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                                                                             BIJLAGE 1 
 

Standaardbenadering (TSA)/  
Gecombineerd gebruik van TSA met andere benaderingen/ 

Alternatieve standaardbenadering (ASA)/ 
Afwijkend regime voor de bedrijfslijn ‘Handel en Verkoop’ onder 

de TSA 
 

 
Deze bijlage behandelt de inhoud van het informatiedossier dat een instelling dient over te maken 
wanneer ze gebruik wil maken van de TSA voor het berekenen van haar eigen-
vermogensvereiste voor operationeel risico. Gebruikmaking van de TSA vergt weliswaar geen 
formele voorafgaandelijke instemming vanwege de CBFA, maar het dossier moet de CBFA 
toelaten, tijdig haar eventuele opmerkingen bij de keuze van de instelling te kunnen formuleren. 
 
Voor gebruikmaking van het afwijkend regime voor de bedrijfslijn ‘Handel en Verkoop’ onder de 
standaardbenadering, van de alternatieve standaardbenadering, of van een gecombineerd 
gebruik van TSA met andere benaderingen, is wel degelijk een formele voorafgaande instemming 
vanwege de CBFA vereist.  In die gevallen neemt het in te dienen dossier dus de vorm aan van 
een aanvraagdossier.  Deze bijlage behandelt derhalve ook de aanvullende informatie die 
aanwezig dient te zijn in bedoelde aanvraagdossiers. 
 

1 Brief met formele kennisgeving (TSA) en, zo nodig, formeel 
verzoek tot goedkeuring (ASA, enz.) 

 
Het dossier wordt ingeleid door een brief van de instelling met formele bevestiging om op een 
specifieke te datum starten met een TSA voor het berekenen van het eigen-vermogensvereiste 
voor operationeel risico.  Hierbij wordt in voorkomend geval verduidelijkt op welke instelling(en) 
van de groep het dossier betrekking heeft. 
 
De instelling verklaart dat alle relevante informatie overhandigd (of eventueel beschikbaar) is en 
dat deze informatie een waarheidsgetrouw beeld geeft van de stand van zaken met betrekking tot 
de paraatheid van de instelling voor een TSA voor de berekeningen voor de eigen-
vermogensvereisten voor operationeel risico.  
 
Tevens bevestigt de instelling uitdrukkelijk dat : 

o Een organisatorische structuur met duidelijk omschreven transparante en 
samenhangende verantwoordelijkheden, effectieve procedures voor de detectie, het 
beheer, de bewaking en verslaglegging van de risico’s en adequate interne 
controleprocedures, zoals een goede administratieve en boekhoudkundige organisatie, 
aanwezig is ; 

o Er regelingen getroffen zijn met het oog op de scheiding van taken in de organisatie en 
de voorkoming van belangenconflicten.  Het hoger management hecht zijn goedkeuring 
aan en gaat periodiek over tot de evaluatie van de strategieën, gedragslijnen en 
procedures met betrekking tot de beoordeling en het beheer van het door haar 
gedefinieerde operationeel risico, met inbegrip van zelden voorkomende, zeer ernstige 
gebeurtenissen ; 

o Een degelijk gedocumenteerd systeem voor de beoordeling en het beheer van 
operationeel risico, met duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden beschikbaar is.  
Dit systeem identificeert de blootstelling aan operationele risico’s en houdt relevante 
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gegevens bij (met inbegrip van gegevens over materiële verliezen) en maakt regelmatig 
het voorwerp uit van een onafhankelijk onderzoek ; 

o Het beoordelingssysteem goed geïntegreerd is in de toegepaste risicobeheerprocessen 
en de uitkomsten ervan een integraal onderdeel van het proces van bewaking en 
beheersing van het operationeel risicoprofiel van de instelling vormen ; 

o Een rapporterings- en beheerssysteem voorziet in het uitbrengen van verslagen over het 
operationeel risico aan de relevante functies binnen de instelling die over procedures 
beschikken die toelaten passende maatregelen te nemen op basis van de in de 
verslagen vervatte informatie ; 

o Het hoger management over nood- en bedrijfscontinuïteitsplannen beschikt om ervoor te 
zorgen dat de continuïteit van de bedrijfsvoering van de instelling verzekerd is en dat de 
verliezen uit de operationele risico’s kunnen worden beperkt in geval de 
bedrijfsactiviteiten ernstig worden verstoord . 

 
In voorkomend geval bevat de brief een formeel verzoek tot gebruikmaking van een 
gecombineerd gebruik van TSA met andere benaderingen, van de alternatieve 
standaardbenadering, of van het afwijkend regime voor de bedrijfslijn ‘Handel en Verkoop’ onder 
de standaardbenadering, 
  
De brief wordt ondertekend door minstens een lid van het directiecomité.  
 

2 Informatie met betrekking tot de standaardbenadering 

2.1 Algemeen  

2.1.1 De coördinaten van een contactpersoon voor operationeel risico met betrekking tot het 
informatiedossier ; 

2.1.2 Een gedetailleerd overzicht van de benaderingen die per juridische entiteit binnen de 
groep gebruikt zullen worden, met in voorkomend geval een geargumenteerde aanvraag 
voor een tijdelijk (omwille van uitrol van TSA) of permanent gecombineerd gebruik van 
TSA met andere benaderingen; onder meer : 

o Overzicht per juridische entiteit van de aanwezige bedrijfslijnen ; 
o Tijdsschema van de implementatie ; 

 
Voor de entiteiten met niet-TSA : aanduiding van tijdelijk of permanent karakter van het 
gecombineerd gebruik met argumentatie, alsook opgave van omvang van de betreffende 
entiteiten . 

2.1.3 Het plan met betrekking tot de implementatie vanaf de aanvang van de invoering van de 
nieuwe eigen-vermogensvereisten tot finaliseren van het uitrolplan met onder meer 
beschrijving van de organisatie van de implementatie, verdeling van de 
verantwoordelijkheden, … ; 

2.1.4 Beschrijving van de berekeningswijze van het operationele resultaat ; 

2.1.5 Beschrijving van het toewijzingsbeleid van het operationele resultaat aan de 
verschillende bedrijfslijnen.  Eventuele aanvullende documentatie kan worden bijgevoegd 
in bijlage ; 

 
De instelling dient een documentatielijst bij het informatiedossier toe te voegen.  Deze 
documentatielijst geeft een overzicht van alle beschikbare interne documenten met een korte 
beschrijving ervan, die later, indien nodig, door de CBFA opgevraagd kunnen worden. 



 

 3

2.2 Bijkomende voorwaarden voor alternatieve standaardbenadering 
 
De alternatieve standaardbenadering dient te worden beschouwd als een variant van de 
standaardbenadering die evenwel een uitdrukkelijke toestemming van de CBFA vergt.  Indien de 
instelling de toelating wenst om gebruik te mogen maken van de alternatieve 
standaardbenadering, dient volgende informatie bijkomend verschaft te worden : 

2.2.1 Bewijsvoering dat voldaan wordt aan het 90%-criterium met betrekking tot het resultaat 
van de bedrijfslijnen retail en/ of zakelijke bankdiensten ;            

2.2.2 Bewijsvoering dat een significant deel van de activiteiten op het gebied van de retail en/ 
of zakelijke bankdiensten betrekking heeft op leningen met een grote kans op default, in 
het bijzonder dat ;  

o het kredietrisico in de betreffende portefeuille riskanter is dan gebruikelijk in 
de sector ; 

o aan de kredietnemers hogere rentemarges ter dekking van dat kredietrisico 
aangerekend worden . 

2.2.3 Bewijsvoering dat de alternatieve standaardbenadering voor de instelling een betere 
inschatting biedt van het operationeel risico dan de standaardbenadering . 

 

2.3 Bijkomende voorwaarden voor afwijkend regime voor de bedrijfslijn 
‘Handel en Verkoop’ onder de Standaardbenadering 

 
Het gebruik van dit (tijdelijk) regime is eveneens onderworpen aan een bijkomende voorwaarde 
en een voorafgaande instemming van de CBFA.  Indien de instelling de toelating wenst om 
gebruik te mogen maken van dit afwijkend regime, dient volgende informatie bijkomend verschaft 
te worden : 
 

2.3.1 Bewijsvoering dat voldaan wordt aan het 50%-criterium met betrekking tot het resultaat 
van de bedrijfslijn handel en verkoop . 

 

3 Impactberekening 
 
Resultaten van een impactberekening van het eigen-vermogensvereiste voor operationeel risico 
volgens TSA, met onder meer : 

o Eigen-vermogensvereiste voor operationeel risico ; 
o Eigen-vermogensvereiste voor operationeel risico als percent van totaal eigen-

vermogensvereiste ; 
o Vergelijking met eigen-vermogensvereiste voor operationeel risico berekend volgens de 

basisindicatorbenadering ; 
o Indien de instelling gebruik maakt van de mogelijkheid om voor het eigen-

vermogensvereiste voor kredietrisico in de loop van 2007 geheel of gedeeltelijk gebruik 
te maken van de huidige reglementering inzake eigen vermogen (Basel I) : opgave van 
de proportionele impact op het berekende eigen-vermogensvereiste voor operationeel 
risico . 

 
 

------------------------------- 


