
RECTIFICATIES 

Rectificatie van Uitvoeringsverordening (EU) 2017/2382 van de Commissie van 14 december 2017 
tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot standaardformulieren, 
templates en procedures voor de toezending van informatie overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 340 van 20 december 2017) 

Op bladzijde 21, bijlage VI, deel 2 „Programma van werkzaamheden”, „Ondernemingsplan en structurele organisatie van 
het bijkantoor”, „Systemen en controles”: 

in plaats van:  „1.  de bescherming van geld en activa van cliënten; 

4.  de naleving van de voorschriften inzake bedrijfsvoering en andere verplichtingen die overeenkomstig 
artikel 35, lid 8, onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
ontvangst vallen, alsook betreffende het bijhouden van gege 

5.  de gedragscode voor het personeel, inclusief het handelen voor eigen rekening; 

6.  de bestrijding van witwassen; 

7.  de controle en het toezicht op cruciale uitbestedingsregelingen (indien van toepassing); 

8. de naam, het adres en de contactgegevens van het erkende compensatiestelsel waarbij de beleggings
onderneming is aangesloten.”, 

lezen:  „1.  de bescherming van geld en activa van cliënten; 

2.  de naleving van de voorschriften inzake bedrijfsvoering en andere verplichtingen die overeenkomstig 
artikel 35, lid 8, onder de verantwoordelijkheid van de bevoegde autoriteit van de lidstaat van 
ontvangst vallen, alsook betreffende het bijhouden van gegevens krachtens artikel 16, lid 6; 

3.  de gedragscode voor het personeel, inclusief het handelen voor eigen rekening; 

4.  de bestrijding van witwassen; 

5.  de controle en het toezicht op cruciale uitbestedingsregelingen (indien van toepassing); 

6. de naam, het adres en de contactgegevens van het erkende compensatiestelsel waarbij de beleggings
onderneming is aangesloten.”.  
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