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Richtsnoeren voor het beheer van de operationele risico's die verbonden 
zijn aan de marktactiviteiten  

 

1. Inleiding 

1. Volgens artikel 22 van Richtlijn 2006/48/EG (CRD) eisen de bevoegde 
autoriteiten van de lidsta(a)t(en) van herkomst "dat er in elke 
kredietinstelling solide governance systemen bestaan, waaronder een 
duidelijke organisatorische structuur met duidelijk omschreven, 
transparante en samenhangende verantwoordelijkheden, effectieve 
procedures voor de detectie, het beheer, de bewaking en verslaglegging 
van de risico's waaraan zij blootstaat of bloot kan komen te staan, en 
adequate interne controle procedures, zoals een goede administratieve en 
boekhoudkundige organisatie. Deze systemen en procedures zijn 
gedetailleerd uitgewerkt en staan in verhouding tot de aard, omvang en 
complexiteit van de werkzaamheden van de kredietinstelling." 

2. Zoals in elk bedrijfstype is de deugdelijkheid van de governance 
mechanismen en van de interne controle systemen van cruciaal belang voor 
het risicobeheer, voor de voorkoming van operationele risico's verbonden 
aan marktactiviteiten en voor de matiging van de impact van deze risico's 
op de instelling. Marktgebonden operationeel risico gebeurtenissen worden 
vaak geassocieerd met rogue trading, niet-toegestane transacties of 
transacties met een hoge leverage, complexe instrumenten, nieuwe 
producten, modelrisico's en een snelle toename van het aantal transacties. 
Sommige instellingen richten hun aandacht op het marktrisico en hechten 
onvoldoende belang aan een deugdelijk beheer van de operationele risico's. 

3. Voorbeelden uit het verleden en het heden tonen aan dat wanneer de 
basisbeginselen van een degelijke corporate governance niet in acht 
worden genomen, de impact van aan de marktactiviteiten verbonden 
operationeel risico gebeurtenissen zeer groot kan zijn, waardoor de winst 
van de instelling of de voortzetting van een activiteitsgebied of het 
voortbestaan  van de instelling zelf in het gedrang kan komen. 

4. Tegen die achtergrond zijn de overkoepelende beginselen inzake corporate 
governance, als bedoeld in hoofdstuk 2 van de Guidelines on the 
Application of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) under 
Pillar 2 (door het CEBS gepubliceerd in januari 2006), de High-level 
Principles for Risk Management (door het CEBS gepubliceerd in 
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februari 2010) en de High-level Principles for Remuneration Policies (door 
het CEBS gepubliceerd in april 2009)1 de voornaamste referentie-
instrumenten die de instellingen zouden moeten gebruiken, op een 
algemeen niveau, voor hun risicobeheer en -beheersing, en met name voor 
de voorkoming en de matiging van operationele risico's verbonden aan 
marktactiviteiten. 

5. Dit document vult die overkoepelende richtsnoeren aan met meer 
specifieke beginselen en uitvoeringsmaatregelen voor de detectie, 
inschatting, beheersing en bewaking van operationele risico's verbonden 
aan marktactiviteiten. 

6. Dit document vestigt in het bijzonder de aandacht op de verwachtingen van 
de toezichthouders met betrekking tot specifieke regelingen, procedures, 
mechanismen en systemen ter voorkoming en matiging van operationele 
risico's verbonden aan trading. De problematiek wordt benaderd vanuit drie 
invalshoeken: governance mechanismen (hoofdstuk 2), interne controle 
(hoofdstuk 3) en rapporteringssystemen (hoofdstuk 4).  

7. Mensen, procedures, systemen en externe gebeurtenissen zijn drivers voor 
operationele risico's. De beheersinspanningen en -maatregelen  om de 
operationele risico's verbonden aan de marktactiviteiten te voorkomen of te 
matigen, zijn gericht op deze drivers, terwijl deze drivers ook worden 
gebruikt voor het beheer van de marktrisicoposities. Deze 
interconnectiviteit zou de indruk kunnen wekken dat sommige van de 
beginselen die in deze richtsnoeren zijn opgenomen, ook gelden voor het 
beheer van het marktrisico of zelfs van het kredietrisico. 

8. Dit document beperkt zich echter tot het beheer van operationele risico's 
verbonden aan marktactiviteiten en geldt niet voor het beheer van andere 
types van risico's die gewoonlijk verbonden zijn aan marktactiviteiten2. De 
Guidelines on the Scope of Operational Risk and Operational Risk Loss 
(door CEBS gepubliceerd in september 2009, ook het "Compendium" 
genoemd3) bevatten gedetailleerde richtsnoeren voor de afbakening tussen 

                                                 

1  The Guidelines on Supervisory Review Process (GL03), de High Level Principles for 
Risk Management en de High Level Principles on Remuneration Policies kunnen 
gedownload worden via de volgende links: http://www.c-ebs.org/getdoc/00ec6db3-
bb41-467c-acb9-8e271f617675/GL03.aspx, http://www.c-
ebs.org/documents/Publications/Standards---Guidelines/2010/Risk-
management/HighLevelprinciplesonriskmanagement.aspx en http://www.c-
ebs.org/getdoc/34beb2e0-bdff-4b8e-979a-5115a482a7ba/High-level-principles-for-
remuneration-policies.aspx. 

2 Een van de fundamentele beginselen van het marktrisicobeheer is dat er voor de 
nettorisicoposities passende limieten worden vastgelegd en dat die limieten strikt 
worden opgevolgd, gebruikt en nageleefd. De governanceaspecten en de behoeften 
die uit deze beginselen voortvloeien (bv. het opzetten van adequate systemen voor 
de risico-opvolging en -beheersing) komen in dit document niet aan bod. 

3 Het Compendium is beschikbaar via de volgende link: http://www.c-
ebs.org/getdoc/0448297d-3f85-4f7d-9fa6-c6ba5f80895a/CEBS-
2009_161_rev1_Compendium.aspx. 
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het operationeel risico en het marktrisico. Die guidelines kunnen dus 
opheldering verschaffen over de aard van de operationele risico's die 
verbonden zijn aan de marktactiviteiten, en met name over de reikwijdte 
van operationele verliezen4, en op die manier een beter inzicht geven in de 
reikwijdte van dit document. 

9. Meer in het algemeen moeten de instellingen alle risico's adequaat beheren. 
Daarom worden de operationele risico's in sommige gevallen beheerd door 
de business units, terwijl de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging 
van een passend kader voor het beheer van het operationeel risico bij het 
leidinggevend orgaan of bij de toezichts- en ondersteunende functies ligt 
(zie punt 12), en meer bepaald bij de onafhankelijke functie die instaat 
voor het beheer van het operationeel risico. 

10. Hoewel deze richtsnoeren van belang zijn voor alle instellingen, moet bij de 
toepassing ervan rekening worden gehouden met het 
proportionaliteitsbeginsel5. Bijgevolg moet de mate van geavanceerdheid 
van de governancemechanismen, van de interne controle en van de 
rapporteringssystemen voor het beheer van de operationele risico's die 
verbonden zijn aan de marktactiviteiten, aangepast zijn aan de complexiteit 
en de omvang van deze activiteiten bij elke instelling. 

11. CEBS verwacht van haar leden dat zij deze richtsnoeren voor het beheer 
van de operationele risico's verbonden aan de marktactiviteiten tegen 
30 juni 2011 omzetten. CEBS is zich ervan bewust dat deze omzetting vergt 
dat niet alleen bepaalde nationale richtsnoeren maar ook bepaalde 
toezichtsprocedures worden aangepast.  

 

  

                                                 

4  Wat de wisselwerking betreft tussen het operationeel risico en de andere types van 
risico's onder pijler 1, behandelt de CRD de afbakening tussen het operationeel risico 
en het krediet- en marktrisico, voor de instellingen die gebruik maken van een 
geavanceerde meetbenadering (AMA). De CRD voorziet in een verschillende 
behandeling voor de twee soorten afbakeningen: de operationele verliezen die 
verbonden zijn aan kredieten moeten niet gedekt worden door eigen vermogen dat 
bestemd is voor de dekking van het operationeel risico (zolang zij als kredietrisico 
worden behandeld bij de berekening van het minimum reglementair eigen 
vermogen); de gebeurtenissen die zich op de grens tussen het operationeel risico en 
het marktrisico bevinden, worden voor de berekening van het reglementair eigen 
vermogen echter beschouwd als operationele risico's.  

5  Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de richtsnoeren voor de instellingen en de 
toezichthouders moeten worden toegepast rekening houdend met de aard, de 
omvang en de complexiteit van de activiteiten van de instellingen (zie CEBS 
Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2). 
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2. Governance mechanismen  

Principe 1. Het leidinggevend orgaan6 moet zich bewust zijn van de 
reële of potentiële operationele risico's die verbonden zijn aan de 
marktactiviteiten. Het moet een organisatorische structuur, interne 
controles en een rapporteringssysteem opzetten en onderhouden die 
passend zijn voor de detectie, inschatting, beheersing en bewaking van 
operationele risico's verbonden aan marktactiviteiten. 

12. Conform punt 602 van de GL10 van het CEBS kan het leidinggevend orgaan 
indien nodig specifieke comités oprichten waaraan het bepaalde aspecten 
van het beheer van operationele risico's verbonden aan marktactiviteiten 
delegeert. Deze comités moeten:  

 over de nodige menselijke en materiële middelen beschikken om de 
opdrachten uit te voeren die aan hen zijn toegewezen. De leden van 
deze comités die toezichts- en ondersteunende functies uitoefenen 
(zie punt 13), vervullen een centrale rol in deze comités, hetzij door 
hun aantal, hetzij door hun rol in het comité, waardoor zij de 
activiteiten van de frontoffice aan een kritisch onderzoek kunnen 
onderwerpen;  

 voldoende armslag hebben om alle zaken te behandelen die van 
belang zijn voor de doeltreffendheid van het beheer van de 
operationele risico's verbonden aan de marktactiviteiten. Tot het 
takenpakket van de comités behoort ook het onderzoek van het 
beleid dat de instelling voert op het vlak van aanwerving, 
personeelsaffectatie, deontologie en verloning (inclusief bonussen);  

 toegang hebben tot de informatie die geleverd wordt door de 
rapporteringssystemen en de internecontrolesystemen, met inbegrip 
van de waarschuwingen die naar de toezichthouders worden 
gestuurd; en 

 het leidinggevend orgaan ondersteunen bij zijn beslissingen met 
betrekking tot de detectie, inschatting, beheersing en bewaking van 
de operationele risico's.  

13. De organisatorische structuur moet zorgen voor een passende scheiding 
tussen de taken van de frontoffice en die van de functies die instaan voor 
de ondersteuning, de verificatie en de bewaking van de transacties 
(bijvoorbeeld de operationele diensten, de diensten die instaan voor de 
afwikkeling, de juridische en financiële diensten, de risicobeheersing, de 
compliance en de interne en externe audit; deze functies worden hierna 
aangeduid met de term "toezichts- en ondersteunende functies"). De 
instellingen moeten overwegen of een passende fysieke scheiding tussen de 
functies (bv.: het frontofficepersoneel zou geen fysieke toegang mogen 
hebben tot de informaticasystemen, printers en documentatie van de 

                                                 

6  De term "leidinggevend orgaan", waarmee het hoogste leidinggevende niveau van de 
instelling wordt bedoeld, wordt in dit document gebruikt in de betekenis van 
verschillende mogelijke structuren, zoals monistische of dualistische raden (zie ook de 
CEBS Guidelines on the Application of the Supervisory Review Process under Pillar 2 
(GL03)). 
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backoffice zonder dat er backofficepersoneel aanwezig is) de toepassing 
van de regels met betrekking tot de takenscheiding zou bevorderen. De 
taken moeten op passende wijze worden toegewezen aan de toezichts- en 
ondersteunende functies en aan individuele medewerkers. Bij het aangaan 
en verwerken van de transacties zien de instellingen erop toe dat de 
activiteiten die aanleiding kunnen geven tot belangenconflicten, door 
verschillende personen worden uitgevoerd.  

14. De instellingen zorgen ervoor dat de toezichts- en ondersteunende functies 
adequaat georganiseerd zijn, rekening houdend met hun 
toezichtsdomeinen. Indien deze functies verdeeld zijn over verschillende 
eenheden, moet dit op passende wijze gecompenseerd worden, om te 
garanderen dat de controles doeltreffend en transparant zijn en alle 
belangrijke activiteiten dekken. De instellingen moeten er rekening mee 
houden dat: 

 de integratie van de toezichts- en ondersteunende functies en de 
samenwerking tussen deze functies, in het bijzonder op financieel 
vlak en op het gebied van risicobeheersing, de kwaliteit van het 
toezicht op de marktactiviteiten kan verbeteren en bij kan dragen tot 
een globaler beeld van deze activiteiten; 

 indien de toezichts- en ondersteunende functies worden afgestemd 
op de business lines, dit aanleiding kan geven tot dubieuze praktijken 
(bv.: in de bevestigingsprocedure en op het vlak van de margin 
calls). Wanneer de toezichts- en ondersteunende functies aan een 
grotere entiteit worden toevertrouwd, kunnen deze dubieuze 
praktijken in voorkomend geval beter aan de kaak worden gesteld. 
De verantwoordelijkheden binnen deze grotere entiteit moeten 
evenwel op een zodanige wijze worden toegewezen en 
geformaliseerd dat leemten in het controlekader worden vermeden. 
De instelling (bv. de interne audit) gaat na of de verschillende 
toezichts- en ondersteunende functies alle belangrijke activiteiten 
dekken en of er doeltreffende procedures worden toegepast;  

 de goede organisatie van de belangrijke naverwerkingsprocedures en 
met name van de backoffice en de boekhouding van cruciaal belang 
is voor de deugdelijkheid van de controles. 

 

Principe 2. Met name in de frontoffice moet het leidinggevend orgaan 
een cultuur stimuleren die gericht is op de matiging van de operationele 
risico's verbonden aan de marktactiviteiten.  

15. Het leidinggevend orgaan moet met name in de frontoffice hoge 
professionele standaarden opleggen en een gezonde risicocultuur 
stimuleren, om professioneel en verantwoordelijk gedrag aan te moedigen. 
Dit houdt onder meer in dat er passende beleidslijnen en procedures 
worden ontwikkeld en toegepast die regels (vaak gedragsregels (codes of 
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conduct)) bevatten voor de relaties tussen de traders7 en hun 
tegenpartijen, en dat er opleidingsprocedures worden ingevoerd.  

16. Op het vlak van de verloven en de personeelsbewegingen moeten er 
passende beleidslijnen en procedures worden ontwikkeld en toegepast, die 
ook regelmatig worden bewaakt. Zo  

 wordt het als een goede praktijk beschouwd de traders te verplichten 
gedurende minstens twee opeenvolgende weken per jaar afwezig te 
zijn (vakantie, desk holiday of andere afwezigheid van kantoor of 
stopzetting van de tradingactiviteit, waarbij het ook verboden is 
mobiele apparatuur te gebruiken om toegang te krijgen tot de 
tradingsystemen), aangezien de traders tijdens deze periode fysiek 
verhinderd worden hun eigen activiteitsboeken bij te houden of te 
waarderen en  de verantwoordelijkheid hiervoor tijdelijk 
overgenomen wordt door iemand anders; 

 moet elke overdracht van personeel tussen de frontoffice, middle-
office, backoffice en IT-diensten adequaat worden opgevolgd. De 
risico's die kunnen voortvloeien uit dergelijke overdrachten, vooral 
binnen eenzelfde activiteits- of productlijn, moeten gecompenseerd 
worden door passende controleprocedures. 

 

Principe 3. De hoogste leiding8 moet ervoor zorgen dat zijzelf en het 
personeel van de toezichts- en ondersteunende functies voldoende 
inzicht hebben en over de nodige vaardigheden, bevoegdheden en 
incentives beschikken om de activiteiten van de traders op 
doeltreffende wijze te kunnen controleren.  

17. Om hun taken te kunnen vervullen, moeten de leden van de hoogste leiding 
de nodige kennis en vaardigheden verwerven, onderhouden en uitdiepen. 
Dit houdt in dat ze een goed inzicht hebben in de potentiële en reële 
operationele risico's die verbonden zijn aan de marktactiviteiten, met 
inbegrip van de operationele risico's die verbonden zijn aan de activiteiten 
van de frontoffice, aan de afwikkelingsprocedures en aan nieuwe producten 
en procedures.  

18. Het personeel van de toezichts- en ondersteunende functies moet de 
nodige kwalificaties hebben om de effectieve tenuitvoerlegging van de 
controleprocessen en -procedures te ondersteunen. Dit houdt in dat er een 

                                                 

7  De term "trader" staat ook voor het ander personeel dat betrokken is bij de 
marktactiviteiten van de frontoffice, zoals structurers en dealers. 

8  Volgens punt 413 van de Guidelines on the implementation, validation and assessment 
of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches 
(http://www.c-ebs.org/getdoc/5b3ff026-4232-4644-b593-d652fa6ed1ec/GL10.aspx), 
wordt met de term "leidinggevend orgaan" het hoogste bestuursniveau van de 
instelling bedoeld. De term "hoogste leiding" (niet gedefinieerd in de CRD) moet 
opgevat worden als het bestuursniveau onder dat van het leidinggevend orgaan. 
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passend aanwervingsbeleid wordt gevoerd, dat er maatregelen worden 
genomen om het gekwalificeerd personeel in de toezichtsfuncties te 
behouden, en dat er passende opleidingen worden verstrekt. 

19. De instellingen moeten de mogelijkheid overwegen om op het niveau van 
de toezichts- en ondersteunende functies incentivemechanismen in te 
voeren om goede prestaties te belonen. De personeelsleden die 
toezichtsfuncties uitoefenen zijn onafhankelijk van de business units die zij 
controleren. Hun loon moet dus afhankelijk zijn van de verwezenlijking van 
de objectieven die voor hun functies zijn vastgelegd, en losstaan van de 
prestaties van de business units die zij controleren. 

 

Principe 4. Bij de vastlegging van de objectieven voor en de beoordeling 
van de prestaties van de individuele medewerkers en van de business 
units die marktactiviteiten uitoefenen, moet rekening worden gehouden 
met het operationeel risico.  

20. De instellingen moeten op de verschillende hiërarchische niveaus, te 
beginnen met de frontoffice, het juiste evenwicht vinden tussen 
rendementsdrivers en een cultuur inzake operationeel risico of 
risicotolerantie.  

21. De instellingen kunnen bijvoorbeeld een maximaal aanvaardbaar niveau 
van operationeel risico vastleggen en in functie daarvan de objectieven van 
de managers, traders en business units vastleggen. Ook bij de toekenning 
van hun variabel loon zouden de instellingen rekening kunnen houden met 
het niveau van operationeel risico. Hiervoor zouden de instellingen zich 
kunnen baseren op het geobserveerde niveau van operationele verliezen of 
ze zouden limieten voor het operationeel risico kunnen vastleggen, 
uitgaande van belangrijke risico-indicatoren, scorecardingtools, 
alarmniveaus, enz. Deze doelstellingen en limieten moeten in 
overeenstemming zijn met de risicostrategie en de globale risicoappetijt 
van de instelling.  
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Principe 5. Voor de interne controle en de rapporteringssystemen is het 
van essentieel belang dat de instelling een proactieve houding 
aanneemt ten aanzien van fraude9 of verdachte marktactiviteiten.  

22. De instellingen maken een analyse van de mogelijke bronnen van fraude. 
Zij leggen fraudebestrijdingsmaatregelen vast die rekening houden met de 
mate waarin zij blootgesteld zijn aan fraude als gevolg van hun 
marktactiviteiten. Afhankelijk van de omvang en de kenmerken van deze 
fraudegevoeligheid, kunnen er bepaalde maatregelen worden genomen in 
het kader van de dagelijkse controleprocedures voor de marktactiviteiten 
terwijl andere maatregelen op minder frequente maar toch regelmatige 
basis kunnen worden genomen.  

23. Hoewel de hiernavolgende voorbeelden voor het detecteren en voorkomen 
van fraude en verdachte activiteiten refereren aan  marktactiviteiten, zijn 
ze ook nuttig voor en toepasselijk op andere activiteiten van een instelling:  

 gebruik van scenario's om een beter inzicht te krijgen in de wijze 
waarop fraude kan ontstaan op verschillende niveaus van de 
organisatie, en om een beeld te krijgen van het vermogen van de 
instelling om interne en externe fraude te detecteren en te beheren; 

 regelmatig onderzoek en regelmatige analyse van fraudegevallen, 
bijvoorbeeld op basis van de opgedane ervaring (bv.: misbruiken 
m.b.t paswoorden, andere IT-beveiligingsproblemen, 
limietoverschrijdingen) en het nemen van maatregelen om de kans 
op nieuwe fraudegevallen te verkleinen;  

 een kader voor de analyse van gevallen van frauduleus 
binnendringen in de infrastructuur van de instelling, met inbegrip van 
misbruik van paswoorden of gebruikersprofielen, gebruik van fictieve 
documenten of boeking van fictieve risicoposities; 

 een specifiek programma voor het detecteren en in kaart brengen 
van frauderisico's, dat eventueel deel uitmaakt van het geïntegreerd 
kader voor het risicobeheer, en dat  aansluit bij de 
inschattingsprocedure voor operationele risico's;  

 maatregelen om het personeel te sensibiliseren voor fraude; 
 duidelijk vastleggen van de toegangsrechten en invoering van een 

infrastructuur die voldoende bescherming biedt tegen ongepaste 
interferentie van de gegevens die gebruikt worden in de procedures 
voor de naverwerking van transacties (bijvoorbeeld door fysieke of 
logische scheiding van de infrastructuur die gebruikt wordt voor de 
trading en die welke gebruikt wordt voor de  naverwerking ervan); en 

                                                 

9  In deze richtsnoeren omvat de term "fraude" zowel interne als externe fraude, als 
bedoeld in Richtlijn 2006/48/EG, bijlage X, deel V. "Interne fraude" wordt in die 
Richtlijn als volgt gedefinieerd: "Verliezen als gevolg van handelingen waarbij ten 
minste één interne partij betrokken is en waarmee wordt beoogd te frauderen, 
eigendommen te verduisteren of wet- of regelgeving of het ondernemingsbeleid te 
ontduiken of te omzeilen, met uitzondering van gebeurtenissen voortvloeiend uit 
ongelijkheid/discriminatie". De definitie van "externe fraude" luidt in die Richtlijn als 
volgt: "Verliezen als gevolg van door een derde partij gestelde handelingen met de 
bedoeling te frauderen, eigendommen te verduisteren of de wet te ontduiken".  
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 definiëren van triggers voor het onderzoek van operationele 
risicoposities, met inbegrip van de invoering van geïntegreerde en 
doeltreffende waarschuwingssystemen, zodat eventuele frauduleuze 
of verdachte activiteiten snel kunnen worden gedetecteerd en 
aangepakt. Dit is vooral van belang voor gevoelige procedures, 
activiteiten en productlijnen. 

24. De instelling moet over een escalatieprocedure beschikken, zodat de leiding 
op het juiste niveau wordt ingelicht over incidenten die het voorafbepaalde 
niveau van risicotolerantie overschrijden of die bepaalde kenmerken 
vertonen, en met name over incidenten die te wijten zijn aan fraude of een 
verdachte activiteit. 

25. Wanneer de fraude of de verdachte activiteit een bepaalde drempel 
overschrijdt of bepaalde kenmerken vertoont, moet de toezichthouder op 
de hoogte worden gebracht. De instelling kan voor die kennisgeving gebruik 
maken van de specifieke templates die in voorkomend geval opgelegd zijn 
door de toezichthouder of van de COREP-templates, indien die worden 
ingevoerd). 

 

3. Interne controle 

Principe 6. De traders initiëren enkel transacties die voldoen aan hun 
referentiekader. Voor het initiëren en het sluiten van transacties moeten 
er minimumnormen worden vastgelegd. 

26. Voor het deugdelijk beheer van de marktactiviteiten is het van essentieel 
belang dat de activiteit van elke trader of groep van traders wordt 
omschreven in een passend referentiekader. Dit referentiekader verschaft 
aan alle betrokkenen - traders, de leiding op alle niveaus, toezichts- en 
ondersteunende functies - de middelen om te controleren of de aard, de 
omvang en het totale volume van de transacties die verhandeld worden 
door elke trader of groep van traders in overeenstemming zijn met de 
limieten en de strategie die door de leiding van de instelling zijn 
vastgelegd.  

27. Een van de doelstellingen van het tradingkader voor de frontoffice is dat er 
formele regels worden opgelegd aan de traders, zodat zij over een duidelijk 
kader beschikken voor hun werkzaamheden. Via dit tradingkader kunnen er 
met name lijsten worden opgelegd van toegelaten producten, limieten 
worden vastgelegd voor het marktrisico en specifieke 
verantwoordelijkheden worden toegekend (bv. richtsnoeren m.b.t. tot het 
toezicht dat wordt uitgeoefend door de verantwoordelijken van de trading 
desks). Er moet een adequate escalatie- en controleprocedure worden 
ingesteld om eventuele afwijkingen van de toegestane activiteiten of 
limieten te onderzoeken. 

28. Over het algemeen moeten de transacties die niet beantwoorden aan de 
marktvoorwaarden (bv.: transacties met verlenging aan historische koers) 
worden beperkt qua aantal en nominale waarde. Zij moeten voldoen aan de 
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interne regels m.b.t. het type, de omvang en de structuur van de 
transacties, de kenmerken van de tegenpartijen en de communicatie met 
die tegenpartijen. Elke afwijking ten opzichte van de marktvoorwaarden 
wordt duidelijk gedocumenteerd en wordt gemeld aan de bevoegde 
toezichts- en ondersteunende functies en, indien nodig, aan de hoogste 
leiding. 

29. Het referentiekader en de minimumnormen voor de initiatie en de 
uitvoering van transacties moeten strikt worden bewaakt door de 
toezichtsfuncties. In het bijzonder moeten, zodra de transacties zijn 
gesloten, de relevante gegevens en documentatie worden overgemaakt aan 
de toezichts- en ondersteunende functies voor verificatie, bevestiging, 
afwikkeling en reconciliatie van de transacties.  

30. De telefoongesprekken die door de traders worden gevoerd over 
transacties, moeten worden opgenomen. Deze opnames moeten gedurende 
een voldoende lange periode worden bewaard. 

 

Principe 7. De vereisten op het vlak van documentatie van de 
marktactiviteiten moeten duidelijk worden vastgelegd. Juridische 
onzekerheden moeten worden beperkt, zodat de contracten zo 
afdwingbaar mogelijk zijn. 

31. Vooraleer zij beginnen te traden, bepalen de instellingen welke hun 
vereisten zijn op het gebied van documentatie. Indien er bijzondere 
schikkingen worden gevraagd door  een tegenpartij, bv. betalingen door 
derden, prime brokerage, moeten hierover, voor zover mogelijk, 
voorafgaandelijk afspraken worden gemaakt en moet dit gedocumenteerd 
worden. 

32. Wanneer er een kaderakkoord wordt gesloten met een tegenpartij, moet dit 
akkoord voor zover mogelijk wettelijk afdwingbare bepalingen bevatten met 
betrekking tot closeout netting en settlement netting. 

 

Principe 8. Over het algemeen moeten de transacties worden geïnitieerd 
en afgesloten in de marktenzaal, tijdens de tradinguren. 

33. Buiten de instelling (bv. met behulp van mobiele apparatuur) zijn 
tradingactiviteiten enkel toegestaan met inachtneming van interne regels, 
die met name betrekking hebben op de gemachtigde personen, de 
reikwijdte van de toegestane trading en de modaliteiten voor de registratie 
van de transacties. Deze regels dienen rekening te houden met de 
operationele risico's die voortvloeien uit het uitoefenen van 
tradingactiviteiten buiten de instelling. Dergelijke transacties moeten 
geïdentificeerd worden en zo snel mogelijk aan de betrokken 
toezichtsfuncties worden voorgelegd. 

34. Transacties die worden afgesloten na sluitingstijd voor de afwikkeling 
(laattijdige transacties) moeten als zodanig worden aangemerkt en 
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opgenomen worden in de risicoposities van de dag (inclusief 
daaropvolgende afwikkeling) indien zij die risicoposities aanzienlijk 
wijzigen. De gegevens en de documentatie over laattijdige transacties 
worden onmiddellijk voorgelegd aan de betrokken toezichtsfuncties. 

 

Principe 9. Alle relevante risicoposities, kasstromen en berekeningen 
m.b.t. tot een transactie (bv.: risicoposities in de handelsportefeuille, 
winsten en verliezen, eventuele kasstromen) moeten duidelijk worden 
opgenomen in de informaticasystemen van de instelling met een 
gedocumenteerd auditspoor (audit trail).  

35. Auditsporen zijn van essentieel belang voor de naverwerkingscontroles die 
regelmatig moeten worden uitgevoerd door de toezichts- en 
ondersteunende functies (waaronder het beheer van de operationele 
risico's, de risicobeheersing, het financieel departement, de interne of 
externe audit), en voor de reconciliatie van de transacties. De boeking van 
de transacties en van de kasstromen vereist ook een strikte bewaking en 
strikte interne controles. 

36. Aan de hand van het auditspoor moeten de kasstroombewegingen (zowel 
de opwaartse als de neerwaartse) met voldoende nauwkeurigheid kunnen 
worden opgevolgd (bv.: traders, activiteitsboeken, producten en 
portefeuilles). 

37. Idealiter begint het auditspoor bij de trader die de transactie geïnitieerd 
heeft en eindigt het bij de tegenpartij die geïnd of betaald heeft voor de 
transactie. Indien het auditspoor evenwel voldoende documentatie 
verschaft over de invoer en de wijziging van gegevens over de transacties 
(met inbegrip van de afwikkeling), risicoposities, evaluaties en andere 
relevante aspecten, en indien het volledige auditspoor (met inbegrip van de 
verantwoordelijke manager(s) of trader(s)) op verzoek of binnen een 
redelijke termijn kan worden voorgelegd, hoeven de instellingen niet 
noodzakelijk over een geautomatiseerd, begin-tot-eind, op elk ogenblik 
beschikbaar auditspoor te beschikken. 

 

Principe 10. De instellingen moeten over een passend kader beschikken 
voor het toezicht op de relaties tussen de traders en de tegenpartijen.  

38. De instellingen leggen passende controles en procedures vast voor de 
relaties tussen de traders en de tegenpartijen vanaf het ontstaan van de 
relatie tot en met de dagelijkse follow-up en bewaking), evenals voor 
interne transacties10, slapende portefeuilles (i.e. portefeuilles die niet meer 

                                                 

10  Met "interne transacties" worden de transacties bedoeld tussen rechtspersonen die tot 
dezelfde groep behoren (transacties tussen instellingen) en transacties tussen 
activiteitsboeken/trading desks van dezelfde rechtspersoon.  
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worden opgevolgd door de frontoffice) en dummy (nog niet toegewezen) 
tegenpartijen en passen die controles en procedures ook toe.  

39. De instellingen dienen ook de nodige aandacht te besteden aan de relaties 
en banden tussen zakelijke klanten of in aanmerking komende 
tegenpartijen en het frontofficepersoneel. In deze context moeten de 
instellingen met name toezien op de naleving van normen en van een 
gedragscode (zie punt 15), die bijvoorbeeld betrekking hebben op ex-
gratiabetalingen en op alle andere belangrijke betalingen die zij verrichten 
of ontvangen buiten elke contractuele bepaling. De instellingen dienen ook 
toezicht te houden op de wijze waarop de frontoffice 
operationeelrisicogebeurtenissen behandelt. Zo kan het relatiebeheer door 
de frontoffice het risico inhouden dat de instelling niet met de nodige 
zorgvuldigheid reageert op de waarschuwingen van bv. de middle-office of 
de backoffice van de tegenpartijen. Pricing-problemen, juridische 
problemen, navragen die verband houden met de transacties en hun 
afwikkeling, alsook de behandeling van fouten en klachten, worden aan de 
toezichts- en ondersteunende functies voorgelegd of aan gespecialiseerd 
personeel dat losstaat van de tradingfunctie en dat onder het toezicht staat 
van de toezichtsfuncties.  

 

Principe 11. De procedures voor de bevestiging, de afwikkeling en de 
reconciliatie van de transacties moeten doelmatig ontworpen zijn en 
correct worden uitgevoerd.  

40. De procedures voor de bevestiging, de afwikkeling en de reconciliatie van 
de transacties moeten ertoe bijdragen dat leemtes en zwakke punten 
worden vermeden en dat afwijkingen (breaks) kunnen worden gedetecteerd 
en weggewerkt. De deugdelijkheid van deze procedures moet regelmatig 
worden beoordeeld. 

41. De toezichts- en ondersteunende functies blijven verantwoordelijk voor de 
procedures voor de bevestiging, de afwikkeling en de reconciliatie. Om deze 
taken uit te voeren, kunnen de toezichts- en ondersteunende functies 
aanvullende informatie nodig hebben van de frontoffice (bv. om bepaalde 
zaken op te helderen en om bijkomende gegevens of informatie te 
verkrijgen). 

42. De instellingen moeten over een strenge en betrouwbare procedure 
beschikken om de met externe tegenpartijen overeengekomen 
voorwaarden ondubbelzinnig en tijdig te bevestigen11, om te vermijden dat 
er een accumulatie ontstaat van niet-gereconcilieerde transacties, wat een 
groot risico inhoudt. Er kan gebruik gemaakt worden van automatische 
reconciliatiesystemen, indien daarmee hetzelfde vertrouwensniveau wordt 
bereikt.  

                                                 

11 Dit kan gebeuren aan de hand van standaardbevestigingsformaten of van een 
elektronische matching van de bevestigingen.  
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43. Indien de procedure voor de documentatie en de bevestiging nog loopt, 
zullen de instellingen overwegen gebruik te maken van 
affirmeringsprocedures om operationele risico's, en in het bijzonder 
frauderisico's, te vermijden. Deze procedures moeten aantonen dat de 
transactie bestaat (bv.: extra affirmeringen per telefoon tussen de 
toezichts- en ondersteunende functies van de instellingen die betrokken zijn 
bij de transactie). Over niet-geaffirmeerde en niet-bevestigde transacties 
moet er op passende wijze gerapporteerd worden.  

44. In het algemeen moeten de bevestigingen worden uitgewisseld met de 
relevante toezichts- en ondersteunende functies van de tegenpartijen en 
moeten ze op elkaar worden afgestemd. Dit geldt voor alle 
markttransacties, ook deze die verrekend zullen worden of via derden 
worden uitgevoerd (bv.: logs van Reuters, EBS sluitbriefjes, telefonische 
orders van makelaars). Enkel in uitzonderlijke gevallen kan er op dit 
beginsel een uitzondering worden gemaakt (bijvoorbeeld voor bepaalde 
tegenpartijen of voor bepaalde types van transacties). Over deze 
uitzonderingen wordt gerapporteerd en ze worden op passende wijze 
toegelicht, gedocumenteerd en beoordeeld door de toezichtsfuncties.  

45. De instellingen voeren passende procedures in voor de afwikkeling van de 
transacties, om de aan de afwikkeling verbonden operationele risico's 
effectief te matigen. In dit verband kunnen de instellingen onder meer de 
volgende maatregelen nemen: 

‐ goedkeuring van de inputs door de backoffice; 

‐ gebruik van onafhankelijk opgestelde documenten voor de betaling 
/afwikkeling; 

‐ reconciliatie tussen de systemen van de frontoffice en de 
backoffice; 

‐ invoering van reconciliatieprocedures die losstaan van de 
verwerkingsfuncties. 

46. De controles omvatten een dagelijkse reconciliatie van de risicoposities en 
de gekende kasstromen tussen de systemen van de instelling (frontoffice, 
risico, afwikkeling, boekhouding) en met externe tegenpartijen. Bij de 
reconciliatie dient rekening gehouden te worden met alle gebeurtenissen 
die verband houden met de transacties, met inbegrip van wijzigingen, 
annuleringen, uitoefeningen, hernemingen en aflopen. 

47. De voorwaarden die gelden voor interne transacties (zie voetnoot 10) en de 
controles voor deze transacties moeten hetzelfde vertrouwensniveau 
creëren als voor transacties met externe tegenpartijen. Indien de interne 
transacties niet onderworpen zijn aan margin calls en niet fysiek worden 
afgewikkeld, moet er voor de beide kanten van deze transacties dagelijks 
een reconciliatie worden verricht op grond van hun voornaamste 
kenmerken. 

48. Voor over-the-counter(OTC)-transacties moeten de instellingen de volgende 
regels in acht nemen: 
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 de instellingen moeten gebruik maken van contracten die zoveel 
mogelijk gestandaardiseerd zijn, bijvoorbeeld standaardcontracten 
die opgesteld zijn door sectorale organisaties; 

 elke instelling dient een specifieke interne procedure in te voeren die 
ervoor zorgt dat buiten de frontoffice de gepaste entiteit wordt 
ingeschakeld indien de clausules van een contract afwijken van de 
clausules van het typecontract of indien typecontracten als dusdanig 
worden gebruikt voor transacties op maat; 

 een functie die over voldoende personeel beschikt, ziet erop toe dat 
de contracten voldoen aan de oorspronkelijk onderhandelde 
voorwaarden en dat deze voorwaarden schriftelijk zijn vastgelegd en 
ondertekend zijn. Alle wijzigingen, annuleringen en reacties van de 
tegenpartij dienen op passende wijze te worden onderzocht. Dit geldt 
met name voor schuldvernieuwingen met tussenkomst van derden 
die geen partij zijn bij het oorspronkelijke contract; 

 de instellingen bewaren de documenten op een veilige manier (zij 
maken bijvoorbeeld gebruik van een centrale opslagplaats die 
geschikt is voor het bewaren van een exemplaar van elk contract, 
zodat de echtheid ervan kan worden aangetoond wanneer er zich een 
geschil voordoet); 

 de instellingen onderzoeken regelmatig het aantal en de duur van 
mislukte, gewijzigde en geannuleerde transacties. Zij voeren een 
procedure in om de transacties binnen een redelijke termijn te 
bevestigen. Zij schenken bijzondere aandacht aan bepaalde niet-
bevestigde OTC-transacties waarvan de kenmerken grotere risico's 
inhouden (zoals OTC-transacties zonder kasstromen op korte termijn, 
met een tegenpartij waarmee de instelling geen 
financiëlezekerheidsovereenkomst heeft afgesloten); 

 de instellingen stellen een uitputtende lijst op van de transacties 
waarvan de afwikkeling is mislukt. Deze lijst moet aangepast zijn aan 
de activiteiten van de instelling. Ook dienen er 
waarschuwingssystemen te worden ingevoerd die de toezichts- en 
ondersteunende functies inlichten over welke personen rechtstreeks 
betrokken zijn bij deze transacties; 

 indien er bij een OTC-transactie anomalieën of 
operationeelrisicogebeurtenissen aan het licht komen, ongeacht of de 
oorzaak ervan binnen de instelling ligt of bij een externe 
partij/outsourcer, moet hierover gerapporteerd worden aan de 
passende toezichtsfunctie. 

 

Principe 12. De instellingen moeten ervoor zorgen dat hun procedures 
voor de margin calls correct werken en dat er voor elke verandering een 
reconciliatie met de betrokken risicoposities in hun boeken wordt 
verricht.  

49. Belangrijke risicoposities vereisen belangrijke margin calls of collateral 
calls. Daarom moet er een reconciliatie plaatsvinden metde margin calls en 
de collateral calls, om te verifiëren of de margin calls en de in de boeken 
opgenomen risicoposities correct zijn. De instellingen moeten over 
passende controles beschikken, waaronder waarschuwingsprocedures, om 
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in een passende opvolging te voorzien van de zekerheden en van de 
tegenpartijrisico's die door zekerheden zijn gedekt. Indien er een anomalie 
aan het licht komt, moeten de instellingen het probleem kunnen traceren 
tot op het niveau van de transactie en de trader. 

50. In de mate van het mogelijke moeten de instellingen beschikken over 
realtime kredietsystemen, die de beschikbare kredietlijnen kunnen 
berekenen en informatie verstrekken over het gebruik van deze 
kredietlijnen bij de initiatie van transacties. De instellingen moeten de totale 
risicoposities van al hun trading desks kunnen samenvoegen en de impact 
van verrekende transacties precies weer kunnen geven. 

51. Bij de verhandeling van derivaten worden belangrijke wijzigingen in 
risicoposities doorgaans verricht hetzij via genoteerde producten, hetzij via 
OTC-contracten waaraan zekerheden verbonden zijn. Indien er significante 
inconsistenties worden vastgesteld tussen de bedragen en/of de richting 
van OTC marktwaarde calls  en collateral calls, kan dit wijzen op een 
inadequaat beheer of onderhoud van de handelsportefeuille. Daarom dient 
er een nauwe coördinatie tot stand te worden gebracht tussen de 
toezichtsfunctie (verantwoordelijk voor de onafhankelijke verificatie van de 
resultaten en van de prijzen) en de functie die instaat voor het beheer van 
de zekerheden. 

 

Principe 13. De oorzaken van de aan de marktactiviteiten verbonden 
operationele risico's moeten correct geïdentificeerd worden en moeten 
nauwkeurig, intensief en tijdig worden bewaakt.  

52. De instellingen moeten inzicht hebben in de totstandkoming van winsten en 
verliezen  in handelsactiviteiten. Deze resultaten moeten aannemelijk zijn 
in de context van de tradersmandaten en de marktontwikkelingen. Indien 
de resultaten belangrijke incoherenties bevatten, moeten die geanalyseerd 
worden om na te gaan of zij voortvloeien uit 
operationeelrisicogebeurtenissen. De bewaking van anomalieën zoals 
geannuleerde, gewijzigde,  laattijdige of niet-marktconforme transacties, 
dient deel uit te maken van de procedures voor de dagelijkse en 
maandelijkse verificatie van het resultaat. Ingrijpende wijzigingen in 
transacties dienen formeel te worden gemeld aan de functies die instaan 
voor het toezicht op de markt- en/of kredietrisico's. De toewijzing van 
winsten en verliezen is een belangrijk controlemiddel dat inzicht geeft in 
het risico dat inherent is aan een transactie, vooral wanneer het gaat om 
complexere producten of basisrisico's. Daarnaast moeten de instellingen 
ervoor zorgen dat alle belangrijke bedragen en risicoposities die in de 
resultaten zijn opgenomen, degelijk geanalyseerd worden van bij hun 
ontstaan, ook al werden ze geannuleerd of gewijzigd.  

53. Ongewone of opvallende transacties, anomalieën die aan het licht komen 
tijdens de bevestigings- en reconciliatieprocedures, fouten in de registratie, 
de verwerking en de afwikkeling van de transacties, evenals geannuleerde, 
gewijzigde, laattijdige of niet-marktconforme transacties, moeten met 
voldoende granulariteit worden bewaakt door de bevoegde toezichts- en 
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ondersteunende functies en moeten aan de passende hiërarchische niveaus 
worden gemeld. De bewakingsprocedures  worden periodiek onderzocht, 
met name op doeltreffendheid.  

54. De middle-office en backoffice analyseren en begrijpen het gebruik van 
technische rekeningen (bv. wachtrekeningen) en treden op in geval van 
misbruik door de frontoffice. De hoogste leiding wordt ingelicht over alle 
verdachte activiteiten op deze rekeningen en neemt in voorkomend geval 
de nodige maatregelen.  

55. Daarnaast onderzoeken de instellingen gevoelige rekeningen (bv. 
voorlopige rekeningen) en voeren zij passende controles in zodat die 
rekeningen degelijk worden opgevolgd. De instellingen bepalen welke de 
gepaste frequentie is voor de bewaking van de marktactiviteiten, rekening 
houdend met het voorwerp van de controle (bv. traders of groep van 
traders, activiteitsboeken, producten, portefeuilles en procedures) en het 
risicoprofiel van de instelling. 

56. Opdat de controles een ontradend effect zouden hebben, dienen zij 
voldoende frequent te worden uitgevoerd, zodat ongepaste activiteiten en 
abnormale gedragingen snel kunnen worden gedetecteerd en onmiddellijk 
corrigerende maatregelen kunnen worden genomen. Indien de 
handelsactiviteit slechts op maandelijkse basis gecontroleerd wordt (met 
name voor wat betreft de toewijzing van de financieringskosten, de 
reconciliatie van interne transacties en transacties tussen instellingen, het 
toezicht op en de rapportering over de wachtrekeningen), kan dit het 
detecteren van anomalieën aanzienlijk vertragen. 

 

Principe 14. In het kader van de bewaking van de operationele en 
tegenpartijrisico's dienen de instellingen een streng toezicht uit te 
oefenen op de nominale waarde van de transacties /risicoposities. Zij 
moeten relevante limieten vastleggen en/of deelnemen aan initiatieven 
voor de schuldvernieuwing van contracten. 

57. De klassieke controles die op de nettotransacties/nettorisicoposities worden 
uitgevoerd in het kader van het beheer van het marktrisico (bv. limieten 
voor de nettobedragen die vastgelegd zijn op het niveau van de traders, 
activiteitsboeken, producten en portefeuilles) moeten waar nodig worden 
aangevuld met controles op de nominale waarde van de 
transacties/risicoposities. Het is immers niet zonder meer mogelijk om op 
basis van de nettocijfers de operationele of tegenpartijrisico's te detecteren 
die aan deze transacties/risicoposities zijn verbonden. Deze extra controles 
zouden de vorm kunnen aannemen van waarschuwingsprocedures, toezicht 
op volumineuze transacties of op ongewone tradingactiviteiten, en controles 
op basis van volumes of limieten. Uitzonderingen op dit beginsel zijn 
slechts mogelijk in uitzonderlijke gevallen. Deze uitzonderingen worden op 
passende wijze toegelicht, gedocumenteerd en beoordeeld door de 
toezichtsfuncties. 
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58. De instellingen leggen op het gewenste granulariteitsniveau (bv. traders, 
activiteitsboeken, producten of portefeuilles), limieten vast voor de 
gecumuleerde nominale waarden van de transacties/risicoposities 
(ongeacht of de transacties intern of extern zijn). Deze limieten worden 
tijdig bijgewerkt en worden periodiek beoordeeld. De toezichts- en 
ondersteunende functies zien erop toe dat de frontoffice deze limieten 
naleeft.  

59. In sommige jurisdicties kan de deelname aan regelingen voor 
schuldvernieuwing of "tear-up" van contracten nuttig zijn om de notionele 
positie en de operationele en tegenpartijrisicoposities te beperken zonder 
dat de marktrisicopositie van de instelling aanzienlijk gewijzigd wordt. 

 

Principe 15. De informaticasystemen voor de handelsverrichtingen 
moeten op passende wijze worden ontworpen, ingevoerd en 
onderhouden, zodat de marktactiviteiten een hoog niveau van 
bescherming genieten12. 

60. In het algemeen dient de toegang tot de IT-middelen te worden 
gecontroleerd volgens een procedure die formeel is goedgekeurd door de 
hoogste leiding. Deze procedure moet met name voorzien in de periodieke 
beoordeling van de voorwaarden voor de toegang tot de systemen. De 
procedure zelf moet zo vaak als nodig worden bijgewerkt om gelijke tred te 
houden met de evolutie van de informaticatechnologie die door de instelling 
wordt gebruikt. De naleving van deze regels moet garanderen dat de 
toegewezen functies overeenstemmen met de toegangsrechten en moet 
voorkomen dat in het informaticasysteem wordt binnengedrongen om 
fraude te plegen.  

61. Het niveau van beveiliging van de informaticasystemen wordt regelmatig 
getest en gecontroleerd om ongeoorloofde toegang te voorkomen. 

 

  

                                                 

12  Het beheer van het operationeel risico dat verbonden is aan de informaticasystemen 
is een thema waarover het CEBS zich in de toekomst zou kunnen buigen. 
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4. Systeem voor interne rapportering13 

Principe 16. Het systeem voor de rapportering m.b.t. de operationele 
risico's verbonden aan de marktactiviteiten moet passende 
waarschuwingen kunnen genereren en moet de leiding verwittigen 
wanneer er verdachte verrichtingen of significante incidenten 
gedetecteerd worden. 

62. De systemen voor het beheer van de operationele risico's moeten criteria, 
indicatoren en drempelwaarden vastleggen om significante incidenten te 
kunnen identificeren die via de internecontroleprocedures aan het licht zijn 
gekomen. Deze criteria, indicatoren en drempelwaarden moeten aangepast 
zijn aan de activiteiten van de instelling en zijn ook van toepassing op 
potentiële verliezen die nog niet gerealiseerd zijn. Significante incidenten 
worden onverwijld gemeld aan de hoogste leiding. Daarom moeten de 
instellingen de significante verliezen die voortvloeien uit operationele 
risico's die verband houden met marktactiviteiten bijhouden en die 
verliezen analyseren om eventuele verbanden op te sporen (bijvoorbeeld 
verliezen die verband houden met één gebeurtenis of één onderliggende 
oorzaak). 

63. Klokkenluiderssystemen en bewakings-/waarschuwingssystemen kunnen 
bijdragen tot de detectie van abnormale tradingpatronen en nuttig zijn voor 
het onderzoek van incidenten die via het internecontrolesysteem aan het 
licht zijn gekomen. Dit houdt ook in dat er een escalatieprocedure wordt 
ingevoerd voor waarschuwingen en klachten van beurzen, makelaars, 
clearers en bewaarnemers en dat de instellingen over procedures 
beschikken die garanderen dat alle vragen die door externe entiteiten 
worden gesteld, grondig worden onderzocht.  

 

Principe 17. De instellingen moeten toezien op de kwaliteit en de 
samenhang van hun interne verslagen en moeten ervoor zorgen dat 
deze verslagen voldoen aan de behoeften van de ontvangers ervan. 

64. De informatiebehoeften - inhoud en frequentie - verschillen naargelang van 
het niveau van beheer en/of toezicht. De business units moeten 
documenten opstellen die voldoen aan hun eigen behoeften inzake beheer 
en toezicht, en voor rapportering aan andere units. Deze documenten 
kunnen gestandaardiseerd zijn of kunnen inspelen op specifieke behoeften 
die met de tijd evolueren. De verstrekte informatie moet voldoende zijn om 
het nagestreefde doel te kunnen bereiken. 

65. De instellingen zorgen ervoor dat de interne verslagen die naar de 
verschillende hiërarchische niveaus worden verstuurd, van voldoende 
kwaliteit zijn en voldoende uitleg verschaffen, zodat ze een essentieel 

                                                 

13 Dit hoofdstuk heeft betrekking op de marktactiviteiten maar kan ook worden 
toegepast op andere activiteitssectoren van een instelling. 
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onderdeel kunnen vormen van een degelijk internecontrolesysteem. De 
verslagen voor de detectie van de operationele risico's die aan de 
marktactiviteiten zijn verbonden, worden bijvoorbeeld opgesteld onder de 
verantwoordelijkheid van de toezichtsfuncties. Zoniet bepalen deze laatste 
de vorm en de inhoud van deze verslagen en voorzien zij in passende 
controles om te garanderen dat voldaan is aan de rapporteringsvereisten. 
Bovendien moet voor deze verslagen in de mate van het mogelijke gebruik 
worden gemaakt van alternatieve informatiebronnen die door de frontoffice 
worden gebruikt voor het initiëren en sluiten van transacties. 

66. Vooral in complexe organisaties is het van belang dat de informatie die 
tussen de verschillende departementen wordt uitgewisseld, goed 
gestructureerd is. Op die manier wordt vermeden dat er bij de 
communicatie van belangrijke informatie vertragingen of wijzigingen 
optreden door de filterende rol van tussenliggende niveaus.  

67. De verslagen moeten verstaanbaar zijn en moeten de instelling er 
gedetailleerd en gericht toe aanzetten om op alle organisatieniveaus 
corrigerende maatregelen te nemen. De uitvoering van deze corrigerende 
maatregelen moet adequaat worden opgevolgd. Deze opvolging en de 
doeltreffendheid van het rapporteringskader worden beoordeeld door de 
interne audit. 


