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Richtsnoeren van de EBA van 2 juli 2021 voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het
leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie (EBA/GL/2021/06)

Toepassingsveld

 kredietinstellingen en hun bijkantoren in het buitenland,
 beursvennootschappen en hun bijkantoren in het buitenland,
 in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en beursvennootschappen die

ressorteren onder staten die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte
 financiële holdings en gemengde financiële holdings naar Belgisch recht

Om redenen van coherentie en level playing field wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke
cross-sectorale benadering van de geschiktheidsvereisten. Ofschoon de EBA richtsnoeren
EBA/GL/2021/06 uitdrukkelijk gericht zijn aan kredietinstellingen en beursvennootschappen,
bevatten zij goede praktijken die een brede navolging verdienen. Zoals aangeven in het NBB “Fit
& Proper” Handboek beveelt de Bank bijgevolg de andere instellingen tevens aan om de goede
praktijken in deze richtsnoeren – binnen de grenzen van de respectieve toezichtswetten, en
rekening houdend met de specifieke proportionaliteitsvariabelen vermeld in voornoemd
Handboek – waar mogelijk mutatis mutandis toe te passen.

Samenvatting/Doelstelling

Deze circulaire zet de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 2 juli 2021 voor
het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers
met een sleutelfunctie om in het Belgische prudentiële kader.

De EBA richtsnoeren EBA/GL/2021/06 werden op 2 juli 2021 gepubliceerd en vervangen - voor
de geviseerde financiële instellingen - met ingang van 31 december 2021 de EBA richtsnoeren
EBA/GL/2017/12 van 26 september 2017. De gereviseerde richtsnoeren EBA/GL/2021/06
fungeren als leidraad, net zoals dit bij de vorige EBA richtsnoeren het geval was. De geviseerde
financiële instellingen dienen daarom, als invulling en verduidelijking van de wettelijke bepalingen
inzake de geschiktheidsbeoordeling, deze richtsnoeren toe te passen en na te leven, als
toegelicht in deze circulaire.

Deze circulaire is van toepassing vanaf 31 december 2021 en vervangt – voor de geviseerde
financiële instellingen – het tweede punt van de circulaire NBB_2018_25 dat betrekking heeft op
de omzetting van de EBA richtsnoeren EBA/GL/2017/12.

https://www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-geschiktheid-van-bestuurders-leden-van-het-directiecomite
https://www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb201825-geschiktheid-van-bestuurders-leden-van-het-directiecomite
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Geachte mevrouw
Geachte heer

De geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie vormt
één van de meest essentiële elementen in het prudentiële regelgevend kader. De regelgeving en
prudentiële verwachtingen in dit domein worden derhalve op geregelde tijdstippen verder aangescherpt,
om zodoende nieuwe evoluties op het terrein het hoofd te kunnen bieden. Zo werden in Richtlijn
2013/36/EU1 (“CRD”) onlangs nieuwe bepalingen ingevoegd teneinde recente evoluties inzake de
geschiktheidsbeoordeling die verband houden met de strijd betreffende het witwassen van geld en
terrorismefinanciering enerzijds, en het streven naar meer diversiteit en genderevenwicht anderzijds,
verder te reglementeren. Bijgevolg dienden tevens de gezamenlijke EBA en ESMA richtsnoeren inzake
geschiktheidsbeoordeling te worden aangepast.

In dat kader verduidelijken deze gereviseerde richtsnoeren voortaan uitdrukkelijk dat de kennis-, ervarings-
en vaardigheidsvereisten van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie
ook de aspecten inzake het identificeren en beheersen van risico’s betreffende witwassen en
terrorismefinanciering omvat.

Daarnaast beklemtonen de richtsnoeren ook het belang van een genderevenwichtige samenstelling van
het leidinggevend orgaan. Instellingen dienen te streven naar een passende vertegenwoordiging van alle
geslachten binnen het leidinggevend orgaan en ervoor te zorgen dat het beginsel van gelijke kansen wordt
geëerbiedigd bij het selecteren van leden voor het leidinggevend orgaan.

Tot slot bevat de nieuwe tekst ook richtsnoeren inzake “fit & proper” aspecten verbonden aan het herstel-
en afwikkelingskader dat is geïntroduceerd door de Richtlijn betreffende het herstel en de afwikkeling van
kredietinstellingen (“BRRD”)2, door verdere duiding te bieden bij de wijze waarop de
geschiktheidsbeoordeling door bevoegde autoriteiten en afwikkelingsautoriteiten in de context van
afwikkeling concreet dient plaats te vinden.

De gereviseerde EBA richtsnoeren EBA/GL/2021/06 treden in werking op 31 december 2021 en vervangen
– voor de geviseerde instellingen - de EBA richtsnoeren EBA/GL/2017/12 over hetzelfde onderwerp.

De gereviseerde EBA richtsnoeren fungeren als leidraad voor het concrete toezicht op de
geschiktheidsbeoordeling van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie,
net zoals dit bij de vorige richtsnoeren het geval was. De geviseerde instellingen dienen daarom, als
invulling en verduidelijking van de wettelijke bepalingen inzake de geschiktheidsbeoordeling, deze
richtsnoeren integraal toe te passen en na te leven.

Wat dit laatste betreft wordt evenwel gewezen op het feit dat bij de berekening van de kwantitatieve
beperkingen inzake de bestuursmandaten, de EBA richtsnoeren een andere wijze van berekening hanteren
voor de samentelling van verschillende mandaten die binnen eenzelfde groep worden uitgeoefend, welke
verschilt van de specifieke regels voorgeschreven door artikel 62, § 9 van de Bankwet3. Bijgevolg dienen
op dit punt de regels van de Bankwet te worden gevolgd.

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.

2  Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader
voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG
van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en
2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad.

3  Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen.
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Bepaalde aspecten van voornoemde EBA richtsnoeren zullen in de komende maanden nog verder geduid
of toegelicht worden in het NBB “Fit & Proper” Handboek, dat ingevoerd werd door circulaire NBB_2018_25.
Echter, deze verdere toelichting doet geen afbreuk aan het feit dat de instellingen vanaf de datum van
inwerkingtreding van deze circulaire de EBA richtsnoeren in hun geheel dienen toe te passen.

Deze circulaire is van toepassing vanaf 31 december 2021 en vervangt – voor de geviseerde instellingen –
de circulaire NBB_2018_25, tweede punt, over hetzelfde onderwerp.

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

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur
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