
Basel III / IV en de impact op het businessmodel
van banken
DOELSTELLINGEN

Het eerste luik van de opleiding biedt de deelnemers een basisinzicht in de
verschillende aspecten van de Baselakkoorden (Basel I, II, III en IV) en Europese
Regelgeving (CRD & CRR). In het tweede deel wordt er aandacht besteed aan de
recente ontwikkelingen en de weerslag ervan op het businessmodel en de interne
organisatie van banken. In bredere zin is de opleiding eveneens een inleiding in het
financieel en risk management van een bank.

SAMENVATTING

Categorie:

Risk, finance & treasury

Niveau:

Expert

Type opleiding:

Live webinar

Prijs:

In kader van paritair initiatief, worden de paritaire prijsrichtlijnen toegepast.

Punten/uren:

Bank: 6

Attestering:

600.013

DOELGROEP



De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, met name door
iedereen die beroepshalve belangstelling heeft voor een globaal beeld van het
bankbedrijf.

VEREISTE VOORKENNIS

Expert level: licht specifiek een bepaald onderwerp grondig toe. Om dit niveau
van opleiding te kunnen volgen, moet u over voldoende voorkennis beschikken
(expertise).

Extra voorkennis vereist:

Basiskennis inzake bankproducten en de structuur van een bankbalans is vereist.

PROGRAMMA

Inhoud

DEEL 1

Algemeen overzicht: Structuur van de cursus
De structuur van Basel II

"Pijler 1" of de minimumvereisten voor eigen vermogen
Kredietrisico & Marktrisico & Operationeel risico
"Pijler 2" of het proces van prudentieel toezicht
"Pijler 3" of marktdiscipline

Het prudentieel antwoord op de crisis: Basel III/IV - CRD & CRR
Nieuwe vereisten in kapitaal (conservation, countercyclical, systemic risk
buffer)
Liquidity Ratio, Net Stable Funding Ratio
Leverage ratio

DEEL 2

Recente ontwikkelingen: ECB-toezicht, harmonisatie van modellen, herziening
standaard benadering, stress testing, backtesting, etc.
Impact op rendabiliteit door reglementaire kosten
Herziening van het Business Model van banken
Afstemming van de interne organisatie en infrastructuur op de nieuwe
vereisten

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 2 halve dagen

Uren: Dag 1: 9u-12u30 en Dag 2: 13u30-17u (3 lesuren per dag)



Extra informatie:

Hoe start je de webinar vlot op? Je ontvangt een login en een wachtwoord per e-
mail om toegang te krijgen tot ons platform. In het platform vind je een link. Door
op de geplande datum te klikken start de webinar via Webex. 
Om bijscholingspunten te behalen is het belangrijk om met je eigen naam in te
loggen, de volledige trainingsdag te volgen en de door de trainer voorgestelde
vragen te beantwoorden. Volg de opleiding niet met meerdere personen via
eenzelfde pc.

METHODOLOGIE

Een ‘Live webinar’ volg je digitaal in groep. Het is ‘learning-apart-together’. Op
een afgesproken tijdstip loggen docent en deelnemers in op een videoconference-
tool, elk van op de eigen locatie en met de eigen computer. Via camera, microfoon
en chatfunctie van deze tool is er mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van
de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als
basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals
(digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Type opleiding: Online, blended learning
Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via je scherm. Je kunt
met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

PowerPoint-presentatie (slides);
Live Video.
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