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De Nationale Bank van België (hierna "de Bank")1 met zetel te 1000 Brussel de
Berlaimont/aan 141 vertegenwoordigd door haar Gouverneurl de heer Luc COENEI en
l

de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna "de FSMA ")1 met zetel te
1000 Brussell Congresstraat 12~141 vertegenwoordigd door hoar Voorzitterl de heer
Jean-Paul SERVAIS,

hierna e/k afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd

l

Overwegende dat de wetgever met de wet va n 2 juli 2010 en het koninklijk besluit van :3
maart 2011 (hierna "het KB van 2011"), bekrachtigd bij de wet van 3 augustus 2012, in
België het zogenaamde "Twin Peaks"~systeem heeft ingevoerd voor de arch itectuur va n
het toezicht op de fi nanciële sector;
Overwegende dat de wetgever zodoende de opdrachten van de twee Autoriteiten heeft
willen specia lise ren ;
Overwegende dat elke Autoriteit in vo ile onafhankelijkh eid en met voile
veran twoordel ijkheid de opdrachten dient uit t e oefenen die haar bij wet zi]n
toevertrouwd;
Overwegende dat het, aangez ien beide Autoriteiten elk va nuit hun eigen invalshoeken
toezicht houden op de Belgische financi ële secto r, van belan g is dat zij sa menwe rken en
informatie uitwisselen, zodat zi] hun toezichtsbevoegdheden zo doeltreffend mogelijk
kunnen uitoefenen;
Overwegende dat het specialisatiebeginsel er niet mag toe leiden dat een Autoriteit over
inform atie beschikt die niet geken d is door de andere Autoriteit, indien die informatie
nuttig is voor de uitoefeni ng van de opdrachten van deze andere Autoriteit;
Dat een doeltreffende coôrdinatie impliceert dat wanneer bepaalde informatie van
betekenisvol belang en relevant lijkt te zijn voor de uitoefening van de opd rachten va n de
andere Autoriteit, deze informatie uit eigen beweging wordt meege dee ld aa n de andere
Autoriteit;

Dat elke Au toriteit bove ndi en de mogelijkh eid zou moeten hebben informatie op te
vragen bij de andere Autoriteit, indien de ee rste Autoriteit van menin g is dat di e
inform at ie nuttig is voor de uitoefenin g van haar toezi chtsopdra chten;
Overwegende dat de wet zelf in ee n aantal gevallen voo rzi et in procedures voor
informatie·uitwisseling, raadp leging en overleg tussen de twee Autoriteiten;
Dat de wet eveneens bepaa lt dat de Autoriteiten een protocol moeten sluiten om de
mod aliteiten vast te leggen van hun samenwe rking in aile geva ll en waar de wet voorziet
in een advies, raadpleging, informati eve rstrekkin g of ander co nta ct tussen de twee
Autoriteit en of waar overleg tusse n de twee Auto riteit en noo dz akelijk is om een
eenvormige toe pa ssing va n de wetgeving t e ve rzekeren;
Dat de wet bovendien bepaalt dat de Autoriteiten moda liteiten van same nwe rking
kunn en afspreken in de domeinen di e zij bepalen;
Dat bijgevolg, naast de in de wet opgenome n procedures voor informatie·u itwisse ling,
raadpleging en overleg, algemene bepa lingen moeten word en vastgesteld ove r de
sa menwerking en met name over de uitwi sseling va n inform atie;
Dat binnen deze context de Autoriteite n de bedoeling hebben om prompt en zo spoedig
mogelijk informatie uit te wisselen, hetzij uit eigen bewegin g, hetzij ingevo lge een ve rzoek
om informatie. Dat onve rminderd dit beginsel, de specifieke termijnen di e in het kader
van het ond erhavige protocol zijn vastgesteld, slechts een maximum zijn dat de
Autoriteiten zich voornem en ni et t e overschrijd en;
Dat het, om te ve rmijd en dat onnod ig vee l informatie wo rdt verstuurd en zodoende de
goede we rking van de Autoriteiten wordt verstoord, van belang is dat ve rduidelijkt wo rdt
dat in dit verba nd enkel de informatie die va n betekenisvo l belan g en releva nt lijkt t e zijn
voor de uitoefenin g van de opdracht en va n de andere Autoriteit, uit eigen beweging za l
worden meegedeeld;
Overwegende dat het onderhavige proto col geen afbreuk doet aan protocollen of
overee nkom st en tu ssen de Auto riteiten over speci fi eke, me er technische onderwerpen;
Dat het on derh avige proto co l niet mag wo rden beschouwd ais op en igerlei wijze
beperkend of belemm erend voo r de informele sa menwerki ng en info rmatie· uitwisseling
in de voorbereidende fa se tu ssen de mandatarissen en de medewerkers van elke
Autoriteit; dat deze uitwisselingen onontbeerlijk zijn voo r de vlatte en do eltreffende
uitvoering van de toezichtso pdrachten van elk van de Autoriteiten;
Zijn het lIolgende ollereengekomen,

1. Doel en toepassingsgebied
tl

Artikel 1. Het onde rh avige protocol (h iern a "het Protocol heeft tot doel om met
toepassi ng van artikel 4Sbis van de wet van 2 augustus 2002 betreffend e het toezicht op
de financiële sector en de fi nan ciële di ensten (hierna "de Wet van 2002") te bepalen op
we lke gebiede n de twee Autoriteiten zu llen sa menwerken bij de uitoefening van hun
respecti eve toezichtsbevoegd heden, en de modaliteiten van die sa menwerki ng vast te
leggen. Het heeft ook tot doel de mod aliteiten van de same nwerking te bepa len, wanneer
die sa menwerking het voo rwe rp uitmaakt va n specifieke bepalingen in de t oepasse lijke
sectora le rege lgeving.
)
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Il. Samenwerking
a) Aigemeen beginsel van samenwerking
Artikel 2. De Autoriteiten verbinden zich ertoe naar best vermogen samen te werken bij
de uitoefening van hun respectieve toezichtsopdrachten . Deze samenwerking te goeder
trouw impliceert met name dat de Autoriteiten, naast de in de wet bepaalde gevallen:
hetzij uit eigen beweging, hetzij op verzoek, bij de uitoefening van hun
toezichtsbevoegdheden informatie uitwisselen volgens de hierna omschreven
modaliteiten;
elkaar raadplegen wanneer zij een ontwerpreglement, -ci rc ulaire of -mededeling
opstellen waarvan het onderwerp interfereert met de toezichtsbevoegdheden van
de andere Autoriteit;
onderling overleg plegen wanneer de bank- en financiële regelgeving niet duidelijk
bepaalt welke Autoriteit bevoegd is voor een specifieke aange legenheid; en
informatie uitwisselen, elkaar raadplegen en onderling overleg plegen wanneer dit
noodzakelijk is om een geharmoniseerde toepassing te verzekeren van de
verschi ll ende toepasselijke regelgevingen die betrekking hebben op de uitoefening
van de toezichtsbevoegdheden van elke Autoriteit.
b) Spontane informatieverstrekking
Artikel 3. Eike Autoriteit deelt aan de andere Autoriteit uit eigen beweging de informatie
mee waarover zij beschikt in het kader van de uitoefening van haar wettelijke
opdrachten, indien die informatie haar van betekenisvo l belang of relevant lijkt voor de
uitoefening van de toezichtsbevoegdheden van de andere Autoriteit.
Zonder dat de hierna volgende opsomming uitputtend is, kan deze informatie betrekking
hebben op bijzondere risico's in de finandële structuur van een gecontroleerde
onderneming of van een groep waartoe gecontroleerde ondernemingen behoren,
tekortkomingen in de boekhouding, de organisatie, de interne controle, de
risicobeheersing of het integriteitsbeleid van een instelling, leemtes of problemen in het
bestuur van een instelling, elementen die twijfels kunnen doen rijzen over de
deskundigheid en de betrouwbaarheid van leiders of de geschiktheid van de
aandee lh ouders, gebreken in de uitoefening van de functie van erkend commissaris en,
meer in het algemeen, informatie die tot een beslissing kan leiden ais bedoeld in artikel 4
hi eronder.
Artikel 4. Bovendien komen de Autoriteiten overeen dat de volgende beslissingen en
informatie alvast worden beschouwd ais informatie die van betekenisvol belang en
relevant is, zonder dat de hierna volgende lijst uitputtend is:
1° wanneer de informatie een instelling of een bijkantoor betreft van een instelling onder
het toezicht van de FSMA, of een leider of belangrijke aandeelhouder van een dergelijke
instelling:
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al het feit dat de Audit eur van de Bank gesaisisseerd wordt met het oog op het
ond erzoek van feiten die aanleiding kunnen geven tot het opleggen van ee n
adm ini strat ieve geldboete, evenals de wette lijke of reglemen taire bepaling waarop de
inbreuk gepleegd kan zijn;
bl na afloop van het voornoemde ond erzoek, de beslissi ng va n het Directieco mité van de
Ba nk ove r het gevolg dat aan het verslag va n de Aud iteur moet worde n gegeven,
name lij k:
hetzij het saisisseren van de Sancti ecommissie (a lsoo k het t er kennis brengen va n
de grieve n, zo nd er het onderzoeksverslag, aan de betrokken partijen, met
toepassi ng va n artikel 36/10, § 4 va n de wet va n 22 februari 1998 tot vaststelling
va n het organiek sta tuut van de Nationale Bank van België, hierna "de Organieke
Wet ");
hetzij het treffen van een minnelijke schikkin g met toepassing van artikel 36/10
van de Organieke Wet;
hetzij het seponeren van het dossier (met daarbij ee n sa men vatti ng va n de feiten
die aanleiding hebben gegeven tot het voornoemde onderzoek).
Behoud ens uitdrukkelijke t oest emmin g van de Auditeur va n de Bank, beschermt de FSMA
t en aanzien va n de betrokken personen het vertrouwe lijke karakter va n de informatie die
door de Bank wo rdt meegedeeld met toepassing va n punt al hierbove n, en dit tot de in
het onderhavige punt bl bedoelde in formatie is meegedeeld.
c) in voorkome nd geval, de beslissing va n de Sa nctiecommissie, waarva n het
Directiecomité van de Bank kennis heeft met toep assin g van artikel 36/11, laatste lid
va n de Organieke Wet , en het eve ntu ele beroep dat t egen deze besli ssing wordt
ingesteld.
2" wanneer de informatie ee n inste lling of een bijkantoor betreft van ee n instelling onder
het toezicht va n de Ba nk, of een leider of belangrijke aandeelhouder van een dergelijke
in ste lling :
al de beslissing van de Auditeu r va n de FSMA, waarvan de Voo rzitter van het
Directiecomité kennis heeft, om een ond erzoek in te stellen na ar de f eite n die
aa nl eid ing kunnen geven tot het opleggen van een administratieve geldboete, evenal s
de wettelijke of reglementaire bepa ling waarop de inbreuk gepleegd zou kunn en zijn;
bl na afloop van het voornoemde onderzoek, de besli ssing va n het Directiecomité van de
FSMA ove r het gevolg dat aa n het onde rzoeksve rslag van de Auditeur moet wo rd en
gegeven, namelijk:
hetzij het sa isisseren van de Sa nctiecommissie (alsook het ter kenni s brengen va n
de grieven, zond er het onderzoeksverslag, aan de betrokken partijen, met
toepassing van artikel71, § 2 va n de Wet van 2002);
-

hetzij het treffen va n een minnelijke schikking met toepassing van artike l 71, § 3
van de Wet van 2002 ;
hetzij het seponere n van het dossier {met daarbij een samenvatting van de f eit en
die aan leiding hebben gegeven tot de instellin g va n het voo rnoemde ond erzoekl.
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Behoudens uitdrukkelijke toestemming van de Auditeur van de FSMA, beschermt
Bank ten aanzien va n de betrokken personen het vertrouwelijke karakter van
informatie die door de FSMA wo rdt meegedee ld met toepassing van punt
hierboven, en dit tot de in het onderhavige punt bl bedoelde informatie
meegedeeld.

de
de
a)
is

cl in voo rkom end geval, de beslissing van de Sanctiecommissie, waarvan het
Directieco mité va n de FSMA kenni s heeft met toepassing va n artikel 72, faatste lid va n
de Wet van 2002, en het eventuele beroep dat tegen deze beslissi ng wordt ingesteld.
3° het opleggen van uitzonderlljke herstelmaatregelen, sa neringsmaatregelen of
dwangsommen aan een inste lling die of bijkantoor dat eveneens onder de bevoegdheid
van de andere Autoriteit valt of deel uitmaakt van dezelfde groep ais een instelling die of
bijkantoor dat onder de bevoegdheid van de andere Autoriteit valt, evenals een
same nvattin g va n de feiten die aanleiding hebben gegeven tot die maatregelen en de
wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de inbreuk(en) is{zijn) gepleegd die
aanleiding heeft(hebben) gegeven tot die maatregelen;
4° het verbod dat de FSMA op legt met toepassing van artike l 23quater van de Wet van

2002;
5° de beslissing die de FSMA krachtens haar bevoegdheden inzake het toezicht op de
informatie va n genoteerd e ven nootschappen neemt, om een instelling onder het toezicht
van de Bank de publicatie van een persco mmuniqué op te feggen;
6° de beslissing van de FSMA om de verhandeling te schorsen of te verbieden va n een
financieel instrument dat werd uitgegeven door een instelling onder het toezicht van de
Bank;

r

de beslissing van de FSMA om te weigeren een prospectus goe d te keuren van een
geplande uitgifte door een in ste llin g onder het toezicht van de Bank, krachtens de
artike len 32, § 3 of 52, § 3 van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van
beleggingsin strumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling
op ee n gereglementeerde markt (hierna "de Prospectuswet"), evenals aile verzoeken tot
goedkeuring van een dergelijk prospectus die geacht worden te zijn geweigerd met
toepassing va n artikel 32, § 4 of van artikel 52, § 4 van diezelfde wet;
8° de beslissing van de FSMA krachtens artikel 67, § 1, punten dl tot hl, ml en n) van de
Prospectuswet, om maatregelen op te leggen aan een emittent of een aanbieder die de
hoedanigheid heeft van een instelling die onder het toezicht va n de Bank va lt;

go informatie die de Bank krijgt van een kredietinstelling, een beursve nnootschap of een
verzekeringsonderneming en die inhoudt dat een tussenpersoon in bank- en
beleggingsdiensten of een verzekerings- of herverzekerin gstussenpersoo n ernstig
tekortschiet in de nakoming va n zijn verplichtingen, terwijl uit het dossier nlet bfijkt dat
de FSMA kennis heeft va n deze tekortkoming;
10° de vastste llin g door de FSMA dat een in stelling die onder het toezicht van de Bank
va lt, een beroep doet op een tussenpersoon in bank- en bel eggingsdiensten of een
verzekerings- of herverzekeringstussenpersoon die niet ingeschreve n is overeenkomstig
de toepasselijke regelgeving;
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11° de beslissing van de FSMA, overeenkomstig artikel87bis van de Wet van 2002, om te
weigeren een complianceofficer te erkennen of om over te gaan tot het herroepen van de
erkenning van een comp li anceoffi cer die benoemd is bij een instelling die onder het
toezicht van de Bank va lt;
12" de beslissing van de FSMA, overeenkomstig artikel 36, § 1, 1° van de Wet va n 2002,
om haar standpunt bekend te maken over een inbreuk of tekortkoming van een instelling
die onder het toezicht van de Bank valt;
13° een aanvraag tot voorafgaa nd akkoord ("ruling") die bij een van de Autoriteiten wordt
ingediend overeenkomstig de artike len 63 van de Wet van 2002 of 36/ 5 van de Organieke
Wet, wa nn eer het voorwerp van de aanvraag interfereert met de toezichtsbevoegdheden
van de Autoriteit aan w ie de aanvraag tot voorafgaand akkoord niet werd gericht;
14° de besli ssing tot vaststelling van een termijn waarbinnen de instelling waarvoor de
beslissin g geldt, een toestand moet verhelpen die in strijd is met de artikelen 14bis van de
wet va n 9 juli 1975 betreffende de controle der ve rzekeringsondernemingen (hierna "de
Verzekeri ngswet"), 20 en 20bis van de wet va n 22 maart 1993 op het statuut van en het
toezicht op de kredietinstellingen (hierna "de Bankwet") of 62 en 62bis van de wet va n 6
april1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen (hierna
"de Wet van 1995"), voor zover de betrokken beslissing interfereert met de
toezichtsbevoegdheden van de andere Auto riteit.
Artikel 5. De Autoriteiten komen overeen dat in de bank- en financiële regelgeving onder
"ter beschikking stellen" dient te worden ve rstaan "uit eigen beweging meedelen".
Artikel 6. De Autoriteiten komen overeen dat ze elkaar via het verbindingscomité dat
krachtens het Protocol wordt opgericht, de planning en het voorwerp zullen meedelen
van de geplande inspecties die zij voornemens zijn uit te voeren. De Autoriteiten plegen
onderling ove rleg om de planning van de inspecties die dezelfde instellingen betreffen, in
de mate van het mogelijke te optimaliseren . Wat de andere types van inspecties betreft,
brengen de Autoriteiten elkaar achteraf zo spoed ig mogelijk op de hoogte via de lede n
van het verbindingscornité.
c} Informatie-uitwisseling op verzoek
Artikel 7. Naast de in de wet bepaalde gevallen kan elke Auto riteit een verzoek cm
informatie richten aan de andere Autoriteit, indien zij van mening is dat die andere
Autoriteit over informati e kan beschikken die relevant Is voor de uitoefening van de
opdrachten van de eerste Auto riteit. De Autoriteit die een dergelijk ve rzoek ontvangt,
geeft daar gevolg aan. Indien zij va n mening is dat zij de gevraagde informatie niet kan
verstrekken, geeft zij daarvoor de redenen op.
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d) Specifieke gevallen van overleg
Artikel 8. De Autoriteiten komen overeen dat vo lgens de moda liteit en va n arti ke l 21
onderl ing overleg gepleegd moet worden in de bij wet bepaalde geva llen van beoordeling
van de aa ndeelhoud ersstructuur en wan nee r zij ove reenkomstig de artikelen 36/25 en
36/ 26 van de Organieke Wet de gelijkwaa rdigheid beoordelen van het statu ut en het
to ezicht waa raan buitenlandse verreken in gs- en vereffen in gsinstellingen zijn
onderworpen. ln dit ve rb an d delen zij elkaa r de releva nte informati e mee waarover zij
beschikken .

111. Samenwerkingsmodaliteiten
a) Modaliteiten inzake raadpleging en overleg
Artikel 9. Eike Autoriteit die aa n de andere Auto riteit een ve rzoek am ad vies of een
verzoek tot ove rleg richt , bezorgt die andere Autoriteit aile nuttige gegevens om haar in
staat te stellen met ke nnis va n zaken advies te verstrekken.
b) Termijnen
Beginsel

Artikel 10. Ten zij de ban k- en finan ciële regelgeving of het Protocol in een andere termijn
voorziet, dien t alle informatie di e uit eigen beweging of op ve rzoek meet word en
meegedee ld met t oe passing van de bank- en fin anciële regelgevin g of van het
onderhavige Pretocol , prompt en zo spoedig mogelijk aa n de and ere Autoriteit te wo rden
bezorgd. In geval van een verzoek om informatie ziet de aa ngezochte Au torit eit erop toe
dat zij de gevraagde in form atie uiterlijk binnen 10 dagen ve rstrekt, va naf de datum van
on tva ngst va n het verzoek om informatie, tenzij het voorwe rp van het verzoek of de
omstandigheden een langere termijn rechtvaardigen. In dat geval st elt zij de ve rzoekend e
Autoriteit hi ervan in kennis.
Artikel 11. Tenzij de bank- en financië le regelgeving of het Protacol in een andere termijn
voorziet, dient de Autoriteit die door de and ere Autariteit geraadp leegd wardt, haar
advies prompt en zo spoedig mogelijk, en uiterlijk binn en een maand vanaf de datum va n
antvangst van het ve rzoek am advies, mee te delen aan die andere Au torit eit.
Bijzondere gevallen

Artikel12. De FSMA brengt de Bank onmiddellijk op de haogte wanneer zij bij de Minist er
beroep aan t ekent overe enkomstig artikel 36bis, § 5 van de Wet van 2002 en wa nneer zij
een besli ss in g neemt ais bedoeld in artikel 348 va n het KB va n 2011.
Artikel 13. Wan nee r de Bank een ve rzoek om info rm ati e richt aan de FSMA
overee nkomstig artikel 36/3, § 6 va n de Organieke Wet, deelt deze laatste de gevraagde
informatie uiterlij k binnen 7 dagen va naf de datum van antvangst van het verzoek om
informatie mee.
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Artikel 14. ln het geval bedaeld in artikel 21octies, § 2, t weede lid van de
Ve rzekeringswet, verstrekt de FSMA haar advies uiterlijk binnen een maa nd vanaf de
datum van antvan gst van het ve rzaek am advies, sarnen met aile nuttige dassierst ukken .
Artikel15. In het geval bedoeld in artikel 42 va n de Ve rzekeri ngswet, verstrekt de FSMA
haa r advies uiterlijk binnen tw intig dage n vanaf de datum va n ontva ngst van het verzoek
om advies, sa men met aile nuttige dossierstukken.
Artikel 16. Wanneer een Autoriteit geraadp leegd wordt over de beno em ing van een
persoo n di e voo r het eerst wordt voorgedragen am deel te nemen aan het bestuur, het
belei d of de effectieve leiding va n een inst elling onder het toezicht va n de andere
Autoriteit, en zij niet binnen de wette lijke termijn antwoordt, wordt zij geacht geen
opmerkingen te hebben. Vé6r het ve rstrijken va n de wettelijke termijn kan el ke Autoriteit
de andere Autoriteit er evenwe l va n in kennis ste lien dat zij haar advies uiterlijk binnen 10
dagen na het verstrijken van de genoemde wettelijke t ermijn zal verstrekken. Na het
ve rst rijken va n deze la atste termijn, wordt er bij gebrek aan antwoo rd van uitgegaan dat
de geraadpleegde Autoriteit geen opmerkingen heeft.
Artikel17. De FS MA verstrekt het advies bedoeld in artikel 49bis van de Wet va n 1995 en
in artikel 9bis van de Bankwet uiterlijk binnen ee n maand va naf de datum va n ontvangst
van het ve rzoek om ad vies, sa rnen met ail e nuttige stukken die zij ontvangen heeft van de
instelling di e de vergunning aa nvraagt. De Autoriteiten komen overeen dat de
afwezigheid van advies binnen deze termijn ais positi ef advies geldt. Véér het ve rstrij ken
va n de t ermijn van een maand kan de FSMA de Bank er eve nwel va n in kennis stellen dat
zi; haar advies uiterlijk binnen 15 dagen na het verstrij ken va n deze termijn za l
verstrekken.
c) Berekening van de termijnen
Artikel18. Tenzij de toepasse lijke rege lgeving anders bepaalt, wordt voor de berekening
van aile t ermijnen di e in de t oepa sse lijke regelgeving en in het Protocol in dage n zij n
uitgedrukt, uitgegaan va n ka lenderdagen. Wanneer een termijn in weken is uitgedrukt,
wordt deze termijn gelijkgesteld met ee n termijn van 7 kalenderdagen. De termijn en die
in de toepassel ijke regelgeving en in het Protocol in ma anden zijn uitgedrukt, wo rden
gerekend va n de zovee lst e tot en met de dag v66r de zoveelste.
d) Praktische modaliteiten voor de mededelingen
Artikel 19. Behalve and ersluidende bepaling wordt elke uitwisse lin g of elke mededeling
die onder het Protoco l val t, ongeacht of de bank- en financiële regelgeving of het Protocol
erin voorziet, opgenomen in een brief die door de Gouve rneur, de Voorzitter of een lid
van het Directiecom ité va n de respectieve Autoriteiten wo rdt on dertekend . Deze brief
wordt in de vo rm van ee n elektronisch bestand naar een e- mailadres verstuurd dat door
elke Autariteit wordt bepaa ld en aa n de andere Autoriteit wardt meegedeeld .
Bi; de ontva ngst van deze brieven op het in het vo rige lid vermelde e- mailad res, beginnen
de in de wet of in het Protocol bepaalde termijnen te lopen . De datum van ontvangst van
de e-mail wordt geacht de datum van verzending va n de genoemde e-mail te zijn.
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e) Specifieke procedureregels voor specifieke gevallen van overleg
Artikel 20. De Autoriteiten komen overeen dat het overleg bedoeld in artikel 8 wordt
opgevat ais een mondelinge en schrihelijke uitw isse ling va n sta ndpunten zod at de
Autoriteit die de uiteindelijke beslissing moet ne men, dat met kennis van zaken kan doen.
Deze laatst e blijft ais enige vera ntwoordelijk voor haar besli ssi ng.
Artikel 21. In de gevallen bedoe ld in artikel 8 van het Protocol, plegen de Autoriteiten
onderling overl eg overeenkomstig de onderstaande procedure.

r

De Autoriteit die de uiteindelijke beslissi ng moet nemen, evalueert het vraagstuk
waarover overleg moet worden gepleegd en deelt het resultaat va n deze evaluatie aan de
andere Autoriteit mee voo r advies. De geraadpleegde Autorit eit bezorgt haar ad vies aan
de eerste Autoriteit binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van het resultaat van
het onderzoek van deze laatste. Indien deze laatste de hoogdringendheid motiveert, deelt
de andere Autoriteit haar advies zo snel mogelijk mee, zander de voornoemde termijn
va n 14 dagen te overschrijden .
2" Indien de Autoriteiten niet hetzelfd e standpunt delen, beleggen zij ee n vergade ring
binnen 7 dagen vanaf de datum van ontvangst van het advies bedoeld in punt 1", om hun
standpunten te verduidelijken. Indien de hoogdringendheid gemotiveerd is, wordt de
vergadering zo snel mogelijk belegd, zonder de voornoemde termijn van 7 dagen te
ove rschrijden.
3· Na de vergadering bedoeld in pu nt 2" hierboven, neemt de eerste Autoriteit haar
beslissing. In deze beslissing word en de eventuele standpunten of bedenkingen van de
geraadpleegde Autoriteit opgenomen en, in voorkomend geval, de red enen waarom de
Autoriteit die de beslissing heeh genomen, geen rekening heeh gehouden met deze
standpunten of beden kingen.
IV. Samenwerking op het niveau van de Europese Unie
Artikel 22. Wanneer een Autoriteit deelneemt aan de raad van de toezichthouders van
ESMA, EBA of EIOPA en vastste lt dat het vraagstuk dat door die raad zal worden
onderzocht, interfereert met de toezichtsbevoegdheden van de andere Autoriteit, maakt
zij gebruik van de mogelijkheden waarin voorz ien is in de relevante bepalingen van
Verordeningen nrs. 1095/20 10, 1093/2010 en 1094/2010 van 24 november 2010.
V. Periodieke ontmoetingen en comités
Artikel 23. De Gouvern eur va n de Nationale Bank va n België en de Voorz itter van de
FSMA ontmoeten elkaar regelmatig, en minstens om de drie maanden, om standpunten
uit te wisselen over het toezicht op de Be lgische financiële sector, een stand va n zaken op
te maken over de samenwe rking tussen de Autoriteiten, en in voorkomend geva l,
afspraken te maken over de te nemen initiatieven.
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Artikel 24. De Autoriteiten zij n overeengekomen een ve rbindin gscomité op te richten am
de uitvoering va n het Protocol op te vo lgen, eve ntuele interpretatievragen op te loss en,
na te gaan of het Protocol moet word en aangepast, met na me om rekening te hou den
met eventuele ontwikkelingen in de Europese wetgeving, en aanbevelingen te doen in
ve rband met de modelbrieven die moeten worden gebruikt voor de uitvoering va n het
Protocol.
Het ve rbindingscomit é bestaat uit vie r leden die minstens deel uitmaken van het
leidinggevend personeel, waarbij elke Autoriteit twee leden aanduidt. Het comité
ve rgadert min sten s tweemaal per jaar en telkens wanneer nodig. De dagorde va n de
vergaderingen en de procedures voor de mededeling en de ve rspreiding van de
documenten wo rden in onderling akkoord vastgelegd.
Artikel 25. De Au toriteiten zijn overeengekomen een gezamenlijk comit é voor het
toezichtsbeleid op te richten met het oog op het coordineren van hun res pe ctief
toezichtsbeleid.
Het gezamenlijk comité voor het toezichtsbeleid best aat uit de hoofden va n de diensten
"Prudentieel beleid en financiële stabilit eit" van de Bank en "policy" van de FSMA. Het
kan per geval ee n beroep doen op andere medewerkers. Het comité ve rgadert min stens
tweemaal per jaar en tel kens wa nne er nodig. De dagorde van de ve rga deringen en de
procedures voor de mededeling en de versp reiding van de documenten worden in
onderling akkoord vastge legd.
VI . Siotbepalingen
a) Beroepsgeheim
Artikel 26. Alle inlichtingen die de Autoriteiten krachtens de wet of met toepassing va n
het Protocol ontvangen, zij n onderworpen aan de wette lijke bepalingen over het
beroepsgeheim die van toepa ssing zijn op de Autoriteiten.
b) Dynamische interpretatie
Artikel 27. Verwijzingen naar bepalingen van de bank- en financiële regelgeving gelden in
het onderhavige Protocol ais ve rwijzin gen naar de inhoud van die bepalingen, voor zover
het doel van die bepalingen niet werd gewijzigd se dert de datum va n inwerkingtredin g
va n het Protocol.
c) Diverse bepalingen
Artikel 28. Aan gezi en het Protocol enkel tot doel heeft te zorgen voor de coordinatie van
het toezicht op de înste llin gen die onder het respectieve toezicht van de Autoriteiten
va ll en, op basis van hun " best efforts", aanvaarden de Autoriteiten dat het Protocol ni et
de basis mag vo rmen voor eni ge aa nsprakelijkheid svordering of voor andere
rechtsvorderingen. De Het Protocol ve rleent geen enkel recht aan derden.
Artikel 29. Geen enkel artikel van het Protocol ma g worden opgevat ais een bepaling di e
afwijkt van de wet, of die verp lichtingen meebrengt die strijdig zijn met de wet.
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Artikel 30. Het Protocol kan met wede rzijdse schri ftelijke toestemming van de
Autoriteiten worden gewijzigd.
Het Protocol treedt voor onbepaalde du ur in werking op de datum va n ondertekening
ervan. Eike Autoriteit kan het Protocol beëindigen door haar intentie daartoe zes
maanden op voorhand schriftelijk mee te delen aan de andere Autoriteit.

De Voorzittt",,~1i1lëe0F~S:iiMii:Aii",:-'

Jea n-PauISERVA

Brussel, op

De Gouverneur
van de Nationale Bank van België,

Luc COENE

maar-t-2013.
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