
COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN 

Prudentieel Toezicht 

Brussel, 21 januari 1994. 

CIRCULAIRE B 354 AAN DE DOOR DE COIMISSIE VOOR EET 
BANK- EN PINANCIEVEZEN RRERNDE REVISOREN 

Revrouw, 
Hijnheer de Revisor, 

De Beurscommissie van Brussel heeft via een circulaire de beursvennoot- 
schappen in kennis gesteld van het verrichten van systematische controles 
op de naleving van de regels inzake makelaarslonen. Dergelijke controles 
hebben betrekking op de transacties die na 15 december 1993 door alle door 
de wet van 4 december 1990 erkende bemiddelaars werden uitgevoerd. 

Ze heeft eveneens gesteld dat het ministerieel besluit van 4 februari 1991 
niet van toepassing is wanneer een Belgische bemiddelaar voor eigen 
rekening transacties op genoteerde effecten uitvoert met een buitenlandse 
professionele bemiddelaar die het borderel opstelt. 

De kredietinstellingen hebben een afschrift van de circulaire van de 
Beurscommissie van Brussel ontvangen. 

Bet mijn circulaire B 348 van 25 maart 1991 vestigde ik de aandacht van de 
erkende revisoren op de bepalingen van de artikelen 22 tot 27 van de wet 
van 4 december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten 
alsook op de met toepassing van deze bepalingen genomen maatregelen, met 
name het ministerieel besluit van 4 februari 1991 tot vaststelling van de 
makelaarslonen toepasselijk op de effectentransacties. Ik verzocht U om 
in uw controleprogramma het toezicht in te lassen op de naleving van deze 
bepalingen die overigens een bestanddeel vormen van het wettelijk 
controlestatuut van de kredietinstellingen, alsook om dat te vermelden in 
uw verslagen aan de Commissie voor het Bank- en Financiewezen. Dit 
verzoek werd bevestigd in de richtlijnen van 14 juni 1993 van de Commissie 
aan de commissarissen-revisoren bij kredietinstellingen (punt D. 2, 
blz. 10 en 11). 

IJ dit punt uitdrukkelijk te behandelen in uw verslagen per einde 1993. 

tend, 
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