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Prudentieel beleid

 
Brussel, 05 maart 2007 

 
  
  

CIRCULAIRE  PPB-2007-5-CPB    aan  de  vereffeningsinstellingen  en  CIRCULAIRE PPB-2007-5-CPB aan de vereffeningsinstellingen en
de  met  vereffeningsinstellingen  gelijkgestelde  instellingen  over  de  de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen over de

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

uitbesteding  en  over  de  gezonde  beheerpraktijken  inzake  de  uitbesteding en over de gezonde beheerpraktijken inzake de
bedrijfscontinuïteit  van  de  vereffeningsinstellingen  en  de  met  bedrijfscontinuïteit van de vereffeningsinstellingen en de met

vereffeningsinstellingen  gelijkgestelde  instellingenvereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen  
 

 

Geachte mevrouw, Geachte heer, 

 

 

Artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 september 20051 houdende het statuut van de 
vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen 
definieert de organisatorische vereisten waaraan die instellingen moeten voldoen. 

In deze circulaire worden de principes vastgelegd die een gezond en voorzichtig beheer van die 
instellingen2 mogelijk moet maken. Zij is als volgt opgebouwd : 

− AFDELING 1 handelt over de interne controle en de interne audit, over het 
voorkomingsbeleid en over de compliancefunctie ; 

− AFDELING 2 behandelt de uitbesteding ; en 

− AFDELING 3 bespreekt de bedrijfscontinuïteit. 

 

 

                                                           
1  Genomen ter uitvoering van artikel 23 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 

sector en de financiële diensten. 
2  Deze term wordt in dit document zonder onderscheid gebruikt voor zowel de vereffeningsinstellingen als de met 

vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. 
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Deze circulaire is van toepassing op alle in België gevestigde vereffeningsinstellingen3 en met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen4 waarop voornoemd koninklijk besluit van 
26 september 2005 van toepassing is. 

Conform artikel 36 van dat koninklijk besluit van 26 september 2005, is deze circulaire ook van 
toepassing op de in België gevestigde bijkantoren van met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen naar buitenlands recht. 

Bovendien zullen de in deze circulaire vastgestelde principes, in het kader van artikel 23 , § 1, 
5°, van de wet van 2 augustus 2002 over de niet in België gevestigde vereffeningsinstellingen, 
door de CBFA worden gebruikt bij de beoordeling of die instellingen in hun staat van herkomst 
aan een gelijkwaardig statuut en toezicht zijn onderworpen. 

De in deze circulaire vastgestelde principes dienen volgens volgend tijdschema ten uitvoer te 
worden gelegd :  

− wat de in AFDELINGEN 1 EN 3 vermelde principes betreft, dienen de 
vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen de CBFA vóór 30 juni 2007 in kennis te hebben gesteld van het door 
hen uitgestippelde beleid en de door hen genomen maatregelen voor de 
tenuitvoerlegging van dat beleid ;  

− wat de in AFDELING 2 vermelde principes betreft, verwacht de CBFA van de 
vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen dat zij de vastgestelde principes naleven voor alle 
uitbestedingsovereenkomsten die zullen worden gesloten vanaf de publicatiedatum 
van deze circulaire. In de mate van het mogelijke dienen de bestaande 
uitbestedingsovereenkomsten vóór 30 september 2007 en in elk geval bij hun 
volgende wijziging of verlenging te worden aangepast. 

Wat AFDELING 3 betreft, is de CBFA zich er echter van bewust dat de technische ontwikkeling 
en de verwezenlijking van bepaalde aspecten van het bedrijfscontinuïteitsplan aanleiding 
kunnen geven tot ingrijpende organisatorische veranderingen en dus erg tijdrovend kunnen 
zijn (bijvoorbeeld de uitrusting van de uitwijkcentra). Voor die aspecten dienen de betrokken 
instellingen een programma uit te werken dat hen in staat stelt hun doelstellingen binnen een 
redelijke termijn te verwezenlijken, en dat rekening houdt met de aard, de omvang en de 

                                                           
3  Als bedoeld in artikel 23, § 1, van de wet van 2 augustus 2002, met uitzondering van de kredietinstellingen 

waarop de circulaires D1 97/4, D1 97/10, D1 2001/13, PPB 2004/5 en PPB 2005/2 rechtstreeks van toepassing zijn. 
4  Zoals aangeduid door de Koning met toepassing van artikel 23, § 7, van de wet van 2 augustus 2002. 
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complexiteit van hun activiteiten. Indien dit niet mogelijk zou blijken vóór eind 2007, dienen 
de instellingen de CBFA te contacteren. De spreiding van de tenuitvoerlegging van het plan in 
de tijd vormt in se geen belemmering voor de beoordeling door de CBFA van het 
continuïteitsplan in zijn geheel op basis van de in deze circulaire toegelichte beheerpraktijken. 

Hoogachtend, 

 
De Voorzitter,  
 
 
 
 
 
 
E. Wymeersch. 
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