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Mededeling  NBB_2011_05  dd.  27 oktober 2011 
 

Prudentiële verwachtingen voor een gezond beheer van het operationeel risico 

Toepassingsveld: 

Deze mededeling is gericht aan de kredietinstellingen, met inbegrip van niet-EER-bijkantoren, 
de beursvennootschappen, de financiële holdings en de vereffeningsinstellingen en met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. 

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 "Principles for the 
Sound Management of Operational Risk " en van de intentie van de NBB om de richtsnoeren 
die worden aangehaald in dat document te hanteren bij haar prudentieel toezicht op het beheer, 
door de instellingen, van hun operationeel risico. 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Eind juni 2011 publiceerde het Bazels Comité voor Bankentoezicht het hierbij gevoegde document 
getiteld Principles for the Sound Management of Operational Risk. Het document is een update van het 
bestaande document Sound practices for the Management and Supervision of Operational Risk van 
2003, en bevat aanbevelingen in verband met het beheer van de operationele risico's. 

Verdeeld over de topics fundamental principles, governance, risk management environment en role of 
disclosure, biedt het document in concreto 11 richtsnoeren aan die telkens uitvoerig worden toegelicht. 

De wijzigingen en aanvullingen t.a.v. de versie van 2003 vloeien onder meer voort uit de ervaringen die 
internationaal werden opgedaan bij het nazicht van de naleving van de kwalitatieve voorwaarden voor het 
gebruik van sommige berekeningsmethodes onder de eerste pijler van het Basel Capital Accord (zie 
bijvoorbeeld §§ 24-27 over het OPR framework en § 39 over mogelijke tools).  

Daarnaast was er de behoefte om voortaan over een omvattend document te beschikken met cross 
references naar een aantal reeds bestaande Bazeldocumenten die raakpunten vertonen met het 
operationeel risico (zie bijvoorbeeld §§ 51-53 over IT; § 54 over outsourcing; §§ 55-56 over OPR 
mitigation; §§ 57-59 over business resiliency and continuity). Ook werden de definities (termen zoals 
operational risk, management, ...) gestroomlijnd met die van de andere Bazeldocumenten. 
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De NBB is van oordeel dat de inhoud van het Bazeldocument deel uitmaakt van de prudentiële 
verwachtingen die ze heeft voor de toepassing van artikel 20 (organisatie) van de wet van 22 maart 1993 
op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, van artikel 62 van de wet van 6 april 1995 
inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, en van artikel 10 van het 
koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. 

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 als 
referentiedocument rekening zal houden met de richtsnoeren zoals verwoord in het nieuwe 
Bazeldocument, zoals ze voorheen rekening hield met het document van 2003. 

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_05-1 / Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound 
Management of Operational Risk, June 2011. 

 


