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Geachte relatie

In deze nieuwsbrief sta ik uitgebreid stil over de invloed op het bedrijfsleven van het
Basel ll kapitaalakkoord. OFM staat ook hierin niet stil. OFM heeft voor de
geïnteresseerden bij BPMi een interessante korting kunnen bedingen voor de workshop
BASEL ll essentails.

http://www.ofm-groep.nl/

De invloed van het Basel ll kapitaalakkoord op het bedrijfsleven

In de afgelopen periode is er veel
geschreven over de gevolgen van het
kapitaalakkoord van Basel voor
bancaire instellingen. Dat de gevolgen
van dit akkoord voor deze instellingen
drastisch zijn is duidelijk. Maar wat zijn
nu eigenlijk de gevolgen voor het bedrijfsleven? Een vraag die in
Nederland tot op heden weinig aandacht heeft gekregen

Het Basel II kapitaalakkoord in vogelvlucht
Het comité van Basel vindt haar ontstaansgeschiedenis in 1974. Mede
door de internationalisering is de concurrentie tussen bancaire
instellingen verhevigd. In de jaren tachtig werd als gevolg van deze
concurrentie steeds minder eigen vermogen in relatie tot de verstrekte
kredieten aangehouden. De verslechterende solvabiliteit leidde tot
onaanvaardbaar hoge risico’s. Toezicht en afspraken waren
noodzakelijk om de financiële markten te beschermen. Het eerste
kapitaalakkoord van Basel van 1988 werd met dit doel opgesteld.
Huidige ontwikkelingen

Het in 1988 opgestelde kapitaalakkoord is in 2001 enigszins
aangepast. Banken delen, op grond van het kapitaalakkoord van Basel,
hun cliënten in een viertal categorieën in. De indeling (20%, 50%,
100% en 150%) is afhankelijk van het risicoprofiel van de cliënt. De
20% categorie zijn doorgaans die cliënten die met het minste risico
omgeven zijn in tegenstelling tot de cliënten die in de 150 % categorie
vallen. De bank dient een solvabiliteitseis van 8% toe te passen over
hun categorisatie. Met andere woorden: de vereiste solvabiliteit van
financiële instellingen zal variëren tussen de 1,6 en 12 procent. Het is
de bedoeling dat Basel II vanaf het jaar 2007 geëffectueerd wordt.
Gevolgen voor het bedrijfsleven
Het comité van Basel heeft van het begin af aan de intentie gehad,
geen enkele sector te benadelen door de implementatie van het
kapitaalakkoord. Onder andere het MKB stelt dat gezien de kosten,
complexiteit en de mogelijke gevolgen, het erg onwaarschijnlijk lijkt
dat het kapitaalakkoord sommige sectoren niet benadeeld. Deze
opmerkingen worden door het comité van Basel onderkend.
Eén van de gevolgen van het kapitaalakkoord van Basel zal zijn dat
banken op een meer frequente basis de risico’s van niet
beursgenoteerde cliënten kwantificeren. Cliënten zullen hierdoor vaker
worden verzocht om inzicht in de financiële situatie te verschaffen.
Niet alleen deze extra administratieve last, maar ook het niet kunnen
voldoen aan de informatievraag kan leiden tot een verhoging van de
interestkosten en daarmee een verhoging van de bedrijfskosten. Naast
de hier bovengenoemde gevolgen zal het kapitaalakkoord leiden tot
een toename in de bandbreedte voor interestopslag en voor brancheen bedrijfsspecifieke risico’s. Vermoedelijk worden de kosten voor de
invoering van Basel II verhaald op de cliënt, bijvoorbeeld door een
verkapte interestopslag.
Het is aan de ondernemer om het krediet tegen
de meest gunstige voorwaarden af te sluiten. Een
goede relatie met de bank, een heldere
rapportage van de huidige situatie en een

rapportage van de huidige situatie en een betrouwbare prognose zijn
daarvoor noodzakelijk. Juist de kwaliteit en betrouwbaarheid van de
informatievoorziening bepalen in belangrijke mate de hoogte van het
krediet en de daaraan verbonden voorwaarden.
Waarschijnlijk zullen veel bedrijven te maken krijgen met
stijgende financieringslasten als gevolg van het
kapitaalakkoord van Basel.

Workshop Basel ll essentials
Graag wil ik u op de hoogte brengen van een unieke training Basel II
essentials

Na deze training bent u beter toegerust op de verstrekkende
veranderingen die BASEL ll op de financiële functie binnen de bedrijven
en de financiële dienstverleners zal hebben.
De training zal aanvangen op dinsdagavond 14 februari en omvat
totaal 4 avonden van 3 uur. De volgende dinsdagavonden zijn 21
februari, 28 februari en 7 maart

De training wordt georganiseerd door BPMi in Den Haag.

Kosten voor de training bedragen € 1.000 excl. BTW

Indien u zich via OFM inschrijft ontvangt u 10 % korting op de
cursusprijs (Voorwaarde lid ORM, lid OAA, ingeschreven in het IM
registers)

Voor meer informatie over de workshop Basel ll essentials bel of stuur
een e-mail naar ofm@wxs.nl met vermelding van je naam en adres .

Een goede manager is een inhoudelijk specialist

Een goede manager heeft een eigen vakinhoud: het managen van
mensen en processen. Het uitvoeren van de bijbehorende taken en het
op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen, vereisen zovel
kennis, ervaring en vaardigheden, dat men met recht gezegd kan
worden dat een manager een inhoudelijk specialist is, maar wel op zijn
eigen terrein!

Opdracht, beschikbaar?
Aan ervaren mensen op het terrein van verandermanagement,
projectmanagement, procesmanagement op een bepaald vak gebied is
altijd een gebrek. Een aantal collega's staan open voor een nieuwe
opdracht. Bel of verstuur een e-mail bericht voor meer informatie.

Periodiek worden de relaties van OFM op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen binnen OFM. U kunt toezending opzeggen via een reply
op deze nieuwsbrief, met in de onderwerpbalk ‘stop toezenden
nieuwsbrief’
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