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Richtsnoeren van de EBA van 26 september 2017 inzake interne governance (EBA/GL/2017/11) 

 

 
Toepassingsveld 
Kredietinstellingen, beursvennootschappen, in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en 
beursvennootschappen die ressorteren onder staten die geen lid zijn van de Europese Economische 
Ruimte (EER), en ten slotte, in het kader van het geconsolideerd toezicht, het groepstoezicht of het 
aanvullend conglomeraatstoezicht, financiële holdings en gemengde financiële holdings.  

Samenvatting/Doelstelling 
Deze circulaire zet de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 26 september 2017 inzake 
interne governance om in het Belgische prudentiële kader. 

De EBA richtsnoeren EBA/GL/2017/11 werden op 26 september 2017 gepubliceerd en vervangen met 
ingang van 30 juni 2018 de EBA GL 44 van 27 september 2011. Deze richtsnoeren fungeren als leidraad 
voor het concrete toezicht op de governance van financiële instellingen, net zoals dit bij de vorige EBA 
richtsnoeren het geval was. De financiële instellingen dienen daarom, als invulling en verduidelijking van 
de wettelijke bepalingen inzake governance, deze richtsnoeren toe te passen en na te leven, als toegelicht 
in deze circulaire. 
 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 

De voorbije jaren werd in diverse internationale fora bijzondere aandacht geschonken aan de governance 
van financiële instellingen. 

Op 26 september 2017 heeft de EBA, conform artikel 74 van richtlijn 2013/36/EU1, nieuwe richtsnoeren 
uitgevaardigd teneinde de governance praktijken van toepassing op kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen verder te harmoniseren, om zodoende een doeltreffend en voorzichtig bestuur 
van deze instellingen te waarborgen. Deze richtsnoeren treden in werking op 30 juni 2018 en vervangen 
de EBA GL 44 van 27 september 2011. 

 
1 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf 

van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG. 
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De nieuwe EBA richtsnoeren fungeren als leidraad voor het concrete toezicht op de interne governance 
van alle in het toepassingsgebied van deze circulaire geviseerde financiële instellingen, net zoals dit bij de 
vorige EBA richtsnoeren het geval was. Deze instellingen dienen daarom, als invulling en verduidelijking 
van de wettelijke bepalingen inzake governance, deze richtsnoeren integraal toe te passen en na te leven, 
met dien verstande dat de specifieke bepalingen in EBA richtsnoeren 51 en 53 die - voor wat de 
samenstelling van het benoemingscomité en het risicocomité betreft - voorzien in een meerderheid aan 
onafhankelijke bestuurders enerzijds en een onafhankelijke voorzitter anderzijds, dienen te worden 
beschouwd als een aanbevolen goede praktijk, die, conform het bepaalde in artikel 21, § 1, 1° van de 
Bankwet, bij de globale beoordeling van de organisatie en werking van het governance raamwerk van de 
instelling mee in overweging kan worden genomen. Bijvoorbeeld, indien een instelling, hetzij op eigen 
initiatief, hetzij ingevolge een aanbeveling of maatregel opgelegd door de toezichthouder de rol van de 
raadgevende comités en hun onafhankelijke bestuurders wil of moet versterken, kan de implementatie van 
voornoemde richtsnoeren 51 en 53 een belangrijke stap vormen ter verbetering van het globale governance 
raamwerk. 

Specifiek voor de sector van de kredietinstellingen werden bepaalde aspecten van voornoemde EBA 
richtsnoeren nog verder geduid of toegelicht in het handboek governance voor de banksector, dat 
ingevoerd werd door circulaire NBB_2015_29. Echter, deze punctuele toelichting doet geen afbreuk aan 
het hogervermelde feit dat de instellingen de EBA richtsnoeren in hun geheel dienen toe te passen. 

Er wordt een kopie van deze circulaire verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw 
instelling. 

Hoogachtend 
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