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Omzendbrief aan de kredietinstellingen 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Betreft : voorwaarden voor het gebruik van asymmetrische interne 
contracten 

Interne contracten zijn verrichtingen die plaats hebben tussen twee 
diensten binnen dezelfde entiteit of tussen twee entiteiten 
(bijkantoor/hoofdkantoor) binnen dezelfde instelling. Onderscheid kan 
gemaakt vorden tussen twee soorten interne contracten : symmetrische en 
asymmetrische interne conrracten. 

Interne contracten afgesloten tussen diensten/entiteiten die eenzelfde 
vaarderingsmethode hanteren worden symmetrisch genoemd. Het gebruik van 
dergelijke contracten, ofschoon het bijzondere eisen stelt op het vlak van 
interne controle en administratieve organisatie, heeft in beginsel geen 
invloed op het boekhoudkundig resultaat van de instelling. Het gebruik 
van symmetrische interne contracten laat zich dan ook volledig inpassen in 
het boekhoudkundig raamwerk zoals vastgelegd door het koninklijk besluit 
op de jaarrekening van de kredietinstellingen (1). 

Asymmetrische interne contracten zijn interne contracten die vorden 
afgesloten tussen diensten/enciteiten waarvan het bedrijf, gelet op de 
eigen aard ervan, overigens in toepassing van de geldende regels, het 
voorwerp uitmaakt van een verschillende vaarderingsmethode (bijvoorbeeld 
buiten-balansverrichtingen op rente afgesloten in het kader van het beheer 
van een beleggingsportefeuille versus dezelfde buiten-balansverrichtingen 
afgesloten in het kader van het tradingbedrijf). In tegenstelling tot 
symmetrische interne contracten geeft dit type interne contracten 
gedurende de looptijd van het contract, maar niet op afsluitdatum noch op 
eindvervaldag, vel aanleiding tot de registratie van interne resultaten. 
Deze resultaten, vanneer verwerkt in de algemene boekhouding, hebben een 
impact op het boekhoudkundig resultaat van de instelling. 

(1) Koninklijk besluit op de jaarrekening van de kredietinstellingen van 23.09.92 
(B.S. 06.10.92). 
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dan de Commissie verd de vraag gesteld of de resultaten gegenereerd door 
asynnaetrische interne contracten mogen erkend vorden in de algemene 
boekhouding van de instelling en onder welke voorwaarden dit mag gebeuren. 

De diensten van de Commissie hebben het probleem onderzocht en zijn, na 
overleg met het Instituut van erkende revisoren en de sector, tot de 
volgende conclusies gekomen : 

a) De erkenning van asymmetrische interne contracten en hun resultaten kan 
ertoe bijdragen dat de financiële informatie verstrekt door de 
boekhouding, daarin begrepen de jaarrekening, nauwer aansluit bij de 
economische realiteit van het bedrijf van de instelling en de daaruit 
voortvloeiende financiële situatie. Het gebruik van asymmetrische 
interne contracten biedt een kredietinstelling bovendien voordelen, 
zovel inzake kosten- als inzake risicobeheersing. 

b) Het gebruik van asymmetrische interne contracten is slechts verantwoord 
indien het beantwoordt aan een bedrijfseconomische realiteit van 
afzonderlijke bedrijvigheden binnen de instelling. En dan nog is het 
niet vrij van gevaren wanneer het plaats vindt binnen een onvoldoende 
gesofistikeerd boekhoudsysteem en bij afwezigheid van de vereiste 
begeleidende maatregelen inzake administratieve organisatie en interne 
controle. Het gebruik van bedoelde contracten moet dan ook gepaard 
gaan met een passende organisatorische omkadering binnen de instelling. 

c) De mogelijkheid tot het erkennen van asymmetrische interne contracten 
bij de vaardering en meer speciaal bij het bepalen van de resultaten, 
is als zodanig niet voorzien in de regels van het koninklijk besluit op 
de jaarrekening van de kredietinstellingen en houdt derhalve een 
afvijking in op deze regels. 

Op grond van deze overvegingen heeft de Conunissie zich bereid verklaard 
aan de kredietinstellingen die hierom verzoeken een afwijking te verlenen 
op het koninklijk besluit op de jaarrekening van de kredietinstellingen 
teneinde hen toe te laten asymmetrische interne contracten te erkennen in 
de boekhouding, mits wordt aangetoond dat op afdoende vijze wordt tegemoet 
gekomen aan de hierboven sub a) en b) verwoorde bekommernissen. 
Belangstellende instellingen kunnen bij de diensten van de Commissie een 
tekst bekomen met toelichting omtrent de minimale voorvaarden waaraan 
dient te vorden voldaan. 

Kredietinstellingen die van de aldus geboden mogelijkheid wensen gebruik 
te maken, dienen derhalve een aanvraag tot afwijking in te dienen bij de 
Co”missie. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een omstandige opgave 
van de begeleidende maatregelen. 
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Over de aanvraag zal beslist worden mede in het licht van de besluiten van 
de erkende commissaris-revisor over het aangepast karakter van die 
maatregelen. 

e meeste hoogachting, 
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