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Memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door 

een kredietinstelling naar Belgisch recht 
 

1. Inleiding 

1.1. Voorafgaande vergunningsaanvraag en procedure 
 
In België worden de activiteiten van de kredietinstellingen geregeld door de wet van 22 maart 1993 op het 
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen (hierna "de wet" genoemd)1.  Volgens artikel 7 van die 
wet moeten de vennootschappen die de werkzaamheden van een kredietinstelling wensen uit te oefenen 
(in de zin van artikel 1, tweede lid, 1° van deze wet) van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 
Assurantiewezen (hierna de "CBFA" genoemd) een vergunning verkrijgen alvorens zij deze 
werkzaamheden mogen aanvatten. 
 
In dit memorandum - dat in het Nederlands, Frans en Engels bestaat – wordt de procedure beschreven die 
moet worden gevolgd voor het indienen van een vergunningsaanvraag tot bedrijfsuitoefening in België 
door een kredietinstelling die de vorm heeft van een vennootschap naar Belgisch recht.  Voor aanvragen 
tot opening van een bijkantoor van een kredietinstelling die al dan niet gevestigd is in een andere lidstaat 
van de Europese Economische Ruimte (hierna de "EER" genoemd), gelden andere procedures. 
 
De CBFA verleent dus een vergunning naar aanleiding van een vergunningsaanvraag die de kandidaten bij 
haar moeten indienen. De vergunningsprocedure verloopt normaal gezien in twee fasen.  
 
In de eerste fase overhandigen de aanvragers de CBFA een dossier met een uitvoerige beschrijving van 
hun hele project.  In dit stadium hoeven zij nog geen concrete stappen te hebben ondernomen om het 
project te implementeren.  Dit is de conceptuele fase van het project. Kandidaten die voornemens zijn een 
aanvraag in te dienen om een vergunning als kredietinstelling naar Belgisch recht te verkrijgen, worden 
verzocht vooraf contact op te nemen met de diensten van de CBFA. 
 
In punt 2 van dit memorandum komen de voornaamste inlichtingen aan bod die de aanvragers in deze 
eerste fase in principe moeten vermelden in hun dossier.  De CBFA moet voor elk afzonderlijk project 
over alle relevante gegevens kunnen beschikken.  Daarom wordt, enerzijds, van de aanvragers verwacht 

                                                 
1 Een officieuze coördinatie van deze wet bevindt zich op de website van de CBFA: http://www.cbfa.be 

De CBFA wijst erop dat dit memorandum slechts een leidraad is om een vergunningsdossier 
samen te stellen.  Het laat geenszins toe vooruit te lopen op haar beslissing om een vergunning 
te verlenen of te weigeren. 
 
Daarnaast benadrukt de CBFA het belang van de antwoorden die in het vergunningsdossier 
worden verstrekt.  De kandidaten dienen zich inzonderheid bewust te zijn van de gevolgen van 
de verklaring die is opgenomen onder punt 2.5. van dit memorandum. 
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dat zij alle in dit memorandum vereiste inlichtingen verstrekken, aangepast aan de specifieke kenmerken 
van hun project, en is, anderzijds, bepaald dat de diensten van de CBFA alle bijkomende inlichtingen 
mogen vragen die zij dienstig achten.  
 
Indien een vergunningsdossier wordt ingediend door een reeds opgerichte vennootschap, moet het worden 
ondertekend door een persoon die gemachtigd is om de vennootschap rechtsgeldig te verbinden. Betreft 
het een vennootschap die nog moet worden opgericht, dan moet het dossier worden ondertekend door de 
toekomstige controleaandeelhouder of door de toekomstige voorzitter van de raad van bestuur of van het 
directiecomité.  
 
Deze eerste fase moet de diensten van de CBFA in staat stellen om, op grond van een programma van 
werkzaamheden, een eerste analyse te maken van het dossier dat is ingediend ter ondersteuning van de 
vergunningsaanvraag. Dit programma van werkzaamheden moet beantwoorden aan de door de CBFA 
krachtens artikel 8 van de wet gestelde voorwaarden. Voor de beoordeling van het project baseren de 
diensten van de CBFA zich op de institutionele, organisatorische en financiële aspecten, en gaan zij na of 
de instelling haar werkzaamheden zal kunnen uitoefenen conform de wettelijke vereisten en de vereisten 
voor een gezond financieel beheer. 
 
Indien een vergunning wordt aangevraagd voor een kredietinstelling die hetzij een dochter van een andere 
kredietinstelling, hetzij een dochter van de moederonderneming van een andere kredietinstelling zal zijn, 
hetzij onder de controle zal staan van dezelfde natuurlijke of rechtspersonen dan een andere 
kredietinstelling, dan raadpleegt de CBFA de toezichthoudende autoriteiten van die andere 
kredietinstelling. Naargelang aan deze andere kredietinstelling een vergunning is verleend in een andere 
lidstaat van de EER, dan wel in een staat die geen lid is van de EER, geschiedt deze raadpleging volgens 
artikel 9 van de wet dan wel volgens de beginselen die zijn voorgeschreven door het Bazelcomité voor het 
Banktoezicht ("Minimum standards for the supervision of international banking groups and their cross-
border establishments" - juni 1992 en "The Supervision of Cross-Border Banking" - oktober 1996)2. 
 
Indien de diensten van de CBFA, na het ingediende dossier en eventuele andere, noodzakelijk geachte en 
opgevraagde inlichtingen geanalyseerd te hebben, van oordeel zijn dat bepaalde moeilijkheden de 
geslaagde uitvoering van het project in de weg zouden kunnen staan, wijzen zij de aanvragers hierop vóór 
de aanvang van de tweede fase.  
 
Ook als er bij de analyse van het dossier geen moeilijkheden aan het licht zijn gekomen, delen de diensten 
van de CBFA dit mee aan de aanvragers die dan kunnen overgaan tot de tweede fase waarin zij concreet 
gestalte dienen te geven aan het project. Dit houdt in dat zij ervoor moeten zorgen dat aan de wettelijke 
voorwaarden wordt voldaan, dat de voorafgaande formaliteiten voor het verkrijgen van de vergunning 
worden vervuld en dat de organisatie wordt opgezet. In punt 3 van dit memorandum komen deze 
voorwaarden en formaliteiten aan bod. 
 
Aan het einde van de tweede fase dient een commissaris, erkend revisor of erkende 
revisorenvennootschap, die door de aanvragers in overleg met de CBFA is gekozen, een verslag op te 
stellen waarin wordt bevestigd dat de vergunningsvoorwaarden zijn vervuld en dat er een passende 
organisatie is uitgewerkt. De commissaris, erkend revisor of erkende revisorenvennootschap handelt in de 
hoedanigheid van onafhankelijk deskundige en wordt bezoldigd door de aanvragers. Dit verslag 
vervolledigt het dossier op basis waarvan de CBFA zich zal uitspreken over de vergunningsaanvraag. De 
diensten van de CBFA kunnen zich overigens eveneens ter plaatse begeven vooraleer de CBFA zich 
uitspreekt over de toekenning van de vergunning. 
 

                                                 
2 Deze documenten gaan als bijlage 1 en 2 bij dit memorandum. 
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Desgewenst hoeven de kandidaten niet in twee fasen te handelen. Zij hoeven met andere woorden niet te 
wachten tot de diensten van de CBFA een eerste analyse van hun dossier hebben gemaakt en kunnen de 
CBFA een vergunning vragen zodra zij menen dat hun dossier volledig is en dat zij aan alle 
vergunningsvoorwaarden voldoen. In dat geval lopen zij evenwel het risico aanzienlijke kosten te maken 
voor de operationele opstart van de vennootschap zonder te beschikken over de analyse van de diensten 
van de CBFA van het dossier. 
 
Als de instelling voldoet aan de voorwaarden van de artikelen 15 tot 22 van de wet, kent de CBFA de 
vergunning toe. Gelet op de noodzaak van een gezond en voorzichtig beleid van de instelling, kan de 
CBFA in haar vergunning een aantal voorwaarden stellen aan de uitoefening van bepaalde van de 
voorgenomen werkzaamheden (artikel 11). 
 
In punt 4 van dit memorandum wordt de aandacht gevestigd op een aantal laatste verplichtingen waaraan 
na de toekenning van de vergunning moet worden voldaan.  
 
Tijdens de vergunningsprocedure moeten de aanvragers er zorg voor dragen dat de gevraagde informatie 
die zij verstrekken zo uitvoerig en volledig mogelijk is. De informatie die in dit memorandum wordt 
gevraagd is niet exhaustief. Afhankelijk van de specifieke aard van een dossier kan het nodig blijken om 
bijkomende inlichtingen te vragen. 
 
De aanvragers moeten zich bewust zijn van het belang van de informatie die zij verstrekken. Een valse 
verklaring of het verzwijgen van relevante gegevens kan leiden tot een administratieve sanctie voor de 
instelling of voor de verantwoordelijke(n) voor het mededelen van de gegevens. Gedurende de periode 
waarin de CBFA de vergunningsaanvraag behandelt, moeten de aanvragers de diensten overigens 
schriftelijk in kennis stellen van elke wijziging in de gegevens die zijn opgenomen in het dossier ter 
ondersteuning van de betrokken aanvraag.  
 
Ten slotte kan het nuttig zijn om te onderstrepen dat indien de Europese Unie in onderhandeling treedt met 
staten die geen lid zijn van de Europese Unie waaronder moederondernemingen ressorteren die een 
vergunningsaanvraag voor een van hun dochterondernemingen hebben ingediend, of indien de Europese 
Unie tegenmaatregelen neemt ten aanzien van dergelijke staten, onder de voorwaarden en volgens de 
procedures vastgelegd in artikel 23, §§ 2 tot 7 van Richtlijn 2000/12/EG, zij van de CBFA enerzijds kan 
eisen dat zij haar de vergunningsaanvragen meedeelt die zijn ingediend door kredietinstellingen die een 
rechtstreekse of onrechtstreekse dochter zijn van een of meer moederondernemingen die ressorteren onder 
het recht van de betrokken derde staat, en anderzijds dat zij haar beslissing over de vergunningsaanvragen 
van dergelijke instellingen beperkt of opschort, volgens de regels en voor de duur die door de Europese 
Unie zijn vastgesteld (artikel 14, tweede en derde lid van de wet). 
 

1.2. Termijn waarbinnen de Commissie zich dient uit te spreken 
 
Artikel 10 van de wet legt een termijn op waarbinnen de procedure voor het verlenen van een vergunning 
moet worden afgerond: de CBFA dient zich namelijk over een aanvraag uit te spreken binnen drie 
maanden na voorlegging van een volledig dossier en uiterlijk binnen negen maanden na ontvangst van de 
aanvraag. 
 
Voor de toepassing van dit artikel begint de termijn van negen maanden na ontvangst van de aanvraag te 
lopen zodra de CBFA een vergunningsaanvraag ontvangt, met dien verstande dat het een formele 
aanvraag dient te zijn in de zin van artikel 8 van de wet, d.w.z. een aanvraag waaraan een programma van 
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werkzaamheden is toegevoegd dat beantwoordt aan de door de CBFA gestelde voorwaarden en waarin de 
andere in artikel 8 genoemde informatie is opgenomen.  
 
De termijn van drie maanden waarvan sprake in artikel 10 van de wet begint te lopen zodra aan de CBFA 
een volledig dossier is overgelegd, d.w.z. zodra haar alle noodzakelijke gegevens voor de beoordeling van 
het dossier zijn verstrekt. Met noodzakelijke gegevens worden ook gegevens bedoeld die niet 
noodzakelijkerwijs door dit memorandum worden vereist maar die niettemin relevant zijn gezien de 
specifieke aard van het voorgestelde project.  
 
De beslissing over de vergunning wordt binnen vijftien dagen met een aangetekende brief of een brief met 
ontvangstbewijs ter kennis gebracht van de aanvragers (artikel 10, tweede lid van de wet). De instelling 
moet haar activiteiten aanvatten binnen twaalf maanden na het verkrijgen van de vergunning, zo niet trekt 
de CBFA de vergunning in (artikel 56, eerste lid van de wet). 

1.3. Mogelijkheid om beroep in te stellen tegen de beslissing van de CBFA 
 
Overeenkomstig artikel 122, 4 ° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten, kunnen de aanvragers bij de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 
1040 Brussel) beroep instellen tegen de beslissingen die de CBFA inzake vergunningen heeft genomen 
krachtens de artikelen 10 en 11 van de wet. De aanvragers kunnen eveneens beroep instellen wanneer de 
CBFA geen uitspraak heeft gedaan binnen de termijnen die in het voormelde artikel 10, eerste lid zijn 
vastgesteld. In dit laatste geval wordt het beroep behandeld alsof de aanvraag verworpen was. 
 
Er kan evenwel pas beroep worden ingesteld na een termijn van vijftien dagen nadat de aanvragers het 
directiecomité van de CBFA, met een aangetekende brief met ontvangstbewijs, hebben verzocht om de 
betwiste beslissing in te trekken of te wijzigen en het directiecomité dit verzoek niet heeft ingewilligd. De 
aanvragers dienen evenwel niet te wachten met het instellen van beroep indien de CBFA heeft laten weten 
dat zij voornemens is haar beslissing uit te voeren ondanks het verzoek dat door de aanvrager aan haar 
directiecomité is gericht. De termijn voor het instellen van beroep als bedoeld in artikel 2 van het 
koninklijk besluit van 15 mei 2003 tot regeling van de versnelde procedure in geval van beroep bij de 
Raad van State tegen sommige beslissingen van de CBFA, wordt verlengd met één maand te rekenen 
vanaf de datum van verzending van de aangetekende brief waarin om intrekking of wijziging van de 
betwiste beslissing wordt verzocht, voor zover die brief is verzonden vóór het verstrijken van de termijn 
bedoeld in het voormelde artikel 2.  
 
Overeenkomstig artikel 2 van het voormelde koninklijk besluit van 15 mei 2003 dient het beroep, op 
straffe van verval, ingediend te worden onder een ter post aangetekende omslag, binnen vijftien dagen na 
de betekening van de betwiste beslissing of, wanneer de CBFA geen uitspraak heeft gedaan binnen de 
door of krachtens de wet vastgestelde termijn, binnen vijftien dagen na afloop van die termijn. Het beroep 
moet worden ingesteld volgens de regels die in dit koninklijk besluit zijn vastgelegd. 
 
 

_____________________________ 
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2. Eerste fase 
 
Om uw vergunningsdossier samen te stellen, verzoeken wij u de vragen te beantwoorden die in dit punt 
aan bod komen. Gelieve daarbij de gehanteerde volgorde te respecteren en per antwoord (i) het nummer 
van de vraag te vermelden, (ii) uw antwoord en (iii) de eventuele bijlagen waar u naar verwijst. Alle 
antwoorden dienen duidelijk van elkaar te worden gescheiden, bijvoorbeeld met behulp van inlegbladen. 
Voor sommige vragen volstaat het om een voorgedrukt formulier in te vullen dat bij dit memorandum is 
gevoegd. Daarbij volgt u dezelfde werkwijze. Gelieve uw antwoorden zowel in tweevoud op papier als via 
mail te bezorgd aan de CBFA.  

2.1. Algemene inlichtingen 
 
Q1. Vermeld op het formulier3 dat als bijlage 3 bij dit memorandum gaat, alle dienstige gegevens over de 
verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag (dit is de persoon die het vergunningsdossier 
ondertekent), alsook over de contactpersoon die belast is met de voorbereiding van het dossier. 
 
Q2. Vermeld op het formulier4 dat als bijlage 4 bij dit memorandum gaat, alle dienstige gegevens over de 
vennootschap. 
 

2.2. Draagwijdte van de vergunningsaanvraag 
 
Q3. Vermeld voor welke rubriek van de lijst van kredietinstellingen naar Belgisch recht werd geopteerd 
(artikel 13, tweede lid van de wet) en licht de keuze toe. 
 
Q4. Vermeld op het formulier dat als bijlage 5 bij dit memorandum5 gaat, de diensten die de 
kredietinstelling voornemens is te verstrekken. 
 
Q5. Zet uw ondernemingsplan bondig uiteen. Vermeld daarbij meer bepaald de reden waarom de 
kredietinstelling in de toekomst de bij vraag nr. 4 vermelde diensten wenst te verstrekken en beschrijf 
welke rol zij in het Belgische financiële landschap en, mocht dit opportuun blijken, in het Europese 
financiële landschap, meent te kunnen spelen. Geef hier in het bijzonder een globale evaluatie van het 
verwachte proportionele kwantitatieve belang van elk van de activiteiten die de instelling wenst uit te 
oefenen en preciseer daarbij telkens de verschillende beoogde types van cliënten (institutionele cliënten, 
privé-cliënten, ...) en het aandeel dat zij elk vermoedelijk zullen vertegenwoordigen. Gelieve ook de 
marktstudies bij waarop u zich in voorkomend geval gebaseerd heeft en waarnaar u zal moeten verwijzen 
in uw antwoorden aangaande de financiële aspecten als bijlage te bezorgen.  Buitenlandse 
initiatiefnemers dienen eveneens uiteen te zetten waarom zij België hebben gekozen als land van 
vestiging, en dochters van kredietinstellingen uit de EER dienen te vermelden waarom de voorkeur is 
gegeven aan een dochtervennootschap veeleer dan aan een bijkantoor. 

                                                 
3 Het formulier voor de gegevens over de verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag en over de 

contactpersoon, gaat als bijlage 3 bij dit memorandum. 
4 Het formulier voor de gegevens over de vennootschap, gaat als bijlage 4 bij dit memorandum. 
5 Het formulier over de diensten die de kredietinstelling voornemens is te verstrekken, gaat als bijlage 5 bij dit 

memorandum. 
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2.3. Institutionele en organisatorische aspecten 

2.3.1. Betekenisvolle aandeelhouders en groep 
 
2.3.1.1. Informatie over de betekenisvolle aandeelhouders 
 
De CBFA moet, met toepassing van artikel 17 van de wet, kunnen nagaan of de betekenisvolle 
aandeelhouders of vennoten – ongeacht het natuurlijke of rechtspersonen zijn - over de vereiste 
kwaliteiten beschikken om een gezond en voorzichtig beleid van de kredietinstelling te waarborgen. Als 
de CBFA redenen heeft om aan te nemen dat dit niet het geval is, zal zij weigeren de vergunning te 
verlenen. Een aandeelhouder of vennoot wordt als betekenisvol beschouwd als hij, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, een al dan niet stemrechtverlenende deelneming van ten minste 5 procent van het kapitaal 
of van de stemrechten bezit. 
 
Elke persoon die, in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen, alleen of samen met 
anderen de controle heeft over een vennootschap die zelf een betekenisvolle aandeelhouder is van de 
kredietinstelling waarvoor een vergunning wordt gevraagd, wordt beschouwd als een persoon die 
onrechtstreeks 5 procent bezit van het kapitaal of van de stemrechten van deze kredietinstelling. 
 
Q6. Opdat de CBFA over de vereiste informatie voor dit onderzoek zou beschikken, verzoeken wij u om 
voor elke betekenisvolle aandeelhouder of vennoot de inlichtingen te verstrekken die worden gevraagd in 
bijlage 6 betreffende de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten6. 
 
Q7. Als de vennootschap reeds is opgericht, verzoeken wij u bovendien om de evolutie van de 
aandeelhouderskring tijdens de voorbije vijf jaren kort te schetsen. 
 
Q8. Vermeld of er overeenkomsten tussen aandeelhouders bestaan en, zo ja, gelieve hier een kopie van 
te bezorgen. 
 
2.3.1.2. Informatie over de groep waarvan de betekenisvolle aandeelhouders van de kredietinstelling 
deel uitmaken 
 
Met een “groep” worden alle ondernemingen bedoeld die, alleen of gezamenlijk, controle uitoefenen op 
de betrokken onderneming, alsook alle ondernemingen waarop de betrokken onderneming, alleen of 
samen met anderen, controle uitoefent in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen. Als 
er nauwe banden bestaan tussen de betrokken onderneming en andere natuurlijke of rechtspersonen, 
moeten die banden verduidelijkt worden. 
 
Q9. Geef voor elk van de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten die deel uitmaken van een groep, 
een volledige beschrijving van die groep door haar structuur schematisch toe te lichten en het belang van 
elke deelneming te vermelden. 
 
Vervolledig deze beschrijving door voor elke persoon die deel uitmaakt van een groep waarvan een 
betekenisvolle aandeelhouder van de kredietinstelling deel uitmaakt, de inlichtingen te verstrekken als 
gevraagd in het formulier betreffende elke persoon die deel uitmaakt van de groep van de 
kredietinstelling7.  

                                                 
6 De formulieren die door elke betekenisvolle aandeelhouder of vennoot moeten worden ingevuld gaan als bijlage A, 

B en C van bijlage 6 bij dit memorandum. 
7 Het formulier voor de gegevens over elke persoon die deel uitmaakt van de groep van de kredietinstelling, gaat als 

bijlage 7 bij dit memorandum. 
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2.3.1.3. Informatie over de groep waarvan de kredietinstelling deel uitmaakt 
 
Q10. Geef een volledige beschrijving van de groep waarvan de kredietinstelling deel uitmaakt door de 
structuur van deze groep schematisch toe te lichten en het belang van elke deelnemingen te vermelden. 
 
Vervolledig deze beschrijving door voor elke persoon die tot de groep behoort, de inlichtingen te 
verstrekken als gevraagd in het formulier betreffende elke persoon die deel uitmaakt van de groep van de 
kredietinstelling8. 
 
2.3.1.4. Andere entiteiten die deel uitmaken van de groep en aan prudentieel toezicht zijn onderworpen  
 
Q11. Indien bepaalde betekenisvolle aandeelhouders of vennoten, of bepaalde vennootschappen die tot 
dezelfde groep behoren als de kredietinstelling waarvoor een vergunning wordt gevraagd, door hun 
specifiek wettelijk statuut zijn onderworpen aan het toezicht van een prudentiële toezichthouder, gelieve 
meer bepaald het soort uitgeoefende activiteiten te vermelden, alsook het type vergunning dat werd 
verkregen en de autoriteit die belast is met het toezicht (naam, adres, contactpersoon). Indien het toezicht 
in kwestie niet wordt uitgeoefend door een prudentiële financiële autoriteit van een lidstaat van de EER of 
van de G10, verzoeken wij u de aard en de omvang te beschrijven van het toezicht waaraan deze 
ondernemingen in hun land van herkomst zijn onderworpen, met verwijzing naar de toepasselijke 
wetteksten. 
 
Als de CBFA dit nuttig acht, zal zij contact opnemen met de betrokken prudentiële toezichthouder(s). 

2.3.2. Bestuursorganen 
 
2.3.2.1. Ontwerpstatuten 
 
Q12. Voor de vennootschappen die nog moeten worden opgericht, verzoeken wij u de ontwerpstatuten 
van de kredietinstelling bij het dossier te voegen, en voor de reeds opgerichte vennootschappen, het 
ontwerp van statutenwijziging alsook het ontwerp van de gecoördineerde statuten. 
 
2.3.2.2. Structuur van de raad van bestuur en van het directiecomité: autonomie en werkingsregels 
 
Artikel 20 van de wet eist dat iedere kredietinstelling naar Belgisch recht beschikt over een voor haar 
voorgenomen werkzaamheden passende beleidsstructuur. Om de invoering van een dergelijke 
beleidsstructuur te begeleiden en de doeltreffendheid ervan te waarborgen, heeft de CBFA een 
"Overeenkomst over de autonomie in de bankfunctie"9 opgesteld waarbij twee belangrijke organen de 
scharnierpunten vormen waarrond de beleidsstructuur is opgebouwd, namelijk : 
 
- de raad van bestuur is belast met de bevoegdheden die hem bij wet worden voorbehouden krachtens 

het Wetboek van Vennootschappen, met de uitstippeling van het algemeen beleid van de 
kredietinstelling en met het toezicht op het bestuur van de instelling door het directiecomité; en, 

 
- het directiecomité, een collegiaal orgaan dat overeenkomstig artikel 26 van de wet binnen de raad van 

bestuur wordt opgericht en waarvan alle leden bestuurders zijn die in principe een voltijdse functie 
uitoefenen bij de kredietinstelling. Het directiecomité neemt het dagelijks bestuur van de 
kredietinstelling waar met inachtneming van het algemeen beleid dat door de raad van bestuur is 
uitgestippeld. Het directiecomité staat in voor de effectieve leiding in de zin van artikel 18 van de wet. 

                                                 
8 Het formulier voor de gegevens over elke persoon die deel uitmaakt van de groep van de kredietinstelling, gaat als 

bijlage 7 bij dit memorandum. 
9 De modeltekst van de “Overeenkomst over de autonomie in de bankfunctie” gaat als bijlage 8 bij dit memorandum.  
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Q13. Gelieve een ontwerp van beleidsstructuur in te dienen dat beantwoordt aan het hierboven 
beschreven kader van de CBFA. Dit ontwerp moet de steun genieten van de betekenisvolle 
aandeelhouders en moet zijn afgestemd op de specifieke kenmerken van de kredietinstelling waarvoor 
om een vergunning wordt verzocht. 
 
In dat verband moet worden aangeduid op basis van welke evenwichtsregels de raad van bestuur zal 
worden samengesteld (evenwicht in het aantal mandaten per categorie van bestuurders: bestuurders die 
de aandeelhouders vertegenwoordigen, eventueel onafhankelijke bestuurders, bestuurders die lid zijn van 
het directiecomité). 
 
Welke bevoegdheden zal de raad van bestuur delegeren aan het directiecomité? 
 
Hoe zullen de taken worden verdeeld onder de leden van het directiecomité? 
 
Beschrijf tevens de fase waarin zich de denkoefening bevindt over de beginselen die de interne werking 
van de raad van bestuur en het directiecomité zullen sturen. 
 
2.3.2.3. Organen in de ruime zin (auditcomité, ...) 
 
Q14. Welke zijn, naast het directiecomité, de gespecialiseerde comités die worden opgericht binnen de 
raad van bestuur (adviesraad, auditcomité, strategisch comité, bezoldigingscomité, enz.)?  
Vermeld voor elk van deze comités de volgende gegevens : 
 
- de bevoegdheden die hun worden toegekend; 
 
- de wisselwerking tussen hun bevoegdheden en die van de raad van bestuur in zijn geheel, enerzijds, 

en die van het directiecomité, anderzijds; 
 
- de huidige fase van de denkoefening over de beginselen die hun interne werking zullen sturen; 
 
- de regels voor de samenstelling van deze comités (aantal leden en selectiecriteria). 
 
Q15. In aanvulling op de vermelding in het organigram van de kredietinstelling waarvoor een 
vergunningsaanvraag is ingediend (zie hoofdstuk 2.3.4. hieronder) en onverminderd de uitvoerige 
functiebeschrijving die moet worden verstrekt bij de beschrijving van de geplande administratieve 
organisatie (hoofdstukken 2.3.6. en 2.3.7. van dit memorandum), verzoeken wij u om de gespecialiseerde 
comités op te sommen die zullen worden opgericht onder het gezag van het directiecomité met de 
bedoeling dit bij te staan bij het dagelijks bestuur van de kredietinstelling waarvoor een 
vergunningsaanvraag is ingediend (ALM-comité, kredietcomité, enz.). Vermeld voor elk van die comités 
bondig welke bevoegdheden hun zullen worden verleend, de huidige fase van de denkoefening over de 
beginselen die hun interne werking zullen sturen en de regels die zullen worden gehanteerd om hun 
samenstelling te bepalen. 

2.3.3. Directieleden en sleutelfuncties 
 
2.3.3.1. Bestuurders 
 
In dit deel wordt enkel informatie ingewonnen over de bestuurders die niet deelnemen aan de effectieve 
leiding, namelijk de niet-uitvoerende bestuurders. Aan de hand van deze gegevens wil de CBFA zich een 
duidelijk beeld vormen van deze bestuurders teneinde te kunnen nagaan of de instelling artikel 19 van de 
wet inzake de verbodsbepalingen en artikel 27 van de wet op de onverenigbaarheden naleeft , en of zij wel 
degelijk beschikt over een passende beleidsstructuur voor de uitoefening van haar werkzaamheden, wat 
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veronderstelt dat de raad van bestuur op een zodanige wijze is samengesteld dat hij de hem toevertrouwde 
bevoegdheden effectief kan uitoefenen. 
 
Q16. Met het oog op de vereisten betreffende de effectieve uitvoering van de bevoegdheden die aan de 
bestuurders worden toevertrouwd en de verbodsbepalingen, dient iedere niet-uitvoerend bestuurder het 
formulier in te vullen betreffende de inlichtingen die door de kandidaten voor een functie van niet-
uitvoerend bestuurder moeten worden verstrekt10. 
 
Q17. Vermeld wie van deze personen zich via een managementvennootschap zal laten bezoldigen. Voeg 
als bijlage bij het vergunningsdossier een kopie van de statuten van de managementvennootschap alsook 
de ontwerpovereenkomst tussen de managementvennootschap en de kredietinstelling. 
 
De onverenigbaarheden worden geregeld door artikel 27 van de wet, het reglement van de CBFA van 9 
juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen11 (goedgekeurd bij koninklijk besluit van 19 juli 2002, B.S. 17 augustus 2002) 
en de circulaire D1 2002/5 van de CBFA van 21 oktober 2002 aan de kredietinstellingen12. 
 
Q18. Voeg als bijlage bij het vergunningsdossier het huidige ontwerp van de interne regels die zullen 
worden aangenomen conform artikel 27, § 2 van de wet en artikel 2 van het reglement van de CBFA van 
9 juli 2002 teneinde voorwaarden te stellen aan de uitoefening van externe functies door de personen die 
worden beoogd door de onverenigbaarheidsregeling. Beschrijf in voorkomend geval de regels die 
specifiek van toepassing zullen zijn op niet-uitvoerende bestuurders. 
 
Overeenkomstig artikel 27, § 4 van de wet moet de kredietinstelling de CBFA onverwijld in kennis stellen 
van de functies die buiten de kredietinstelling worden uitgeoefend door de personen bedoeld in de eerste 
paragraaf van dit artikel. Voor een goed verloop van deze procedure heeft de CBFA "E-manex" 
uitgewerkt. Dit is een toepassing waartoe de aanvragers die een vergunning krijgen, een persoonlijke en 
beveiligde toegang zullen krijgen via het internet. 
 
Q19. Vermeld wie de verantwoordelijke leider zal zijn voor het opzetten van de vereiste organisatie om te 
voldoen aan de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen en onder wiens gezag de 
gevraagde informatie aan de CBFA zal worden meegedeeld. 
 
Q20. Vermeld de andere mandaten (uitvoerend of niet-uitvoerend) en/of functies die de niet-uitvoerende 
bestuurders uitoefenen in andere ondernemingen. Dit is een eerste mededeling van de informatie die 
naderhand in het kader van E-manex zal moeten worden verstrekt en bijgewerkt. Duid aan of het gaat om 
een mandaat in een beursgenoteerde onderneming, een mandaat in een onderneming die deel uitmaakt 
van de groep waartoe de kredietinstelling behoort dan wel om een mandaat in een andere onderneming 
of om andere functies. Vermeld wie van deze personen zich voor de uitoefening van een van de externe 
functies zal laten bezoldigen via een managementvennootschap.  
 
2.3.3.2. Effectieve leiders 
 
In dit memorandum wordt met “effectieve leider” elke persoon bedoeld die, onder eender welke benaming 
en in eender welke hoedanigheid (bestuurder, zaakvoerder, directeur, andere) deelneemt aan het dagelijks 
bestuur van de instelling. Indien het dagelijks bestuur van de instelling, conform de overeenkomst over de 
                                                 
10 Het formulier B dat moet worden ingevuld door alle personen die zich kandidaat stellen voor een functie van niet-

uitvoerend bestuurder, gaat als bijlage 9 bij dit memorandum, en staat ook op de website van de CBFA. 
11 Het reglement van de CBFA van 9 juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door de leiders 

van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen staat op de website van de CBFA. 
12 Circulaire D1 2002/5 van 21 oktober 2002 met betrekking tot de onverenigbaarheidsregeling voor leiders staat op 

de website van de CBFA. 
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autonomie in de bankfunctie, is overgedragen aan een directiecomité, wordt met “effectieve leiders” in de 
eerste plaats de leden van het directiecomité bedoeld en in de tweede plaats de personen die zich op een 
hiërarchisch niveau onmiddellijk onder dat van het directiecomité bevinden en die, door de functie die zij 
uitoefenen, deelnemen aan het dagelijks bestuur van de instelling. 
 
De effectieve leiders moeten de vereiste professionele betrouwbaarheid en de passende ervaring bezitten 
(artikel 18 van de wet). Daarenboven zijn zij onderworpen aan een aantal verbodsbepalingen (artikel 19 
van de wet) en aan een onverenigbaarheidsregeling (artikel 27 van de wet). 
 
Q21. Met het oog op de vereisten inzake professionele betrouwbaarheid en passende ervaring, alsook de 
verbodsbepalingen (artikelen 18 en 19), dient elke effectieve leider het formulier in te vullen betreffende 
de inlichtingen die moeten worden verstrekt door de kandidaten voor de uitoefening van een functie van 
effectieve leider13. 
 
Q22. Vermeld wie van deze personen zich via een managementvennootschap zal laten bezoldigen. Voeg 
als bijlage bij het vergunningsdossier een kopie van de statuten van de managementvennootschap alsook 
de ontwerpovereenkomst tussen deze managementvennootschap en de kredietinstelling. 
 
De onverenigbaarheden worden geregeld door artikel 27 van de wet, het reglement van de CBFA van 9 
juli 2002 met betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen (goedgekeurd bij koninklijk besluit van 19 juli 2002, B.S. 17 augustus 2002) en 
de circulaire D1 2002/5 van de CBFA van 21 oktober 2002 aan de kredietinstellingen. 
 
Q23. Wat de interne regels betreft die bepalen onder welke voorwaarden externe functies kunnen worden 
uitgeoefend door de personen die beoogd worden door de onverenigbaarheidsregeling, en die volgens 
vraag nr. 17 in ontwerpvorm als bijlage bij het vergunningsdossier moeten worden gevoegd, verzoeken wij 
u in voorkomend geval de regels te beschrijven die specifiek van toepassing zijn op de effectieve leiders.  
 
Overeenkomstig artikel 27, § 4 van de wet moet de kredietinstelling de CBFA onverwijld in kennis stellen 
van de functies die buiten de kredietinstelling worden uitgeoefend door de personen bedoeld in de eerste 
paragraaf van dit artikel. Voor een goed verloop van deze procedure heeft de CBFA "E-manex" 
uitgewerkt. Dit is een toepassing waartoe de aanvragers die een vergunning krijgen, een persoonlijke en 
beveiligde toegang zullen krijgen via het internet. 
 
Q24. Bevestig dat de leider die verantwoordelijk zal zijn voor het opzetten van de vereiste organisatie 
teneinde te voldoen aan de ter zake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, en onder wiens 
gezag de gevraagde informatie aan de CBFA zal worden meegedeeld, dezelfde persoon is als vermeld in 
vraag nr. 19. 
 
Q25. Vermeld de andere mandaten (uitvoerend of niet-uitvoerend) en/of functies die de effectieve leiders 
uitoefenen in andere ondernemingen.  Dit is een eerste mededeling van de informatie die naderhand in 
het kader van E-manex zal moeten worden verstrekt en aangevuld.  Duid aan of het gaat om een 
mandaat in een beursgenoteerde onderneming, een mandaat in een onderneming die deel uitmaakt van 
de groep waartoe de kredietinstelling behoort dan wel om een mandaat in een andere onderneming of om 
andere functies.  Vermeld wie van deze personen zich voor de uitoefening van een van de externe 
functies zal laten bezoldigen via een managementvennootschap. 

                                                 
13 Het formulier EL dat moet worden ingevuld door alle personen die zich kandidaat stellen voor een functie van 

effectieve leider, gaat als bijlage 9bis bij dit memorandum en staat tevens op de website van de CBFA. 
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2.3.3.3. Sleutelfuncties 
 
Indien in de vooropgestelde organisatie een aantal sleutelfuncties voor een gezond en voorzichtig beheer 
van de kredietinstelling zijn toevertrouwd aan personen die zich op een hiërarchisch niveau onmiddellijk 
onder dat van het directiecomité bevinden en die, door de functie die zij uitoefenen, deelnemen aan de 
controle op de instelling, dan veronderstelt een passende organisatie als vereist ingevolge artikel 20 van de 
wet, dat deze personen beschikken over de geschikte kwaliteiten voor het uitoefenen van die functies. Hier 
worden onder meer functies bedoeld zoals de functie van verantwoordelijke voor de interne audit, 
verantwoordelijke voor het risicobeheer, verantwoordelijke voor de compliance en verantwoordelijke voor 
de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 
 
Q26. Geef aan welke sleutelfuncties in de geplande algemene organisatie volgens u tot deze categorie 
behoren.  
 
Vermeld voor elk van deze functies de criteria die zullen worden gehanteerd om ze toe te wijzen (het 
gezochte profiel), alsook de toewijzingsprocedure die gevolgd zal worden, inclusief de toetsing van de 
genoemde criteria. 

2.3.4. Organigram 
 
2.3.4.1. Algemeen organigram 
 
Q27. Voeg als bijlage bij het vergunningsdossier het organigram zoals daar gestalte aan gegeven zal zijn 
op het ogenblik dat de kredietinstelling waarvoor een vergunning wordt gevraagd, haar werkzaamheden 
opstart.  
 
Dat organigram moet onder meer de volgende gegevens bevatten : 
 

1. de verdeling binnen de bestuursorganen van de functies en verantwoordelijkheden voor de 
verschillende diensten en de verschillende comités die in de vennootschap zouden zijn opgericht; 

 
2. voor elke activiteit van de vennootschap, de identiteit van de verantwoordelijke(n) voor die 

activiteit en het aantal personen die eraan zijn toegewezen;  
 

3. de kader- of directiefuncties die zijn voorbehouden aan de personeelsleden die bij de 
kredietinstelling zijn gedetacheerd door de aandeelhouders of de aangesloten ondernemingen; 

 
4. indien ze gekend zijn, de identiteit van de verantwoordelijke voor de compliance-functie alsook de 

identiteit van de verantwoordelijke(n) voor de toepassing van de wet van 11 januari 1993 tot 
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme, voor zover dit niet dezelfde persoon is als de verantwoordelijke voor 
de compliance-functie, en de identiteit van de andere verantwoordelijken voor de sleutelfuncties 
waarvan sprake in punt 2.3.3.3. hierboven. 

 
2.3.4.2. Aantal personeelsleden 
 
Q28. Vermeld de volgende gegevens voor het eerste jaar waarin de kredietinstelling werkzaam is : 
 

 het totaal aantal personeelsleden in ondergeschikt verband, met een onderscheid tussen 
kaderleden en niet-kaderleden; 

 
 het totaal aantal medewerkers die als zelfstandige werkzaam zijn in de instelling (met uitzondering 

van de gevolmachtigde agenten). 
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2.3.4.3. Geplande evolutie voor de eerste drie jaar  
 
Q29. Vermeld de draagwijdte en de timing van de voorgenomen aanpassingen aan het organigram in de 
loop van eerste drie boekjaren opdat de organisatie van de kredietinstelling afgestemd zou blijven op de 
verwachte groei. 

2.3.5. Commerciële aanpak 
 
2.3.5.1. Marketing 
 
Q30. Bespreek uitvoerig het algemene marketingbeleid dat de kredietinstelling zal voeren om cliënten te 
werven en geef hierbij meer bepaald een opsomming van de kanalen die daarbij zullen worden gebruikt, 
zoals bijvoorbeeld reclame, zaakaanbrengers, het kantorennetwerk of internet (voor sommige van deze 
kanalen wordt nauwkeurige informatie gevraagd in punt 2.3.5.2. hieronder). 
 
Indien er zaakaanbrengers worden ingeschakeld, verzoeken wij u om de ontwerpovereenkomst die met 
deze personen zal worden afgesloten als bijlage te voegen bij het vergunningsdossier . 
 
2.3.5.2. Bedrijfsnetwerk 
 
Q31. Vermeld of de kredietinstelling voornemens is om, binnen een termijn van 3 jaar na het verkrijgen 
van de vergunning, in België of in het buitenland over te gaan tot de oprichting of aankoop van 
dochtervennootschappen - hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks -, bijkantoren of exploitatiezetels, 
meer bepaald eigen kantoren. Zo ja, preciseer voor elk van deze entiteiten de plaats of Staat van 
vestiging, alsook de termijn waarbinnen dit gepland is en beschrijf de activiteiten die elke entiteit zal 
uitoefenen, evenals de wijze waarop deze activiteiten zullen worden ingepast in het organigram, zowel 
vanuit het oogpunt van het beheer als van de controle. Gelieve dezelfde informatie te verstrekken voor de 
activiteiten die de instelling voornemens is in het buitenland te ontwikkelen in het kader van de vrije 
dienstverlening.  
 
Wat de dochtervennootschappen betreft, verzoeken wij u te preciseren of een of meer van hen worden 
onderworpen aan een specifiek wettelijk statuut, met name in de gevallen bedoeld in artikel 33bis van de 
wet , en/of een of meer van hen gespecialiseerde dochtervennootschappen van de kredietinstelling zullen 
zijn die in België of in het buitenland een of meer werkzaamheden uitoefenen als bedoeld in de punten 2 
tot 12 van de lijst in artikel 3, § 2 van de wet. 
 
In voorkomend geval dient de CBFA vooraf na te gaan of is voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 
41 en 42 van de wet. 
 
Q32. Vermeld of er plannen bestaan om via bemiddeling van gevolmachtigde agenten relaties aan te 
gaan met cliënten of verrichtingen uit te voeren. Zo ja, is circulaire B93/5 van 21 oktober 1993 inzake 
gevolmachtigde agenten14 van toepassing. Gelieve bijgevolg het aantal gevolmachtigde agenten te 
vermelden, aan te geven hoe de instelling de activiteit van deze agenten in haar organigram zal 
integreren, zowel vanuit het oogpunt van het beheer als van de controle, en de ontwerpovereenkomst die 
met de gevolmachtigde agenten zal worden afgesloten als bijlage bij het vergunningsdossier te voegen.  
 
Q33. Vermeld of de kredietinstelling voornemens is om, binnen een termijn van 3 jaar na het verkrijgen 
van de vergunning, vertegenwoordigingskantoren op te richten en, zo ja, vermeld voor elk 
vertegenwoordigingskantoor in welk land het zal worden opgericht en bevestig dat dit 
vertegenwoordigingskantoor geen andere activiteiten zal uitoefenen dan bepaald in artikel 86 van de wet. 

                                                 
14 Circulaire B 93/5 van 21 oktober 1993 met betrekking tot de gevolmachtigde agenten staat op de website van de 

CBFA. 
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In dit geval is circulaire D1/3198 van 9 december 1996 over de vertegenwoordigingskantoren15 van 
toepassing. 
 
Q34. Geef aan of de instelling over een website zal beschikken en, zo ja, of deze website:  
 

- louter informatief zal zijn (d.w.z. dat op de website informatie wordt verstrekt over de 
vennootschap, haar diensten en haar tarieven), 

 
- interactief zal zijn (d.w.z. met pedagogische en/of adviserende functies), of, 

 
- transactioneel zal zijn (d.w.z. dat er via de website een contract voor het verstrekken van 

financiële diensten kan worden gesloten en/of dat er financiële diensten op afstand kunnen 
worden verstrekt). 

  
Q35. Vermeld tevens of deze website op een cliënteel buiten België gericht zal zijn, en zo ja, vermeld 
welke klanten de doelgroep zullen vormen, in welke landen en voor welke diensten. 
 
In voorkomend geval dient u aandacht te besteden aan eventuele meldingsplichten ingevolge deze 
grensoverschrijdende activiteit. Gelieve hiervoor circulaire D1 2000/2 "Financiële diensten via het 
Internet : prudentiële vereisten"16 te raadplegen die op 5 mei 2000 aan de kredietinstellingen is gericht. 

2.3.6. Algemene organisatie 
 
Wij onderstrepen dat in dit punt wordt gevraagd om, voor elk van de vermelde gebieden, een beschrijving 
te geven van de organisatorische maatregelen, normen, procedures, documenten en systemen die een 
algemene draagwijdte hebben, d.w.z. die van toepassing zijn op alle activiteiten van de instelling.  
 
De meer specifieke organisatorische maatregelen en controlemaatregelen die gedifferentieerde 
modaliteiten bevatten die afgestemd zijn op een bepaalde dienst of een bepaald product, komen aan bod in 
punt 2.3.7 "Specifieke organisatie per activiteit".  
 
Zo dienen bijvoorbeeld in dit punt de algemene gedragsregels te worden vermeld aangaande de algemene 
organisatie, terwijl de meer specifieke gedragsregels voor een welbepaalde activiteit zoals het 
vermogensbeheer onder het volgende punt moeten worden vermeld. 
 
2.3.6.1. Bevoegdheidsdelegatie : vertegenwoordiging, ondertekeningsbevoegdheid en 
bevoegdheidsbeperking 
 
Q36. Gelieve de bevoegdheden van de leiding te beschrijven door een antwoord te formuleren op de 
onderstaande vragen. 
 

1. Welke beperkingen worden er gesteld aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de leiding en 
voor welke bevoegdheden zijn er verschillende handtekeningen vereist ? 

 
2. Welke interne beperkingen worden er gesteld aan de beslissingsbevoegdheid van de leiding en 

wie is, en vanaf welk hiërarchisch niveau, gemachtigd om beslissingen te treffen in 
aangelegenheden die deze beperkingen overschrijden ? 

                                                 
15 Circulaire D1/3198 betrekking tot de vertegenwoordigingskantoren, die op 9 december 1996 aan de 

kredietinstellingen is gericht, staat op de website van de CBFA. 
16 Circulaire D1 2000/2 "Financiële diensten via het internet : prudentiële vereisten" die op 5 mei 2000 aan de 

kredietinstellingen is gericht, staat op de website van de CBFA. 
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2.3.6.2. Informatica-afdeling 
 
Q37. Beschrijf de wijze waarop het informatica-afdeling van de instelling is georganiseerd en haar 
informaticaomgeving is opgezet. Vermeld in het bijzonder over welke materiële middelen - meer bepaald 
welke management tools - de instelling zal beschikken om de geplande activiteiten uit te oefenen. Uit de 
gegevens die u vermeldt, moet blijken dat de materiële middelen geschikt zijn voor deze activiteiten. 
Gelieve tevens te vermelden op welke wijze de gegevens worden opgeslagen. 
 
In uw dossier moeten meer bepaald de volgende aspecten worden toegelicht: 

 
 de informaticastrategie van de instelling ; 

 
 de informatica-infrastructuur (servers, intern netwerk, pc ...); 

 
 de externe netwerkverbindingen (WAN-netwerk, Internet ...); 

 
 de gebruikte softwarepakketten, "operating systems " en software; 

 
 de gebruikte elektronische professionele operationele kanalen en informatiekanalen (bv. 

SWIFT, EUCLID, ISABEL, Reuters, Bloomberg, …) ; 
 

 het interne informaticabeleid en de interne informaticabeveiliging (logische en fysieke); 
 

 het beleid en de maatregelen inzake de continuïteit van de informatica (back-ups, 
noodsite, ...) en van de activiteiten van de metiers ; 

 
 de uitbestede informaticadiensten en de afgesloten SLA’s (als er een beroep wordt 

gedaan op een externe persoon, moeten ook de identificatiegegevens van die persoon 
worden vermeld). 

 
Het is daarentegen niet nodig om melding te maken van de aard van de burotica-instrumenten waarover 
de vennootschap zal beschikken (microcomputers, printers, ...). 
 
2.3.6.3. Gegevensbewaring 
 
Q38. Beschrijf de regels voor het klasseren en bewaren (periodiciteit, vorm, plaats, duur) van de 
gegevens over de verrichtingen die de kredietinstelling uitvoert, hetzij voor rekening van haar cliënten, 
haar personeel en haar leiders, hetzij voor eigen rekening. 
 
2.3.6.4. Boekhoudafdeling 
 
Q39. Beschrijf de wijze waarop de boekhouding binnen de kredietinstelling wordt georganiseerd, meer 
bepaald door aan te geven welke plaats in de hiërarchie van de kredietinstelling is toegekend aan de 
leiding van de afdeling boekhouding, en door te preciseren welk lid van het directiecomité de 
verantwoordelijkheid hiervoor zal dragen. Als er een beroep wordt gedaan op een externe persoon, 
gelieve ook de identificatiegegevens van deze persoon te vermelden. 
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2.3.6.5. Gezonde beheerpraktijken inzake bedrijfscontinuïteit 
 
In haar circulaire PPB 2005/2 van 10 maart 2005 in verband met gezonde beheerpraktijken inzake de 
bedrijfscontinuïteit van financiële instellingen17 formuleert de CBFA de algemene criteria aan de hand 
waarvan zij het passende karakter van het bedrijfscontinuïteitsbeleid van de instelling zal toetsen. 
 
Q40. Beschrijf de maatregelen die de instelling zal nemen om haar dienstverlening en de uitoefening van 
haar activiteiten te allen tijde zonder onderbreking te kunnen voortzetten. Licht de procedures toe die zijn 
ingevoerd alsook de organisatie en de systemen die zijn opgezet opdat de instelling, bij een ernstige, niet 
geplande onderbreking van haar activiteiten, haar kritieke functies kan blijven uitoefenen of zo spoedig 
mogelijk kan herstellen en haar normale activiteiten binnen een redelijke termijn kan hervatten. 
 
2.3.6.6. Uitbesteding 
 
De instellingen die bepaalde activiteiten uitbesteden, dienen circulaire PPB 2004/5 van 22 juni 2004 over 
gezonde beheerpraktijken bij uitbesteding door kredietinstellingen en beleggingsondernemingen18 na te 
leven. 
 
Met uitbesteding wordt elk beroep op derden bedoeld voor de uitoefening van activiteiten of het voeren 
van bedrijfsprocessen die eigen zijn aan de financiële instelling. Er kunnen zowel diensten aan cliënten 
(call centers, vermogensbeheer, ...), als administratieve (boekhouding, ...) en gespecialiseerde functies (IT, 
interne audit, databeheer, ...) worden uitbesteed. In circulaire PPB 2004/5 wordt de draagwijdte van deze 
definitie nader gepreciseerd.  
 
Q41. Beschrijf de maatregelen die de instelling zal nemen om de beginselen van gezond beheer na te 
leven die in de circulaire zijn geponeerd. Vermeld daarbij meer bepaald welke activiteiten eventueel 
zouden worden uitbesteed. Indien wordt overwogen om algemene diensten uit te besteden, vermeld dan 
op wie daarvoor een beroep zal worden gedaan. Voeg als bijlage bij het vergunningsdossier een ontwerp 
van het algemeen beleid van de instelling inzake uitbesteding en een schriftelijke ontwerpovereenkomst. 
 
2.3.6.7. Website 
 
De instellingen die financiële diensten verstrekken via het internet dienen de circulaire D1 2000/2 
"Financiële diensten via het internet : prudentiële vereisten" na te leven. Deze circulaire werd op 5 mei 
2000 aan de kredietinstellingen gericht. 
 
Q42. Als de instelling voornemens is om financiële diensten te verstrekken via het internet, gelieve deze 
diensten te beschrijven en aan te tonen dat de instelling over een passende organisatie en interne 
controle beschikt teneinde te voldoen aan de prudentiële vereisten en aanbevelingen voorgeschreven 
door de circulaire. 
 
De instelling dient toelichting te verstrekken over : 
 

 de financiële en commerciële aspecten van de diensten die zij via het internet verstrekt ; 
 

                                                 
17 Circulaire PPB 2005/2 van 10 maart 2005 betreffende de gezonde beheerpraktijken inzake de bedrijfscontinuïteit 

van financiële instellingen staat op de website van de CBFA. 
18 Circulaire PPB 2004/5 van 22 juni 2004 over de gezonde beheerpraktijken bij uitbesteding door kredietinstellingen 

en beleggingsondernemingen staat op de website van de CBFA.  
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 de technische opties en het beveiligingsbeleid, meer bepaald het beleid en de beveiliging 
wat haar website betreft, alsook de maatregelen die zij heeft getroffen voor de diensten 
die zij via het internet verstrekt ; 

 
 haar risicobeheer; daarbij dient zij aan te tonen dat zij de juridische en operationele 

implicaties onder controle heeft, alsook de implicaties voor haar reputatie, inclusief de 
hieraan verbonden risico's. 

 
2.3.6.8. Interne controle  
 
Artikel 20 van de wet bepaalt dat iedere kredietinstelling moet beschikken over een voor haar 
voorgenomen werkzaamheden passende beleidsstructuur, administratieve en boekhoudkundige organisatie 
en interne controle. In haar circulaire D1 97/4 over interne controle en interne audit19 die op 30 juni 1997 
aan de kredietinstellingen is gericht, formuleert de CBFA de algemene criteria aan de hand waarvan zij, in 
het kader van haar toezicht op de naleving van artikel 20 van de wet, de werking van de interne controle 
bij de kredietinstellingen zal toetsen. 
 
Q43. Beschrijf het systeem voor de interne controle van de instelling, de componenten van dit systeem en 
de algemene en specifieke maatregelen (zie respectievelijk de punten 1.1, 1.2 en 1.3 van de bijlage bij 
circulaire D1 97/4).  Beschrijf tevens op welke wijze de raad van bestuur en het directiecomité hun 
verantwoordelijkheden ter zake zullen uitoefenen. 
 
2.3.6.9. Risicobeheer 
 
Op het vlak van het risicobeheer dienen de beginselen te worden nageleefd die zijn vervat in de 
onderstaande documenten van het Bazelcomité : 
 

- Risk management guidelines for derivatives (Richtlijnen voor het risicobeheer inzake afgeleide 
producten) - juli 1994 20 ; 

 
- Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations - februari 2000 21 ; 

 
- Principles for the Management and Supervision of Interest Rate Risk – juli 2004 22. 

 
De circulaire D1/2002/4 over de marktrisicomodellen die op 2 augustus 2002 aan de kredietinstellingen en 
de beursvennootschappen23 is gericht, gaat niet alleen dieper in op het gebruik van de modellen bij de 
berekening van de solvabiliteitsvereisten, maar ook op het gebruik ervan als beheerinstrumenten.  

 
Q44. Beschrijf voor elk type risico, op welke wijze het risicobeheer zal worden georganiseerd : vaststelling 
en bijsturing van het beleid, methodologie voor de risicometing (lineaire en optionele risico's), systeem 
van limieten, opvolging van de naleving van de limieten (overnight en intra-day voor de marktrisico's). 

                                                 
19 Circulaire D1 97/4 betreffende interne audit en interne controle die op 30 juni 1997 aan de kredietinstellingen is 

gericht, staat op de website van de CBFA. 
20 Dit document is overgenomen in circulaire D1 94/3 die op 1 september 1994 aan de kredietinstellingen is gericht. 

Deze circulaire staat op de website van de CBFA. 
21 Dit document staat op de website van de Bank for International Settlements (www.bis.org). 
22 Dit document staat op de website van de Bank for International Settlements. 
23 Circulaire D1/2002/4 over de marktrisicomodellen die op 2 augustus 2002 aan de kredietinstellingen en 

beursvennootschappen is gericht, staat op de website van de CBFA. 
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De verschillende te behandelen risico's zijn : 
- het kredietrisico, inclusief de landenrisico's, het afwikkelingsrisico (settlement risk) en het 

concentratierisico (per wederpartij24 en per economische sector) ; 
 
- het structureel renterisico (ALM) ; 

 
- het liquiditeitsrisico ; 

 
- het marktrisico: wisselkoers, rente, krediet, aandelen, grondstoffen, edele metalen en andere ; 

 
- het operationeel risico (inclusief het juridisch risico : legal and litigation risks) ; 

 
- het strategisch risico. 

 
Beschrijf op welke wijze gestalte is gegeven aan de functie Risk Management (menselijke en technische 
middelen, profiel van de verantwoordelijke en van de leden van de afdeling, aard van de relatie tussen de 
lokale Risk Manager en de Risk Manager van de moederonderneming, lijst van de risico's die door het 
Risk Management worden beheerd, aanpak van andere risico's). 
 
Welk beleid wordt er gevoerd en welke toepassingsregels worden er gehanteerd voor het dekken van de 
risico's door verzekeringspolissen ?  
 
2.3.6.10. Compliance 
 
De compliance-functie is een onafhankelijke functie binnen de organisatie, gericht op het onderzoek naar 
en het bevorderen van de naleving door de instelling van regels die verband houden met de integriteit van 
het bankieren. Het betreft zowel regels die voortvloeien uit het beleid van de instelling ter zake, als regels 
die vervat zijn in het bankstatuut (namelijk de bankwet en haar uitvoeringsbesluiten en -reglementen) en 
andere wettelijke en reglementaire bepalingen die op de banksector van toepassing zijn. 
 
In haar circulaire D1 2001/13 over de compliance-functie die op 18 december 2001 aan de 
kredietinstellingen is gericht, formuleert de CBFA de algemene criteria aan de hand waarvan zij, in het 
kader van haar toezicht op de naleving van artikel 20 van de wet, de passende werking van de compliance-
functie binnen de kredietinstellingen zal toetsen25.  
 
Q45. Beschrijf hoe de compliance-functie in de instelling wordt georganiseerd en voeg als bijlage bij het 
vergunningsdossier de nota inzake het integriteitsbeleid van de instelling en het compliance-charter. 
Gelieve in voorkomend geval de aard te verduidelijken van de relatie tussen de compliance officer van de 
instelling en die van de moederonderneming.  
 
Gelieve eveneens toelichting te verschaffen over de onderstaande integriteitsdomeinen :  
 
 Interne gedragscode 

 
Q46. Beschrijf de getroffen maatregelen om de naleving te waarborgen van de gedragsregels voor 
verrichtingen in financiële instrumenten, misbruik van voorkennis, koersmanipulatie, de wetgeving inzake 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verrichtingen voor eigen rekening van de medewerkers 
van de instelling, voorkoming en regeling van belangenconflicten, en, in het algemeen, alle andere 
maatregelen die gericht zijn op een integer gedrag van de medewerkers van de instelling of die de relaties 
                                                 
24 Voor de normen ter zake wordt verwezen naar het besluit van de CBFA betreffende het reglement op het eigen 

vermogen van de kredietinstellingen, artikelen 83 en 84, dat zich op de website van de CBFA bevindt. 
25 Circulaire D1 2001/13 betreffende de compliancefunctie die op 18 december 2001 aan de kredietinstellingen is 

gericht, staat op de website van de CBFA. 
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regelen tussen de instelling en haar cliënten.  Voeg als bijlage bij het vergunningsdossier de interne 
gedragscode met de passende regels en procedures ter zake. 
 
Vermeld tevens de regels voor de concrete toepassing van de interne gedragscode, alsook het gebied, de 
frequentie en de wijze waarop het toezicht op de naleving van deze code is georganiseerd. 
 
Wij herinneren er nogmaals aan dat het gehele punt 2.3.6. "Algemene organisatie", en bijgevolg ook voor 
dit onderdeel, betrekking heeft op de algemene maatregelen en bepalingen die van toepassing zijn op alle 
activiteiten of medewerkers van de instelling. De meer specifieke maatregelen, normen en procedures die 
van toepassing zijn op een welbepaalde activiteit van de instelling worden behandeld in punt 2.3.7. 
"Specifieke organisatie per activiteit". 
 
Artikel 28 van de wet schrijft inzonderheid voor dat kredietinstellingen slechts op de voorwaarden, voor 
de bedragen en met de waarborgen die voor hun cliënten gelden, rechtstreeks of onrechtstreeks leningen, 
kredieten of borgstellingen mogen verlenen aan hun bestuurders of zaakvoerders, of aan vennootschappen 
of instellingen waarin de bestuurders of zaakvoerders of hun echtgeno(o)t(e) persoonlijk, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, een gekwalificeerde deelneming bezitten.  De CBFA licht deze bepaling nader toe in haar 
circulaire D1 94/5 van 28 november 1994 met betrekking tot leningen aan leiders en aan vennootschappen 
waarin deze leiders of hun echtgeno(o)t(e) belangen hebben26. 
 
Q47. Vermeld of de kredietinstelling voornemens is leningen, kredieten of borgstellingen toe te staan aan 
bestuurders of zaakvoerders en voeg als bijlage het ontwerp van een gedragscode met de ter zake 
geldende regels en procedures. 
 
 Voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme 

 
Het reglementaire kader ter zake wordt gevormd door de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het 
gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme27, het 
reglement van de CBFA betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme28 en de circulaire PPB 2004/8 en D 250 van 22 november 2004 inzake de 
waakzaamheidsverplichtingen met betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme29. 
 
Q48. Beschrijf de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan dit reglementaire kader, meer 
bepaald met betrekking tot : 
 

- het persoonlijke statuut alsook de macht en de bevoegdheden van de verantwoordelijke voor de 
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme ; 

- de technische en menselijke middelen die hem ter beschikking worden gesteld om zijn 
verantwoordelijkheden uit te oefenen (uitgedrukt in aantal medewerkers) ; 

- het uitwerken van een passend beleid voor de aanvaarding van cliënten ; 
- het systeem voor het tweedelijnstoezicht op de verrichtingen. 

 

                                                 
26 Circulaire D1 94/5 van 28 november 1994 over leningen aan leiders en aan vennootschappen waarin deze leiders 

of hun echtgeno(o)t(e) belangen hebben, staat op de website van de CBFA. 
27 De wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld 

en de financiering van terrorisme, staat op de website van de CBFA. 
28 Het reglement van de CBFA betreffende de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 8 oktober 2004, staat op de website van de CBFA.  
29 De circulaire PPB 2004/8 en D 250 van 22 november 2004 inzake de waakzaamheidsverplichtingen met 

betrekking tot de cliënteel en de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, staat op de website van de CBFA. 
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 Bijzondere mechanismen 
 
In haar circulaire D1 97/10 over het fiscaal voorkomingsbeleid, die op 30 december 1997 aan de 
kredietinstellingen is gericht30, formuleert de CBFA de algemene criteria aan de hand waarvan zij, in het 
kader van haar toezicht op de naleving van artikel 20 van de wet, de passende aard zal toetsen van de 
maatregelen die werden genomen teneinde te voorkomen dat bijzondere mechanismen zouden worden 
opgezet met als doel of als gevolg fiscale fraude door derden te bevorderen, in de zin van artikel 57, § 3 
van de wet.  Circulaire D1 97/9 betreffende de bijzondere mechanismen die op 18 december 1997 aan de 
kredietinstellingen is gericht31, verduidelijkt aan de hand van een aantal typeverrichtingen, wat een 
bijzonder mechanisme kan zijn in de zin van artikel 57, § 3 van de wet. 
 
Q49. Beschrijf de maatregelen die ter zake worden genomen. 
 
 Andere domeinen aangegeven door het directiecomité 

 
Q50. Als de instelling voornemens is de telefoongesprekken te registreren, gelieve het doel van deze 
maatregel te beschrijven en te vermelden van welke toestellen de gesprekken geregistreerd zullen 
worden. 
 
Q51. Vermeld elk ander domein dat specifiek onderzocht zal worden door de compliance-cel. 
 
2.3.6.11. Interne audit 
 
In haar circulaire D1 97/4 over interne controle en interne audit, die op 30 juni 1997 aan de 
kredietinstellingen is gericht, formuleert de CBFA de algemene criteria aan de hand waarvan zij, in het 
kader van haar toezicht op de naleving van artikel 20 van de wet, de werking van de interne audit van de 
kredietinstellingen toetst. 
 
Q52. Beschrijf hoe de interne audit van de instelling is opgezet en welke maatregelen er zijn genomen om 
te voldoen aan de gezonde praktijken die in de circulaire worden vooropgesteld.  
 
Meer bepaald, 
 
 licht het statuut van de interne audit toe en de maatregelen die worden genomen om de 

onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de interne audit te waarborgen, geef de identiteit van de 
verantwoordelijke voor de interne audit alsook de aard van zijn relatie met de interne audit van de 
moederonderneming en vermeld de middelen die voor de interne audit ter beschikking worden 
gesteld. Voeg het interne-auditcharter als bijlage bij dit vergunningsdossier ; 

 
 beschrijf de methodologie om het toepassingsgebied van de interne audit af te bakenen en de 

strategie om dit toepassingsgebied te bestrijken en voeg het ontwerp van het (meerjaren)auditplan toe 
als bijlage ; 

 
 beschrijf de functie van elk lid van deze afdeling. Indien kleinere kredietinstellingen overwegen om die 

personen bepaalde taken toe te vertrouwen die niet in hun auditopdracht kaderen, moet worden 
gepreciseerd om welke taken het gaat ; 

 
 beschrijf de procedures voor een auditopdracht (controleprogramma, monsterneming, verslag, follow-

up, ...) ; 
                                                 
30 Circulaire D1 97/10 over het fiscaal voorkomingsbeleid, die op 30 december 1997 aan de kredietinstellingen is 

gericht, staat op de website van de CBFA. 
31 Circulaire D1 97/9 betreffende de bijzondere mechanismen die op 18 december 1997 aan de kredietinstellingen is 

gericht, staat op de website van de CBFA. 
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 vermeld of de interne auditafdeling zich bij de uitoefening van haar werkzaamheden kan baseren op 

een geregeld bijgewerkt vademecum waarin alle administratieve en boekhoudkundige procedures zijn 
opgenomen die in de kredietinstelling moeten worden gevolgd, en vermeld of de interne auditafdeling 
wordt geraadpleegd bij een wijziging van die procedures ; 

 
 beschrijf het systeem voor de opvolging van de geformuleerde aanbevelingen en voor de rapportering 

van de activiteiten (beoordeling van de interne controle, naleving van de planning).  
 
2.3.6.12. Commissaris, erkend revisor 
 
Q53. Vermeld wie zal worden aangesteld als commissaris(sen), erkend revisor(en) of erkende 
revisorenvennootschap(pen) om het revisorale toezicht binnen de kredietinstelling uit te oefenen zodra 
haar een vergunning is verleend.  Vermeld de looptijd van het mandaat en het toegekende budget.  Geef 
aan of de aangestelde commissaris, erkend revisor of erkende revisorenvennootschap de vennootschap 
heeft bijgestaan bij het opstellen van het dossier dat werd ingediend ter ondersteuning van de 
vergunningsaanvraag.  Vermeld ten slotte of de aangestelde commissaris, erkend revisor of erkende 
revisorenvennootschap recentelijk bijzondere opdrachten heeft uitgevoerd voor de vennootschap, en zo 
ja, welke.  
 
Doorgaans wordt de persoon aan wie de opdracht werd toevertrouwd om het voorafgaand verslag voor de 
oprichting op te stellen, aangesteld als commissaris, erkend revisor of erkende revisorenvennootschap. 
Gelieve te noteren dat conform artikel 53 van de wet, voor de aanstelling van een commissaris, erkend 
revisor of erkende revisorenvennootschap de voorafgaande instemming van de CBFA is vereist. 
 
Q54. Indien wordt overwogen om het voorafgaand verslag voor de oprichting te laten opstellen door een 
andere commissaris, erkend revisor of erkende revisorenvennootschap dan bedoeld in het vorige punt, 
gelieve te preciseren om wie het gaat. 
 
Deze commissaris(sen) moet(en) worden gekozen uit de revisoren of revisorenvennootschappen die door 
de CBFA zijn erkend. Het is overigens raadzaam om het advies van de CBFA over deze keuze in te 
winnen. 

2.3.7. Specifieke organisatie per activiteit 
 
Gelieve in dit punt voor elk van de hierna opgesomde activiteiten, een beschrijving te geven van de 
specifieke, op elke activiteit afzonderlijk afgestemde organisatie- en controlemaatregelen. 
  
Deze specifieke maatregelen kunnen betrekking hebben op de volgende aspecten :  
 

 de informaticaomgeving,  
 
 de boekhouding,  

 
 de continuïteitsmaatregelen,  

 
 het uitbestedingsbeleid,  

 
 de inschakeling van gevolmachtigde agenten,  

 
 de interne controle, het risicobeheer, de compliance-functie en de interne audit,  
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 de relaties met de cliënten, inclusief de contractuele relaties,  
 

 de relaties met de financiële tussenpersonen,  
 

 het prijsbeleid, 
 

 de voorkoming en beheersing van belangenconflicten,  
 

 de organisatie van front, middle en back offices, 
 

 de informatie bestemd voor de cliënten en de aan hen gerichte verklaringen, 
 

 de rapportering aan de CBFA. 
 

Voor deze beschrijvingen kan het volstaan te verwijzen naar het procedureboek en/of de deontologische 
code die als bijlage bij het vergunningsdossier moet worden gevoegd.  
 
Deze beschrijving zal meer bepaald een antwoord geven op de specifieke vragen die hierna worden 
gesteld met betrekking tot elke activiteit afzonderlijk.  
 
2.3.7.1. Ontvangst van deposito's en andere terugbetaalbare gelden 
 
Q55. Geef aan welke types van producten aan de cliënten worden aangeboden en beschrijf in het 
bijzonder op welke wijze de ontvangst van deposito's of andere terugbetaalbare gelden is georganiseerd. 
 
2.3.7.2. Leningen waaronder consumentenkredieten, hypothecaire leningen, factoring, financiering 
van handelstransacties en leasing 
 
Q56. Beschrijf op welke wijze de kredietverlening is georganiseerd. Licht in het bijzonder per krediettype 
de onderstaande aspecten toe: 
 

1. op welke wijze werd gezorgd voor de vereiste scheiding tussen de commerciële functies en 
verantwoordelijkheden, enerzijds, en de administratieve functies en verantwoordelijkheden, 
anderzijds, met betrekking tot:  

 
• de prospectie van potentiële cliënten; 

 
• de onderzoekprocedure voor kredietaanvragen;  

 
• de beslissing tot kredietverlening; 

 
• de afhandeling van de kredietverrichtingen; 

 
• de boekhoudkundige verwerking van de kredietverrichtingen; 

 
• het beheer van de kredietdossiers; 

 
• de opvolging en geregelde herziening van de kredietdossiers; 

 
• de toezichtsprocedures inzake kredieten; 
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2. welk lid van het directiecomité is verantwoordelijk voor het commerciële aspect en welk lid voor de 
administratie van en het toezicht op de kredieten; 

 
3. welke zijn de bevoegdheden van het eventuele kredietcomité voor het nemen van beslissingen 

over het verlenen van kredieten en welke zijn de individuele bevoegdheden van de directieleden 
inzake kredieten; 

 
4. volgens welke beginselen worden de onderzoeks- en toezichtsprocedures inzake kredieten 

vastgelegd; 
 

5. op basis van welke criteria wordt een onderscheid gemaakt tussen de risico's met een oninbaar of 
dubieus karakter, enerzijds, en de risico's met een onzeker verloop, anderzijds, en op welke wijze 
wordt het toezicht op die probleemrisico's georganiseerd (opvolging van probleemrisico's, 
frequentie van herziening van die risico's, evaluatie, ...). 

 
Q57. Vermeld of de kredietinstelling hypothecaire kredieten zal verlenen in de zin van de wet van 4 
augustus 1992 op het hypothecair krediet. Zo ja, gelieve te verwijzen naar het document voor de 
inschrijving en wijziging van documenten van een hypotheekonderneming32. 
 
Geef aan of de kredietinstelling kredieten zal verlenen waarvoor in België een bijzondere machtiging is 
vereist, namelijk financiële leasing en consumentenkredieten. Zo ja, verwijs naar de toepasselijke 
wetteksten33. 
 
2.3.7.3. Betalingsverrichtingen 
 
Q58. Beschrijf op welke specifieke wijze de betalingsverrichtingen zijn georganiseerd.  
 
2.3.7.4. Uitgifte en beheer van betaalmiddelen 
 
Q59. Beschrijf op welke wijze de uitgifte en het beheer van betaalmiddelen is georganiseerd. Preciseer in 
het bijzonder of de instelling voornemens is elektronisch geld uit te geven in de zin van artikel 3, § 1, 7 ° 
van de wet. Zo ja, verwijzen wij naar de artikelen 5ter en 5quater van de wet. 
 
2.3.7.5. Toekennen van waarborgen en stellen van borgtochten 
 
Q60. Beschrijf op welke wijze het toekennen van waarborgen en het stellen van borgtochten is 
georganiseerd. 
 
2.3.7.6. Transacties van de instelling voor eigen rekening of voor rekening van haar cliënten in de zin 
van artikel 3, § 2, 7 van de wet 
 

2.3.7.6.1. De transacties of het handelen voor eigen rekening 
 
Q61. Beschrijf de specifieke organisatie van de transacties of het handelen voor eigen rekening. Vermeld 
in het bijzonder : 
 

1. de aard en de kenmerken van de financiële instrumenten en producten waarop de verrichtingen 
voor eigen rekening betrekking hebben (geldmarktinstrumenten, valuta's, financiële futures en 
opties, swaps, rente-instrumenten of effecten) ; 

                                                 
32 Het document over de inschrijving en wijziging van documenten van een hypotheekonderneming, vindt u als 

bijlage 10 bij dit Memorandum. 
33 De geldende wetteksten en de opgave van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de verrichtingen die in België aan 

een speciaal stelsel van machtigingen zijn onderworpen, gaan als bijlage 11 bij dit Memorandum. 
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2. het type activiteit: proprietary trading, market making, customer facilitation, matched principal 

brokering, sales, treasury and ALM, ... ; 
 

3. de markten waarop de instelling actief zal zijn en de beleggingsstrategieën (korte termijn, lange 
termijn, arbitrage enz.) ; 

 
4. de dekking van het juridisch risico (gebruik van master agreements voor de OTC, ...) ; 

 
5. de organisatie van de marktenzaal (front office, middle office) : toegang tot de zaal, chinese walls, 

softwaretypes, informatiestromen, inschrijving en aanvaarding van orders, monitoring van risico's 
(cf. punt 2.3.6.9. inzake risicobeheer) ; 

 
6. de gedragsregels die worden opgelegd aan de traders en de procedures betreffende de 

specifieke gedragscode voor de marktenzaal, alsmede het beleid voor de inschakeling van 
makelaars ; 

 
7. de bevoegdheid van het hoofd van de arbitragezaal om zelf transacties af te sluiten, en indien 

hem die bevoegdheid is verleend, welke regels hij daarbij in acht moet nemen ; 
 
8. de bevoegdheden van het directielid dat verantwoordelijk is voor de zaal en de bevoegdheden 

van de arbitrageanten ; 
 

9. het beleid voor de opvolging van de posities en limieten en, in voorkomend geval, voor het 
toestaan van overschrijdingen (procedures, verantwoordelijken, verslag) ; 

 
10. de berekeningwijze van de specifieke eigen-vermogensvereisten voor de voor eigen rekening 

uitgeoefende activiteit ; 
 

11. de procedure voor het opstarten van nieuwe activiteiten; 
 

12. welk directielid belast is met de implementatie van het beleid inzake marktactiviteiten en met het 
toezicht op de betrokken afdeling.  Beschrijf de wijze waarop het toezicht door de directie is 
georganiseerd (rapportering aan de directie, rapporteringsfrequentie, ...) en geef aan welke 
financiële gegevens de eventuele dochtervennootschappen en/of bijkantoren moeten meedelen 
en volgens welke frequentie. 

 
Wat de deviezenverrichtingen betreft, verwijzen wij naar de circulaires B 90/1 van 17 april 1990 en B 
92/5 van 30 november 1992 betreffende de normen inzake de interne organisatie van en controle op de 
geld- en wisselmarktverrichtingen34. Voor richtlijnen aangaande het risicobeheer bij derivaten verwijzen 
wij naar circulaire D1 94/3 van 1 september 1994 met betrekking tot het risicobeheer inzake afgeleide 
producten35. Daarnaast dient ook circulaire D1 2001/10 te worden geraadpleegd. Deze circulaire handelt 
over de passende organisatie van de geld- en wisselmarktverrichtingen van de kredietinstellingen en werd 
op 7 december 2001 aan de kredietinstellingen gericht36. 

                                                 
34 De circulaires B 90/1 van 17 april 1991 en B 92/5 van 30 november 1992 betreffende de normen inzake de interne 

organisatie van en controle op de geld- en wisselmarktverrichtingen van kredietinstellingen, staan op de website 
van de CBFA.  

35 Circulaire D1 94/3 van 1 september 1994 bevattende richtlijnen voor het risicobeheer inzake afgeleide producten 
staat op de website van de CBFA. 

36 Circulaire D1 2001/10 betreffende de passende organisatie van de geld- en wisselmarktverrichtingen van de 
kredietinstellingen, die op 7 december 2001 aan de kredietinstellingen werd gericht, vindt u op de website van de 
CBFA. 
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2.3.7.6.2. Transacties voor rekening van cliënten 
 
Q62. Beschrijf voor de transacties voor rekening van cliënten, op welke wijze de orders voor financiële 
instrumenten zullen worden uitgevoerd en opgevolgd.  
 
Licht de onderstaande aspecten nader toe: 
 

 wat de selectie betreft van de tussenpersonen, de wederpartijen, de eventuele bewaarders, en 
meer algemeen, de entiteiten die een rol spelen bij de uitvoering en opvolging van de orders: 

 
• de selectiecriteria en –regels ; 
 
• in voorkomend geval, de geselecteerde of benaderde entiteiten, met vermelding of deze 

entiteiten aan de instelling gelieerd zijn ; 
 

• de overeenkomsten of ontwerpovereenkomsten tussen de instelling en de eventuele 
bewaarder(s) ; 

 
 het ordercircuit, voorgesteld in de vorm van een schema met toelichting ;  

 
 de procedure voor de uitvoering van de orders.  Deze procedure regelt in het bijzonder: 

 
• de wijze waarop de instelling de herkomst, overdracht en uitvoering van de orders 

nauwgezet kan aantonen (regels voor het bijhouden van de historiek van de orders, hun 
overdracht aan de bewaarder, ...) ; 

 
• de toewijzingsprocedure voor verzamelorders (verdeelsleutels, verdeelsleutels bij 

gedeeltelijke uitvoering van een verzamelorder, ...) ; 
 

 de procedure voor registratie van de orders na hun uitvoering met precisering van de 
registratiedragers (orderboek, ...) ; 

 
 de beschrijving van het stelsel voor de effectenboekhouding ; 
 

 de geplande procedures voor het opvolgen van de hefboomposities op de markten en, meer 
algemeen, van de portefeuilles in het licht van de risicobeperking en de reglementaire, 
contractuele en andere verplichtingen. 

 
2.3.7.7. Deelname aan de uitgiften van effecten en de bijbehorende dienstverlening 
 
Q63. Indien de kredietinstelling overweegt om deel te nemen aan vaste overnames en plaatsingen, 
gelieve het algemene beleid ter zake te beschrijven en de economische sector te vermelden die als 
doelgroep wordt gezien alsook, voor zover die reeds is gekend, de identiteit van de belangrijkste 
emittenten waarvoor de instelling zal optreden in het kader van de plaatsing van de uitgifte van financiële 
instrumenten.  
 
2.3.7.8. Advies aan de ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en aanverwante 
aangelegenheden, evenals advies en dienstverlening bij fusies en overnames van ondernemingen 
 
Q64. Beschrijf, in voorkomend geval, de specifieke organisatie voor het verlenen van advies aan 
ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en aanverwante aangelegenheden, alsook voor 
het verlenen van advies en diensten bij fusies en overnames van ondernemingen. 
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2.3.7.9. Bemiddeling op de interbankenmarkten 
 
Q65. Beschrijf, in voorkomend geval, op welke wijze de bemiddeling op de interbankenmarkten is 
georganiseerd. 
 
2.3.7.10. Vermogensbeheer of beleggingsadvies 
 
Het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies37 en de 
circulaire B 92/4 van 14 augustus 1992 inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies38 vormen het 
reglementaire kader voor deze activiteit. 
 

2.3.7.10.1 Vermogensbeheer 
 
Q66. Beschrijf de wijze waarop het vermogensbeheer is georganiseerd. Licht in het bijzonder de regels 
toe voor het beheren van activa voor rekening van derden. 
 
Beschrijf daarbij uitvoerig:  
 
 de markten waarop de instelling beheerwerkzaamheden zal verrichten (eerste markt, tweede markt, 

geldmarkten, obligatiemarkten, termijnmarkten, ...) ; 
 
 de kenmerken van de gehanteerde financiële instrumenten (grote nationale, Europese of 

internationale kapitalisaties, niet op een gereglementeerde markt genoteerde financiële instrumenten, 
futures, opties, financiële futures en instrumenten die financiële futures omvatten) ; 

 
 het besluitvormingsproces en de besluitvormingsregels voor investeringsbeslissingen, meer bepaald : 

 
• als er beleggingscomités bestaan : de lijst van de deelnemers, soorten beslissingen, 

periodiciteit, traceerbaarheid van de beslissingen en hun tenuitvoerlegging ; 
 

• de informatiebronnen ; 
 
 de kenmerken van het toegepaste beheer, bijvoorbeeld : 

• de regels voor het bepalen van de strategische en tactische toewijzingen in de beheerde 
portefeuilles; 

 
• de strategieën voor het gebruik van de financiële futures; 

 
• de regels voor de keuze van de beleggingen (bijvoorbeeld : keuze van de effecten, selectie van 

de ICB, ...) ; 
 

• de meting van het rendement van de beheerde portefeuilles ; 
 

• de gehanteerde menselijke en technische middelen (in het bijzonder, is de instelling in staat om 
fundamenteel onderzoek of kredietanalyses te verrichten) ; 

 
 indien de instelling gebruik maakt van afgeleide instrumenten :  

• de methode die de instelling hanteert om de waarde van de afgeleide instrumenten in de 
beheerde portefeuilles te ramen (gebruikte modellen, validatie van die modellen, 

                                                 
37 Het koninklijk besluit van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies staat op de website 

van de CBFA. 
38 Circulaire B 92/4 van 14 augustus 1992 inzake vermogensbeheer en beleggingsadvies staat op de website van de 

CBFA. 
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valorisatieprocedures, menselijke en technische middelen die worden aangewend voor die 
taken) ; 

 
• de regels voor de opvolging van de risico’s die aan deze producten zijn verbonden ; 

 
 de regels voor de opvolging van de correcte tenuitvoerlegging van de beslissingen van het 

beleggingscomité ; 
 
 de regels voor het bepalen van de vooropgestelde beleggingsstrategieën, specifiek afgestemd op de 

situatie van de cliënt, zijn ervaring met beleggingen, zijn doelstellingen, het type van beheer, de 
financiële instrumenten of de markten waarin hij actief wenst te zijn en de grenzen die hij stelt aan de 
risico’s (omvang van het verlies dat hij aanvaardt), alsook de beleggingsduur (beleggingshorizon) ; 

 
 de regels om na te gaan of rekening wordt gehouden met het profiel van de cliënt en zijn 

beheerdoelstellingen ; 
 
 indien de instelling voornemens is om de tegoeden van haar cliënten hoofdzakelijk of uitsluitend in 

ICB’s te investeren, vermeld dan, enerzijds, hoe de cliënten ervan op de hoogte worden gebracht dat 
voor dit type van beheer is geopteerd en, anderzijds, welke daarbij de voordelen zijn voor de instelling 
en hoe de cliënten daarover worden ingelicht. Beschrijf tevens op welke wijze de instelling ervoor zal 
zorgen dat zij haar taak in het uitsluitend belang van haar cliënten uitoefent en hoe zij 
belangenconflicten zal voorkomen ; 

 
 het beleid en de procedures voor de rapportering aan de cliënten en voor de interne rapportering.  

 
2.3.7.10.2. Beleggingsadvies 

 
Q67. Beschrijf op welke wijze het beleggingsadvies is georganiseerd en verwijs daarbij in voorkomend 
geval naar de antwoorden bij punt 2.3.7.10.1. met betrekking tot het vermogensbeheer. 
 
2.3.7.11. Bewaring en administratie van een of meer financiële instrumenten  
 
Q68. Beschrijf in voorkomend geval op welke wijze de bewaring en de administratie voor een of meer 
financiële instrumenten is georganiseerd.  
 
Bespreek daarbij uitvoerig: 
 

 het selectiebeleid voor de custodians ;  
 
 het relatieve gewicht van de verschillende lokalisaties (eigen kluis, kluis bij correspondenten, CIK, 

correspondenten) voor de verschillende financiële instrumenten (aandelen, obligaties, andere) 
rekening houdend met de huidige doelstellingen (informatie te verstrekken in tabelvorm ) ; 

 
 het beleid voor de scheiding tussen de eigen posities en de posities van de cliënten wat de 

bewaring betreft ; 
 

 het bedrag van de dekking door de verzekeringspolis bij verlies of eventuele diefstal van de 
waarden die worden bewaard in de eigen kluis van de instelling ; 

 
 of er een dergelijke verzekering voor verlies of diefstal is afgesloten voor effecten die in de kluizen 

van de correspondenten worden bewaard, en ; 
 

 of er een verzekering is afgesloten die het risico van verlies of diefstal van effecten tijdens het 
transport dekt. 
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Q69. Geef aan of de kredietinstelling voornemens is om gedematerialiseerde effectenrekeningen op naam 
van beleggers te houden.  Voor effecten van de overheidsschuld en monetaire-beleidsinstrumenten is 
deze activiteit in België aan een stelsel van bijzondere machtigingen onderworpen.  In dat geval verwijzen 
wij naar de geldende wetteksten39. 
 
2.3.7.12. Commerciële inlichtingen 
 
Q70. Beschrijf in voorkomend geval de specifieke organisatie voor commerciële inlichtingen. 
 
2.3.7.13. Verhuur van safes 
 
Q71. Beschrijf in voorkomend geval op welke wijze de verhuur van safes is georganiseerd. 
 
2.3.7.14. Andere activiteiten 
 
Q72. Beschrijf in voorkomend geval op welke wijze elke andere activiteit die de kredietinstelling 
voornemens is te ontwikkelen, is georganiseerd. 
 
2.3.7.15. Relaties met verschillende instellingen (georganiseerde markten, betalingssystemen) 
 
Q73. Preciseer in voorkomend geval van welke gereglementeerde markten, andere markten of 
multilaterale handelsfaciliteiten (Multilateral Trading Facilities - MTF), gevestigd in België of in het 
buitenland, de kredietinstelling voornemens is lid te worden en in welke hoedanigheid.  Verduidelijk in het 
bijzonder of de instelling voornemens is lid te worden van optie- en futuresbeurzen.  Zo ja, vermeld de 
naam van de betrokken beurzen en specificeer in welke hoedanigheid de kredietinstelling op die beurzen 
zal optreden. 
 
Geef ook aan of de kredietinstelling voornemens is lid te worden van SWIFT of gebruik te maken van het 
IBOS-systeem (Interbank On-Line System) of van enig ander systeem voor grensoverschrijdende 
betalingen (vermeld in voorkomend geval de naam van het betrokken systeem). 
 
2.3.8. Andere controles 
 
2.3.8.1. Relatie met de moederonderneming 
 
Q74. Vermeld voor elke activiteit die de kredietinstelling voornemens is uit te voeren, met welke frequentie 
zij hierover verslag zal uitbrengen aan de onderneming waar zij een dochter van is.  Preciseer daarbij 
telkens welk type verslag zal worden overgelegd (beschrijvend verslag, beknopte cijfergegevens, 
gedetailleerde cijfergegevens, ...). 
 
2.3.8.2. Informatie bij consolidatie 
 
Q75. Indien de instelling, overeenkomstig artikel 49 van de wet, moet worden geconsolideerd door de 
moederonderneming of door een andere onderneming van de groep, gelieve een beschrijving te geven 
van de organisatie en de procedures voor de interne controle van het geconsolideerde geheel. 

                                                 
39 De geldende wetteksten en de opgave van de autoriteiten die bevoegd zijn voor de verrichtingen die in België aan 

een speciaal stelsel van machtigingen zijn onderworpen, gaan als bijlage 11 bij dit Memorandum.  
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2.3.8.3. Door de interne auditoren van de groep 
 
Q76. Vermeld of er geregeld controles ter plaatse zullen worden uitgevoerd bij de kredietinstelling door de 
inspectie- of auditdienst(en) van kredietinstellingen-aandeelhouders, aangesloten kredietinstellingen of 
andere ondernemingen van de groep. 
 
Zo ja, vermeld met welke frequentie dergelijke controles zullen worden verricht en geef een beknopte 
beschrijving van het onderwerp van deze controles (bijvoorbeeld : naleving van de wetten en reglementen 
van het land van vestiging van de kredietinstelling-aandeelhouder, naleving van de geldende interne 
procedures van de kredietinstelling-aandeelhouder, rapportering aan de kredietinstelling-aandeelhouder, 
...). 
 
Vermeld tevens of de inspectie- of auditverslagen ingevolge deze controles zullen worden overgelegd aan 
de directie van de kredietinstelling en/of aan haar commissaris(sen), erkend(e) revisor(en). 
 
2.3.8.4. Door de externe revisoren van de groep 
 
Q77. Vermeld of er geregeld controles ter plaatse zullen worden uitgevoerd bij de kredietinstelling door 
externe revisoren van kredietinstellingen-aandeelhouders, aangesloten kredietinstellingen of andere 
ondernemingen van de groep.  Vermeld hun naam en de geplande frequentie van deze controles.  Licht 
het onderwerp en het doel van de controles nader toe. 
 
Vermeld tevens of de verslagen van deze revisoren zullen worden overgelegd aan de directie van de 
kredietinstelling en/of aan haar commissaris(sen), erkend(e) revisor(en). 

2.4. Financiële aspecten 
 
Q78. Gelieve op basis van de informatie die beschikbaar is bij het opstellen van het dossier, een 
programma, een plan en een begroting voor te leggen : verwachte balans, posten buiten-balanstelling en 
resultatenrekening aan het einde van het eerste, tweede en derde boekjaar. 
 
Deze stukken moeten worden opgesteld overeenkomstig de schema's die zijn opgenomen als bijlagen 12/1 
en 12/240, en met toepassing van de geldende beginselen voor de jaarrekening van de kredietinstellingen 
(koninklijk besluit van 23 september 1992)41 :  
 
Q79. Beschrijf en motiveer de hypotheses die ten grondslag liggen aan deze prognoses : 
 

 evolutie van de economie in het algemeen en van de rentevoeten in het bijzonder ; 
 
 evolutie van de groei van de markt en van uw marktaandeel. 

 
In de toelichting bij deze jaarrekeningen dient een antwoord te worden geformuleerd op elk van de hierna 
vermelde vragen nr. 80 tot 11242.  Gelieve daarbij de volgorde van deze vragen te respecteren.  
 

                                                 
40 Een tabel over de prospectieve boekhoudstaten gaat als bijlage 12/1 en een toelichting bij de prospectieve 

boekhoudstaten vindt u als bijlage 12/2 bij dit memorandum.  
41 Het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen staat op de website van 

de CBFA. 
42 Waar in punt 2.4. sprake is van de kredietinstelling die optreedt als wederpartij bij een verrichting (aan actief- of 

passiefzijde van de balans), wordt met die term eveneens de beleggingsondernemingen bedoeld. 



 

31/44 

2.4.1. Eigen vermogen en organieke werkmiddelen 
 
Eigen vermogen 
 
Q80. Welk beleid zal de kredietinstelling volgen voor het eigen vermogen43 : winstreservering ?  
opeenvolgende kapitaalverhogingen ? 
 
Beschrijf de beoogde samenstelling van het eigen vermogen sensu stricto (Tier 1 of "core capital") en van 
de aanvullende bestanddelen van eigen vermogen (Tier 2) op het einde van het eerste, tweede en derde 
boekjaar. Gebruik daarvoor de tabel over de samenstelling van het eigen vermogen44. 
 
Wat is de verhouding tussen het eigen vermogen en het gewogen risicovolume (risk assets ratio) die de 
instelling nastreeft voor het einde van het eerste, tweede en derde boekjaar ? 
 
Beschrijf de maatregelen die werden genomen om het Bazel II-Akkoord te kunnen toepassen. Welke 
benaderingen volgt de instelling ? 
 
Steun van de aandeelhouders en de andere leden van de groep 
 
Q81. Zal de kredietinstelling - al dan niet stelselmatig - steun krijgen van haar betekenisvolle 
aandeelhouders of van andere personen of ondernemingen die deel uitmaken van dezelfde groep ?  
Hierbij wordt meer bepaald gedacht aan deposito’s, voorschotten of al dan niet achtergestelde leningen, 
al dan niet achtergestelde stand-by kredieten, mobiliseringslijnen, waarborgen, borgtochten, 
borgverbintenissen of verbintenissen door aval, domiciliëringen, inbreng van bedrijfsonderdelen, 
overdracht van kredietverrichtingen, met of zonder verhaal, enz. 
 
Beschrijf al deze types verrichtingen uitvoerig en verwijs daarbij naar de specifieke posten45 van de 
prospectieve boekhoudstaten waarin deze steun wordt geboekt. 
 
Geef tevens een beschrijving van de criteria waarvan zal worden uitgegaan om de vergoeding voor deze 
werkmiddelen vast te stellen, met verwijzing naar de criteria die gehanteerd zullen worden om de 
vergoeding vast te stellen voor de werkmiddelen die niet afkomstig zijn van de groep. 

2.4.2. Andere werkmiddelen 
 
Marktstudie over de werkmiddelen 
 
Q82. Waarop zijn de prognoses gebaseerd van de marktstudie over de diverse soorten werkmiddelen die 
vermeld zijn in de prospectieve boekhoudstaten ?  Deze marktstudie dient een beschrijving te bevatten 
van de factoren die in aanmerking werden genomen voor de berekening van die prognoses. 
 
Gebruik van de interbankenmarkt 
 
Q83. Is de kredietinstelling voornemens werkmiddelen aan te trekken op de interbankenmarkt ?  Zo ja, 
welk beleid volgt de kredietinstelling hiervoor : zal zij zich systematisch, tijdelijk of uitzonderlijk tot die 
markt wenden ? 
 

                                                 
43 Zie artikel 14 van het besluit van de CBFA over het reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen, 

dat op de website van de CBFA staat. 
44 Tabel 41.70 over de samenstelling van het eigen vermogen vormt bijlage 13 bij dit memorandum. 
45 De schema’s van bijlage 12/1 moeten zodanig worden ingevuld dat elke categorie van verrichtingen in de 

prospectieve boekhoudstaten afzonderlijk naar voren komt. Voor de boeking van de kosten verbonden aan deze 
verrichtingen, wordt verwezen naar de richtlijnen in bijlage 12/2. 
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In welke mate zal de kredietinstelling deposito's aantrekken van andere kredietinstellingen die door deze 
laatsten als fiduciaire deposito's werden aangetrokken ? 
 
Voorschot- of mobiliseringsfaciliteiten 
 
Q84. Voor welk bedrag is de kredietinstelling voornemens voorschot- of mobiliseringsfaciliteiten te vragen 
bij : 

a) de Nationale Bank van België ? 
b) het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten ?  
c) andere in België of in het buitenland gevestigde kredietinstellingen ? 

 
Deposito's : doelgroep - gebruik van swaps 
 
Q85. Wat de deposito's betreft, dient in de marktstudie ook te worden vermeld welke type cliënten 
(centrale overheden, lokale overheden, ondernemingen, particulieren) en welke economische sectoren de 
instelling beoogt. 
 
In welke mate zullen deposito's worden aangetrokken met de bedoeling ze in te dekken door middel van 
valutaswaps (currency swaps) ? 
 
Voorgenomen uitgifte van effecten  
 
Q86. Wordt er overwogen om middelen op een andere wijze in te zamelen dan door inschrijving op een 
rekening, namelijk door uitgifte van al dan niet overdraagbare effecten ? 
 
Zo ja, geef een gedetailleerde beschrijving van deze effecten en van de plaatsingsprocedure.  Voeg zo 
mogelijk een specimen van elk soort effect toe.  Vermeld tevens, met verwijzing naar de posten van de 
prospectieve boekhoudstaten, welk bedrag elk van deze effectencategorieën vertegenwoordigt in de 
boekhoudstaten. 
 
Wordt er overwogen om uitgifteprogramma's uit te werken voor commercial paper, medium term notes en 
andere soortgelijke effecten ?  Zo ja, vermeld hetzelfde type inlichtingen als gevraagd in de vorige alinea 
en alsook het ratingagentschap bij wie een rating zal worden aangevraagd. 
 
Diversificatie van de werkmiddelen 
 
Q87. Zal de kredietinstelling zichzelf limieten opleggen om het geheel van haar passief-verbintenissen 
tegenover eenzelfde wederpartij46 te beperken (diversificatie van de werkmiddelen) ? 
 
Geografische en monetaire spreiding van de schuldeisers 
 
Q88. Is de kredietinstelling voornemens een specifiek beleid te voeren inzake de geografische en 
monetaire spreiding van haar schuldeisers ?  Hoe zal ze die spreiding tot stand brengen ? 

2.4.3. Bestedingen-kredieten 
 
Q89. Op welke factoren zijn de in de prospectieve boekhoudstaten vermelde prognoses gebaseerd in de 
marktstudie inzake kredietverlening ? 
 

                                                 
46 Voor de definitie van het begrip “eenzelfde wederpartij” wordt verwezen naar het besluit van de CBFA over het 

reglement op het eigen vermogen van de kredietinstellingen, artikel 80, § 7, en  naar de toelichting, punt 29. 
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Q90. Welk beleid zal de kredietinstelling volgen inzake vorderingen op de kredietinstellingen47 : zal zij 
beleggingen verrichten op de interbankenmarkt ?  Zo ja, met welke frequentie : systematisch ? tijdelijk ? 
uitzonderlijk ? 
 
Op basis van welke criteria zal de instelling haar interne limieten per wederpartij bepalen (rating, munt, 
...) ? 
 
Q91.1. Welk beleid streeft de kredietinstelling na inzake vorderingen op cliënten48 ?  Tot welke cliënten zal 
de kredietinstelling zich richten : zal zij zich specialiseren in kredieten : 
 

• aan centrale overheden   ....% van alle vorderingen op cliënten? 
 

• aan lokale overheden    ....% van alle vorderingen op cliënten? 
 

• aan grote ondernemingen    ....% van alle vorderingen op cliënten? 
 

• aan kleine en middelgrote ondernemingen ...% van alle vorderingen op cliënten? 
 

• aan particulieren     ....% van alle vorderingen op cliënten? 
 
Q91.2. Welke kredietvormen wil de kredietinstelling ontwikkelen en in welke mate : 
 

• handelspapier (inclusief eigen accepten) ? 
 

• vorderingen ingevolge leasing en soortgelijke vorderingen ? 
 

• niet-hypothecaire leningen op afbetaling ? 
 

• hypothecaire leningen ? 
 

• andere leningen op termijn van meer dan één jaar ? (specificeren) 
 

• overige vorderingen ? 
 
Q91.3. Zal de kredietinstelling deelnemen aan consortiale kredieten, onder meer aan internationale 
kredieten in deviezen ? Voor welk bedrag werden dergelijke kredieten in de becijferde prognoses 
opgenomen49 ? 
 
De limieten die de kredietinstelling zichzelf oplegt om een buitensporige risicoconcentratie per 
wederpartij, per economische sector en per land te vermijden, komen aan bod in de vragen nr. 44 en 102 
van dit memorandum. 
 
Q92. Werd voor de kredietinstelling in de mogelijkheid voorzien om kredieten te verlenen aan personen of 
ondernemingen uit dezelfde groep ?  Zo ja, moet in de prospectieve boekhoudstaten voor elke betrokken 
post het bedrag worden vermeld van de kredieten die aan de groep zijn verleend.  Zal de kredietinstelling 

                                                 
47 Voor de definitie van het begrip "vorderingen op kredietinstellingen" wordt verwezen naar de bijlage bij het 

koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, hoofdstuk II, afdeling I, 
post III.  

48 Voor de definitie van het begrip "vorderingen op cliënten" wordt verwezen naar de bijlage bij het koninklijk 
besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, hoofdstuk II, afdeling I, post IV. 

49 Zie in dit verband de toelichting in bijlage 12/2, punt 2, 2° en de voetnoot (*). 
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achtergestelde leningen toestaan aan verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarmee een 
deelnemingsverhouding bestaat50 ? 
 
Gelieve tevens de lijst te verstrekken van de hierboven bedoelde personen of ondernemingen, een 
recente becijferde staat van hun financiële positie, een commerciële verantwoording van de geplande 
faciliteiten evenals de beschrijving van de criteria die zullen worden gehanteerd om te bepalen welke 
rente en/of provisie ten laste komt van de kredietbegunstigden, met verwijzing naar de criteria die 
gehanteerd zullen worden voor het verlenen van kredieten aan anderen dan de groep. 
 
Q93. Indien de kredietinstelling voornemens is kredieten te verlenen waarvoor in België een bijzondere 
machtiging is vereist waarvan sprake in vraag nr. 57, gelieve te preciseren voor welke bedragen die 
verrichtingen in de becijferde prognoses werden opgenomen. 
 
Q94. Zal de kredietinstelling op fiduciaire basis kredieten verlenen, gefinancierd met specifieke 
werkmiddelen ?  Zo ja, gelieve dit soort verrichtingen te beschrijven, de reden toe te lichten waarom zij 
worden verricht en te vermelden ten belope van welk bedrag zij in de becijferde prognoses zijn 
opgenomen51.  In dit geval is het aangewezen om deze informatie te vermelden bij vraag nr. 48 met 
betrekking tot de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme. 

2.4.4. Andere bestedingen 
 
Q95. Welk beleid zal de kredietinstelling voeren inzake effecten (zowel vastrentende als niet-
vastrentende) en welke interne limieten zal zij daarvoor vastleggen ?  Maak een onderscheid tussen de 
trading-activiteit en de beleggingsactiviteit. Licht ook de geplande structuur van de portefeuille toe 
(aandelen, vastrentende effecten met vaste rentevoet, vastrentende effecten met variabele rentevoet, 
converteerbare obligaties, obligaties met warrant, obligaties met ingebouwde afgeleide producten zoals 
mortgage backed securities, structured bonds, enz ...) en maak daarbij een onderscheid tussen de euro 
en andere deviezen. 
 
Q96. Indien de kredietinstelling overweegt om deel te nemen aan vaste overnames en plaatsingen, welke 
limieten worden dan ter zake vooropgesteld (per soort effect, per soort wederpartij, per munt, ...) ? 
 
Q97. Zal de kredietinstelling financiële vaste activa (waaronder bijvoorbeeld deelnemingen) bezitten ?  Zo 
ja, geef een gedetailleerde beschrijving van de post "Financiële vaste activa" in de prospectieve 
boekhoudstaten en vermeld voor elke post van de financiële activa : 
 

• de naam en de rechtsvorm van de vennootschap, haar adres, de plaats en de datum van 
oprichting, het recht waarnaar de vennootschap is opgericht, de datum waarop de jaarrekening 
wordt afgesloten, het bedrag van het geplaatste en het gestorte kapitaal en van de reserves ; 

 
• de beschrijving van de werkzaamheden ; 
 
• de beschrijving van het affiliatieverband (vermeld onder meer het deelnemingspercentage 

uitgedrukt in functie van het kapitaal, enerzijds, en de stemrechten, anderzijds, met dien 
verstande dat beide percentages moeten worden berekend zoals voorgeschreven door bijlage 6, 
punten 5 en 6, en identificeer eventuele andere aandeelhouders).  Verwijs in voorkomend geval 
naar de gegevens die u in bijlage 7 verstrekt. 

 

                                                 
50 Voor de definitie van het  begrip "verbonden onderneming" wordt verwezen naar de bijlage bij het koninklijk 

besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, hoofdstuk II, afdeling I, post VII. 
51 Zie in dit verband de richtlijnen in bijlage 12/2, punt 4 en de voetnoot (**). 
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2.4.5. Buiten-balansverrichtingen 
 
Q98. Welk beleid zal de kredietinstelling volgen voor verrichtingen op valuta en op rente ?  Verwijs naar 
de limieten die zijn beschreven in vraag nr. 102.  Maak daarbij een onderscheid tussen, enerzijds, 
verrichtingen voor rekening van de cliënten en, anderzijds, verrichtingen voor eigen rekening en maak 
voor deze laatsten tevens een onderscheid tussen de verrichtingen die zijn uitgevoerd in een trading-
optiek, de dekkingsverrichtingen (hedging) en de verrichtingen die zijn uitgevoerd in het kader van een 
ALM-beheer (assets and liabilities management) : 
 
Q98.1. Verrichtingen op valuta : 
 

• contantwisselverrichtingen ; 
 

• termijnwisselverrichtingen ; 
 

• valutaswaps (currency swaps) en valuta- en renteswaps (interest rate and currency swaps) ; 
 

• termijnverrichtingen op valuta (currency futures) ; 
 

• opties op valuta (geschreven/gekocht) ; 
 

• termijnverrichtingen op wisselkoersen (exchange rate agreements). 
 
Q98.2. Renteverrichtingen : 
 

• depositocontracten op termijn (forward deposits) ; 
 

• renteswaps (interest rate swaps) ; 
 

• termijnverrichting op rente (interest rate futures) ; 
 

• rentecontracten op termijn (forward or future rate agreements) ; 
 

• opties op rente (geschreven/gekocht), met inbegrip van “interest rate caps & floors”. 
 
Q98.3. Licht in voorkomend geval de overwogen trading-activiteit toe (type producten ; voor eigen 
rekening en voor rekening van cliënten, ...).  
 
Q99. Is de kredietinstelling voornemens om andere buiten-balansverrichtingen uit te voeren dan vermeld 
in de vragen nr. 98.1 en 98.2 van dit memorandum (zoals bijvoorbeeld borgtochten met 
kredietvervangend karakter, documentaire kredieten, note issuance facilities, revolving underwriting 
facilities, trade finance, ...) ?  Is de kredietinstelling voornemens kredietderivaten (hedging of trading) te 
gebruiken ? 
 
Q100.1. Indien de instelling voornemens is diensten van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies te 
verlenen, beschrijf de aard van de geplande diensten en de bedragen waarvoor deze diensten in de 
becijferde prognoses zijn opgenomen (met vermelding van de posten en subposten waarin ze zijn 
opgenomen). 
 
Q100.2. Worden er werkzaamheden overwogen op het vlak van : 
 

• het oprichten en beheren van instellingen voor collectieve belegging ? 
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• het verhandelen van rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging ? 

 
Zo ja, omschrijf de aard van de geplande verrichtingen, de verwachte omzet voor deze instellingen voor 
collectieve belegging, evenals de bedragen waarvoor deze verrichtingen (inzake opbrengsten en kosten) 
zijn opgenomen in de prospectieve resultatenrekeningen (met vermelding van de posten en subposten 
waarin ze zijn opgenomen). 
 
Q100.3. Overweegt de kredietinstelling om andere fiduciaire verrichtingen uit te voeren dan bedoeld in 
vraag nr. 94 van dit memorandum ? 
 
Zo ja, licht de aard van deze verrichtingen toe en de bedragen waarvoor ze in de becijferde prognoses 
zijn opgenomen (met vermelding van de posten en subposten waarin ze zijn opgenomen). 
 
Q100.4. Is de kredietinstelling voornemens om actief te zijn in het verkopen of plaatsen van 
verzekeringen ?  Zo ja, gelieve nader toe te lichten om welke activiteiten het gaat (naam en adres van de 
verzekeringsonderneming waarvan producten zullen worden verkocht, aard van de betrokken producten, 
omzetcijfer voor elk van de eerste drie prospectieve boekjaren en, per product, de verwachte 
commissielonen voor de verkoop of plaatsing). 
 
Q100.5. Worden er werkzaamheden gepland inzake geldoverdrachten (type Western Union, 
Moneygram) ? 

2.4.6. Andere activiteiten 
 
Q101. Indien de instelling voornemens is andere activiteiten te ontwikkelen dan hierboven vermeld, met 
name effectiseringsverrichtingen, beschrijf dan welke, voor welke volumes en waar ze geboekt zullen 
worden. 

2.4.7. Beleid voor een evenwichtige financiële structuur 
 
Q102. Geef, met verwijzing naar de antwoorden op vraag nr. 44, het niveau aan van de limieten die zijn 
vastgesteld voor de in vraag nr. 44 opgesomde categorieën en verantwoord deze limieten in het licht van 
de financiële draagkracht (eigen vermogen, rendabiliteit, ...).  
 
Q103.  Ter illustratie van de maatregelen die de kredietinstelling zal treffen om de looptijdentransformatie 
te beperken en zich ervan te vergewissen dat zij te allen tijde in staat is haar verbintenissen na te komen - 
althans voor de activa en passiva - dient de tabel "Verrichtingen gerangschikt volgens resterende looptijd : 
activa en passiva” 52 te worden ingevuld voor elk van de belangrijkste deviezen.  Heeft de instelling een 
noodplan opgesteld ingeval zich een ernstige liquiditeitscrisis voordoet ? 
 
Q104. Preciseer, met verwijzing naar vraag nr. 44, de omvang van de dekking van de 
verzekeringspolissen tegen : 
 

• kredietrisico's (kredietverzekering, landenrisicoverzekering, ...) ; 
 

• elektronische schade (software/hardware) en brand-, water- en sabotageschade ; 
 

• fraude door het personeel en/of door derden ; 
 

                                                 
52 De tabel "Verrichtingen gerangschikt volgens resterende looptijd : activa en passiva" vormt bijlage 14/1 van dit 

memorandum ;  de toelichting ervan vindt u in bijlage 14/2. 
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• andere risico's. 

2.4.8. Rendabiliteit 
 
Gunstvoorwaarden of gunsttarieven voor verrichtingen met ondernemingen van dezelfde groep 
 
Q105. Wordt er overwogen om, buiten de gevallen bedoeld in de vragen nr. 81 en 92 van dit 
memorandum, gunstvoorwaarden of gunsttarieven toe te kennen voor verrichtingen of diensten tussen 
personen of ondernemingen van dezelfde groep ? 
 
Zo ja, gelieve de aard van deze verrichtingen of diensten te preciseren en de gunstvoorwaarden of 
gunsttarieven te beschrijven, met verwijzing naar de voorwaarden of tarieven die worden gehanteerd bij 
de relaties met personen of ondernemingen die geen deel uitmaken van de groep. 
 
Oprichtingskosten 
 
Q106. Worden de oprichtings- en inrichtingskosten integraal ten laste gebracht van de kredietinstelling ?  
Zo neen, vermeld de aard en bij benadering het bedrag van de kosten die niet ten laste komen van de 
kredietinstelling. 
 
Algemene kosten te betalen aan de ondernemingen van de groep 
 
Q107. Moet de kredietinstelling als deel van haar algemene kosten, een deel vergoeden van de 
werkingskosten van de moederonderneming of van andere zetels of ondernemingen van dezelfde groep ? 
 
Zo ja, gelieve de aard van deze kosten te preciseren en te vermelden welke criteria zullen worden 
gehanteerd om het aandeel te berekenen dat ten laste komt van de kredietinstelling. Gelieve als bijlage 
de ondertekende “service level agreements” te bezorgen. 
 
Variabel gedeelte in de vergoeding van het personeel 
 
Q108. Bevatten de bezoldigingen of bepaalde vergoedingen van het personeel ook een variabele factor ?  
Zo ja, hoe wordt deze factor berekend en voor welke taken geldt hij ? 
 
Waarderingsregels voor de (niet-geconsolideerde) jaarrekening 
 
Q109. Welke waarderingsregels zullen worden toegepast op de verschillende posten van de jaarrekening, 
met toepassing van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de 
kredietinstellingen, inzonderheid de artikelen 15 tot 36bis ? 
 
Welk beleid zal in het bijzonder worden toegepast voor de waardeverminderingen, voorzieningen en 
voorzorgsfondsen ?  Bij de beschrijving moet ten minste een onderscheid worden gemaakt tussen de 
volgende posten : 
 
 1) oprichtingskosten ;  
 
 2) andere immateriële vaste activa ; 
 
 3) materiële vaste activa ; 
 
 4) al dan niet in effecten belichaamde vorderingen en verbintenissen buiten-balanstelling ; 
 
 5) financiële vaste activa ; 
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 6) verrichtingen in vreemde valuta's. 
 
Zal de kredietinstelling in de loop van het boekjaar maandelijks de prorata's berekenen op de opbrengsten 
en de kosten zodat een nettoresultaat kan worden bepaald, gebaseerd op de opbrengsten en de kosten 
van de voorbije periode van het lopende boekjaar ?  In voorkomend geval moet worden gepreciseerd voor 
welke opbrengsten of kosten een andere periodiciteit geldt. 
 
Beleid van winstbestemming 
 
Q110. Welk beleid zal worden gevoerd voor de bestemming van de beschikbare winst na de eerste drie 
boekjaren : 

• Is het de bedoeling dat het resultaat (winst of verlies) volledig of gedeeltelijk wordt overgeheveld 
naar de moederonderneming vóór het einde van het boekjaar waarop dit resultaat betrekking 
heeft ? 

Zo ja, preciseer het gedeelte van het resultaat dat zal worden overgeheveld (uitgedrukt in een 
percentage van het resultaat van het boekjaar), alsook de frequentie waarmee dergelijke 
overhevelingen zullen worden uitgevoerd. 

• Is het de bedoeling dat het resultaat wordt overgedragen ?  Volledig ?  Gedeeltelijk ?  Zo ja, 
specificeer in het laatste geval het deel dat zal worden overgedragen : ..... % van de 
beschikbare winst of van het verlies. 

2.4.9. Consolidatie 
 
Q111. Als de instelling consolideert, welke zijn de deelnemingen die worden opgenomen in de 
consolidatiekring (cf. vraag nr. 97) en welke zijn de consolidatiemethoden die worden toegepast ?  
 
Indien de geconsolideerde balans, de geconsolideerde resultatenrekening en de geconsolideerde buiten-
balansposten sterk afwijken van de gegevens op vennootschappelijke basis, gelieve de gegevens die in 
bijlage 12/1 zijn opgenomen eveneens op geconsolideerde basis te verstrekken.  Gelieve tevens de 
vragen in de punten 2.4.1 tot 2.4.8 te beantwoorden indien u het nuttig acht om aanvullende informatie te 
verstrekken bij de antwoorden die u hebt gegeven over de niet-geconsolideerde situatie. 
 
Q112. Verduidelijk de maatregelen die de instelling heeft genomen om in staat te zijn de IFRS-normen toe 
te passen. 
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2.5. Verklaring van de verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag 
 
De onderstaande verklaring dient te worden opgenomen aan het einde van het vergunningsdossier en te 
worden ondertekend door de verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag. 
 
"Ik, ondergetekende, ............................................................................................................................ (naam 
en voornaam/voornamen van de verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag), bevestig de juistheid 
van de inlichtingen die zijn opgenomen in het onderhavige vergunningsdossier alsook in de bijlagen.  Ik 
ben er mij terdege bewust van dat het meedelen van onjuiste inlichtingen aan de Commissie voor het 
Bank-, Financie- en Assurantiewezen een negatieve invloed kan hebben op haar beoordeling van deze 
vergunningsaanvraag of, achteraf, van de kwaliteiten die ik dien te bezitten om een functie als bestuurder 
of effectieve leider uit te oefenen, mocht die mij worden toevertrouwd".  
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3. Tweede fase 
 
3.1. Het voornaamste doel van de tweede fase is concreet gestalte te geven aan het project zoals dat in de 

eerste fase is beschreven.  Het gehele project wordt nu dus ten uitvoer gelegd.  Hiervoor moeten 
onder meer de volgende stappen worden ondernomen : 

 
 de vennootschap oprichten ; 

 
 aan de CBFA een eensluidend verklaard afschrift overleggen van de statuten van de 

kredietinstelling ; 
 
 aan de CBFA een rekeningafschrift overleggen van de met het kapitaal gecrediteerde rekening ; 

 
 de maatschappelijke zetel van de instelling installeren ; 

 
 de administratieve vestiging (vestigingen) installeren indien die verschilt (verschillen) van de 

maatschappelijke zetel ;  
 
 de bestuurders en effectieve leiders benoemen ; 

 
 aan de CBFA de ontwerpen van reglement van orde overleggen van de raad van bestuur, van het 

directiecomité, van de binnen de raad van bestuur opgerichte gespecialiseerde comités en van de 
gespecialiseerde comités die onder het gezag van het directiecomité zijn opgericht ; 

 
 de gebouwen inrichten ; 

 
 de infrastructuur installeren, inclusief informatica en telecommunicatie ; 

 
 aan de CBFA de inlichtingen overleggen over de identiteit van de arbitrageanten die gemachtigd 

zijn om verrichtingen voor relatief hoge bedragen uit te voeren. In dit verband verwijzen wij naar 
circulaire B 90/1 van 17 april 1990 in verband met de normen inzake de organisatie van en het 
toezicht op de monetaire en wisselverrichtingen53, waarin de normen ter zake zijn vastgelegd in 
punt 3.5.  Vul de inlichtingen over deze personen aan met een beschrijving van hun 
beroepswerkzaamheden tijdens de voorbije vijf jaar ; 

 
 aan de CBFA alle erkende handtekeningen van de kredietinstelling overleggen ; 

 
 het "Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten" ervan in kennis stellen dat 

een vergunningsaanvraag is ingediend bij de CBFA. De toetreding tot het Beschermingsfonds 
gebeurt pas nadat de vergunning is verleend.  Gelieve de CBFA op de hoogte te houden van deze 
contacten ; 

 
 voor de kredietinstellingen die wensen toe te treden tot de Belgische Vereniging van Banken en 

Beursvennootschappen, de CBFA op de hoogte houden van de stand van zaken van eventuele 
contacten met deze Vereniging over de toetreding van de kredietinstelling en haar toetreding tot 
de interbankenconventies ; 

                                                 
53 Circulaire B 90/1 van 17 april 1990 met betrekking tot de normen inzake de organisatie van en het toezicht op de 

monetaire en wisselverrichtingen, staat op de website van de CBFA. 
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 de CBFA op de hoogte houden van de stand van zaken van de diverse contacten met de Nationale 

Bank van België in verband met handelingen die uitsluitend formeel kunnen worden afgerond 
nadat de vergunning is toegekend, meer bepaald aangaande : 

 
• de toewijzing van een identificatienummer (gelieve hiervoor contact op te nemen met de 

dienst "Strategie en Organisatie", tel. +32.2.221.43.80) ; 
 

• desgewenst, een vertegenwoordiging in de verrekenkamer en/of een deelname aan het UCV 
(UCV = Uitwisselingscentrum van te verrekenen verrichtingen van het Belgisch financieel 
systeem) en/of aan ELLIPS (gelieve hiervoor contact op te nemen met de dienst "Girale 
Betalingen", tel. +32.2.221.27.12) ; 

 
• voor de kredietinstellingen die niet wensen toe te treden tot de Belgische Vereniging van 

Banken en Beursvennootschappen, de ondertekening van het protocol over de overlegging 
van de periodieke rapporteringsstaten (schema A) door de kredietinstellingen (gelieve 
hiervoor contact op te nemen met de dienst "Financiële en Economische Statistieken", tel. 
+32.2.221.25.02 of +32.2.221.38.68) ; 

 
• de mededelingen aan de Risicocentrale, aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren en 

aan de Balanscentrale ; 
 

• het verkrijgen van voorschot- en mobiliseringsfaciliteiten ; 
 

• de toepassing van eventueel van kracht zijnde monetaire-beleidsmaatregelen ; 
 

• de deelname aan de markt van de lineaire obligaties (OLO's) en verwante verrichtingen ; 
 

• de toetreding tot het effectenclearingsysteem ; 
 
 indien overwogen wordt om verrichtingen uit te voeren die in België aan stelsel van bijzondere 

machtigingen zijn onderworpen (zie bijlage 11 van dit memorandum), de CBFA op de hoogte 
houden van de stand van zaken van de contacten met de bevoegde overheden om deze 
machtiging(en) te verkrijgen ; 

 
 de CBFA op de hoogte brengen van het ondernemingsnummer van de instelling en, in 

voorkomend geval, van de BIC-code van de kredietinstelling naar Belgisch recht54 ; 
 
 een of meer commissarissen aanwijzen met als opdracht het installatieverslag op te stellen 

waarvan sprake in punt 3.2. hierna, en het bedrag van de vergoeding voor deze specifieke 
opdracht vaststellen.  Er wordt aan herinnerd dat deze commissaris(sen) moet(en) worden gekozen 
uit de revisoren of revisorenvennootschappen die door de CBFA zijn erkend, en dat het raadzaam 
is de CBFA over die keuze te raadplegen. 

 
3.2. Vervolgens moet er door de daartoe aangewezen commissaris of commissarissen een voorafgaand 

installatieverslag worden opgesteld.  In dit verslag moet enerzijds worden nagegaan of is voldaan 
                                                 
54 De Bank-Identifier-Code dient aangevraagd te worden bij SWIFT : SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK 

FINANCIAL TELECOMMUNICATIONS S.C., Bank Support Division, BIC Administration, Adèlelaan 1, B 
1310 TERHULPEN (telefoon +32. 2. 655.31.11). 
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aan de vereiste voorwaarden voor het verkrijgen van de vergunning en, anderzijds, of de organisatie 
strookt met de beschrijving die ervan is gegeven in het vergunningsdossier dat in de eerste fase bij 
de CBFA is ingediend.  Het is op grond van dit voorafgaand verslag, waarin de commissaris 
vaststelt dat aan alle voorwaarden is voldaan, dat de CBFA de vergunning zal verlenen (de kosten 
voor het opstellen van dit verslag worden gedragen door de aanvragers, aandeelhouders of 
vennoten). 
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4. Derde fase 
 
Na het verkrijgen van de vergunning zal de kredietinstelling onderworpen zijn aan een aantal informatie- 
en rapporteringsverplichtingen. Deze verplichtingen gelden in ongoing concern. 
 
Daarnaast dient de kredietinstelling voor de afronding van de vergunningsprocedure en haar oprichting, 
een aantal handelingen te verrichten die zij niet kon verrichten zolang zij geen vergunning had. 
Vervolgens moet zij :  
 

 aan de CBFA de documenten verstrekken waaruit blijkt dat de kredietinstelling is toegetreden tot 
het "Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten", overeenkomstig artikel 22 
van de wet ; 

 
 in voorkomend geval, aan de CBFA de datum meedelen waarop de kredietinstelling is toegetreden 

tot de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen, alsook de datum van de 
eventuele toetreding tot de diverse interbankenconventies ; 

 
 de CBFA het identificatienummer ter kennis brengen dat door de Nationale Bank van België is 

toegekend ; 
 

 in voorkomend geval, de CBFA ervan in kennis stellen dat de instelling lid of deelnemer is 
geworden van de verrekenkamer, de UCV en/of ELLIPS ; 

 
 voor de kredietinstellingen die niet toetreden tot de Belgische Vereniging van Banken en 

Beursvennootschappen : bevestigen dat de kredietinstelling het protocol over de overlegging van 
de periodieke rapporteringsstaten (schema A) door de kredietinstellingen heeft ondertekend ; 

 
 voor de kredietinstellingen die niet toetreden tot de Belgische Vereniging van Banken en 

Beursvennootschappen : het protocol ondertekenen over de mededeling van de geglobaliseerde 
gegevens uit de periodieke rapportering van de kredietinstellingen van 3 maart 199955 door het 
voorbeelddocument te ondertekenen dat als bijlage 1 bij dit protocol gaat.  Dit protocol regelt de 
voorwaarden waaronder de Nationale Bank van België, op verzoek van de Belgische Vereniging 
van Banken en Beursvennootschappen en met de instemming van de kredietinstellingen die geen 
lid zijn van deze Vereniging, de geglobaliseerde gegevens meedeelt die afkomstig zijn van de 
periodieke rapportering van de kredietinstellingen aan de Belgische Vereniging van Banken en 
Beursvennootschappen en aan de beoogde instellingen als zij dit wensen. 

 
De kredietinstelling wordt tevens verzocht om de CBFA schriftelijk op de hoogte te brengen van elke 
wijziging in haar vergunningsdossier (met name de rechtsvorm, de kapitaalstructuur en de 
aandeelhouderskring, alsook elke ingrijpende wijziging van haar organisatie). 
 

_________________ 

                                                 
55 Het protocol over de mededeling van de geglobaliseerde gegevens uit de periodieke rapportering van de 

kredietinstellingen van 3 maart 1999 vormt bijlage 15 bij dit memorandum. 
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5. Bijlagenlijst 
 
Bijlage 1 "Minimum standards for the supervision of international banking groups and 

their cross-border establishments", Bazelcomité voor het banktoezicht, juli 
1992 
 

Bijlage 2 "The Supervision of Cross-Border Banking", Bazelcomité voor het 
banktoezicht, oktober 1996 
 

Bijlage 3 Gegevens over de verantwoordelijke voor de vergunningsaanvraag en over de 
contactpersoon  
 

Bijlage 4  Gegevens over de vennootschap 
 

Bijlage 5 Formulier over de diensten die de instelling voornemens is te verstrekken 
 

Bijlage 6 Inlichtingen over de betekenisvolle aandeelhouders of vennoten 
 

Bijlage 7  Gegevens over elke persoon die deel uitmaakt van de groep van de 
kredietinstelling 
 

Bijlage 8  Modeltekst van de “Overeenkomst over de autonomie in de bankfunctie” 
 

Bijlage 9  Formulier B : Formulier dat moet worden ingevuld door alle personen die zich 
kandidaat stellen voor een functie van niet-uitvoerend bestuurder  
 

Bijlage 9bis Formulier EL: Formulier dat moet worden ingevuld door alle personen die zich 
kandidaat stellen voor een functie van effectieve leider 
 

Bijlage 10 Document over de inschrijving en de wijziging van de documenten van een 
hypotheekonderneming 
 

Bijlage 11  Geldende wetgeving en bevoegde autoriteiten voor de verrichtingen die in 
België aan een stelsel van bijzondere machtigingen zijn onderworpen  

Bijlage 12/1  Tabel over de prospectieve boekhoudstaten 
 

Bijlage 12/2  Toelichting bij de prospectieve boekhoudstaten 
 

Bijlage 13 Tabel 41.70 over de samenstelling van het eigen vermogen 
 

Bijlage 14/1  Tabel 20.30 "Verrichtingen gerangschikt volgens resterende looptijd : activa 
en passiva" 
 

Bijlage 14/2  Toelichting bij de tabel 20.30 “Verrichtingen gerangschikt volgens resterende 
looptijd : activa en passiva”  
 

Bijlage 15  Protocol van 3 maart 1999 over de mededeling van de geglobaliseerde 
gegevens uit de periodieke rapportering van de kredietinstellingen  

____________ 

/nl/ki/circ/pdf/memo_09-05_annexes.pdf



