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1. HET AANVRAAGFORMULIER 

 

1.1. ALGEMENE GEGEVENS 

1.1.1.  Gegevens financiële onderneming 

Statutaire naam    

Handelsna(a)m(en)    

Vestigingsadres    

Postcode en plaats vestigingsadres    

Postadres    

Postcode en plaats postadres    

 

1.1.2.  Gegevens eventuele moederinstelling 

Moederinstelling buiten een lidstaat  � Nee 

  � Ja, licht toe 

Toelichting: 

  

  

  

 

Statutaire naam moederinstelling, vestigingsland en -plaats: 

  

  

  

 

 

Contactgegevens toezichthouder moederinstelling: 

  

  

  

 

1.1.3.  Gegevens contactpersoon (bestuurder of gemachtigde namens het bestuur) 

Naam             

Functie             

Telefoon            
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E-mail             

 

1.2. REIKWIJDTE VAN DE AANVRAAG 

1.2.1.  CCR methode en aanvangsdatum  

Momenteel toegepaste methode (materieel)  � Interne Modellen Methode 

� Gestandaardiseerde methode 

� Waardering tegen marktwaarde 

       � Oorspronkelijke vorderingsmethode 

� Contractuele verrekening 

 

Aanvraag gebruik eigen raming van alfa  � Nee 

� Ja, licht toe 

Toelichting: 

  

  

  

 

Gewenste aanvangsdatum          

Uitbreiding van eerdere aanvraag   � Nee 

� Ja, licht toe 

Toelichting: 

  

  

  

 

1.2.2.  Entiteiten waar het gebruik voor wordt aangevraagd 

Deze aanvraag wordt gedaan voor het gebruik van IMM voor de berekening van CCR door een 

financiële onderneming of clearinginstelling, zijnde een geconsolideerde dochteronderneming van 

de financiële onderneming die de aanvraag indient. 

 

 Statutaire naam 

financiële onderneming 

of clearinginstelling 

Land van 

vestiging 

Naam 

toezichthoudende 

instantie 

Geconsolideerd, 

gesubconsolideerd 

en/of solo gebruik 
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 Statutaire naam 

financiële onderneming 

of clearinginstelling 

Land van 

vestiging 

Naam 

toezichthoudende 

instantie 

Geconsolideerd, 

gesubconsolideerd 

en/of solo gebruik 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

….     

 

Toelichting: 

  

  

  

 

1.3. VOORZIENE IMPACT EN MOTIVATIE 

1.3.1. Voorziene impact 

Het gebruik van IMM zal naar schatting de volgende impact hebben: 

 Naam 

financiële 

onderneming 

of 

clearinginstel

ling 

Totaal van CCR 

positiewaarden 

op basis van 

huidige methode 

Totaal van CCR 

positiewaarden 

op basis van 

IMM 

Totaal van 

Huidige 

RWA voor 

de CCR 

posities 

 

Totaal 

voorziene 

RWA voor 

CCR posities 

1      

2      

3      

4      
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 Naam 

financiële 

onderneming 

of 

clearinginstel

ling 

Totaal van CCR 

positiewaarden 

op basis van 

huidige methode 

Totaal van CCR 

positiewaarden 

op basis van 

IMM 

Totaal van 

Huidige 

RWA voor 

de CCR 

posities 

 

Totaal 

voorziene 

RWA voor 

CCR posities 

5      

6      

7      

8      

9      

10      

….      

Totaal      

 

Toelichting: 

  

  

  

 

1.3.2.  Motivatie 

De motivatie voor het indienen van de aanvraag tot het gebruik van IMM is:  

  

  

  

 

1.4. STAPSGEWIJZE INVOERING VAN INTERNE MODELLENMETHODE 

Dit onderdeel wordt uitsluitend gecompleteerd bij een stapsgewijze invoering van IMM. 

 

1.4.1. Stapsgewijze invoering van IMM 

Behelst de aanvraag stapsgewijze invoering?  � Nee 

       � Ja, licht toe 

Toelichting: 
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De aanvraag betreft een stapsgewijze (gefaseerde) invoering van IMM die als volgt zal verlopen: 

 Naam financiële 

onderneming of 

clearinginstelling 

Categorie 

vorderingen 

(portefeuille) / 

activiteit 

Imple-

mentatie 

datum 

Huidige 

RWA voor 

de CCR 

posities  

 

Motivatie  

1      

2      

3      

4      

..      

 

1.4.2. Motivatie 

De motivatie voor stapsgewijze invoering van IMM voor CCR is:  

  

  

  

 

Het volledige uitrolplan voor stapsgewijze invoering van IMM wordt als onderdeel van bijlage II 

bijgevoegd.  

 

1.5. PERMANENT PARTIEEL GEBRUIK VAN ANDERE METHODE DAN IMM 

1.5.1. Permanent partieel gebruik 

Behelst de aanvraag partieel gebruik van IMM?  � Nee, ga door naar 4.2 

       � Ja, licht toe 

 

De aanvraag betreft het partieel permanent hanteren van een andere methode dan IMM voor de 

volgende categorieën vorderingen:  

 Naam financiële Categorie RWA Geschat Methode Motivatie 
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onderneming of 

clearinginstelling 

vorderingen 

(portefeuille) / 

activiteit 

voor 

CCR 

posities 

verschil 

t.o.v. 

IMM 

voor 

berekening 

CCR 

1       

2       

3       

4       

..       

 

1.5.2. Motivatie 

De motivatie voor permanent partieel hanteren van een andere methode dan IMM is:  

  

  

  

 

1.6. OVERIGE GEGEVENS OF BESCHEIDEN 

Beschikt de financiële ondernemingen nog over andere informatie die voor DNB bij de 

beoordeling van de aanvraag van belang zou kunnen zijn? 

� Nee 

� Ja, licht toe 

Toelichting: 

  

  

  

 

1.7. VERKLARING VAN DE DAGELIJKS BELEIDSBEPALER(S) DIE 

VERANTWOORDELIJK IS (ZIJN) VOOR DE INGEVOLGE DIT 

AANVRAAGFORMULIER VERSTREKTE GEGEVENS EN BESCHEIDEN. 

 

Ondergetekende(n) verklaart (verklaren) dat, na het treffen van alle redelijke maatregelen om 

zulks te garanderen en voor zover ondergetekende(n) bekend, de gegevens in het 

aanvraagformulier en de daarbij gevoegde bescheiden in overeenstemming zijn met de 

werkelijkheid en dat geen gegevens zijn weggelaten die voor de beoordeling van de aanvraag aan 
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DNB om toestemming voor het gebruik van een IMM voor de berekening van CCR van belang 

zijn of kunnen zijn. 

 

Aldus rechtsgeldig ondertekend, 

 

Naam en functie:     

Handtekening:    

Datum:    

Plaats:    

 

Naam en functie:     

Handtekening:    

Datum:    

Plaats:    

 

Naam en functie:     

Handtekening:    

Datum:    

Plaats:    

 

1.8.  BIJGESLOTEN DOCUMENTATIE 

Deze aanvraag gaat vergezeld van de volgende informatie als bijlagen: 

 

I Leeswijzer 

II Beschrijving IMM implementatieproces, inclusief eventueel uitrolplan en herstelplan 

III Beschrijving van het risk management raamwerk 

IV Interne modellen waar de IMM aanvraag betrekking op heeft 

V Analyse van de impact op de solvabiliteit 

VI Self assessment  

VII Overzicht betrokkenheid en rapportage internal audit 

 

Error! Reference source not found. 
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2. TOELICHTING 

 

2.1. ALGEMEEN 

Een financiële onderneming die voornemens is gebruik te maken van een interne 

modellenmethode voor de berekening van tegenpartijkredietrisico vraagt daarvoor toestemming 

aan DNB. Teneinde de indiening van een aanvraag door de financiële onderneming en de 

beoordeling daarvan door DNB te vergemakkelijken, heeft DNB als hulpmiddel een 

aanvraagformulier ontwikkeld dat beschikbaar is binnen Open Boek Toezicht op de website van 

DNB (www.dnb.nl).  

 

In deze toelichting wordt nader aangegeven welke informatie voor de beoordeling van de aanvraag 

in ieder geval relevant is en in welke vorm deze informatie aan DNB kan worden verstrekt. Het 

kan voorkomen dat er gedurende de behandeling van de aanvraag aanvullende informatie 

gevraagd wordt door DNB. Dergelijke aanvullende informatieverzoeken zullen in overleg met de 

instellingen worden afgehandeld. 

 

Voor de behandeling van een aanvraag als hiervoor bedoeld geldt op grond van de Algemene wet 

bestuursrecht een maximale beslistermijn van acht weken. Indien het een aanvraag betreft waarbij 

DNB beslist na overleg met andere betrokken (buitenlandse) toezichthouders, geldt op grond van 

artikel 3:278b, zesde lid van de Wet op het financieel toezicht een maximale beslistermijn van zes 

maanden. DNB neemt een aanvraag pas in behandeling als deze aanvraag volledig is 

gedocumenteerd. Een aanvraag kan als volledig Volledig wil zeggen dat het aanvraagformulier 

volledig is ingevuld, het aanvraagformulier rechtsgeldig is ondertekend en het met alle bijlagen 

door DNB is ontvangen. Indien DNB, nadat de aanvraag in behandeling is genomen, verzoekt om 

nadere gegevens of bescheiden dan wordt de termijn van acht weken voor het geven van een 

beschikking op grond van artikel 4:15 Algemene wet bestuursrecht opgeschort tot de ontvangst 

van de gevraagde gegevens en inlichtingen. 

 

De financiële onderneming verstuurt het aanvraagformulier met alle bijlagen naar: 

De Nederlandsche Bank N.V. 

T.a.v. Divisiedirecteur Toezicht Banken 

Postbus 98 

1000 AB AMSTERDAM 
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Indien zich hangende de behandeling door DNB wijzigingen voordoen in de gegevens en 

bescheiden of de bedrijfsvoering van de financiële onderneming zoals weergegeven in de 

vergunningaanvraag, stelt de financiële onderneming DNB hiervan onverwijld in kennis. 

 

2.2. VORMVEREISTEN 

Om onnodige administratieve lasten voor de financiële onderneming te voorkomen, mag een 

instelling daar waar mogelijk gebruik maken van al beschikbare interne documentatie. Indien het 

voor de aanvraag relevant is informatie in te dienen die reeds eerder aan DNB is overlegd 

(bijvoorbeeld bij eerder ingediende aanvragen of gedurende pre-validatie inspecties) kan worden 

volstaan met een verwijzing daarnaar.  

 

2.2.1. Taal en vorm waarin het aanvraagformulier moet worden aangeleverd 

Financiële ondernemingen met zetel in Nederland die uitsluitend in Nederlandse werkzaamheden 

verrichten zijn vrij in de keuze van het gebruik van de Nederlandse of Engelse taal in alle aan te 

leveren documentatie. Internationaal opererende financiële ondernemingen zijn verplicht alle 

documenten met een internationale werkingskracht (dus de niet-lokale documentatie) in de 

Engelse taal ter beschikking te stellen.  

 

De documenten mogen naar keuze van de financiële ondernemingschriftelijk of digitaal worden 

aangeleverd, zowel voor DNB als voor de eventueel bij de aanvraag betrokken host 

toezichthouders van de financiële onderneming. 

 

2.3. VALIDATIEPROCES ANDERE LIDSTATEN 

De rol van DNB bij de beoordeling van aanvraag door internationaal opererende banken hangt er 

vanaf of DNB op geconsolideerd niveau toezicht houdt op de financiële onderneming1(‘home of 

host toezichthouder’). In de EU Richtlijn2 (CRD) en in overeenstemming met artikel 3:278b van 

de Wft zijn voorschriften opgenomen over de goedkeuringsprocedure voor IRB aanvragen. Een 

Nederlandse financiële onderneming die alleen in Nederland actief is heeft alleen met DNB als 

toezichthouder te maken. Financiële ondernemingen worden geadviseerd vooraf met DNB contact 

op te nemen over de indieningsdatum van een aanvraag en hierbij duidelijk aan te geven in 

hoeverre er sprake zal zijn van betrokkenheid van buitenlandse toezichthouders. 

 
1 Overigens kan DNB binnen de EU de “lead supervisor” zijn van een instelling die het hoofdkantoor buiten de EU 
heeft. In dat geval heeft DNB de ondergenoemde coördinerende rol binnen de EU voor deze instelling.  
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Indien DNB de host toezichthouder is, wordt de bovengenoemde coördinerende rol door de home 

toezichthouder in een andere lidstaat vervuld. De aanvraag dient daarom bij de betreffende home 

toezichthouder te worden ingediend, volgens diens aanvraagprocedure en –formulier.  

 

2.4. TOELICHTING OP HET AANVRAAGFORMULIER 

2.4.1 Algemene gegevens (1.1.) 

Dit deel van het aanvraag formulier omvat algemene gegevens betreffende de aanvragende 

financiële onderneming. Wanneer de moederinstelling niet in een lidstaat gevestigd is, wordt ook 

de moederinstelling en haar toezichthouder vermeld. DNB heeft deze informatie onder andere 

nodig om te bepalen of zij in contact moet treden met andere toezichthouders.  

 

2.4.2 Reikwijdte van de aanvraag (1.2.) 

De aanvraag voor IMM kan ten opzichte van de uitgangssituatie betreffen: 

• de overstap van de gestandaardiseerde of een andere methode naar IMM 

• de uitbreiding van een bestaande IMM constellatie (bijvoorbeeld na een overname).3 

De aanvraag kan voorts het gebruik van een eigen raming van alfa betreffen. In het geval dat een 

financiële onderneming reeds toestemming heeft voor het gebruik van IMM, kan de aanvraag de 

uitbreiding van de scope en/of aanpassing van het model en/of eigen raming van alfa betreffen. 

 

Een lijst van de juridische entiteiten (binnen en buiten de lidstaten) waarop de aanvraag betrekking 

heeft en de verantwoordelijke relevante (prudentiële) toezichthouder. De aanvraag betreft het 

gebruik van de IMM voor de solvabiliteitsberekeningen op geconsolideerde, gesubconsolideerde 

en/of solo basis van de aanvrager in Nederland en de betrokken gezamenlijke 

dochterondernemingen van een Nederlandse financiële EU-moederholding. DNB heeft deze 

informatie onder andere nodig om te bepalen of zij in contact moet treden met andere 

toezichthouders.  

 

2.4.3. Voorziene impact en motivatie(1.3.) 

                                                                                                                                                               
2 Zie de artikelen 129, 131 en 132 van de CRD. 
3 In overleg met de toezichthouder kan worden bepaald of het bij de uitbreiding van een bestaande IMM constellatie 
noodzakelijk is om een nieuwe aanvraag in te dienen, dan wel om de procedure voor significante wijzigingen te volgen 
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De impact die de overstap naar IMM zal hebben op de positiewaarde van de tegenpartij en de 

daarbij behorende impact op risk weighted assets. Inzicht wordt gegeven in de overwegingen die 

hebben geleid tot het besluit tot de overstap op een IMM. 

 

2.4.4.. Stapsgewijze invoering (1.4.) 

Het aanleveren van de informatie genoemd in paragraaf 1.4. is alleen relevant indien de financiële 

onderneming voornemens is IMM stapsgewijs in te voeren. Een overzicht van de activa en 

entiteiten waarvoor toestemming wordt gevraagd om voor deze activa stapsgewijs IMM in te 

voeren met een motivatie, een inschatting van het aan deze activa verbonden kredietrisico en een 

indicatie van de relatieve omvang van deze risicoposities4. Deze informatie betreft een overzicht 

van de posities die vallen onder het uitrol plan. DNB acht deze informatie onder nodig in gevolge 

artikel 70 van het Besluit. 

 

Dit recent bijgewerkte uitrolplan maakt duidelijk welke portefeuilles en welke entiteiten op welk 

moment overgaan of zijn overgegaan op IMM, en vanuit welke methode. Hieronder vallen 

contracten betreffende de afgeleide financiële instrumenten, bedoeld in bijlage B van het Besluit, 

retrocessieoverenkomsten, opgenomen of verstrekte effecten- of grondstoffenleningen, 

margeleningtransacties en transacties met afwikkeling op lange termijn. DNB heeft deze 

informatie onder andere nodig om te beoordelen of aan artikel 5:3 van de Regeling wordt voldaan.  

 

DNB stelt op basis van het uitrolplan moet vast of de financiële onderneming binnen afzienbare 

termijn voldoet aan hetgeen vastgesteld in artikel 5:22 van de Regeling. Voor het uitrolplan is op 

grond van artikel 5:23 van de Regeling toestemming van DNB benodigd. 

 

2.4.5.. Permanent partieel gebruik van een andere methode dan IMM (1.5.)  

Een overzicht van de activa en entiteiten waarvoor verzocht wordt om deze permanent onder een 

andere methode dan IMM te houden, met een motivatie, een inschatting van het aan deze activa 

verbonden kredietrisico en een indicatie van de relatieve omvang van deze risicoposities5;  

 

2.4.6. Overige gegevens of bescheiden (1.6.) 

                                                                                                                                                               
zoals die is beschreven in Open Boek Toezicht van DNB. In de regel zal een nieuwe aanvraag noodzakelijk zijn als er 
een nieuw land (en daarmee een nieuwe host toezichthouder) aan de constellatie wordt toegevoegd. 
4 Bijvoorbeeld aan de hand van aantal tegenpartijen, uitstaande bedragen of naar risico gewogen activa.  
5 Bijvoorbeeld aan de hand van aantal tegenpartijen, uitstaande bedragen of naar risico gewogen activa.  
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Vermelden van aanvullende informatie die voor DNB bij de beoordeling van de aanvraag van 

belang zou kunnen zijn. 

 

2.4.7.. Verklaring (1.7.) 

De formele aanvraag en de opgenomen verklaringen moet zijn ondertekend door ten minste één lid 

van de Raad van Bestuur van de financiële onderneming.  

 

2.5. TOELICHTING OP BIJLAGEN GENOEMD IN HET AANVRAAGFORMULIER 

2.5.1. Leeswijzer 

De interne documentatie van financiële ondernemingen zal niet altijd in de bestaande vorm direct 

bruikbaar (leesbaar) zijn voor de toezichthouders. Financiële ondernemingen dienen daarom bij 

het samenstellen van de aanvraag indien nodig de documentatie geschikt en toegankelijk te maken 

voor een beoordeling door de toezichthouders. Dit kan door het toevoegen van een leeswijzer, 

waarin DNB en de host toezichthouders door de voor ieder van hen relevante documentatie 

worden geleid en waarin wordt aangeven waar er verbanden tussen de verschillende documenten 

bestaan. Ook voor bepaalde onderdelen van het informatiepakket kan het nodig zijn een aparte 

leeswijzer toe te voegen. Een leeswijzer kan voorkomen dat de toezichthouder aanvullende 

informatie moet opvragen waardoor de aanvraagprocedure onnodig zou kunnen duren. 

 

Ten aanzien van de status van de documenten die als documentatie van de aanvraag dienen, geldt 

in beginsel dat de volgende zaken relevant zijn: 

• Indien van toepassing zal de informatie ook naar host toezichthouders zal worden 

gestuurd. Derhalve zijn deze documenten dus ook buiten de Nederlandse context 

begrijpelijk. 

• Inzicht in verschillen in de aanvraag, toepassing van het model, risicomanagement of 

andere elementen van de aanvraag, tussen business units, entiteiten en/of landen. 

• Duidelijkheid over het onderscheid tussen realisatie (stand van zaken per 

indieningsdatum) en plannen (realisatie voorafgaand aan implementatie, toekomstige 

gewenste situatie). 

• De documentatie beschrijft de feitelijke of voorgenomen situatie bij de financiële 

onderneming. Een document dat door de financiële onderneming als concept wordt 

beschouwd voldoet niet aan dat criterium en wordt dus door DNB niet beoordeelt. 

 

2.5.2. Beschrijving IMM implementatieproces, inclusief eventueel uitrolplan en herstelplan 
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Deze bijlage bevat informatie die duidelijkheid verschaft over de grote lijnen van de aanvraag en 

de processen die zijn en zullen worden doorlopen om correct en tijdig een IMM benadering te 

kunnen voeren, inclusief de processen op het terrein van IT en datamanagement. DNB zal deze 

informatie o.a. gebruiken om te beoordelen of er is voldaan aan het ervaringsvereiste.  

 

In beginsel zijn daarbij de volgende zaken relevant: 

• De opzet van het project, de aansturing ervan, de verdeling van verantwoordelijkheden, de 

beschikbare capaciteit, de (gerealiseerde) belangrijkste mijlpalen in het proces. Ook kan 

worden vermeld sinds welke datum de financiële onderneming ‘broadly compliant’ is, 

indien relevant uitgesplitst naar verschillende entiteiten en/of portefeuilles. 

• Een onderbouwing van de gekozen uitrol vanuit risico management en operationeel 

oogpunt. In geval van een gefaseerde uitrol zijn de afwegingen die hieraan ten grondslag 

liggen relevant.  

• Een prognose van het solvabiliteitsverloop gedurende de uitrol, inclusief toelichting.  

• Een organogram van de bedrijfsafdelingen en een beschrijving van de portefeuille(s) 

waarvoor IMM gebruikt zal worden. Hierbij dient de granulariteit van de portefeuille(s) te 

worden uiteengezet (bijv. aantal tegenpartijen, grootte van tegenpartijen etc.). 

• Toelichting van het gebruik van IMM in combinatie met de standaardmethode, IRB of 

Advanced IRB bij de berekening van de kapitaalsvereiste voor kredietrisico. 

• Beschrijving van het risk management raamwerk 

 

2.5.3. Beschrijving 

2.5.3.1. Beheersing van tegenpartijkredietrisico 

Deze bijlage omvat een beschrijving van de wijze waarop de interne modellen zijn ingebed in de 

kredietrisicobeheersing van de financiële onderneming. In beginsel zijn de volgende zaken 

relevant: 

• De beheersing van tegenpartijkredietrisico, waaronder: 

• De procedures en systemen voor CCR beheer en de manier waarop deze zijn 

ingebed in het kredietproces van de financiële onderneming, 

• Taken en verantwoordelijkheden van het bestuur, de hoogste leiding van de groep 

waartoe de financiële onderneming behoort en eventuele comité(s), audit functies, 

collateral management functies en de procedures rondom CCR-metingen,  
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• De manier waarop deze metingen zijn ingebed in het limietstelsel voor 

kredietrisico en de wijze waarop de financiële onderneming op portefeuille niveau 

de maximumpositie en potentiële toekomstige positie berekent en beheerst. 

• Ontwikkeling, goedkeuring en validatie van het CCR-beheersysteem, waaronder: 

• Een overzicht van organogrammen en rapportagelijnen van de modeleigenaar, 

• Ontwerpers en andere ondersteunende rollen en een beschrijving van hun taken en 

verantwoordelijkheden, 

• De uitgangspunten bij de keuze van het soort model en een beschrijving van de 

eigen ramingen van alfa indien de financiële onderneming deze wil gaan hanteren, 

• Het proces van modelvalidatie, het modelgoedkeuringsproces en, indien van 

toepassing, op welke wijze modellen ontwikkeld door externe partijen worden 

gecontroleerd.  

• Een beschrijving van de manier waarop statistisch-historische tests worden uitgevoerd, de 

wijze waarop invulling is gegeven aan het vereiste dat EPE-ramingen worden aangepast 

wanneer het interne model het tegenpartijkredietriscio in onvoldoende mate bestrijkt en de 

wijze waarop het interne model gebruik maakt van actuele marktgegevens en historische 

gegevens. 

• Een beschrijving van de wijze waarop stress tests onderdeel van de beheersing van 

tegenpartijkredietrisico uitmaken. 

 

2.5.3.2. Documentatie van gebruikstest 

Deze bijlage omvat een beschrijving van de inbedding van de CCR modellen in de organisatie, 

betreffende het heden, het verleden en de toekomst. In beginsel zijn de volgende zaken relevant: 

• De wijze waarop de effectieve EPE zoals berekend volgens het interne model onderdeel 

uitmaakt van het CCR-beheerskader en is geïntegreerd in het dagelijkse CCR-

beheersingsproces, een beschrijving van de wijze waarop de financiële onderneming 

gedurende tenminste één jaar gebruikt heeft gemaakt modellen waaruit een verdeling van 

CCR posities resulteert 

• De procedures om de voorspelde toename van de positie in te geven in het door de 

financiële onderneming gebruikte interne model voor economisch kapitaal. 

• Management rapportages waarin de verwachte positieve positie (EPE) of andere CCR-

metingen worden gepresenteerd. 
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• Voorbeelden van andere rapportages die door de hoogste leiding van de financiële 

onderneming worden gebruikt om tegenpartijkredietrisico en marktrisico te monitoren en 

beheersen, waaronder de samenstelling / het profiel van de portefeuilles, 

concentratierisico, wrong-way risico en de resultaten van de stress tests. 

 

2.5.3.3. Beschrijving van het beleid inzake datakwaliteit 

De integriteit en betrouwbaarheid van data die ten grondslag liggen aan de EPE berekeningen is 

van groot belang. De financiële onderneming maakt daarom op hoofdlijnen duidelijk welk beleid 

zij voert met betrekking tot data management binnen het CCR-beheersysteem. Hieronder vallen 

ook procedures om te verifiëren of transacties onder een in rechte afdwingbare 

verrekeningsovereenkomst vallen en of zekerheden in overeenstemming zijn met de 

rechtszekerheidseisen volgens hoofdstuk 4 van de Regeling Solvabiliteitseisen voor het 

Kredietrisico. 

 

2.5.3.4. Documentatie van IT componenten 

De integriteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van data die ten grondslag liggen aan de EPE 

berekeningen en de EPE berekeningen zelf zijn van groot belang. De financiële onderneming 

maakt daarom op hoofdlijnen duidelijk welk beleid zij voert met betrekking tot IT binnen het CCR 

beheersingsraamwerk. In beginsel verdienen in ieder geval de volgende IT componenten aandacht:  

• Het vastleggen van historische gegevens die worden gebruikt voor het schatten en 

valideren van EPE; 

• Het berekenen van de EPE; 

• Het tot stand komen van de rapportages hieromtrent. 

 

In de documentatie van IT systemen wordt in beginsel ook aan de volgende zaken aandacht 

besteed: 

• De opzet (schematisch) van de centrale en decentrale IT-architectuur (applicaties, 

databases, extern betrokken data, platforms in hun onderlinge samenhang, capaciteits- en 

performancemanagement).; 

• De classificatie van de IT componenten ten aanzien van de aspecten betrouwbaarheid, 

integriteit en beschikbaarheid; 

• Het goedkeuringsproces inzake de opzet en de inrichting van IT componenten; 
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• Een overzicht van de inspanningen van de IT audit functie van de interne 

accountantsdienst en de uitkomsten daarvan (audit ratings, belangrijke bevindingen) 

gedurende de laatste twee jaar; 

• Een beschrijving op hoofdlijnen van de beheersmaatregelen in de keten (inclusief general 

IT controls) ter waarborging van integriteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van data 

binnen het CCR-systeem. Het gaat hierbij om een beschrijving van het volgende:  

• Data integriteit; 

• De wijze waarop wordt vastgesteld dat de gegevensuitwisseling tussen de 

verschillende IT componenten juist en volledig is; 

• De wijze waarop wordt vastgesteld dat de betrokken gegevensverzamelingen integer 

blijven; 

• Logische toegangsbeveiliging; 

• Kwaliteit van de security administration (Ondersteuning door het systeem van 

verschillende gebruikersrollen/functies, het afdwingen van functiescheidingen 

door het systeem, unieke user-id´s, wachtwoordregels); 

• Kwaliteit van security monitoring (Loggen van gebruikersactiviteiten, loggen van 

activiteiten van systeem/applicatiebeheerders, het op regelmatige basis controleren 

van de logging en de toegekende autorisaties en gebruikers uit dienst); 

• Continuïteit; 

• Back-up /recovery; 

• Het business continuity management van de IT-componenten; 

• Change management en versiebeheer; 

• De procedure voor change management, wijze van accordering; 

• De toewijzing van verantwoordelijkheden voor change management; 

• Scheiding van omgevingen volgens het OTAP-concept (ontwikkeling, test, acceptatie, 

productie); 

• Systeemontwikkeling en/of parametrisering naar aanleiding van de periodieke 

bijstelling van het interne model; 

• Functiescheiding tussen ontwikkeling, test, acceptatie en productie; 

• De aanwezigheid van een formeel testproces met testplannen en testverslagen. 

 

2.5.3.5. Beschrijving interne documentatue 
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De beschrijving omvat een lijst van alle interne documenten die de financiële onderneming 

relevant acht voor de aanvraag met een korte beschrijving van de inhoud. Relevante documentatie 

omvat in ieder geval documentatie specifiek voor IMM en de beheersing daarvan. 

 

2.5.4. Interne modellen waar de IMM aanvraag betrekking op heeft 

2.5.4.1. Overzicht gebruikte modellen 

Dit onderdeel strekt ertoe DNB een overzicht te geven van alle door de financiële onderneming 

gebruikte interne methoden voor tegenpartijkredietrisico en de belangrijkste kenmerken daarvan. 

Het is voor DNB relevant een overzicht te hebben van de voor de berekening van de 

solvabiliteitsvereisten gehanteerde model, verbijzonderd naar juridische entiteiten, business units 

en portefeuilles.  

 

In beginsel is voor ieder model de volgende informatie relevant: 

• De datum van validatie en de validatie afdeling;  

• De datum van goedkeuring door senior management;  

• De datum waarop de methode in gebruik is genomen; 

• De datum waarop de methode op de gehele portefeuille was toegepast; 

• Het type methode; 

• De materialiteit van de methode, uitgedrukt in kwalitatieve en kwantitatieve kenmerken:  

• Omvang van de (naar risico gewogen) activa waar deze methode invloed op heeft; 

• Reikwijdte in termen van business units, landen, entiteiten;  

• EPE op portefeuilleniveau; 

• Percentage van de EPE van de relevante portefeuille waarvoor het model is toegepast. 

• Mogelijkheden tot, en het aantal gevallen van, manuele interventie op de 

modeluitkomsten; 

 

2.5.4.2. Specifieke informatie per intern model 

Mede op basis van de in de aanvraag meegeleverde documentatie kan DNB overwegen 

aanvullende informatie op te vragen. Aanvullende informatie zou opgevraagd kunnen worden op 

het niveau van specifieke (deel)modellen. Van de informatie die niet wordt mee gezonden met de 

aanvraag, is in beginsel de volgende informatie relevant per specifiek (deel)modellen: 

• (Technische) modeldocumentatie, waarin minimaal aandacht wordt besteed aan de 

volgende onderwerpen: 
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• De theorie, aannamen en/of wiskundige en empirische grondslagen van gehanteerde 

statistische modellen  

• De uitgangspunten of principes die ten grondslag liggen aan het rating systeem of model. 

Dit gaat om wat het rating systeem beoogt te doen, het relatieve gewicht dat aan huidige 

versus gefixeerde omstandigheden gegeven wordt en de gevolgen hiervan voor het 

relatieve belang van stress testen en rating migratie. 

• Een beschrijving van manier waarop het model de positiewaarden meet; 

• Beschrijving van de wijze waarop tijdshorizonten in het model worden meegenomen; 

• De wijze waarop het model omgaat met wrong-way risico, zekerheden om kredietrisico te 

verminderen, margeovereenkomsten en transacties die vallen binnen een samenstel van 

verrekenbare transacties. 

• Gebruikte methoden ten aanzien van gegevensinvoer 

• Gegevenshistorie die wordt gebruikt in het interne model (periode, volledigheid, 

juistheid);  

• De mate waarin handmatige gegevensinvoer of -aanpassing plaatsvindt; 

• Indien van toepassing, de externe gegevenbronnen waarvan het model gebruik maakt en 

het belang ervan (afgezet tegen interne data maar ook op zich); 

• Waarborgen dat de gegevens die zijn gebruikt voor het opstellen van het model 

representatief zijn voor de bestaande populatie van debiteuren; 

• Mogelijkheden tot subjectieve overrides (of appeals); 

• De gebruikte indicatoren voor het testen van de voorspelkracht en stabiliteit van het 

model, maar ook de omstandigheden aangeven waaronder het model niet doeltreffend 

werkt; 

• Analyses ter bepaling gevoeligheid van systeem/model voor parameters, en wat er met de 

resultaten van de analyse is gedaan; 

• Een motivatie indien voor de berekening van de risicogewichten andere CCR-metingen 

gehanteerd worden dan voor interne doeleinden; 

• Initiële validatierapportage; 

• Documentatie inzake de goedkeuring (door wie, wanneer, gemaakte kanttekeningen); 

• Meest recente periodieke validatierapportage inclusief monitoring van modelinput en -

output, backtesting (vergelijking van voorspelling en realisatie) en mening van 

gebruikers/experts; 
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• Indien beschikbaar, meest recente onderzoeken, inclusief oordelen, van internal audit 

betreffende het model. 

 

2.5.5. Analyse van de impact op de solvabiliteit 

In deze bijlage wordt de impact op de solvabiliteit van de overgang naar de interne 

modellenmethode voor CCR opgenomen en toegelicht. Hierbij is het de bedoeling zoveel mogelijk 

aan te sluiten op reeds gemaakte interne calculaties, parallel run informatie of ingeleverde COREP 

rapportages. Deze analyse moet inzicht geven in de impact op de totale solvabiliteitsratio alsmede 

de impact op afzonderlijke portefeuilles.  

 

De impactanalyse geeft inzicht in de mogelijke invloed geconsolideerde, ge(sub)consolideerde 

en/of de solo solvabiliteitsratio’s voor alle entiteiten in de groep, inclusief de moedermaatschappij 

(holding), voor zover die entiteiten solo en/of ge(sub)consolideerd zullen moeten gaan 

rapporteren. De impactanalyse geeft tevens inzicht te verlenen in de mogelijke consequenties van 

aanpassingen van het kapitaalbeleid als gevolg van de invoering van IMM. Waar relevant voor de 

aanvraag wordt dient inzicht gegeven in de impact per jurisdictie. 

 

2.5.6. Self assessment 

Onder een self assessment wordt verstaan een beoordeling door de financiële onderneming zelf 

van de mate waarin voldaan wordt aan de in de regelgeving gestelde eisen voor toepassing van de 

interne modellenmethode voor tegenpartijkredietrisico Indien de aanvraag, conform artikel 3:278b 

lid 4 Wft, entiteiten betreft die gevestigd zijn in andere lidstaten dient de invoering voor die 

entiteiten te voldoen aan de relevante lokale vereisten in deze lidstaten. Het self assessment vormt 

een belangrijke informatiebron voor de toezichthouders. De aangeleverde informatie geeft een 

overzicht van het niveau en omvang van de self assessment en maakt duidelijk waar reparatie 

nodig is en op welke termijn die gereed zal zijn. De self assessment kan aanleiding zijn voor DNB 

op bepaalde terreinen nader in haar beoordeling zal betrekken.  

 

In de regel wordt een self assessment uitgevoerd of in ieder geval gecontroleerd door een 

onafhankelijke functie, bijvoorbeeld internal audit, risicobeheer, externe auditors en/of externe 

consultants. Van de internal audit afdeling kan worden verwacht dat zij specifiek overeengekomen 

werkzaamheden (agreed upon procedures) verricht op het self assessment proces alsmede een 

risicogebaseerde beoordeling van de knelpunten. 
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2.5.7. Overzicht betrokkenheid en rapportage internal audit 

Bij de aanvraag hoort ook een overzicht van de betrokkenheid van internal audit. In beginsel is de 

volgende informatie relevant: 

• De taken, verantwoordelijkheden en onafhankelijkheid van internal audit. 

• Een beschrijving en motivatie van de audit aanpak en het audit plan. 

• Een toelichting bij de beschikbare gestelde capaciteit voor audit werkzaamheden. 

• Een overzicht van audit onderzoeken inzake het verloop van de IMM implementatie, 

uitrol en compliance met de regelgeving, waarbij de door internal audit uitgevoerde 

onderzoeken zijn voorzien van een oordeel conform de door de financiële onderneming  

toegepaste interne ratingsystematiek. 

• Een overzicht van alle openstaande observaties die volgens de interne definitie van de 

financiële onderneming een hoog risico kennen, evenals de voorziene acties, data en 

realisatie van herstel.  

 

Doorgaans komt internal audit afdeling met de bestuurders van de groep waartoe de financiële 

onderneming behoort specifieke werkzaamheden overeen (agreed upon procedures), bijvoorbeeld 

met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de informatie in de (bijlagen bij de) aanvraag. 

In beginsel is een rapport met daarin de overeengekomen en uitgevoerde werkzaamheden, de 

resultaten van de specifiek overeengekomen werkzaamheden (agreed upon procedures) en de 

implicaties hiervan, relevant voor de beoordeling van de aanvraag. 
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