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Samenvatting 

Een belangrijke les die uit de financiële crisis is geleerd is dat voor banken de in de 
financiëleverslaggevingsstandaarden voorgeschreven modellen gebaseerd op 
geleden verliezen (‘incurred losses’) vaak resulteerden in voorzieningen die als “too 
little, too late” werden beschouwd. Dit heeft de leiders van de G20 ertoe gebracht de 
aanbeveling te doen dat de opstellers van verslaggevingsstandaarden zouden 
moeten overwegen de standaarden voor voorzieningen zo aan te passen dat 
toekomstgerichte informatie zou worden meegenomen in de schattingen van 
kredietverliezen. Om hieraan tegemoet te komen is de nieuwe 
verslaggevingsstandaard voor financiële instrumenten, International Financial 
Reporting Standard 9 (IFRS 9), ontwikkeld om ervoor te zorgen dat er tijdig meer 
toereikende voorzieningen worden verantwoord. Door middel van IFRS 9 worden 
tevens nieuwe classificatie- en waarderingsvereisten ingevoerd, op grond waarvan 
financiële activa worden geclassificeerd op basis van het businessmodel waarbinnen 
zij worden aangehouden en de kenmerken van de contractuele kasstromen van 
deze activa. 

De standaard wordt op 1 januari 2018 van kracht en komt in de plaats van de 
huidige verslaggevingstandaard, International Accounting Standard 39 (IAS 39). 
Gezien de complexiteit van de nieuwe standaard en de uitdagingen waarmee 
instellingen naar verwachting te maken zullen krijgen wanneer zij deze ten uitvoer 
leggen, is binnen het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme 
('Single Supervisory Mechanism' – SSM) besloten tot uitvoering van een 
themaonderzoek inzake IFRS 9 gericht op belangrijke instellingen ('significant 
institutions' – SI's) en minder belangrijke instellingen ('less significant institutions' – 
LSI's) als onderdeel van de toezichtsprioriteiten van het SSM voor 2016 en 2017. 
Het onderzoek gericht op SI's heeft betrekking op alle belangrijke instellingen die 
krachtens IFRS1 verslag uitbrengen en is uitgevoerd door de Gezamenlijke 
Toezichthoudende Teams (‘Joint Supervisory Teams’ – JSTs). Het onderzoek is 
gebaseerd op door de instellingen gedurende het eerste kwartaal van 2017 ter 
beschikking gestelde informatie en omvatte een analyse van de relevante 
documenten, interviews met de leiding van banken en het voeren van 
toezichtsdialogen om de uitkomsten te verspreiden en te bespreken. De beoordeling 
was voornamelijk gebaseerd op wat op internationaal niveau wordt gezien als best 
practices, zoals die zijn vastgelegd in de door het Bazels Comité voor het 
Bankentoezicht (Basel Committee on Banking Supervision – BCBS) en de Europese 
Bankautoriteit (European Banking Authority – EBA) uitgegeven richtsnoeren. Het 
themaonderzoek onder LSI's is in nauwe samenwerking met de nationale bevoegde 
autoriteiten (NBA's) uitgevoerd en betreft een deelwaarneming van instellingen. Het 
is gebaseerd op een zelfbeoordelingsenquête die voortbouwde op de EBA-templates 
en waarbij rekening werd gehouden met het evenredigheidsbeginsel en de 
specifieke kenmerken van LSI's. De voornaamste doelstellingen van het 

1  Met enkele uitzonderingen zoals hieronder nader beschreven: zie de paragraaf over de reikwijdte van 
het themaonderzoek. 

SSM-themaonderzoek inzake IFRS 9 – Beoordeling van de mate waarin instellingen klaar 
zijn voor de invoering van IFRS 9  2 

                                                                      



themaonderzoek onder SI's en LSI's waren: het beoordelen van de mate waarin 
instellingen klaar zijn voor de invoering van IFRS 9, het inschatten van de mogelijke 
invloed ervan op de voorzieningen en het bevorderen van een consistente 
toepassing van de nieuwe standaard.  

Dit rapport presenteert de eerste kwantitatieve en kwalitatieve uitkomsten van het 
themaonderzoek inzake IFRS 9 onder SI's en LSI's. 

Op grond van de informatie die is verstrekt door SI's die met de invoering van IFRS 9 
vergevorderd zijn (dus de instellingen met de meest betrouwbare gegevens), wordt 
de 'fully loaded' gemiddelde negatieve invloed op de tier 1-kernkapitaal (CET1)-ratio 
geschat op 40 basispunten. Op grond van de gegevens die zijn verstrekt door LSI's 
die met de invoering van IFRS 9 vergevorderd zijn, is de 'fully loaded' gemiddelde 
negatieve invloed op de tier 1-kernkapitaal (CET1)-ratio 59 basispunten. Deze 
uitkomst duidt erop dat in prudentieel opzicht de invloed van IFRS 9 waarschijnlijk 
groter zal zijn voor instellingen die de standaardbenadering ('standardised approach' 
– SA) hanteren dan voor banken die de interneratingsbenadering (IRB-benadering) 
hanteren voor kredietrisico.2  

Naast de kwantitatieve invloed geeft het rapport een samenvatting van de 
belangrijkste kwalitatieve uitkomsten van het themaonderzoek onder SI's en LSI's, 
op grond van diverse terreinen die worden gezien als hoogst relevant voor het 
proces van invoering van IFRS 9. De algehele conclusie is dat er, met het oog op 
een hoogkwalitatieve invoering van IFRS 9, bij sommige instellingen nog steeds 
zaken voor verbetering vatbaar zijn. Over het geheel genomen hebben de 
toezichthouders opgemerkt dat de grootste SI's verder gevorderd zijn met hun 
voorbereiding dan de kleinere SI's. Het aspect dat als het meest uitdagend wordt 
beschouwd is de bepaling van bijzondere waardeverminderingen ('impairment'), die 
aanzienlijke veranderingen in de interne procedures en systemen van instellingen 
vergt. Instellingen zijn echter ook gestuit op uitdagingen ten aanzien van de 
classificatie en waardering van financiële instrumenten. Uit het themaonderzoek 
gericht op SI's en LSI's is naar voren gekomen dat de overgrote meerderheid van de 
instellingen intensief werkt aan de invoering van IFRS 9. Vele instellingen hebben 
reeds de nieuwe indeling (het zogenoemde 'mappen') van financiële instrumenten 
voor de classificatie en waardering ervan afgerond, en bouwen voort op hun 
bestaande interne modellen als basis voor het ten uitvoer leggen van het nieuwe op 
verwachte kredietverliezen (ECL) gebaseerde kader voor bijzondere 

2  Op grond van de door de instellingen verstrekte kwantitatieve informatie is de gemiddelde invloed op 
het tier 1-kernkapitaal naar verwachting groter voor LSI's. Een mogelijke verklaring is dat LSI’s 
overwegend de standaardbenadering toepassen om de prudentiële vereisten voor kredietrisico te 
bepalen. Bij wijze van zeer vereenvoudigd voorbeeld: als de posities van twee instellingen een gelijk 
risiconiveau kennen, zou eenzelfde stijging van de boekhoudkundige voorzieningen een grotere 
invloed hebben op het tier 1-kernkapitaal voor portefeuilles waarop de standaardbenadering wordt 
toegepast dan voor portefeuilles waarbij de IRB-benadering wordt gehanteerd. Dit is het gevolg van de 
prudentiële behandeling van de boekhoudkundige voorzieningen (aannemende dat de instelling die 
een IRB-benadering toepast een tekort (‘shortfall’) heeft en als zodanig dit tekort reeds aftrekt van het 
tier 1-kernkapitaal). Het verschil tussen de boekhoudkundige voorzieningen krachtens IAS 39 en de 
prudentiële verwachte verliezen voor portefeuilles waarbij de IRB-benadering wordt gehanteerd – het 
tekort – zal de invloed van de stijging van de boekhoudkundige voorzieningen op het tier 1-kernkapitaal 
(geheel of gedeeltelijk) absorberen wanneer IFRS 9 voor de eerste keer wordt toegepast (hetgeen niet 
het geval zou zijn bij portefeuilles waarop de standaardbenadering wordt toegepast). 
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waardevermindering. Ondanks de reeds geleverde inspanningen moet een groot 
aantal instellingen nog steeds hun governance van de ECL-modellen versterken en 
hun grondslagen voor de financiële verslaggeving verbeteren, aangezien deze vaak 
te vaag zijn. Zo zijn er voor verslaggevingsdoeleinden verbeteringen nodig ten 
aanzien van de toets of contractuele kasstromen alleen betrekking hebben op het 
aflossen van de hoofdsom en het betalen van rente op de uitstaande hoofdsom (de 
zogeheten ‘solely payments of principle and interest’ (SPPI)-test) en de definitie van 
wanbetaling voor financiëleverslaggevingsdoeleinden. Op dezelfde wijze zijn nog 
steeds verdere ontwikkelingen nodig op het terrein van de significante toename in 
het kredietrisico (de zogeheten ‘significant increase in credit risk’ (SICR)-
beoordeling), het verwerken van toekomstgerichte informatie bij het bepalen, 
valideren en backtesten van verwachte kredietverliezen. In vele gevallen is er nog 
steeds ruimte voor het op één lijn brengen van de financiëleverslaggevingsdefinities 
met de prudentiële definities. Bovendien zijn instellingen nog steeds bezig de EBA-
richtsnoeren inzake verwachte kredietverliezen in hun grondslagen en procedures te 
incorporeren.  

Deze toezichtsexercitie strekte zich uit over 1063 SI's die hun jaarrekening op het 
hoogste niveau van consolidatie overeenkomstig IFRS 9 opstellen en die onder het 
directe toezicht van de ECB staan. Ter ondersteuning van deze toezichtsexercitie 
hebben ECB-Bankentoezicht en de NBA's richtsnoeren opgesteld met daarin de 
verwachtingen van de toezichthouders en de scoringscriteria voor de beoordeling 
van SI's om zo te komen tot een consistente beoordeling van de mate waarin 
instellingen klaar zijn voor de invoering van IFRS 9 en om de invoering van IFRS 9 
te ondersteunen. Daarna zijn vereenvoudigde methodologische richtsnoeren voor 
LSI's opgesteld (waarbij rekening werd gehouden met de specifieke kenmerken van 
LSI's) die NBA's kunnen gebruiken. Het themaonderzoek onder LSI's is in nauwe 
samenwerking tussen ECB-Bankentoezicht en de NBA's uitgevoerd en betrof een 
deelwaarneming van 77 instellingen. 

De eerste fase van de exercitie gericht op de SI's is uitgevoerd onder de instellingen 
die in het eerste kwartaal van 2017 klaar waren voor de beoordeling. De instellingen 
die niet geheel waren voorbereid voor de beoordeling hebben in het eerste kwartaal 
van 2017 een waarschuwingsbrief ontvangen en zullen uiterlijk 30 november 2017 
door de JST's worden beoordeeld. De instellingen zullen op de hoogte worden 
gesteld van de uitkomsten en eventuele herstelmaatregelen en de JST's zullen 
gedurende 2018 op openstaande kwesties terugkomen. Desalniettemin zijn er reeds 
met de instellingen die eerder (geheel of gedeeltelijk) in het kader van het 
themaonderzoek zijn beoordeeld toezichtsdialogen gevoerd, en deze hebben de 
verkregen uitkomsten grotendeels bevestigd. Op alle in het themaonderzoek onder 
SI's aan bod gekomen terreinen hebben de toezichthouders echter vastgesteld dat 
instellingen na de besprekingen van de individuele uitkomsten enige vooruitgang 
hebben geboekt. De meest opvallende verbeteringen die voor een beperkt aantal 

3  Het themaonderzoek inzake IFRS 9 wordt uitgevoerd op het hoogste consolidatieniveau. Enkele 
belangrijke instellingen werden vrijgesteld van deze exercitie omdat: (1) zij de nationale 
financiëleverslaggevingsvoorschriften (nationale GAAP) in plaats van IFRS toepassen, (2) zij een 
dochteronderneming van een aanzienlijke instelling zijn, of een bijkantoor, en (3) individuele 
vrijstellingen werden toegepast op grond van idiosyncratische factoren (bv. een fusie). 
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instellingen werden vastgesteld betroffen de governance, gevolgd door het 
businessmodel, de SPPI-test en de definitie van wanbetaling. Ook hebben diverse 
instellingen verbeteringen gerapporteerd in de SICR-methodologie en in hun 
bepaling van verwachte kredietverliezen. Desalniettemin dienen vele vraagstukken 
met betrekking tot de invoering van IFRS 9 nog te worden opgelost. De 
toezichthouders zullen de voortgang van de invoering van de nieuwe standaard door 
instellingen nauwlettend monitoren. 
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1 Totaaluitkomsten van het 
themaonderzoek inzake IFRS 9  

Zoals verwacht vormt de invoering van de nieuwe standaard een aanzienlijke 
uitdaging en instellingen leveren grote inspanningen om voor de datum van eerste 
toepassing adequaat voorbereid te zijn. Op basis van de eerste uitkomsten van het 
themaonderzoek is het duidelijk dat er bij sommige instellingen nog steeds zaken 
voor verbetering vatbaar zijn. Dit is niet alleen het geval voor het kader voor 
bijzondere waardevermindering, dat aanzienlijke veranderingen in interne systemen 
en procedures vereist, maar ook voor andere aspecten in verband met de 
classificatie en waardering van financiële instrumenten, die voor vele instellingen 
nog niet op het vereiste minimumniveau zijn. Het nieuwe ECL-kader wordt over het 
algemeen gezien als het meest uitdagende deel van de IFRS 9-standaard, 
aangezien het aanzienlijk hogere eisen stelt op het gebied van risicobeheer, 
beschikbaarheid van gegevens en deskundigenoordeel voor 
verslagleggingsdoeleinden. Hiervoor dienen de instellingen te beschikken over 
sterke governance en duidelijke interne procedures. 

Over het geheel genomen hebben de toezichthouders opgemerkt dat de mate 
waarin de geëvalueerde instellingen voorbereid zijn, uiteenloopt. Als gevolg daarvan 
ontvingen in het eerste kwartaal van 2017 de SI's die worden geacht met de 
invoering van IFRS 9 bij hun peers achter te lopen een brief van de toezichthouders 
waarin de aandacht werd gevestigd op de belangrijkste zorgpunten omtrent hun 
voortgang. Ook werd in de brief gevraagd om de opstelling van een actieplan. Uit 
diverse besprekingen met de sector is duidelijk naar voren gekomen dat dit initiatief, 
samen met de start van het themaonderzoek zelf, heeft bijgedragen aan een 
toename van het besef onder instellingen van de met de invoering van de standaard 
gepaard gaande uitdagingen. Als gevolg daarvan hebben vele van hen 
verbeteringsmaatregelen getroffen en meer middelen aan het project toegewezen.  

1.1 Kwantitatieve uitkomsten van het themaonderzoek 
inzake IFRS 9 

De toezichthouders hebben ook de door de instellingen gemaakte schattingen 
vergaard van de potentiële kwantitatieve invloed en het daaraan gekoppelde effect 
op de prudentiële kapitaalratio's wanneer IFRS 9 voor de eerste keer wordt 
toegepast, op grond van gegevens die per het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar 
waren. De gemiddelde geschatte kwantitatieve invloed voor de belangrijke in het 
themaonderzoek opgenomen kredietinstellingen is grotendeels in overeenstemming 
met de uitkomsten voor de deelwaarneming van instellingen die door de EBA zijn 
opgenomen in zijn tweede impactanalyse van IFRS 94, die is gepubliceerd op 13 juli 

4  Zie EBA report on results from the second EBA impact assessment of IFRS 9. 
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2017. Als uitsluitend wordt gekeken naar de beter voorbereide instellingen uit de 
deelwaarneming van SI's, is de gemiddelde 'fully loaded' negatieve invloed van IFRS 
9 op de tier 1-kernkapitaal (CET1)-ratio 40 basispunten5. Deze invloed is geringer 
dan de gemiddelde invloed voor de gehele deelwaarneming van de belangrijke 
instellingen waarop het themaonderzoek betrekking had.  

Grafiek 1 
Kwantitatieve invloed van IFRS 9: effect op de CET1-ratio van SI's6  

Invloed o.b.v. bandbreedtes voor de instellingen die verder gevorderd zijn met de 
voorbereiding 
(In basispunten. Verticale as: percentage van instellingen. Horizontale as: effect op de CET1-ratio) 

 

Bron: Gegevens afgeleid uit de door instellingen verstrekte kwantitatieve templates 

Met het oog op de in 2018 in het kader van het toezicht te houden stresstest, waarbij 
voor de eerste keer rekening zal worden gehouden met IFRS 9, roept ECB-
Bankentoezicht instellingen op toereikende middelen aan die exercitie toe te wijzen, 
ook om ervoor te zorgen dat verzoeken om gegevens op efficiënte en accurate wijze 
en in overeenstemming met de relevante stresstestmethodologie kunnen worden 
verwerkt. 

5  Het gemiddelde betreft alleen instellingen die een negatieve invloed hebben gerapporteerd. 
6  De gepresenteerde bandbreedtes hebben betrekking op de totale invloed van de toepassing van IFRS 

9, dat wil zeggen de invloed die voortvloeit uit de classificatie en waardering en de invloed die 
voortvloeit uit de verantwoording van verwachte kredietverliezen. De uit de grafiek naar voren komende 
positieve invloed houdt voornamelijk verband met het effect dat voortvloeit uit de classificatie en 
waardering van financiële instrumenten overeenkomstig de nieuwe verslaggevingsregels krachtens 
IFRS 9. 
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Grafiek 2 
Kwantitatieve invloed van IFRS 9: effect op de CET1-ratio van LSI's 

Invloed o.b.v. bandbreedtes voor de instellingen die verder gevorderd zijn met de 
voorbereiding 
(In basispunten. Verticale as: percentage van instellingen. Horizontale as: effect op de CET1-ratio) 

 

Bron: Gegevens afgeleid uit de door LSI's gerapporteerde kwantitatieve templates 

In het geval van LSI's, en alleen kijkend naar die LSI's in de deelwaarneming die in 
een vergevorderd stadium zijn met hun voorbereiding, is de 'fully loaded' gemiddelde 
negatieve invloed van IFRS 9 op de tier 1-kernkapitaal (CET1)-ratio 59 basispunten7. 
Net als bij de SI's is de invloed geringer dan de gemiddelde invloed voor de gehele 
deelwaarneming, terwijl de meest significante invloed voortvloeit uit de nieuwe 
bijzonderewaardeverminderingsvereisten.  

1.2 Kwalitatieve uitkomsten van het themaonderzoek inzake 
IFRS 9 

Het themaonderzoek onder de SI's richtte zich op negen gebieden waarvan de 
toezichthouders hadden vastgesteld dat ze van groot belang waren voor de juiste 
uitvoering van IFRS 9. In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de conclusies 
per aandachtsgebied en worden enkele best practices die de onderzoekers hebben 
waargenomen, uitgelicht. De uitkomsten van de SI's zijn gebaseerd op de 
beoordeling die in het eerste kwartaal van 2017 is uitgevoerd. De uitkomsten van de 
toezichtsdialoog die tot half juli 2017 met elk van de SI's is gehouden, zijn er 
eveneens in verwerkt. De uitkomsten van de LSI's zijn gebaseerd op de beoordeling 
van 77 instellingen.  

Daarom is het van belang te vermelden dat alle in dit rapport genoemde aspecten 
inmiddels verbeterd kunnen zijn. De toezichthouders volgen de 
uitvoeringsmaatregelen die de instellingen nemen op de voet, met name waar die 

7  Het gemiddelde betreft alleen instellingen die een negatieve invloed hebben gerapporteerd. 
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verband houden met de aanbevelingen voor specifieke kwesties die tijdens de 
beoordeling zijn geconstateerd. 

De meeste bevindingen zijn op zowel de SI's als de LSI's van toepassing. Waar er 
sprake was van materiële verschillen tussen de bevindingen ten aanzien van SI's en 
LSI's is in het rapport een expliciete verwijzing opgenomen. 

 Governance, processen, systemen en informatieverschaffing 1.2.1

Over het geheel genomen werken de instellingen er hard aan hun processen 
geschikt te maken voor IFRS 9 en doen zij aanzienlijke investeringen in de 
ontwikkeling van hun IT-systemen. De meeste projectplannen werden overwegend 
voldoende bevonden, aangezien alle managementlagen en alle relevante 
organisatieonderdelen (met name Risk, Finance, Business, IT en Audit) erbij 
betrokken waren. Waar de uitkomst van de beoordeling onbevredigend was, werden 
de betrokken instellingen door de toezichthouders gestimuleerd hun projectbeheer te 
verbeteren. Daarbij werd benadrukt dat betrokkenheid van en verantwoording aan 
het leidinggevend orgaan cruciaal zijn. Andere verbeterpunten zijn de 
beschikbaarheid en de kwaliteit van de interne documentatie over de methodologie 
voor verwachte kredietverliezen en het beleid ten aanzien van 
informatieverschaffing. Bij sommige instellingen werd na de toezichtsdialoog 
verbetering geconstateerd op het laatstgenoemde terrein. 

Bovendien wordt er van instellingen verwacht dat zij beschikken over strikte 
procedures voor governance en interne beheersing. Dit is eens te meer van belang 
voor kleinere instellingen, aangezien die in toenemende mate een beroep doen op 
producten van derden, zoals modellen, data en scenario's. Producten van externe 
leveranciers dienen te zijn toegesneden op het risicoprofiel van de instelling en door 
de instelling goed te worden begrepen. 

 Beoordeling van businessmodellen voor de classificatie van 1.2.2
financiële instrumenten 

De overgrote meerderheid van de SI's heeft conceptbeleid en -grondslagen 
geformuleerd en adequate procedures ingesteld voor de beoordeling van de 
businessmodellen waarmee financiële instrumenten volgens de nieuwe criteria 
geclassificeerd moeten worden. Bovendien hadden de meeste instellingen al een 
eerste indeling van de bestaande instrumenten en portefeuilles gemaakt op basis 
van de nieuwe businessmodellen. 

In sommige gevallen waren de conceptgrondslagen voor de classificatie van 
financiële instrumenten nogal vaag en lieten ze teveel ruimte voor interpretatie. 
Sommige instellingen hebben dit zwakke punt inmiddels aangepakt, maar de meeste 
moeten hier nog aan werken. Het viel met name op dat in de grondslagen voor de 
beoordeling van businessmodellen meer dan eens een duidelijk verband ontbrak 
met de governance, de beloningsregelingen en het risicomanagement van de 
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instelling. Een ander punt waarop het beleid en de grondslagen nauwkeuriger 
geformuleerd dienden te worden, was de herclassificatie van financiële instrumenten 
als gevolg van veranderingen van businessmodel.  

Bovendien zijn er nog duidelijker definities nodig van de mate waarin de verkoop van 
financiële instrumenten als niet frequent of niet significant moet worden aangemerkt. 

 Classificatie en waardering: hebben de contractuele kasstromen 1.2.3
van een financieel instrument uitsluitend betrekking op aflossing 
van de hoofdsom en betaling van de rente daarop? (SPPI-test, 
Solely Principal and Interest) 

De meeste SI's beschikken over standaardprocessen om te toetsen of de 
contractuele kasstromen van een financieel instrument uitsluitend betrekking hebben 
op aflossing van de hoofdsom en betaling van de rente daarop. Financiële 
instrumenten moeten voor deze SPPI-test slagen om geclassificeerd te worden als 
financieel instrument tegen geamortiseerde kostprijs of tegen reële waarde via de 
niet-gerealiseerde resultaten (‘fair value through other comprehensive income' – 
FVOCI). Deze gestandaardiseerde processen bestaan vaak uit gedetailleerde 
checklists en beslisbomen, die intern of door externe consultants zijn ontworpen.  

Bij sommige instellingen, zowel SI's als LSI's, ontbreekt een duidelijke definitie van 
de benchmarktest die nodig is om te bepalen of financiële instrumenten met een 
gewijzigde tijdswaarde van geld aan het SPPI-criterium voldoen. De toezichthouders 
volgen de vooruitgang op dit gebied op de voet. Over het algemeen wordt verwacht 
dat een instelling beschikt over een gestandaardiseerd proces om in hun systemen 
financiële instrumenten met kritieke SPPI-kenmerken te identificeren en te 
beoordelen. 

 Bijzondere waardevermindering: definitie van wanbetaling volgens 1.2.4
IFRS 9 

SI's hanteren doorgaans een consequente definitie van wanbetaling voor zowel hun 
interne beheer van kredietrisico's als voor IFRS 9. Bovendien zijn instellingen bezig 
de definities van wanbetaling voor prudentiële en financiëleverslaggevings-
doeleinden op één lijn te brengen, al valt er op dit gebied voor sommige instellingen 
nog het nodige werk te verrichten. De toezichthouders stimuleren in dit verband het 
gebruik van de EBA-definitie van niet-renderende risicoposities ('non-performing 
exposures' – NPE's) voor het interne risicobeheer en de openbare financiële 
verslaggeving8. Het bepalen van consistente materialiteitdrempels voor de 
vaststelling van wanbetaling is een verbeterpunt voor de instellingen, al bestaat over 
het algemeen de wil om deze op één lijn te brengen met de drempels voor 

8  Zie Leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen. 
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prudentiële doeleinden.9 Zo dienen instellingen ook duidelijker te definiëren onder 
welke voorwaarden de als fase 3-posities geclassificeerde risicoposities 
(zogenoemde 'credit-impaired' posten) deze fase verlaten, d.w.z. met inbegrip van 
de eventuele definitie van hersteltermijnen conform de relevante prudentiële 
regelgeving van de EU.10 

 Bijzondere waardevermindering: beoordeling significante toename 1.2.5
van het kredietrisico 

Instellingen dienen op elke verslagdatum te beoordelen of er sinds de eerste 
opname van een financieel instrument een significante toename van het kredietrisico 
heeft plaatsgevonden ('significant increase in credit risk' – SICR). Deze beoordeling 
is nodig om te bepalen of verwachte kredietverliezen worden gewaardeerd als 
tijdens de gehele looptijd te verwachten kredietverliezen, met andere woorden: of 
deze posities van impairmentfase 1 naar fase 2 dienen te worden overgebracht. De 
SICR-beoordeling dient te worden gebaseerd op zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
indicatoren.  

De meeste SI’s en LSI's leggen bij de beoordeling de nadruk op kwantitatieve 
indicatoren. Of er wel of geen sprake is van een significante toename van het 
kredietrisico wordt voornamelijk bepaald door de mate waarin de kans op 
wanbetaling (PD) is veranderd (evenals door een verandering van de PD in absolute 
zin). De toezichthouder verwacht van instellingen dat zij het opnemen van posities in 
de watchlist, het toepassen van forbearancemaatregelen of het bereiken van de 30 
dagen achterstallig-trigger als achtervangindicatoren gebruiken. Uit de uitkomsten 
van het themaonderzoek onder SI's en LSI's blijkt dat sommige instellingen aan deze 
verwachting voldoen. De formulering van duidelijke regels en eventuele 
hersteltermijnen voor posities in fase 2 die terug naar fase 1 worden overgebracht is 
een punt dat meer aandacht van de instellingen verdient.  

Bovendien zijn enkele SI's en LSI's van plan de vrijstelling vanwege 'laag 
kredietrisico' te benutten, die inhoudt dat een entiteit ervan mag uitgaan dat het 
kredietrisico van een financieel instrument niet aanzienlijk is toegenomen sinds 
eerste opname indien wordt bepaald dat het financiële instrument op de 
verslagdatum een laag kredietrisico heeft. Het is echter raadzaam dat deze 
vrijstellingen goed gedocumenteerd en gerechtvaardigd zijn en, wat de 
kredietposities betreft, beperkt blijven.  

9  Draft Regulatory Technical Standards 2016/06 on the materiality threshold for credit obligations past 
due under Article 178 of Regulation (EU) No 575/2013. 

10   Uitvoeringsverordening (EU) nr. 2015/227 van de Commissie van 9 januari 2015 tot wijziging van 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 680/2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat 
betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad.  
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 Bijzondere waardevermindering: opname van toekomstgerichte 1.2.6
informatie in het model voor bijzondere waardevermindering op 
basis van verwachte kredietverliezen 

De meeste instellingen nemen toekomstgerichte informatie op in hun model voor 
bijzondere waardevermindering op basis van verwachte kredietverliezen. Ze baseren 
zich daarbij op meerdere scenario's. De meeste banken hanteren een termijn van 
drie jaar voor prognoses van toekomstgerichte informatie, terwijl een relevant aantal 
andere instellingen een termijn van drie tot vijf jaar hanteert. Om de betrouwbaarheid 
van de prognoses te bevorderen is het van belang toekomstgerichte informatie tot 
een redelijke termijn te beperken. Wat de eventueel noodzakelijke verbeteringen op 
dit punt betreft: de governanceaspecten van toekomstgerichte informatie zijn van het 
grootste belang nu is gebleken dat een significant aantal instellingen onvoldoende 
documentatie over de opname van toekomstgerichte informatie hebben overgelegd. 
Een aantal instellingen is bovendien van plan om slechts een gering aantal macro-
economische variabelen te gebruiken, zoals het bbp, maar voorziet niet in andere 
toekomstgerichte informatie die als relevant kan worden beschouwd bij het in meer 
detail vaststellen van verwachte kredietverliezen.  

Bepalen hoe zekerheden gewaardeerd worden, kan een belangrijke rol spelen bij de 
berekening van voorzieningen voor bijzondere waardeverminderingen volgens het 
ECL-model, vooral als verwacht mag worden dat de zekerheid op enig moment in de 
toekomst te gelde gemaakt zal worden. Daarom dienen instellingen voldoende 
voorzichtigheid te betrachten en rekening te houden met deze inherente 
onzekerheid. Gezien het inherente uitvoeringsrisico dat is verbonden aan het te 
gelde maken van zekerheden, dienen instellingen bijvoorbeeld zeer zorgvuldig te 
kijken naar gevallen waarin de door zekerheid gedekte component in de loop der tijd 
toeneemt. In zulke gevallen dient de bank terdege aan te kunnen tonen dat de 
verhoogde waarderingen duurzaam zijn, zoals ook uiteengezet voor onroerend goed 
in de NPL-leidraad.11 

Met name voor LSI's, die vaak door externe aanbieders ontwikkelde 
toekomstgerichte informatie en macro-economische scenario's gebruiken, moet 
worden benadrukt dat instellingen dienen te zorgen voor scenario's die zijn 
toegesneden op hun bedrijfs- en kredietrisicoprofiel. Slechts heel weinig LSI's 
gebruiken momenteel interne macro-economische analyses bij de ontwikkeling van 
scenario's. Verder dienen gevallen waarbij een deskundigenoordeel wordt 
toegepast, altijd toegelicht en goed gedocumenteerd te worden. Het is ook van 
belang dat, waar SI's en LSI's een deskundigenoordeel toepassen en er daardoor 
afwijkingen ontstaan, deze afwijkingen in dezelfde richting wijzen als de 
kwantitatieve prognoses.  

11  ECB-Bankentoezicht, “Leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen”, maart 2017. 
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 Bijzondere waardevermindering: validering en backtesting 1.2.7

De ontwikkeling van een goede en betrouwbare procedure voor validering en 
backtesting van de ECL-modellen volgens IFRS 9 laat bij bijna alle instellingen nog 
het een en ander te wensen over. Zo werden er tekortkomingen geconstateerd bij de 
valideringsfunctie: die stond bijvoorbeeld niet op voldoende afstand van de 
modelontwikkeling, had onduidelijk geformuleerde taken en verantwoordelijkheden 
of beschikte over te weinig middelen en deskundigheid. Ook bij het valideringskader 
zijn tekortkomingen geconstateerd, zoals het ontbreken van een duidelijke scheiding 
tussen de componenten van het model (ontwerp/input/output). Na de 
toezichtsdialoog zijn bij het proces en de documentatie van SI's echter enkele 
verbeteringen vastgesteld.  

Uit de enquête onder LSI's blijkt dat deze instellingen nog bezig zijn een kader voor 
validering en backtests te ontwikkelen. De LSI's zijn van plan de modellen eenmaal 
per jaar te valideren en aan backtesting te onderwerpen. 

De instellingen waarbij de validering en backtests zwakke punten vertoonden, wordt 
ten zeerste aangeraden hiervoor voldoende deskundig personeel in te zetten, 
aangezien de processen voor validering en backtesting al vóór 2018 klaar moeten 
zijn. De instellingen dienen het kader en de procedure voor modelvalidering 
bovendien uitgebreid gedocumenteerd te hebben. De periodieke evaluaties moeten 
ervoor zorgen dat de aannames uit het model nog steeds gelden en dat rekening 
wordt gehouden met nieuwe informatie. 

 Bijzondere waardevermindering: berekening van tijdens de gehele 1.2.8
looptijd ('lifetime') te verwachten kredietverliezen 

Hoewel de meerderheid de EBA-richtsnoeren over verwachte kredietverliezen12 nog 
niet heeft omgezet in interne beleidsvoorschriften wordt van alle instellingen 
verwacht dat zij zich aan de richtsnoeren houden.  

Alle instellingen die voor prudentiële doeleinden IRB-modellen gebruiken, zijn bezig 
om voor IFRS 9 modellen te ontwikkelen die zijn gebaseerd op parameters voor het 
wanbetalingsrisico (‘probability of default’ – PD), het verlies bij wanbetaling (‘loss 
given default’ – LGD) en de blootstelling bij wanbetaling (‘exposure at default’ – 
EAD) en die vooral voortbouwen op bestaande prudentiële modellen. De instellingen 
dienen echter de noodzakelijke aanpassingen te doen, zodat de verschillende 
vereisten voor de IRB- en de IFRS 9-modellen goed tot uiting komen. Veel 
instellingen zullen de kans op wanbetaling gedurende de gehele looptijd met behulp 
van algemeen aanvaarde methoden (bv. ratingmigratiematrices) afleiden van de 
kans op wanbetaling binnen één jaar. Op het gebied van LGD en EAD zijn de 
instellingen minder ver gevorderd met hun modelontwikkeling, vooral wat betreft de 
opname van toekomstgerichte informatie. Let wel: verwachte kredietverliezen gelijk 

12  EBA-Richtsnoeren 2017/06 inzake de werkwijzen van kredietinstellingen ten aanzien van het beheer 
van kredietrisico en de verantwoording van te verwachten kredietverliezen. 
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aan nul zouden zelden moeten voorkomen, ook bij posities met een laag 
kredietrisico. 

 Bijzondere waardevermindering: aanvullende punten voor 1.2.9
portefeuilles waarvoor de standaardbenadering wordt gevolgd 

Zoals verwacht zijn instellingen met door de toezichthouder goedgekeurde IRB-
modellen over het algemeen goed toegerust qua inhoudelijke expertise en kennis 
van modelleren, ook voor portefeuilles waarvoor momenteel de 
standaardbenadering wordt gehanteerd. Voor instellingen die alleen de 
standaardbenadering volgen, daarentegen, ligt de grootste uitdaging bij de invoering 
van IFRS 9 in de ontwikkeling van het kader voor verwachte kredietverliezen. Dat 
laatste gaat vooral op voor LSI's, aangezien die doorgaans de standaardbenadering 
voor hun kredietrisico hanteren. Instellingen noemden een gebrek aan (historische) 
data, mensen en middelen en technische kennis als de grootste struikelblokken bij 
de ontwikkeling van hun ECL-kader. In enkele gevallen wordt het oordeel van een 
deskundige gebruikt om de inputs die bij de raming van verwachte kredietverliezen 
worden gebruikt, te valideren of juist af te keuren. Een ander punt van zorg is tot slot 
de rol van het deskundigenoordeel bij de behandeling van portefeuilles met een 
geringe kans op wanbetaling.
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Afkortingen 
CET1  Common Equity Tier 1 – tier 1-kernkapitaal 
EAD  Exposure at default – blootstelling bij wanbetaling 
EBA Europese Bankautoriteit 
ECB  Europese Centrale Bank 
ECL  Expected Credit Losses – verwachte 

kredietverliezen 
bbp Bruto binnenlands product 
FVOCI Fair Value through Other Comprehensive Income – 

reële waarde via de niet-gerealiseerde resultaten 
IAS International Accounting Standard  
IFRS  International Financial Reporting Standard 

IRB Internal Ratings-Based – interneratings- 
LGD  Loss given default – verlies bij wanbetaling 
PD Probability of default – wanbetalingsrisico 
SA Standardised Approach – standaardbenadering 
SICR Significant Increase in Credit Risk – significante 

toename van het kredietrisico 
SPPI Solely Principal and Interest – alleen aflossen 

hoofdsom en rentebetaling 
SSM Single Supervisory Mechanism - 

Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme 
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