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OHZENDBRIEP AAN DE BANKEN, DE SPAARBANKEN EN 
DE OPENBARE KREDIETINSTELLINGEN 

Geachte Hevrouw, 
Geachte Heer, 

het haar circulaire van 30 november 1992 bracht de 
Commissie voor het Bank- en Financievezen IJ op de hoogte van 
een aantal aanpassingen aan haar normen inzake de interne 
organisatie van en controle op de geld- en visselmarktver- 
richtingen van kredietinstellingen. 

Heer in het bijzonder vroeg de Commissie uv aan- 
dacht voor artikel 203 van de vet van 4 december 1990, en 
voor een reeks bepalingen van het koninklijk besluit van 
25 november 1991 over de wissel- en depositomakelarij. 

Graag vernamen ve velke concrete interne procedure- 
en controlemaatregelen uw instelling getroffen heeft om er op 
toe te zien dat uv arbitranten, in welke vorm dan ook, geen 
vergoedingen of voordelen zouden ontvangen of toekennen van 
of aan binnen- of buitenlandse wissel- en depositomakelaars 
(cf. bovenbedoeld artikel 203). 

* * 
* 

We wensen van deze gelegenheid gebruik te maken om 
een nadere toelichting te verstrekken bij de verbodsbepaling 
van artikel 16 van bovengenoemd koninklijk besluit, dat in de 
markt blijkbaar op verschillende manieren vordt geïnterpre- 
teerd. 

U gelieve te noteren dat artikel 16 geenszins oer- 
biedt dat een vennootschap voor wissel- en depositomakelarij, 
wanneer zij ingevolge een fout financiële schade berokkent 
aan een cliënt, die schade zou vergoeden. Wel verbiedt 
artikel 16 dat de schaderegeling de vorm zou aannemen van een 
toezegging van nieuve transacties. Systemen zoals “points 
banking” zijn derhalve niet toegelaten. 
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. COMMISSIE VOOR HET BANK EN FINANCIEWEZEN vervolg nr. 1. 

De te volgen procedure bij het afhandelen van der- 
gelijke geschillen dient overigens te worden vastgelegd in 
interne richtlijnen met betrekking tot onder meer rapporte- 
ring aan de directie, bevoegdheden inzake het bepalen en 
goedkeuren van de omvang van de schadevergoeding, betalings- 
modaliteiten en -bevoegdheden, administratieve behandeling en 
boekhoudkundige verwerking langs specifieke boekhoudposten 
andere dan de posten vaarlangs de makelaarslonen worden 
ververkt. 

We sturen een kopie van deze brief aan uv erkend(e) 
revisor(en). 

Hoogachtend, 

P. Dubois > 
Directeur. 


