de instelling aanvaarde zekerheden;  
d) De voornaamste soorten garantiegevers en wederpartijen bij kredietderivaten en hun 

 kredietwaardigheid; 
e) Informatie over concentraties van markt- of kredietrisico in het kader van de toegepaste 
 kredietrisicomatiging;  
f)  Voor instellingen die het gewogen risicovolume berekenen overeenkomstig titel V of  

titel VI, doch die geen eigen ramingen van verliezen bij wanbetaling of 
omrekeningsfactoren verstrekken, de totale waarde van de risicopositie voor elke 
afzonderlijke risicopositiecategorie (in voorkomend geval na verrekening van 
balansposten en van posten buiten de balanstelling) welke – na 
volatiliteitsaanpassingen – door financiële zekerheden en andere toelaatbare 
zekerheden is gedekt; en 

g)  Voor instellingen die het gewogen risicovolume berekenen overeenkomstig titel V of  
titel VI, de totale waarde van de risicoposities voor elke afzonderlijke 
risicopositiecategorie (in voorkomend geval na verrekening van balansposten of van 
posten buiten de balanstelling) welke door garanties of kredietderivaten zijn gedekt. 
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Voor de categorie risicoposities op aandelen geldt deze vereiste voor alle benaderingen 
die in titel VI, hoofdstuk 5 worden genoemd. 

 
§ 3. De instellingen die gebruik maken van de geavanceerde meetbenadering in Titel VIII, 

hoofdstuk 4 voor de berekening van hun eigenvermogensvereisten voor het operationeel risico 
geven een beschrijving van het gebruik van verzekering en van andere mechanismen van risico-
overdracht met het oog op risicomatiging. 
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TITEL XV : OVERGANGSBEPALINGEN 
 
Art. XV.1 
 

§ 1.  Instellingen die hun gewogen risicovolumes overeenkomstig titel VI berekenen, houden 
in de eerste, tweede en derde periode van twaalf maanden na 31 december 2006 een eigen vermogen 
aan dat te allen tijde gelijk is aan of hoger dan de bedragen vermeld in de §§ 3, 4 en 5. 
 

§ 2.  Instellingen die overeenkomstig titel VIII, hoofdstuk 4 geavanceerde meetbenaderingen 
hanteren voor de berekening van de eigenvermogensvereisten voor het operationeel risico, houden in 
de tweede en derde periode van twaalf maanden na 31 december 2006 een eigen vermogen aan dat te 
allen tijde gelijk is aan of hoger dan de bedragen vermeld in de §§ 4 en 5.  
 

§ 3.   Gedurende de eerste periode van twaalf maanden zoals bedoeld in § 1 is het bedrag van 
het eigen vermogen bedoeld in artikel III.1, § 1, 3° gelijk aan 95% van het totale bedrag dat de 
instelling gedurende deze periode minimum aan eigen vermogen zou moeten aanhouden krachtens 
artikel 82, § 1, 3° van het reglement van de CBFA van 5 december 1995 betreffende het eigen 
vermogen van kredietinstellingen voor de kredietinstellingen of van het reglement van de CBFA van  
5 december 1995 betreffende het eigen vermogen van beursvennootschappen voor de 
beursvennootschappen overeenkomstig de bepalingen van deze reglementen zoals van toepassing voor 
1 januari 2007.  
 

§ 4.  Gedurende de tweede periode van twaalf maanden zoals bedoeld in § 1 is het bedrag van 
het eigen vermogen bedoeld in artikel III.1, § 1, 3° gelijk aan 90% van het totale bedrag dat de 
instelling gedurende deze periode minimum aan eigen vermogen zou moeten aanhouden krachtens 
artikel 82, § 1, 3° van het reglement van de CBFA van 5 december 1995 betreffende het eigen 
vermogen van kredietinstellingen voor de kredietinstellingen of van het reglement van de CBFA van 5 
december 1995 betreffende het eigen vermogen van beursvennootschappen voor de 
beursvennootschappen overeenkomstig de bepalingen van deze reglementen zoals van toepassing voor 
1 januari 2007.  
 

§ 5.  Gedurende de derde periode van twaalf maanden zoals bedoeld in § 1 is het bedrag van 
het eigen vermogen bedoeld in artikel III.1, § 1, 3° gelijk aan 80% van het totale bedrag dat de 
instelling gedurende deze periode minimum aan eigen vermogen zou moeten aanhouden krachtens 
artikel 82, § 1, 3° van het reglement van de CBFA van 5 december 1995 betreffende het eigen 
vermogen van kredietinstellingen voor de kredietinstellingen of van het reglement van de CBFA van  
5 december 1995 betreffende het eigen vermogen van beursvennootschappen voor de 
beursvennootschappen overeenkomstig de bepalingen van deze reglementen zoals van toepassing voor 
1 januari 2007.  

 
§ 5.a.  Instellingen die hun gewogen risicovolumes overeenkomstig titel VI berekenen, houden 

tot 31 december 2011 een eigen vermogen aan dat te allen tijde gelijk is aan of hoger ligt dan de in 
§ 5.c. of, in voorkomend geval, § 5.d. vermelde bedragen. 

 
§ 5.b. Instellingen die, overeenkomstig hoofdstuk 4 van titel VIII, geavanceerde 

meetbenaderingen hanteren voor de berekening van de eigenvermogensvereisten voor het operationeel 
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risico, houden tot 31 december 2011 een eigen vermogen aan dat te allen tijde gelijk is aan of hoger ligt 
dan de in § 5.c. of, in voorkomend geval, § 5.d. vermelde bedragen. 

 
§ 5.c.  Het bedrag van het in §§ 5.a. en 5.b. bedoelde eigen vermogen is gelijk aan 80 % van het 

totale bedrag dat de instelling tijdens deze periode minimum aan eigen vermogen zou moeten 
aanhouden krachtens artikel 82, § 1, 3° van het reglement van de CBFA van 5 december 1995 
betreffende het eigen vermogen van kredietinstellingen voor de kredietinstellingen of van het reglement 
van de CBFA van 5 december 1995 betreffende het eigen vermogen van beursvennootschappen voor 
de beursvennootschappen, overeenkomstig de bepalingen van deze reglementen zoals die van 
toepassing waren vóór 1 januari 2007. 

 
§ 5.d.  Behoudens voorafgaande goedkeuring van de CBFA en voor de in § 5.e. bedoelde 

instellingen, kan het bedrag van het in §§ 5.a. en 5.b. bedoelde eigen vermogen gelijk zijn aan 80 % 
van het totale bedrag dat de instelling tijdens deze periode minimum aan eigen vermogen zou moeten 
aanhouden krachtens: 

 titel V;  

 titel VII, hoofdstuk 4, afdeling 2; 

 titel VIII, hoofdstuk 2, of, in voorkomend geval, hoofdstuk 3;  

 dit reglement zoals dat van toepassing is vóór 1 januari 2011. 

 
§ 5.e. Paragraaf 5.d. mag enkel worden toegepast als de instelling gebruik maakt van een in 

titel VI of in hoofdstuk 4 van titel VIII bedoelde internemodellenbenadering voor de berekening van 
haar eigenvermogensvereisten na 1 januari 2010. 
 

§ 6. De naleving van de in de §§ 1 tot 5.d. vastgestelde vereisten gebeurt op basis van 
bedragen aan eigen vermogen die volledig zijn aangepast om geen rekening te houden met de in 
artikel II.1, § 1, 1), b), viii), en artikel II.1, § 1, 2°, e) en f), bedoelde elementen die voortvloeien uit de 
afzonderlijke behandeling van de verwachte en onverwachte verliezen overeenkomstig titel VI van het 
onderhavige reglement. 
 
 
Art. XV.2 
 

§ 1.  Instellingen die per 31 december 2010 niet aan de limieten van artikel II.1, § 1, eerste 
lid, 1°, c) voldoen, stellen strategieën en procedures vast voor de nodige maatregelen om deze situatie 
vóór de in § 2 van dit artikel bepaalde data te verhelpen. 

Deze maatregelen worden in het kader van Titel XII aan evaluatie onderworpen 

§ 2. Instrumenten die per 31 december 2010 conform het eigenvermogensreglement dat tot die 
datum van toepassing is, zijn aangemerkt als gelijkwaardig met de bestanddelen genoemd in 
artikel II.1, § 1, eerste lid, 1°, a), i), en artikel II.1, § 1, eerste lid, 1°, c), maar niet onder artikel II.1, 
§ 1, eerste lid, 1°, a), i) vallen op grond van de door de CBFA vastgestelde criteria, of niet voldoen aan 
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de criteria van artikel II.1, § 2, worden geacht tot en met 31 december 2040 onder artikel II.1, § 1, 
eerste lid, 1°, c) te vallen, met inachtneming van de volgende beperkingen : 
a) tot maximum van 20 % van de som van de bestanddelen van de punten a) tot en met c) van 

artikel II.1, § 1, eerste lid, 1°, verminderd met de bestanddelen van punt b), zonder rekening te 
houden met het bedrag bedoeld in b), viii) en ix), tussen 10 en 20 jaar na 31 december 2010; 

b) tot maximum 10 % van de som van de bestanddelen van de punten a) tot en met c) van artikel II.1, 
§ 1, eerste lid, 1°, verminderd met de bestanddelen van punt b), zonder rekening te houden met het 
bedrag bedoeld in b), viii) en ix), tussen 20 en 30 jaar na 31 december 2010. 

 
 
Art. XV.3 
 

§ 1. Voor de toepassing van artikel III.4 en van Titel X worden activa bestaande uit vorderingen 
en andere risicoposities op instellingen die reeds vóór 31 december 2009 bestonden, op dezelfde wijze 
behandeld als geschetst in artikel III.4 en van Titel X, zoals deze luidden vóór 7 december 2009, maar 
niet langer dan tot 31 december 2012. 

 
§ 2. Voor de toepassing van artikel III.4 en van Titel X worden activa bestaande uit vorderingen 

en andere risicoposities op wederpartijen zoals bedoeld in artikel X.8, § 3, op dezelfde wijze behandeld 
als geschetst in artikel III.4 en van Titel X, zoals deze luidden vóór 29 juni 2010, maar niet langer dan 
tot 31 december 2012. Deze activa dienen evenwel stelselmatig afgebouwd te worden. Intussen nemen 
de instellingen de nodige maatregelen om voor de bovenvermelde risicoposities zo snel mogelijk aan 
de begrenzingsnormen, zoals bepaald in artikel III.4, te voldoen. 

 
Art. XV.4 
 
 De besluiten van de CBFA van 5 december 1995 over het reglement op het eigen vermogen van 
de kredietinstellingen en over het reglement op het eigen vermogen van de beursvennootschappen, 
worden opgeheven met ingang van 1 januari 2007. 

 
Art. XV.5 
 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2007  
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