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Circulaire  NBB_2011_09  dd.  20 december 2011 
 

Het verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne 
controle, het verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de 

interne controle betreffende beleggingsdiensten en -activiteiten en de verklaring 
van de effectieve leiding inzake de periodieke prudentiële rapportering 

Toepassingsveld: 

Kredietinstellingen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen, vereffeningsinstellingen en 
met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, (gemengde) financiële holdings naar 
Belgisch recht. 

Samenvatting/Doelstelling: 

Deze circulaire verschaft nadere toelichting bij de diverse verslagen die de effectieve leiding van 
instellingen onder toezicht van de NBB jaarlijks dient te versturen aan de erkende commissaris 
en de NBB. Zij geeft de verwachtingen van de NBB weer inzake de beoordeling van de interne 
controle en de verklaring over de periodieke prudentiële rapportering. 

Structuur: 

Deel 1. Toepassingsgebied 
Deel 2. Verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle 
Deel 3. Verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle betreffende 
 beleggingsdiensten en -activiteiten 
Deel 4. Verklaring van de effectieve leiding over de periodieke prudentiële rapportering 
 
 

Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
In diverse toezichtwetten worden verplichtingen opgelegd aan de effectieve leiding van instellingen onder 
toezicht. Onderhavige circulaire verstrekt nadere toelichting bij de volgende drie wettelijke verplichtingen: 
 

1) verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle; 

2) verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle betreffende 
beleggingsdiensten en -activiteiten; 

3) verklaring van de effectieve leiding inzake de periodieke prudentiële rapportering. 
 
Deze circulaire bestaat uit vier delen. In deel 1 wordt het toepassingsgebied van elke verplichting 
aangegeven; de delen 2 tot en met 4 gaan dieper in op de draagwijdte van de drie onderscheiden luiken. 
 
De circulaire CBFA_2008_12 dd. 9 mei 2008 betreffende de verslaggeving van de effectieve leiding 
inzake de beoordeling van het interne controlesysteem en de verklaring van de effectieve leiding inzake 
de periodieke prudentiële rapportering wordt opgeheven ten aanzien van de instellingen die binnen de 
scope van de voorliggende circulaire vallen. 
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DEEL 1. Toepassingsgebied 
 
Elk van de drie betrokken verplichtingen beschikt over een eigen toepassingsgebied. 
 

1) Verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle 
 

 kredietinstellingen1 

 in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van 
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte2 

 in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die niet ressorteren onder het recht 
van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte3 

 beursvennootschappen4 

 in België gevestigde bijkantoren van beursvennootschappen die niet ressorteren onder het 
recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte5 

 betalingsinstellingen6 

 vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen7 

 in België gevestigde bijkantoren van buitenlandse met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen8 

 financiële holdings naar Belgisch recht9 
 

2) Verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle 
betreffende beleggingsdiensten en -activiteiten 
 

 kredietinstellingen10 

 in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die niet ressorteren onder het recht 
van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte11 

 beursvennootschappen12 

 in België gevestigde bijkantoren van beursvennootschappen die niet ressorteren onder het 
recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte13 

 vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen14 

 in België gevestigde bijkantoren van buitenlandse met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen15 

 financiële holdings naar Belgisch recht16 
 

  

                                                           
1  Artikel 20, §5, zevende lid, van de wet van 22 maart 1993. 
2  Artikel 70bis van de wet van 22 maart 1993. 
3  Artikel 79, §1, eerste lid, 5°, van de wet van 22 maart 1993 (verwijzing naar artikel 20 van voornoemde wet). 
4  Artikel 62, §5, zevende lid, van de wet van 6 april 1995. 
5  Artikel 20, §1, 6°, van het koninklijk besluit van 20 december 1995 (verwijzing naar artikel 62 van de wet van 

6 april 1995). 
6  Artikel 14, §5, derde lid, van de wet van 21 december 2009. 
7  Artikel 10, §5, zesde lid, van het koninklijk besluit van 26 september 2005. 
8  Artikel 36 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 (verwijzing naar hoofdstuk II van voornoemd koninklijk 

besluit, waaronder artikel 10). 
9  Artikel 4, §1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994. 
10  Artikel 20bis, §7, tweede lid, van de wet van 22 maart 1993. 
11  Artikel 79, §1, eerste lid, 5°, van de wet van 22 maart 1993 (verwijzing naar artikel 20bis van voornoemde wet). 
12  Artikel 62bis, §7, tweede lid, van de wet van 6 april 1995. 
13  Artikel 20, §1, 6°, van het koninklijk besluit van 20 december 1995 (verwijzing naar artikel 62bis van de wet van 

6 april 1995). 
14  Artikel 10bis, §7, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 september 2005. 
15  Artikel 36 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 (verwijzing naar hoofdstuk II van voornoemd koninklijk 

besluit, waaronder artikel 10bis). 
16  Artikel 4, §1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994. 
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3) Verklaring van de effectieve leiding inzake de periodieke prudentiële rapportering 
 

 kredietinstellingen17 

 in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van 
een lidstaat van de Europese Economische Ruimte18 

 in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die niet ressorteren onder het recht 
van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte19 

 beursvennootschappen20 

 in België gevestigde bijkantoren van beursvennootschappen die ressorteren onder het recht 
van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte21 

 in België gevestigde bijkantoren van beursvennootschappen die niet ressorteren onder het 
recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte22 

 betalingsinstellingen23 

 vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen24 

 financiële holdings naar Belgisch recht25 

 gemengde financiële holdings naar Belgisch recht26 
 
 

Opmerking aangaande de toepassing van de circulaire op vennootschappelijke/ geconsolideerde basis: 
 
Deze circulaire wordt toegepast op vennootschappelijke en op geconsolideerde basis 27.Wanneer echter 
gereglementeerde ondernemingen onder toezicht van de NBB deel uitmaken van een groep waarop de 
NBB geconsolideerd of subgeconsolideerd toezicht houdt, mag het verslag van de gereglementeerde 
ondernemingen inzake de beoordeling van de interne controle deel uitmaken van het verslag op 
geconsolideerde of subgeconsolideerde basis, op voorwaarde dat de relevante aspecten van de 
gereglementeerde moeder- en dochterondernemingen in het geconsolideerde of subgeconsolideerde 
verslag op herkenbare wijze zijn opgenomen. Deze werkwijze kan op geen enkele wijze afbreuk doen 
aan de verantwoordelijkheid van de effectieve leiding, in voorkomend geval het directiecomité, van de 
gereglementeerde onderneming voor de naleving van de wettelijke verplichtingen, daarin begrepen de 
rapportering aan haar wettelijk bestuursorgaan. 
 

 
 
 

  

                                                           
17  Artikel 44, tweede lid, van de wet van 22 maart 1993. 
18  Artikel 71, eerste lid, van de wet van 22 maart 1993 (verwijzing naar artikel 44, tweede lid, van voornoemde wet). 
19  Artikel 80, §1, 4°, van de wet van 22 maart 1993 (verwijzing naar artikel 44 van voornoemde wet). 
20  Artikel 91, tweede lid, van de wet van 6 april 1995. 
21  Artikel 7 van het koninklijk besluit van 20 december 1995 (verwijzing naar artikel 91van de wet van 6 april 1995),  
22  Artikel 21, 8°, van het koninklijk besluit van 20 december 1995 (verwijzing naar artikel 91 van de wet van 

6 april 1995). 
23  Artikel 24, tweede lid, van de wet van 21 december 2009. 
24  Artikel 38, tweede lid, van het koninklijk besluit van 26 september 2005. 
25  Artikel 6, §3, van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994. 
26  Artikel 12, §3, van het koninklijk besluit van 21 november 2005. 
27  Voor de financiële holdings  dient er   geen verslag over het interne controlesysteem te gebeuren op 

vennootschappelijke basis.  Wel dient er een dergelijk verslaggeving te zijn op geconsolideerde basis.  
Overeenkomstig artikel 4, §1 van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 slaat het toezicht op financiële 
holdings eveneens op het beleid, de organisatie en de interne controle als bedoeld  in de artikelen 20 en 20 bis 
van de wet van 22 maart 1993, de artikelen 62 en 62 bis van de wet van 6 april 1995 en artikel 153 van de wet 
van 20 juli 2004, voor het geconsolideerd geheel. De verslaggevingsplicht door de effectieve leiding is derhalve 
op overeenkomstige wijze toepasselijk op de geconsolideerde positie van financiële holdings.  
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DEEL 2. Verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de 
 interne controle 

 
2.1  Situering 

 
De diverse toezichtwetten bepalen dat de effectieve leiding en het wettelijk bestuursorgaan 
verantwoordelijk zijn voor het bestaan van een passend interne controlesysteem bij de instellingen onder 
toezicht. 
 
Onder toezicht van het wettelijke bestuursorgaan, neemt de effectieve leiding, in voorkomend geval het 
directiecomité, de nodige maatregelen opdat de instelling beschikt over: 

 een betrouwbare financiële en prudentiële verslaggeving; 

 een geheel van interne controlemaatregelen gericht op de beheersing van de operationele 
activiteiten. 
 

Bijlage 1 bij deze circulaire bevat een gedetailleerd overzicht van de wettelijke bepalingen terzake. 
 
Het wettelijk bestuursorgaan dient, in voorkomend geval via het auditcomité, te controleren of de 
instelling beantwoordt aan de vereisten van de wet. Het dient tevens kennis te nemen van de door de 
effectieve leiding genomen passende maatregelen. 
 
De effectieve leiding moet minstens jaarlijks een verslag opstellen omtrent de naleving van de door de 
wet opgelegde organisatieverplichtingen en de genomen passende maatregelen. Het verslag moet het 
wettelijke bestuursorgaan toelaten te controleren dat is voldaan aan de wettelijke vereisten.  
 
Het verslag dient te worden bezorgd aan het wettelijke bestuursorgaan, de erkende commissaris en de 
NBB. 
 
Deze verslaggeving wordt hierna omschreven als "het verslag inzake de beoordeling van de interne 
controle". 
 
De toezichtwetten voorzien dat de NBB de modaliteiten bepaalt van het verslag inzake de beoordeling 
van de interne controle. Overeenkomstig deze wetten verleent de erkend commissaris zijn/haar 
medewerking aan het prudentiële toezicht. Hij/zij dient de interne controlemaatregelen die de instelling 
heeft getroffen te beoordelen en zijn/haar bevindingen mee te delen aan de NBB. Bij deze beoordeling 
staat het verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de interne controle centraal.  De 
NBB verwacht met name dat de erkende commissaris onderzoekt of voornoemd verslag weerspiegelt 
hoe de personen belast met de effectieve leiding te werk zijn gegaan bij het opstellen van hun verslag en 
of het verslag wordt ondersteund met voldoende documentatie28. 
 
 
Opmerking ten aanzien van in België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen die ressorteren onder 
het recht van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte29:  
 
De beoordeling van de interne controle is beperkt tot de maatregelen getroffen ter naleving van de 
wetten, besluiten en reglementen die op grond van de artikelen 68 (liquiditeit), 69 (het binnenlands en 
buitenlands monetair beleid)30, 71 (periodieke staten) en 72 (voeren van de boekhouding, verrichten van 
inventarisramingen en openbaar maken van jaarlijkse boekhoudkundige gegevens) van de wet van 
22 maart 1993 van toepassing zijn op deze bijkantoren (zie artikel 74, §2, eerste lid, 1°, van de wet van 
22 maart 1993).  
  
 
                                                           
28  Zie circulaire CBFA_2009_19 dd. 8 mei 2009 betreffende de medewerkingsopdracht van de erkende 

commissarissen. 
29   Artikel 70bis van de wet van 22 maart 1993. 
30  Het gaat om: 

 de reserveverplichting die kan worden opgelegd door de Europese Centrale Bank (ECB), zie de algemene 
documentatie van de ECB 
(http://www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/Activities/MonetaryPolicy/gendoc2008nl.pdf), en, 

 de mogelijkheid om liquiditeiten op te nemen bij de Nationale Bank van België, zie het reglement van de 
Nationale Bank (http://www.nbb.be/doc/ts/Enterprise/Activities/MonetaryPolicy/reglementBX2009nl.pdf).  
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2.2  Begrip interne controle 
 
De NBB heeft de notie "interne controle" gedefinieerd als het geheel van maatregelen dat, onder de 
verantwoordelijkheid van de leiding (de effectieve leiding en het wettelijk bestuursorgaan) van de 
instelling, met redelijke zekerheid moet toelaten dat: 

 de bedrijfsvoering geordend en voorzichtig gebeurt met afgelijnde doelstellingen; 

 de ingezette middelen economisch en efficiënt gebruikt worden; 

 de risico’s gekend zijn en afdoende beheerst worden ter bescherming van het vermogen; 

 de financiële en beheersinformatie integer en betrouwbaar is; 

 de wetten en reglementen alsmede de algemene beleidslijnen, plannen en interne voorschriften 
nageleefd worden. 

 
Dit wordt toegelicht in diverse circulaires31 dewelke onverkort van toepassing blijven. Wat de 
kredietinstellingen betreft, kan de effectieve leiding eveneens steunen op het overzicht van het 
regelgevend kader zoals uiteengezet in bijlage 3 bij deze circulaire.  
 
Het is noodzakelijk om bij de beoordeling van de interne controle gebruik te maken van een algemeen 
aanvaarde methodiek32 die voldoende is onderbouwd en die op een consistente wijze wordt toegepast. 
De essentiële elementen bij de beoordeling van de interne controle zijn:  

 de doelstellingen van de instelling met inbegrip van het risiconiveau dat zij bereid is te 
aanvaarden per activiteit dat zij uitoefent; 

 de identificatie van de risico’s die de instelling loopt;  

 de wijze waarop de instelling de risico’s beheerst; 

 de identificatie en kritische analyse van eventuele tekortkomingen; 

 de gevolgen die aan de tekortkomingen worden gegeven; en  

 de documentatie die bij de beoordeling wordt aangelegd. 
 
 

2.3  Inhoud van het verslag  
 
De inhoud van het verslag kan na voorafgaand overleg met de NBB, en desgevallend met de erkende 
commissaris, worden aangepast aan de aard, de schaal en de complexiteit van het bedrijf van de 
instelling en de activiteiten die door haar worden verricht (toepassing van het proportionaliteitsprincipe). 
 
De verslaggeving bevat: 

 een beschrijvend gedeelte; 

 een gedeelte met een beoordeling; 

 een overzicht van de genomen maatregelen. 
 
 

2.3.1 De beschrijving door de effectieve leiding 
 

De effectieve leiding geeft een beknopte beschrijving van: 
 

A. de methodiek die de instelling gebruikt om de interne controle te beoordelen; 

B. de interne controlemaatregelen die gericht zijn op de betrouwbaarheid van het financieel 
verslaggevingsproces (jaarrekening en prudentiële rapporting); 

                                                           
31 Kredietinstellingen: circulaire D1 97/4 van, 30 juni 1997 inzake interne controle en interne audit; 

Beursvennootschappen: circulaire D1/EB/2002/6 van 14 november 2002 inzake interne controle en interne audit; 
 Vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen: circulaire PPB/2007/05/CPB 

inzake interne controle, interne audit en over de compliancefunctie, over het voorkomingsbeleid, over de gezonde 
beheerpraktijken inzake uitbesteding en over de gezonde beheerpraktijken inzake de bedrijfscontinuïteit. 

32 Met een algemeen aanvaarde methodiek wordt een methodiek bedoeld die gebasseerd is op internationaal of 
nationaal aanvaarde modellen  inzake interne controle (bv. het COSO raamwerk).   
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C. de organisatie (met inbegrip van de ondersteunende functies en/of staffuncties), de 
controlefuncties en de activiteiten van de instelling;  

D. de interne controles die werden opgezet voor de verschillende activiteiten van de instelling (zoals 
gepreciseerd onder punt C);   

E. het algemeen risicobeheer van de instelling; 
 
In de bijlagen bij deze circulaire worden voornoemde vijf domeinen hernomen en worden de diverse 
aspecten aangeduid die in de beschrijving kunnen worden opgenomen. 
 
Voor de beschrijving mag gebruik worden gemaakt van bestaande documentatie die in het kader van 
andere wettelijke of prudentiële initiatieven binnen de instelling aanwezig is. De instelling zorgt ervoor dat 
de verslaggeving één coherent geheel vormt met andere rapporteringen (bv. door kredietinstellingen in 
het kader van het Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP). 
 
 
2.3.2 De beoordeling door de effectieve leiding 
 
De effectieve leiding beoordeelt de passendheid en de werking van de bestaande interne controle en 
vermeldt de maatregelen om vastgestelde tekortkomingen te verhelpen. Deze beoordeling neemt de 
vorm aan van een self-assessment dat betrekking heeft op de onder punt 2.3.1 vermelde items B tot en 
met E. 
 
Elke negatieve beoordeling wordt omstandig toegelicht, met inbegrip van de genomen of te nemen 
maatregelen.    
 
 
2.3.3 Een overzicht van de genomen maatregelen 
 
De effectieve leiding geeft een overzicht van de relevante passende  maatregelen die zij in de loop van 
de verslagperiode heeft genomen in het kader van het interne controleproces.   
 
 

2.4  Vorm van het verslag  
 
Het schema opgenomen in bijlagen 2, 4, 5 of 6 bij deze circulaire wordt zo veel mogelijk gevolgd. De 
instelling past het aan in functie van hun organisatie en de risico's die zij lopen.  De instelling wijzigt de 
vorm van haar verslag niet zodanig dat de NBB een vergelijking in de tijd kan maken en evoluties kan 
onderscheiden. 
 
Het verslag wordt ondertekend door de perso(o)n(en) die de effectieve leiding vertegenwoordigt/ 
vertegenwoordigen. Mits voorafgaand akkoord van de NBB kan de verslaggeving haar elektronisch 
worden overgemaakt volgens de modaliteiten die zij bepaalt. 
 
 

2.5  Periodiciteit en tijdstip van het verslag  
 
De verslaggeving gebeurt jaarlijks en wordt aan de NBB en de erkende commissaris bezorgd binnen de 
maand na het afsluiten van het boekjaar.  
 
Voor de verslaggeving in 2012, dewelke betrekking heeft op het boekjaar 2011, wordt aan de instellingen 
uitzonderlijk een periode van twee maand na het afsluiten van het boekjaar toegekend. 
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DEEL 3. Verslag van de effectieve leiding inzake de beoordeling van de 
interne controle betreffende beleggingsdiensten en -activiteiten 

 
3.1  Situering  

 
De toezichtwetten betreffende kredietinstellingen, beursvennootschappen, vereffeningsinstellingen en 
met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen en de financiële holdings naar Belgisch recht 
schrijven voor dat deze instellingen passende beleidslijnen en procedures dienen vast te leggen om de 
naleving van de wettelijke voorschriften inzake beleggingsdiensten en -activiteiten te verzekeren. De 
effectieve leiding en het wettelijk bestuursorgaan zijn verantwoordelijk zijn voor het nemen van de nodige 
maatregelen ter zake. 
 
Onder toezicht van het wettelijke bestuursorgaan, doet de effectieve leiding, in voorkomend geval het 
directiecomité, het nodige opdat de instelling beschikt over: 
 

A. passende regels voor de persoonlijke verrichtingen in financiële instrumenten door de instelling, 
haar bestuurders, effectieve leiding, werknemers, verbonden agenten en gevolmachtigden;  

B. passende organisatorische en administratieve maatregelen ter voorkoming van 
belangenconflicten inzake beleggingsdiensten en -activiteiten; 

C. passende maatregelen met het oog op de continuïteit van de beleggingsdiensten en -activiteiten; 

D. passende maatregelen ter beperking van het operationeel risico met betrekking tot uitbesteding; 

E. een databank betreffende de door haar verrichte beleggingsdiensten en -activiteiten; 

F. passende maatregelen ter bescherming van de activa van cliënten. 
 

Het wettelijk bestuursorgaan dient, in voorkomend geval via het auditcomité, te controleren of de 
instelling beantwoordt aan de vereisten van de wet. Het dient tevens kennis te nemen van de door de 
effectieve leiding genomen passende maatregelen. 
 
De effectieve leiding moet minstens jaarlijks een verslag opstellen omtrent de naleving van de door de 
wet opgelegde verplichtingen inzake beleggingsdiensten en -activiteiten en de genomen passende 
maatregelen. Het verslag moet het wettelijke bestuursorgaan toelaten te controleren dat is voldaan aan 
de wettelijke vereisten.  
 
Het verslag dient te worden bezorgd aan het wettelijke bestuursorgaan, de erkende commissaris en de 
NBB. Overeenkomstig de toezichtwetten stelt de NBB deze informatie ter beschikking van de FSMA. 
 
Deze verslaggeving wordt hierna omschreven als "het verslag inzake de beoordeling van de interne 
controle betreffende beleggingsdiensten en -activiteiten". 
 
De toezichtwetten voorzien dat de NBB de modaliteiten bepaalt van dit verslag. Overeenkomstig deze 
wetten verleent de erkend commissaris zijn/haar medewerking aan het prudentiële toezicht. Hij/zij dient 
de interne controlemaatregelen die de instelling betreffende beleggingsdiensten en -activiteiten heeft 
getroffen te beoordelen en zijn/haar bevindingen mee te delen aan de NBB. Bij deze beoordeling staat 
het verslag van de effectieve leiding hieromtrent centraal.  De NBB verwacht met name dat de erkende 
commissaris onderzoekt of voornoemd verslag weerspiegelt hoe de personen belast met de effectieve 
leiding te werk zijn gegaan bij het opstellen van hun verslag en of het verslag wordt ondersteund met 
voldoende documentatie33. 

 
 

3.2  Inhoud van het verslag 
 

De inhoud van het verslag kan na voorafgaand overleg met de NBB, en desgevallend met de erkende 
commissaris, worden aangepast aan de aard, de schaal en de complexiteit van het bedrijf van de 
instelling en de activiteiten die door haar worden verricht (toepassing van het proportionaliteitsprincipe). 
 
  

                                                           
33   Zie circulaire CBFA_2009_19 dd. 8 mei 2009 betreffende de medewerkingsopdracht van de erkende 

commissarissen.  
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De verslaggeving bevat: 

 een beschrijvend gedeelte; 

 een gedeelte met een beoordeling; 

 een overzicht van de genomen maatregelen. 
 
 

3.2.1. De beschrijving door de effectieve leiding 
 

De effectieve leiding geeft een beknopte beschrijving van de onder punt 3.1 vermelde items A tot en met 
F. 
 
 
3.2.2. De beoordeling door de effectieve leiding 
 
De effectieve leiding beoordeelt de passendheid en de werking van de bestaande interne controle inzake 
beleggingsdiensten en -activiteiten en vermeldt de maatregelen om vastgestelde tekortkomingen te 
verhelpen. Deze beoordeling neemt de vorm aan van een self-assessment dat betrekking heeft op de 
zopas vermelde items A tot en met F. 
 
Elke negatieve beoordeling wordt omstandig toegelicht, met inbegrip van de genomen of te nemen 
maatregelen.    
 
 
3.2.3 Een overzicht van de genomen maatregelen 
 
De effectieve leiding geeft een overzicht van de relevante passende  maatregelen die zij in de loop van 
de verslagperiode heeft genomen in het kader van de interne controle inzake beleggingsdiensten en  
-activiteiten.   
 

3.3  Vorm van het verslag 
 

Het schema opgenomen in bijlage 7 bij deze circulaire wordt zo veel mogelijk gevolgd. De instellingen 
passen het aan in functie van hun organisatie en de risico's die zij lopen.  De instelling wijzigt de vorm 
van haar verslag niet zodanig dat de NBB een vergelijking in de tijd kan maken en evoluties kan 
onderscheiden. 
 
Het verslag wordt ondertekend door de perso(o)n(en) die de effectieve leiding vertegenwoordigt/ 
vertegenwoordigen. Mits voorafgaand akkoord van de NBB kan de verslaggeving haar elektronisch 
worden overgemaakt volgens de modaliteiten die zij bepaalt. 

 
 

3.4  Periodiciteit en tijdstip van het verslag 
 
De verslaggeving gebeurt jaarlijks en wordt aan de NBB en de erkende commissaris bezorgd binnen de 
maand na het afsluiten van het boekjaar. 
 
Voor de verslaggeving in 2012, dewelke betrekking heeft op het boekjaar 2011, wordt aan de instellingen 
uitzonderlijk een periode van twee maand na het afsluiten van het boekjaar toegekend. 
 
 
DEEL 4. Verklaring van de effectieve leiding over de periodieke prudentiële 

rapportering 
 
De toezichtwetten bepalen dat de effectieve leiding, in voorkomend geval het directiecomité, aan de Bank 
een verklaring aflegt over de periodieke staten die zij aan het einde van het eerste halfjaar en aan het 
einde van het boekjaar overmaakt aan de NBB. 
 
De effectieve leiding verklaart halfjaarlijks aan de NBB dat de periodieke staten voldoen aan de wettelijke 
vereisten. Een kopie van de verklaring wordt bezorgd aan de erkende commissaris. Hetzelfde verslag 
wordt ook overgemaakt aan het wettelijke bestuursorgaan. 
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De effectieve leiding, in voorkomend geval het directiecomité, verklaart aan de NBB de periodieke staten 
die zij aan de Bank overmaakt, in overeenstemming zijn met de boekhouding en de inventarissen. 
Daartoe is vereist  de periodieke staten: 

 volledig zijn, d.i. alle gegevens bevatten uit de boekhouding en de inventarissen op basis 
waarvan de periodieke staten worden opgesteld, en, 

  juist zijn, d.i. de gegevens correct weergeven uit de boekhouding en de inventarissen op basis 
waarvan de periodieke staten worden opgesteld.  
 

De effectieve leiding bevestigt het nodige te hebben gedaan opdat voornoemde staten volgens de 
geldende richtlijnen van de Bank opgemaakt zijn, en opgesteld zijn met toepassing van de boekings- en 
waarderingsregels voor de opstelling van de jaarrekening, of, voor de periodieke staten die geen 
betrekking hebben op het einde van het boekjaar, met toepassing van de jaarrekening met betrekking tot 
het laatste boekjaar. 
 
De verklaring volgt de bewoording van de wet. 
 
Indien de effectieve leiding een dergelijke verklaring niet of niet volledig kan onderschrijven, preciseert zij 
in welke domeinen er tekortkomingen werden vastgesteld en welke maatregelen er werden genomen, of 
zullen worden genomen, om deze tekortkomingen te verhelpen. 
 
De verklaring wordt aan de NBB overgemaakt binnen de drie maanden na de betrokken verslagperiode. 
De verklaring vermeldt het balanstotaal alsook het resultaat van de betrokken periode. Een nieuwe 
verklaring wordt overgemaakt wanneer de periodieke staten worden aangepast met opgave van redenen 
voor de aanpassingen. 
 
De verklaring wordt ondertekend door de perso(o)n(en) die de effectieve leiding 
vertegenwoordigt/vertegenwoordigen. Mits voorafgaand akkoord van de NBB kan de verslaggeving haar 
elektronisch worden overgemaakt volgens de modaliteiten die zij bepaalt. 
 
 

* * * 
 
 

Wij bezorgen een kopie van deze circulaire aan de erkende commissaris(sen) van uw instelling. 
 
 
Hoogachtend,  
 
De Gouverneur,  
 
 
 
 
 
 
 
Luc COENE 

 
 
 
  



NBB_2011_09 dd. 20 december 2011 10 / 10 
 

NBB de Berlaimontlaan 14 | 1000 Brussel 
t +32 2 221 21 11| f +32 2 221 31 00 | www.nbb.be 

 

Bijlage 1 - kredietinstellingen, beursvennootschappen en betalingsinstellingen  
 
NBB_2011_09-1 / Overzicht van de wettelijke bepalingen inzake interne controle waarvan de effectieve 
leiding de naleving dient te verzekeren; 
 
 
Bijlage 2 - kredietinstellingen 
 
NBB_2011_09-2 / Aanbevolen schema voor het verslag van de effectieve leiding van kredietinstellingen 
inzake de beoordeling van de interne controle;  
 
 
Bijlage 3 - kredietinstellingen 
 
NBB_2011_09-3 / Referentiekader voor de beoordeling van het interne controlesysteem bij 
kredietinstellingen; 
 
 
Bijlage 4 - beursvennootschappen 
 
NBB_2011_09-4 / Aanbevolen schema voor het verslag van de effectieve leiding van 
beursvennootschappen inzake de beoordeling van de interne controle; 
 
 
Bijlage 5 - betalingsinstellingen 
 
NBB_2011_09-5 / Aanbevolen schema voor het verslag van de effectieve leiding van 
betalingsinstellingen inzake de beoordeling van de interne controle; 
 
 
Bijlage 6 - vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen 
 
NBB_2011_09-6 / Aanbevolen schema voor het verslag van de effectieve leiding van 
vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen inzake de beoordeling 
van de interne controle; 
 
 
Bijlage 7 - kredietinstellingen, beursvennootschappen, vereffeningsinstellingen en met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen en financiële holdings naar Belgisch recht 
 
NBB_2011_09-7 / Aanbevolen schema voor het verslag van de effectieve leiding van kredietinstellingen, 
beursvennootschappen, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen en financiële holdings naar Belgisch recht inzake de beoordeling van de interne controle 
betreffende beleggingsdiensten en -activiteiten. 
 


