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Mededeling  NBB_2011_06  dd.  27 oktober 2011 
 

Prudentiële verwachtingen inzake de toepassing van de 
eigenvermogensreglementering voor de instellingen die de geavanceerde 

meetbenadering (AMA) gebruiken voor hun operationeel risico 

Toepassingsveld: 

Deze mededeling is gericht aan de instellingen die onderworpen zijn aan het reglement van 17 
oktober 2006 op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de 
beleggingsondernemingen en die de toestemming hebben verkregen om voor de berekening 
van de eigenvermogensverplichtingen voor het operationeel risico gebruik te maken van de 
geavanceerde meetbenadering. 

Samenvatting/Doelstelling: 

Doel van deze mededeling is de instellingen op de hoogte te brengen van de bekendmaking, 
door het Bazels Comité voor Bankentoezicht, van een document getiteld "Operational Risk - 
Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches" en van de intentie van de 
NBB om de prudentiële verwachtingen die worden aangereikt in dat document te hanteren bij 
haar toezicht op de naleving van de voorwaarden verbonden aan het gebruik van de 
geavanceerde meetbenadering voor de berekening van reglementaire 
eigenvermogensverplichtingen voor het operationeel risico. 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Eind juni 2011 publiceerde het Bazels Comité voor Bankentoezicht het hierbij gevoegde document 
getiteld Operational Risk - Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches. Het 
document formuleert een aantal prudentiële verwachtingen in de richting van instellingen die, in de sfeer 
van de eerste pijler van het Basel Capital Accord, gebruik mogen maken van een intern model (AMA - 
Advanced Measurement Approach) voor de berekening van hun eigenvermogensvereiste voor 
operationeel risico. 

Aangezien vastgesteld werd dat, de facto, achter de benaming AMA een breed scala van gehanteerde 
interne berekeningsmethodieken schuilgaat, streeft het Bazels Comité met deze prudentiële 
verwachtingen naar enige mate van convergentie, weliswaar zonder de instellingen in een eenvormig 
keurslijf te willen dwingen. 

Het Bazeldocument wordt een regelmatig aan te vullen en aan te passen evergreen paper, dat 
momenteel elf deelaspecten aanpakt, verspreid over de thema's governance, data en modelling. Voor elk 
van de deelaspecten (Verification and validation; Use test and experience; Gross loss definition; Gross 
versus net internal loss amounts; Loss data thresholds; Date of internal losses; Grouped losses; 
Granularity; Distributional assumptions; Correlation and dependence; Use of the four data elements) 
worden prudentiële verwachtingen aangereikt. 
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De NBB is van oordeel dat de inhoud van het Bazeldocument van aard is om, op termijn, opgenomen te 
worden in de tekst van haar toelichtingen bij Titel VIII "Vereiste aan eigen vermogen voor operationeel 
risico", Hoofdstuk 4 "Geavanceerde meetbenadering", van het reglement van 17 oktober 2006 op het 
eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen. 

Aangezien verwacht mag worden dat de European Banking Authority, binnen afzienbare tijd gelijkaardige 
teksten zal uitvaardigen over ditzelfde onderwerp, aan de hand van zogenaamde Guidelines of Binding 
Technical Standards met toepassing van CRD IV, geeft de NBB voorlopig de voorkeur aan een 
verspreiding onder de vorm van onderhavige mededeling. 

De NBB wenst ondertussen te benadrukken dat ze bij de uitoefening van haar toezicht op de naleving, 
door de betreffende instellingen, van de voorwaarden verbonden aan het gebruik van de geavanceerde 
meetbenadering, als referentiedocument rekening zal houden met de prudentiële verwachtingen zoals 
verwoord in het Bazeldocument. 

Een kopie van deze mededeling wordt naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling 
gestuurd. 

De bijlage vermeld in deze mededeling is beschikbaar op de website van de NBB. 

Hoogachtend, 

De Gouverneur, 

 
 
 
 
 
 

Luc Coene 

 

Bijlage: - NBB_2011_06-1 / Basel Committee on Banking Supervision, Operational Risk - 
Supervisory Guidelines for the Advanced Measurement Approaches, June 2011. 

 


