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                                                                              BIJLAGE 2 
 

Geavanceerde meetbenadering (AMA)/  
Gecombineerd gebruik van AMA met andere benaderingen 

 
Deze bijlage geeft aan welke informatie een instelling dient over te maken opdat de aanvraag 
voor het gebruik van de geavanceerde meetbenadering voor de berekening van het eigen-
vermogensvereiste voor operationeel risico volledig zou zijn. 
 
Opdat de overdracht van informatie naar de toezichthouders van het gastland (host-
toezichthouders) vlot kan verlopen, dient de instelling op een overzichtelijke manier aan te duiden 
voor welke toezichthouders bepaalde informatie relevant is in het kader van hun aanvraag voor 
het gebruik van een geavanceerde meetbenadering. 
 

1 Brief met formeel verzoek tot goedkeuring 
 
Het aanvraagdossier wordt ingeleid door een brief met formeel verzoek van de instelling om op 
een specifieke datum te mogen starten met een AMA voor het berekenen van het eigen-
vermogensvereiste voor operationeel risico.  Hierbij wordt in voorkomend geval verduidelijkt op 
welk niveau de instelling de aanvraag doet en dat de aanvraag wordt ingediend namens alle in de 
aanvraag genoemde instellingen opgenomen in de consolidatiekring die zijn gevestigd in de EU 
en die krachtens hun statuut op hun niveau eveneens onderworpen zijn aan de CRD. 
 
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 AMA voor de berekeningen van de eigen-
vermogensvereisten voor operationeel risico.  Tevens wordt, met verwijzing naar de 
doorgevoerde zelfbeoordeling, bevestigd dat de instelling “broadly compliant” is met de 
kwalitatieve en kwantitatieve minimumvereisten van de gekozen benadering.   
 
De brief  wordt ondertekend door minstens een lid van het directiecomité. 
 

2 Algemene informatie en implementatieplan (inclusief 
uitrolplan en gecombineerd gebruik van AMA met andere 
methodes) 

 

Naast algemene informatie, bevat dit onderdeel gegevens die moeten aantonen dat de nodige 
structuren en processen binnen de instelling aanwezig zijn om een tijdige en correcte 
ingebruikname van AMA te verzekeren.  Hiertoe dient de instelling onder meer volgende 
informatie over te maken : 

2.1 De coördinaten van een contactpersoon met betrekking tot het aanvraagdossier ; 

2.2 De juridische structuur van de instelling (eventuele binnen- en buitenlandse 
dochters/ buitenlandse kantoren) met opgave van de betrokken host-
toezichthouders; 
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2.3 Een gedetailleerd overzicht van de organisatorische structuur van de instelling. Dit 
document presenteert met betrekking tot operationeel risico onder meer : 
o De corporate governance aspecten, de organisatie van het risicobeheer, de 

interne rapporteringscircuits, de organisatie van de interne documentatie, de 
organisatie van de ontwikkeling, validatie, implementatie en opvolging van de 
risicometing- en risicobeheerssystemen, enz… ; 

o Hoe de beheersstructuur (bv. bedrijfslijnen) in voorkomend geval de juridische 
structuur (bv. dochters/kantoren) en de geografische structuur (bv. buitenlandse 
dochters/kantoren) doorkruist . 

2.4 Aanduiding of er alleenstaande AMA modellen gebruikt worden voor significante 
dochtermaatschappijen, dan wel of de berekening voor in principe de hele groep 
vanuit een geconsolideerd AMA model gebeurt ; 

2.5 Een gedetailleerd overzicht van de benaderingen die per dochter, kantoor en/of 
bedrijfslijn gebruikt zullen worden, met in voorkomend geval een geargumenteerde 
aanvraag voor een tijdelijk (omwille van uitrol van AMA) of permanent gecombineerd 
gebruik van AMA met andere benaderingen, onder meer :  
o Overzicht per juridische entiteit welke bedrijfslijnen aanwezig zijn en welke 

benadering gevolgd zal worden (indien relevant ook te specifiëren voor 
kantoren); 

o Lijst van de binnen- en buitenlandse dochters, de kantoren en/of de bedrijfslijnen 
die van bij de aanvang opgenomen worden in de AMA-berekeningen op 
groepsniveau (eventueel speciale vermelding van dergelijke entiteiten die lokaal 
een andere benadering volgen, maar die toch de nodige gegevens aanleveren 
en opgenomen worden in de AMA-berekeningen op groepsniveau) met 
opgave van het relatief belang van die dochters, kantoren, bedrijfslijnen ; 

o Lijst van de binnen- en buitenlandse dochters, de kantoren en/of de bedrijfslijnen 
die voorlopig of definitief niet worden opgenomen in de AMA-berekeningen op 
groepsniveau met opgave van het relatief belang van die dochters, kantoren, 
bedrijfslijnen ; 

o Gedetailleerde tijdshorizon van de uitrol van de AMA naar de entiteiten die op 
implementatiedatum voorlopig nog niet in de AMA worden opgenomen . 

 
Het relatief belang (de omvang) van de betreffende entiteiten wordt opgevraagd om te 
kunnen nagaan of AMA op het ogenblik van de ingebruikname en aan het einde van de 
uitrolperiode op een significant deel van de operationele risico’s en een aanzienlijk deel 
van de activiteiten wordt toegepast.  

2.6 Beschrijving van het plan met betrekking tot de implementatie vanaf de aanvang van 
de voorbereiding ter invoering van de nieuwe eigen-vermogensvereisten tot het 
afronden van het uitrolplan. Het implementatieplan dient, zowel met betrekking tot 
het verleden als tot de toekomst, gegeven de relevantie voor de huidige stand van 
zaken, duidelijke timing en inhoud van onder meer volgende aspecten te 
beschrijven: 
o Organisatie van de implementatie (verdeling van verantwoordelijkheden, enz.) ; 
o Ontwikkeling van operationeel risico beheerprocessen, onder meer voor data-

collectie ; 
o Ontwikkeling van de meetmethode ; 
o ICT-implementatie met betrekking tot operationeel risicobeheer en 

metingdoeleinden ; 
o Formele interne acceptatie van het meetsysteem voor operationeel risico ; 
o Opleiding en beschikbaarheid van medewerkers, incl. management ; 
o Het gebruik van de interne meetsystemen (“use test” en “parallel run”) ; 
o Belangrijke mijlpalen in het implementatieproces ; 
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o Argumentatie voor de volgorde van de uitrol van de juridische entiteiten en 
bedrijfslijnen zoals in het overzicht in 2.5 is weergegeven . 

 

De instelling dient een documentatielijst bij het aanvraagdossier 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 Documentatie van het intern meetsysteem 

3.1 Algemeen overzicht 
 
Het dossier dient onder meer de hiernavolgende informatie te bevatten.  

3.1.1 Overzicht van de gehanteerde definities voor operationeel risico, verliezen (losses), 
bedrijfslijnen (business lines), gebeurtenissen (events) en andere relevante begrippen ; 

3.1.2 Algemene niet-mathematische beschrijving van het model en motivering van de keuze 
voor het model ;  

3.1.3 Mathematische beschrijving van het model, de theorie, de veronderstellingen en/of 
mathematische en empirische beginselen ; 

3.1.4 Beschrijving en argumentatie van de behandeling van de kwalitatieve elementen in het 
meetsysteem, en een indicatie van het relatieve belang ervan ; 

3.1.5 Indicatoren voor de voorspelkracht van het model en een indicatie van de 
omstandigheden waaronder het model niet doeltreffend werkt ; 

3.1.6 Beschrijving van het ontwikkelingsproces voor de modellen met aandacht voor de 
betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden en de interne documentatievereisten ; 

3.1.7 Beschrijving van het goedkeuringsproces voor de modellen met aandacht voor de 
betrokken partijen en hun verantwoordelijkheden, de interne documentatievereisten en 
de procedure voor goedkeuring . 

 

3.2 Gedetailleerde informatie  

3.2.1 Het incorporeren van de vier elementen 
 
Een beschrijving van hoe de vier elementen (interne verliesgegevens, externe verliesgegevens, 
scenarioanalyse en factoren inzake bedrijfsomgeving en interne controle) in de AMA gebruikt 
worden, met onder meer volgende aandachtspunten : 

3.2.1.1 Interne verliesgegevens 

3.2.1.1.1 Beschrijving en motivering van de aard van de ingezamelde interne verliesgegevens, 
de observatieperiode, de gehanteerde minimumdrempels, de maatregelen die de 
juistheid, volledigheid en blijvende relevantie van de historische gegevens 
waarborgen, enz. ; 
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3.2.1.1.2 Criteria voor de toewijzing van de verliesgegevens aan de reglementair vastgelegde 
acht bedrijfslijnen en zeven soorten gebeurtenissen (event types) ;  

3.2.1.1.3 Beschrijving van de wijze waarop operationele verliezen die verband houden met 
krediet- of marktrisico’s al dan niet worden opgenomen in de berekening van het 
eigen-vermogensvereiste voor operationeel risico ; 
beschrijving van de gehanteerde criteria en aanduiding van de verantwoordelijke voor 
het vastleggen en opvolgen van deze criteria ; 

3.2.1.2 Externe verliesgegevens 

3.2.1.2.1 Beschrijving en motivering van de aard en bronnen van de gebruikte externe 
verliesgegevens ;  

3.2.1.2.2 Beschrijving van de wijze waarop de externe gegevens verwerkt worden in het 
meetsysteem, inclusief eventuele herijkingsmaatregelen (scaling) die de externe 
gegevens relevant maken voor de instelling  ; 

3.2.1.2.3 Maatregelen die de blijvende relevantie van het gebruik van externe gegevens 
warborgen . 

3.2.1.3 Scenarioanalyse 

3.2.1.3.1 Beschrijving van de wijze waarop scenarioanalyses, al dan niet als aanvulling van de 
intern en extern ingezamelde verliesgegevens, verwerkt worden in het meetsysteem ; 

3.2.1.3.2 Procedures met betrekking tot het opstellen, valideren, toepassen en wijzigen van 
scenario’s ; 

3.2.1.3.3 Opgave van de gehanteerde scenario’s . 

3.2.1.4 Factoren inzake bedrijfsomgeving en interne controlesystemen 

3.2.1.4.1 Beschrijving van de wijze waarop de factoren inzake bedrijfsomgeving en interne 
controlesystemen verwerkt worden in het meetsysteem ; 

3.2.1.4.2 Procedures met betrekking tot het kiezen, valideren, toepassen en wijzigen van de 
factoren ;  

3.2.1.4.3. Opgave van de factoren die in dit verband werden gekozen, met bijhorende 
argumentatie . 

3.2.1.5 Combinatie van de vier elementen 

Beschrijving van de wijze waarop de vier elementen gecombineerd en eventueel gewogen 
worden in het meetsysteem, met aanduiding of deze combinatiewijze eventueel verschilt 
naargelang de bedrijfslijnen en/of het soort gebeurtenis en/of andere meeteenheden die als basis 
dienen voor het model. 
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3.2.2  Correlaties 

3.2.2.1 Motivatie en onderbouwing voor het eventueel in rekening nemen van diversificatie-
effecten (correlaties) voor de berekening van het eigen-vermogensvereiste voor 
operationeel risico ; 

3.2.2.2 Wijze van berekening van de correlaties en de belangrijkste gebruikte 
veronderstellingen ; 

3.2.2.3 Proces van validatie van correlatieveronderstellingen en van toezicht op het behoud 
van hun deugdelijkheid en relevantie ; 

3.2.2.4 Wijze waarop de correlaties concreet in de eigenlijke berekening van het eigen-
vermogensvereiste worden verwerkt . 

 

3.2.3 Verzekeringen 

3.2.3.1 Beschrijving van het beleid inzake gebruik van verzekeringen ter indekking van het 
operationeel risico ; 

3.2.3.2 Beschrijving van de getroffen maatregelen opdat de inrekeningneming van 
verzekeringspolissen in de berekeningen zou beantwoorden aan de gestelde 
voorwaarden ; 

3.2.3.3 Wijze waarop de verzekeringspolissen concreet in de eigenlijke berekening van het 
eigen-vermogensvereiste worden verwerkt . 

 

3.2.4 Verwacht verlies 

3.2.4.1 Beschrijving van de behandeling van zowel verwachte als onverwachte verliezen in het 
meetsysteem ; 

3.2.4.2 Methodologie voor het meten van verwacht verlies ; 

3.2.4.3 In voorkomend geval, beschrijving van de interne bedrijfspraktijken van de instelling ter 
dekking van het verwachte verlies en argumentatie om die praktijken als een valabel 
alternatief te mogen aanvaarden voor een dekking door reglementair eigen vermogen .  

 

3.2.5 Validatie 

3.2.5.1 Beschrijving van de procedure met betrekking tot de validatie om onder meer na te 
gaan of beantwoord wordt aan de kwalitatieve en kwantitatieve voorwaarden voor 
gebruikmaking van de AMA , waarbij minimaal volgende elementen aan bod komen; 

o De eventuele betrokkenheid in de validatie van risicobeheer, interne audit en 
eventuele andere interne of externe partijen en hoe het aspect onafhankelijkheid 
werd meegenomen in de validatie ; 

o Eindverantwoordelijke voor de validatie ; 
o Gebruikte kwalitatieve en kwantitatieve technieken  ; 
o Opvolgen van resultaten en robuustheid van het model ; 
o Procedure met betrekking tot wijzigingen aan het model ; 
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o Beschrijving van de resultaten van de laatste validatie. 
 
In bijlage dient tevens het meest recente validatieverslag te worden toegevoegd. 
 

3.3 Allocatie van het berekende eigen-vermogensvereiste 

Beschrijving en argumentatie van de methode om het berekende eigen-vermogensvereiste voor 
operationeel risico toe te wijzen aan de verschillende entiteiten van de groep waarbij minimaal 
volgende elementen aan bod komen : 

o Omzetting van bedrijfslijnen naar juridische entiteiten ; 
o Manier van toewijzing van diversificatievoordelen ; 
o Wijze waarop in de allocatie rekening gehouden wordt met het risico van de 

entiteit . 
 

4 Controle omgeving  

4.1 Corporate governance 

4.1.1 Beschrijving van de betrokkenheid van het hoger management in het operationeel 
risicobeheer, met onder andere de vertegenwoordiging in relevante risicocomité’s, 
opdracht, verantwoordelijkheden en bevoegdheden ; 

4.1.2 Beschrijving van opdracht en verantwoordelijkheden van de dienst(en) van de instelling 
belast met het operationeel risicobeheer en de plaats ervan binnen de structuur van de 
instelling en hoe dit een implicatie heeft op de onafhankelijkheid van de betrokken dienst; 

4.1.3 Overzicht en organisatie van de rapportering van informatie naar het hoger management 
van de instelling, onder meer op basis van de informatie gegenereerd uit de interne 
modellen ; 

4.1.4 Beschrijving van de activiteiten van interne audit op het vlak van operationeel risico. In 
bijlage dient een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken (ex post overzicht) en het 
auditplan (ex ante benadering) met betrekking tot operationeel risico toegevoegd te 
worden . 

 

4.2 Het gebruik van de interne meetsystemen (use test) 

4.2.1 Beschrijving van de wijze waarop de instelling het intern operationeel risicomeetsysteem 
geïntegreerd heeft in haar dagelijks risicobeheerproces ; 

4.2.2 Bevestiging dat het gebruik van het operationeel risico meetsysteem niet beperkt wordt 
tot reglementaire doeleinden ; 

4.2.3 Beschrijving van de wijze waarop het operationeel risico meetsysteem zal kunnen 
evolueren naarmate de ervaring van de instelling met risico management technieken en 
oplossingen vergroot ; 

4.2.4 Beschrijving van de wijze waarop het operationeel risico raamwerk het beheer van het 
operationeel risico binnen de instelling ondersteunt en verbetert ; 
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4.2.5 Beschrijving van de wijze waarop het risicomeetsysteem voordelen oplevert voor het 
beheer en de controle van het operationeel risico . 

 

4.3 Gegevensbeheer en ICT-systemen inzake operationeel risico  

4.3.1 Beschrijving (diagram) van de gegevens (data) architectuur (verzamelen van data, 
bewaren en relevante data voor de berekeningen samenbrengen); overzicht van de data-
flows tussen de verschillende systemen met aanduiding van eventuele manuele 
tussenkomsten ; 

4.3.2 Overzicht van de data controles (op volledigheid, juistheid, integriteit, …) en back-up 
faciliteiten ; 

4.3.3 Overzicht van de maatregelen om continue datakwaliteit te verzekeren . 
 

5 Zelfbeoordeling 
 
Opdat de instelling kan verklaren dat ze “broadly compliant” is met alle kwalitatieve en 
kwantitatieve vereisten voor het gebruik van de AMA voor operationeel risico, voert ze onder 
meer aan de hand van de validatie van het model en het onderzoek van interne audit, een 
volledige zelfbeoordeling uit en voegt ze volgende informatie toe in het aanvraagdossier : 

5.1 Bevestiging dat een volledige zelfbeoordeling van de reglementaire kwalitatieve en 
kwantitatieve vereisten heeft plaatsgevonden ;  

5.2 Beschrijving van het zelfbeoordelingsproces zoals het binnen de instelling 
plaatsvond (beschrijving van aanpak,  onafhankelijke eenheid die het onderzoek 
heeft uitgevoerd al dan niet ondersteund door interne/externe audit/consultant, 
interne documentatievoorzieningen, …) ;  

5.3 Overzicht van de niet-voldane vereisten met indicatie van hun materialiteit; overzicht 
van de stappen (met vooropgestelde timing) die ondernomen zullen worden opdat 
de instelling aan de vereisten zal voldoen ;  

5.4 Interne planning voor een herhaling van de zelfbeoordeling opdat de instelling 
verzekerd is van het voldoen aan de vereisten op een continue basis . 

 

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

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

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

basisindicatorbenadering en volgens de standaardbenadering ; 
• Impact van correlaties in de AMA-berekeningen ; 
• Impact van verzekeringen in de AMA-berekeningen ; 
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• Omvang van verwacht verlies en aanduiding of het werd opgenomen in het berekende 
eigen-vermogensvereiste ; 

• Toewijzing van het eigen-vermogensvereiste aan de verschillende entiteiten van de 
groep die op hun niveau onderworpen zijn aan de CRD . 

 
 
In voorkomend geval : resultaten van een impactberekening van de eigen-vermogensvereisten 
voor operationeel risico voor de juridische entiteiten in de groep die een afzonderlijke AMA 
berekenen (eventueel op sub-geconsolideerde basis), met ter vergelijking het eigen-
vermogensvereiste zoals berekend volgens de basisindicatorbenadering en volgens de 
standaardbenadering voor die entiteiten. 
 
 
 

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


