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Aanbevolen schema voor het verslag van de effectieve leiding van 
betalingsinstellingen inzake de beoordeling van de interne controle 

Toepassingsveld: 

Betalingsinstellingen. 

 
 

 
A. INTERNE CONTROLESYSTEEM (METHODIEK) 

 
 

B. FINANCIËLE VERSLAGGEVINGSPROCES   
 

 jaarrekening 
 periodieke prudentiële rapportering 

 
C. DE ORGANISATIE, DE ONDERSTEUNENDE EN CONTROLEFUNCTIES EN DE 

ACTIVITEITEN VAN DE INSTELLING 
 
1. Algemene organisatie (op basis van het internal governance memorandum) 

 Groepsstructuur 
 Bestuurs- en directieorganen (met inbegrip van de comités binnen het 

bestuursorgaan) 
 Organogram (afdelingen, comités, functies, hiërarchische en functionele lijnen, 

algemene en bijzondere bevoegdheidsdelegaties) 
2. Ondersteunende functies    

 Operations 
 Finance 
 IT  
 Legal 
 HRM 

3. Controlefuncties   
 interne auditfunctie 
 compliancefunctie (inclusief het integriteitsbeleid) 
 risicobeheerfunctie 

 4.   Activiteiten   
 diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten op een betaalrekening te 

plaatsen, alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening 
vereist zijn 

 diensten waarbij de mogelijkheid wordt geboden contanten van een betaalrekening 
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op te nemen, alsook alle verrichtingen die voor het beheren van een betaalrekening 
vereist zijn 

 uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van de overmaking van 
geldmiddelen op een betaalrekening bij de betalingsdienstaanbieder van de gebruiker 
of bij een andere betalingsdienstaanbieder 

 uitvoering van betalingstransacties waarbij de geldmiddelen zijn gedekt door een 
kredietlijn die aan de betalingsdienstgebruiker wordt verstrekt 

 uitgifte en/ of aanvaarding van betaalinstrumenten 
 geldtransfers 
 uitvoering van betalingstransacties waarbij de instemming van de betaler met een 

betalingstransactie wordt doorgegeven met behulp van een telecommunicatie-, 
digitaal of IT-instrument en de betaling rechtstreeks geschiedt aan de exploitant van 
de telecommunicatiediensten, het IT-systeem of het netwerk, die louter optreedt als 
tussenpersoon tussen de betalingsdienstgebruiker en de persoon die de goederen 
levert of de diensten verricht 

 andere werkzaamheden zoals bedoeld in artikel 21 van de wet van 21 december 2009 
 

D. DE INTERNE CONTROLES DIE WERDEN OPGEZET VOOR DE VERSCHILLENDE 
ACTIVITEITEN VAN DE INSTELLING 
 
 

E. ALGEMEEN RISICOBEHEER 
 
1. Framework    
2. Financiële structuur en risico's    

 solvabiliteit  
 rentabiliteit 
 segregatieverplichting 
 ... 

3. Algemene risico’s    
 operationele risico’s waaronder 

 outsourcing 
 elektronische informatieverwerking   
 betalingssystemen 
 legal risk 

 strategie- en reputatierisico 
 wat betreft hybride instellingen: opvolging werkzaamheden andere dan 

betalingsdiensten 
 

  


