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WOORD VOORAF 
 

Conform artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 dienen de 
vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen 
inzonderheid te beschikken over een voor hun werkzaamheden aangepaste 
administratieve en boekhoudkundige organisatie, effectieve mechanismen tot 
identificatie, beheersing, controle en verslaggeving inzake de risico’s die zij lopen of 
zouden kunnen lopen, effectieve controle- en beveiligingsvoorzieningen voor 
informatieverwerkingssystemen en adequate internecontroleprocedures. 

Interne controle wordt algemeen gedefinieerd als het geheel van maatregelen dat, onder 
de verantwoordelijkheid van de leiding van de betrokken instelling, met redelijke 
zekerheid moet toelaten dat de bedrijfsvoering geordend en voorzichtig gebeurt binnen 
het kader van duidelijk afgelijnde doelstellingen, dat de ingezette middelen economisch 
en efficiënt worden gebruikt, dat de risico’s gekend zijn en afdoende worden beheerst ter 
bescherming van het vermogen, dat de financiële en beheerinformatie integer en 
betrouwbaar is, en dat de wetten en de reglementen alsook de algemene beleidslijnen, de 
plannen en de interne procedures worden nageleefd. 

Een aantal van die maatregelen, die eerder gericht zijn op het onderzoek naar en de 
bevordering van de naleving van de regels met betrekking tot de integriteit van de 
financiëledienstverlening, betreffen de zogenaamde “compliancefunctie”. 

Overwegende dat de beheersing van het reputatierisico een essentieel onderdeel is van 
een gezond en voorzichtig beheer van de vereffeningsinstellingen en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, is de CBFA bovendien van oordeel dat 
elk van die instellingen een voorkomingsbeleid moet voeren dat gericht is op de 
beheersing van dat reputatierisico door, vooral op fiscaal vlak, in alle opzichten zuiver te 
handelen. In het bijzonder moeten alle vereffeningsinstellingen en met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen bijzondere mechanismen in de zin van 
artikel 33, § 3, van het koninklijk besluit van 26 februari 2005, en a fortiori alle 
mechanismen in de zin van artikel 327, § 5, van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 
1992 voorkomen. 

Tot slot blijft de auditfunctie een belangrijk instrument voor de toetsing van de correcte 
toepassing van de integriteits- en deontologieregels, alsook van de goede werking, de 
doeltreffendheid en de efficiëntie van de interne controle, inclusief de compliancefunctie. 
In het kader van haar werkzaamheden voorziet de interneauditafdeling het 
bestuursorgaan van de betrokken instelling van analyses, evaluaties, aanbevelingen, 
adviezen en informatie over de onderzochte activiteiten en draagt zij op die manier bij tot 
een beter bestuur van de instelling. 

De bestuursorganen van elke instelling dienen dan ook toe te zien op de tenuitvoerlegging 
van een adequate interne controle die een goed werkend geheel van geïntegreerde 
maatregelen vereist die zijn aangepast aan de organisatie en de werking van de instelling, 
en die stroken met de principes inzake een gezonde en voorzichtige bedrijfsuitoefening. 
Wat het voorkomingsbeleid betreft, moeten deze maatregelen inzonderheid zorgen voor 
een passende sensibilisering van de betrokken medewerkers van de instelling, om hen 
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vertrouwd te maken met de ter zake geldende wettelijke bepalingen, met het 
voorkomingsbeleid van de instelling en met de verschillende soorten bijzondere 
mechanismen.  

In dat verband dienen de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen de nodige maatregelen te nemen om hun beleidslijnen en 
praktijken aan te vullen of te verbeteren, om ze in overeenstemming te brengen met de 
principes waarvan sprake in deze afdeling. Die principes betreffen de interne controle en 
de interne audit (zie hoofdstuk 1), het voorkomingsbeleid (zie hoofdstuk 2) en de 
compliance (zie hoofdstuk 3). Zij zullen ook als algemene beoordelingscriteria worden 
gebruikt bij de onderzoeken van de CBFA naar het passende karakter van de interne 
controle en naar de kwaliteit en de goede werking van de interneauditfunctie en de 
compliance van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen waarop zij toezicht houdt krachtens artikel 23 van de wet van  
2 augustus 2002. 

De inhoud van deze afdeling loopt parallel met de inhoud van de circulaires D1 97/4, D1 
97/10 en D1 2001/13 die de CBFA eerder naar de kredietinstellingen heeft gestuurd. 
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HOOFDSTUK I : INTERNE CONTROLE EN INTERNE AUDIT 
 
 
1. WETTELIJKE GRONDSLAG EN OVERZICHT VAN DE PRINCIPES 
 

Wettelijke bepalingen 

Artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 bepaalt inzonderheid dat elke 
vereffeningsinstelling en elke met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling moet 
beschikken over een voor haar werkzaamheden aangepaste administratieve en 
boekhoudkundige organisatie, over effectieve mechanismen tot identificatie, beheersing, 
controle en verslaggeving inzake de risico’s die zij loopt of zou kunnen lopen, over 
adequate internecontroleprocedures en over effectieve controle- en 
beveiligingsvoorzieningen voor informatieverwerkingssystemen. 

 
Principe nr. 1 : 

In het kader van zijn toezichtstaak dient de raad van bestuur geregeld na te gaan of de 
instelling over een passende interne controle beschikt. Ook dient de raad van bestuur een 
positieve houding tegenover controle te stimuleren.  
 
Principe nr. 2 : 

Het directiecomité dient een passende interne controle op te zetten en die minstens 
jaarlijks te beoordelen. Het licht de raad van bestuur minstens jaarlijks in over de stand 
van zaken, in voorkomend geval via het auditcomité. 
 
Principe nr. 3 : 

Het directiecomité dient, binnen het kader van zijn plichten en verantwoordelijkheden, 
de nodige maatregelen te nemen opdat de instelling permanent over een passende 
interneauditfunctie zou beschikken. 
 
Principe nr. 4 : 

De interneauditafdeling dient onafhankelijk te zijn ten opzichte van de geauditeerde 
activiteiten. Dit houdt in dat zij binnen de organisatie over een passend statuut beschikt 
en dat zij haar opdracht onpartijdig uitvoert. 
 
Principe nr. 5 : 

De bekwaamheid van elke interne auditor en van de interneauditafdeling in haar geheel is 
essentieel voor de goede werking van de interneauditfunctie. 
 
Principe nr. 6 : 

Elke activiteit en elk onderdeel van de instelling behoren tot het onderzoeksveld van de 
interneauditafdeling.  
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Principe nr. 7 : 

Het auditwerk omvat de opstelling van een auditplan, het onderzoek en de evaluatie van 
de beschikbare informatie, de mededeling van de resultaten en de opvolging ervan. 
 
Principe nr. 8 : 

Het hoofd van de interneauditafdeling geeft op passende wijze leiding aan zijn afdeling. 
 
 
2. INTERNE CONTROLE 

2.1. Definitie en componenten 

Interne controle wordt algemeen gedefinieerd als het geheel van maatregelen dat, onder 
de verantwoordelijkheid van de leiding van de vereffeningsinstelling of de met een 
vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling, met redelijke zekerheid moet toelaten dat : 

 de bedrijfsvoering geordend en voorzichtig gebeurt binnen het kader van 
duidelijk afgelijnde doelstellingen ; 

 de ingezette middelen economisch en efficiënt worden gebruikt ; 

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

 de financiële en beheerinformatie integer en betrouwbaar is ; 

 de wetten en de reglementen alsook de algemene beleidslijnen, de plannen en de 
interne procedures worden nageleefd. 

De internecontrolemaatregelen houden rekening met de operationele en administratieve 
activiteiten van de instelling. Interne controle maakt integraal en permanent deel uit van 
de werking van de vereffeningsinstelling of de met een vereffeningsinstelling 
gelijkgestelde instelling. De instelling dient de nodige middelen in te zetten om de 
voornoemde doelstellingen met redelijke zekerheid te kunnen verwezenlijken. De kosten 
van de ingezette middelen vormen een noodzakelijk onderdeel van de werkingskosten 
van de instelling. 

Interne controle omvat de volgende onderling nauw verbonden componenten : 

 een bedrijfsomgeving die een positieve houding tegenover controle aanmoedigt ; 

 de vastlegging van doelstellingen, gevolgd door de identificatie en de analyse van 
de risico’s ; 

 de opstelling van normen en procedures om de risico’s te beheersen zodat de 
vastgelegde doelstellingen kunnen worden bereikt ; 

 het opzetten van informatie- en communicatiesystemen om de doelstellingen 
inzake interne controle binnen de instelling bekend te maken en op te volgen ; 
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 de identificatie, de vastlegging en de mededeling van pertinente informatie, zodat 
de verschillende onderdelen van de instelling de hun toegewezen 
verantwoordelijkheden daadwerkelijk kunnen opnemen ; 

 een correcte en tijdige rapportering, zowel intern als extern, door gebruik te 
maken van passende informatiesystemen ; 

 de bewaking en de geregelde evaluatie van de genomen maatregelen. 

De eindverantwoordelijkheid voor het opzetten van een adequate interne controle berust 
zowel bij de raad van bestuur als bij het directiecomité, zoals wordt verduidelijkt in 
punten 2.4. en 2.5. 

 

2.2. Algemene internecontrolemaatregelen 

Algemene internecontrolemaatregelen zijn bijvoorbeeld organisatiemaatregelen (zoals 
omschrijvingen van functies en verantwoordelijkheden, hiërarchische controle, 
functiescheiding), controlemaatregelen (zoals kruiselingse controles, dubbele 
handtekening, periodieke voorraadcontroles), boekhoudkundige maatregelen (zoals 
afstemming van rekeningen, verantwoording van saldi, bijhouden van controleregisters) 
en maatregelen ter beveiliging van personen en activa. 

 

2.3. Specifieke internecontrolemaatregelen 

Naast de algemene internecontrolemaatregelen dient de vereffeningsinstelling of de met 
een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling bijzondere aandacht te besteden aan de 
kennis en de beheersing van de risico’s alsook aan de integriteit en de betrouwbaarheid 
van de financiële en beheerinformatie, inclusief de externerapporteringsverplichtingen. 

Risico’s kunnen in twee groepen  worden onderverdeeld : de meetbare risico’s, zoals het 
kredietrisico, het liquiditeitsrisico, het marktrisico en het algemeen renterisico, en de niet 
of moeilijk meetbare risico’s, zoals het risico op vergissingen en fraude, het risico op 
juridisch onvolmaakte overeenkomsten en documenten (het zogenaamde “legal risk”), het 
reputatierisico en het fiduciair risico.  

Wat de meetbare risico’s betreft, neemt de instelling passende specifieke maatregelen die 
de opvolging en de beheersing van die risico’s mogelijk maken. Mogelijke maatregelen 
zijn de uitwerking van beleidslijnen, de vaststelling van passend gestructureerde limieten, 
de identificatie, meting, opvolging en rapportering van de risico’s, alsook een afdoende 
documentatie over de gebruikte risicobeheersingssystemen en over de procedures voor de 
verwerking van de verrichtingen. 

Wat de niet of moeilijk meetbare risico’s betreft, neemt de instelling passende 
maatregelen om zich afdoend te beschermen, zoals een nauwkeurige risicoanalyse of het 
opnemen van internationaal aanvaarde standaardclausules in de overeenkomsten. 

Om over volledige en betrouwbare financiële en beheerinformatie te kunnen beschikken, 
dient de continuïteit en de betrouwbaarheid van de elektronische informatiesystemen te 
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worden gewaarborgd (zie afdeling 3 over de gezonde beheerpraktijken inzake 
bedrijfscontinuïteit). 

 

2.4. Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur 

 

Principe nr. 1 : 

In het kader van zijn toezichtstaak dient de raad van bestuur geregeld na te gaan of de 
instelling over een passende interne controle beschikt. Ook dient de raad van bestuur een 
positieve houding tegenover controle te stimuleren. 

De raad van bestuur staat onder meer in voor het toezicht op het bedrijf van de instelling 
en op het beheer door het directiecomité. Binnen het kader van deze toezichtstaak gaat de 
raad van bestuur dan ook geregeld na of de instelling over een passende interne controle 
beschikt. Hij kan hierbij onder meer steunen op de periodieke rapportering door het 
directiecomité (zie punt 2.5.). Ook dient de raad van bestuur binnen de instelling een 
omgeving te stimuleren die een positieve houding tegenover controle aanmoedigt. 

 

2.5. Verantwoordelijkheid van het directiecomité 

 

Principe nr. 2 : 

Het directiecomité dient een passende interne controle op te zetten en die minstens 
jaarlijks te beoordelen. Het licht de raad van bestuur minstens jaarlijks in over de stand 
van zaken, in voorkomend geval via het auditcomité. 

Het beheer van het bedrijf van de vereffeningsinstelling of de met een 
vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling valt onder de uitsluitende bevoegdheid van 
het directiecomité. Binnen deze bevoegdheid neemt het directiecomité alle nodige 
maatregelen opdat de instelling permanent over een passend internecontrolesysteem zou 
beschikken. Dit betekent dat het directiecomité zorgt voor het opzetten van de interne 
controle en deze minstens jaarlijks beoordeelt.  

Deze beoordeling steunt op de rapportering door de interneauditafdeling (zie hoofdstuk 3 
hieronder) alsook op andere bronnen zoals verslagen en/of nota’s van de diverse 
diensten1, vestigingen en/of functies van de instelling. Die beoordeling heeft betrekking 
op alle aspecten van de interne controle, zoals de doelstellingen, de ingezette middelen, de 
gebruikte methodes, de vastgestelde zwakheden alsook de aangepastheid en de 
doeltreffendheid. 

                                                 
1  In dit verband wordt verwezen naar de techniek van de zelfcontrole (“self assessment”) om de 

doeltreffendheid van de interne controle te evalueren. Zelfcontrole is een formeel en gedocumenteerd 
proces waarbij de directie en/of een team van personen hun activiteit of hun functie analyseren en de 
doeltreffendheid van de ermee verbonden interne controlemaatregelen beoordelen. 
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Het directiecomité licht minstens jaarlijks de raad van bestuur, of, zo het bestaat, het 
auditcomité (zie punt 4 hieronder), in over de stand van zaken daaromtrent. De notulen 
van zowel de raad van bestuur als het directiecomité maken melding van de 
beraadslagingen over de staat van het internecontrolesysteem en de beoordeling ervan. 
 
 
3. INTERNE AUDIT 

3.1. Definitie 

Interne audit is een onafhankelijke beoordelingsfunctie binnen de organisatie, gericht op 
het onderzoek en de beoordeling van de goede werking, de doeltreffendheid en de 
efficiëntie van de interne controle. Interne audit staat de personen belast met de 
organisatie bij in de effectieve uitoefening van hun verantwoordelijkheden en voorziet 
hen daartoe van analyses, evaluaties, aanbevelingen, advies en informatie over de 
onderzochte activiteiten.  

 

3.2. Duurzaam karakter 

 

Principe nr. 3 : 

Het directiecomité dient, in het kader van zijn plichten en verantwoordelijkheden, de 
nodige maatregelen te nemen opdat de instelling permanent over een passende 
interneauditfunctie zou beschikken. 

 

3.3. Onafhankelijkheid van de interneauditafdeling ten opzichte van de geauditeerde 
activiteiten 

 

Principe nr. 4 : 

De interneauditafdeling dient onafhankelijk te zijn ten opzichte van de geauditeerde 
activiteiten. Dit houdt in dat zij binnen de organisatie over een passend statuut beschikt 
en dat zij haar opdracht onpartijdig uitvoert. 

 

3.3.1. Algemeen 

De interneauditafdeling moet haar opdracht op eigen initiatief kunnen uitoefenen in alle 
diensten, vestigingen en functies van de instelling. Zij moet haar vaststellingen en 
beoordelingen vrij kunnen uitdrukken en kenbaar maken. Het onafhankelijkheidsprincipe 
impliceert dat de interneauditafdeling hiërarchisch rechtstreeks afhangt van het 
directiecomité, bij voorkeur als staffunctie die rechtstreeks ressorteert onder de voorzitter 
van het directiecomité van de vereffeningsinstelling of de met een vereffeningsinstelling 
gelijkgestelde instelling. 
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Het hoofd van de interneauditafdeling moet de mogelijkheid hebben om, op de wijze die 
elke instelling vaststelt, rechtstreeks en op eigen initiatief de voorzitter van de raad van 
bestuur of de leden van het auditcomité of de commissarissen, erkende revisoren te 
informeren. 

 

3.3.2. Auditcharter 

Het auditcharter waarborgt het statuut van de interneauditafdeling binnen de organisatie. 
Dit document behandelt minstens volgende onderwerpen : 

 de doelstelling en de reikwijdte van de interneauditfunctie ; 

 de plaats in de organisatie, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de 
interneauditafdeling. 

Het charter wordt opgesteld - en zo nodig herzien - door de interneauditafdeling, 
goedgekeurd door het directiecomité en nadien bevestigd door de raad van bestuur in het 
kader van zijn toezichtstaak, in voorkomend geval, via het auditcomité. 

In dit document verleent het directiecomité de interneauditafdeling het initiatiefrecht en 
machtigt het haar om met alle medewerkers gesprekken te voeren, alle activiteiten en 
onderdelen van de instelling te onderzoeken, alsook kennis te nemen van alle stukken, 
bestanden en informatiegegevens van de instelling, inclusief de beheerinformatie en de 
notulen van de advies- en beslissingsorganen, en dit voor zover nodig voor de uitoefening 
van haar opdracht. 

Het verdient aanbeveling dat het auditcharter verduidelijkt hoe een beroep kan worden 
gedaan op de interneauditafdeling voor advies, begeleiding en andere speciale opdrachten. 

Het auditcharter wordt ter kennis gebracht van alle medewerkers, zowel in België als in 
het buitenland. 

 

3.3.3. Onpartijdigheid 

Onpartijdigheid impliceert dat de interneauditafdeling haar opdracht objectief moet 
kunnen uitoefenen en effectief dient uit te oefenen. 

Onpartijdigheid vereist dat de interneauditafdeling zelf aandacht besteedt aan het 
vermijden van belangenconflicten. Daartoe is het belangrijk dat er, in de mate van het 
mogelijke, wordt voor gezorgd dat de taken geregeld roteren en dat wordt vermeden dat 
intern aangeworven auditors activiteiten of functies auditeren die zij eerder - zeker in een 
recent verleden - zelf hebben uitgevoerd. 

Onpartijdigheid vereist dat de interneauditafdeling niet betrokken wordt bij de 
operationele organisatie van de instelling, noch bij het uitwerken, invoeren of zelf 
uitvoeren van maatregelen inzake organisatie en interne controle. Zo niet, zou zij 
daarvoor immers de verantwoordelijkheid dragen en haar beoordelingsvrijheid in het 
gedrang zien komen. 
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De vereiste van onpartijdigheid belet echter niet dat het directiecomité de 
interneauditafdeling, in verband met concrete voorstellen, om advies vraagt over de 
daarbij na te leven principes inzake interne controle. Zo kan, om redenen van efficiëntie, 
door de directie om advies worden gevraagd bij belangrijke reorganisaties, bij de aanvang 
van belangrijke en/of risicovolle nieuwe activiteiten, bij het opzetten van nieuwe 
vestigingen met risicovolle activiteiten en bij de invoering of reorganisatie van systemen 
voor risicobeheersing, managementinformatie en informatica (deze opsomming is niet 
beperkend). De directie blijft echter steeds verantwoordelijk voor de uiteindelijke 
uitwerking en de invoering van de maatregelen. 

Adviesverlening is immers een bijkomende functie die in geen geval de basisopdracht, de 
verantwoordelijkheid en de beoordelingsvrijheid van de interneauditafdeling in het 
gedrang mag brengen. 

 

3.4. Bekwaamheid 

 

Principe nr. 5 : 

De bekwaamheid van elke interne auditor en van de interneauditafdeling in haar geheel is 
essentieel voor de goede werking van de interneauditfunctie. 

De bekwaamheid, de motivatie en de permanente vorming van elke interne auditor zijn 
essentieel voor de doeltreffendheid van de interneauditafdeling. De bekwaamheid van een 
interne auditor moet worden beoordeeld rekening houdend met de aard van zijn opdracht 
en met zijn informatie-, onderzoeks-, beoordelings- en communicatiebereidheid. Hierbij 
dient ook rekening te worden gehouden met de toenemende techniciteit en 
verscheidenheid van de opdrachten als gevolg van de evolutie in de financiële sector. 

De bekwaamheid, inzonderheid de kennis en de ervaring, van de interneauditafdeling 
verdient op zich ook passende aandacht. Dit betekent in de eerste plaats dat de afdeling in 
haar geheel over voldoende bekwaamheid dient te beschikken om alle domeinen waarin 
de instelling actief is, te kunnen onderzoeken. 

De interneauditafdeling houdt er rekening mee dat de herhaalde uitvoering van 
soortgelijke opdrachten tot gewenning kan leiden die ten koste gaat van een kritische 
ingesteldheid. Over het algemeen geldt dit overigens ook voor de taak van interne auditor 
op zich. Daarom is taakrotatie, in de mate van het mogelijke, aangewezen, zowel binnen 
de interneauditafdeling als naar andere afdelingen of functies binnen de instelling. 

De interneauditafdeling moet haar bekwaamheid op peil houden door de systematische 
permanente vorming van elk van haar medewerkers. Alle medewerkers dienen een 
voldoende geactualiseerde kennis te hebben van audittechnieken. 

De interneauditafdeling van een vereffeningsinstelling of een met een 
vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling dient over voldoende bekwaamheid te 
beschikken om de kernactiviteiten van de instelling te onderzoeken en de goede werking, 
de doeltreffendheid en de efficiëntie van de desbetreffende interne controle te 
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beoordelen. De interneauditafdeling kan echter een beroep doen op een extern 
deskundige voor sommige onderzoeken waarvoor de vereiste bekwaamheid binnen de 
interneauditafdeling ontbreekt of onvoldoende aanwezig is. De in onderstaand punt 3.8. 
opgesomde aandachtspunten met betrekking tot de uitbesteding van de 
interneauditfunctie bij kleinere instellingen zijn, mutatis mutandis, ook hier van 
toepassing, inzonderheid de onafhankelijkheid van de deskundige tegenover de 
commissaris, erkend revisor. Bovendien zal het hoofd van de interneauditafdeling erover 
waken dat de kennis die de deskundige aanbrengt, in de mate van het mogelijke wordt 
geïntegreerd in zijn afdeling, eventueel door het onderzoek te laten uitvoeren in 
samenwerking met één of meer van zijn medewerkers. 

 

3.5. Reikwijdte van de interne audit 

 

Principe nr. 6 : 

Elke activiteit en elk onderdeel van de instelling behoren tot het onderzoeksveld van de 
interneauditafdeling. 

Geen enkele activiteit of onderdeel van de instelling - en dus evenmin de activiteiten van 
de bijkantoren en de dochterondernemingen - mogen uit het onderzoeksveld van de 
interneauditafdeling worden geweerd. In dit opzicht mag zij kennis nemen van alle 
stukken, bestanden en informatiegegevens van de instelling, inclusief de beheerinformatie 
en de notulen van de advies- en beslissingsorganen, en dit voor zover nodig voor de 
uitoefening van haar opdracht.  

De reikwijdte van de interne audit omvat, in het algemeen, het onderzoek en de evaluatie 
van het passende karakter en de doeltreffendheid van de interne controle alsook van de 
manier waarop de toegewezen verantwoordelijkheden worden nagekomen. 

De interneauditafdeling besteedt bijzondere aandacht aan de naleving van de 
beleidslijnen, de risicobeheersing (van zowel de meetbare als de niet-meetbare risico’s), de 
betrouwbaarheid (inclusief de integriteit, de correctheid en de volledigheid) en de 
tijdigheid van de financiële en beheerinformatie alsook van de externe rapportering, de 
continuïteit en de betrouwbaarheid van de elektronische informatiesystemen en de 
werking van de stafdiensten. 

Daarnaast besteedt zij ook bijzondere aandacht aan het wettelijk controlestatuut, inclusief 
de door de CBFA geformuleerde principes en/of aanbevelingen inzake organisatie en 
werking. Ook mag niet uit het oog worden verloren dat die principes en/of aanbevelingen 
bepaalde taken voorzien voor de interneauditafdeling. 

Sommige instellingen hebben afzonderlijke afdelingen opgericht die elk belast zijn met de 
controle of het toezicht op een specifieke activiteit of een onderdeel van de instelling. 
Deze diensten maken deel uit van het internecontrolesysteem en ontlasten de 
interneauditafdeling bijgevolg niet van haar opdracht om genoemde specifieke activiteiten 
of onderdelen te onderzoeken. Dit belet natuurlijk niet dat de interneauditafdeling, om 
redenen van doeltreffendheid, bij de uitvoering van haar opdracht gebruik maakt van de 
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vaststellingen van de verschillende controleafdelingen. De interneauditafdeling blijft 
echter volledig verantwoordelijk voor het onderzoek en de beoordeling van de goede 
werking, de doeltreffendheid en de efficiëntie van de interne controle van de betrokken 
activiteit of het betrokken onderdeel van de instelling. 

Om redenen van doeltreffendheid zullen de vereffeningsinstellingen en de met 
vereffeninginstellingen gelijkgestelde instellingen bij hun buitenlandse bijkantoren die 
enige omvang hebben of risicovolle activiteiten verrichten, ter plaatse over een eigen 
interneauditafdeling beschikken. Deze plaatselijke afdelingen maken functioneel deel uit 
van de interneauditafdeling van de groep in zijn geheel en zijn bijgevolg onderworpen aan 
de voorschriften van deze circulaire, zonder afbreuk te doen aan de plaatselijke wettelijke 
en/of reglementaire bepalingen en instructies. Hiërarchisch kan de plaatselijke 
interneauditafdeling afhangen van de locale directie of van de interneauditafdeling van de 
hoofdzetel. 

De dochterondernemingen zijn, als afzonderlijke juridische entiteiten, verantwoordelijk 
voor hun eigen interne controle en interneauditfunctie conform de voorschriften van 
deze circulaire, rekening houdend met de plaatselijke wettelijke en/of reglementaire 
bepalingen en instructies. De interneauditafdelingen van de dochterondernemingen 
brengen functioneel verslag uit bij de interneauditafdeling van de moederonderneming. 
Deze laatste neemt de nodige maatregelen opdat haar interneauditafdeling onbeperkte 
toegang zou hebben tot alle activiteiten en onderdelen van de dochterondernemingen en 
voldoende frequent opdrachten ter plaatse uitvoert. 

Zowel in het geval van buitenlandse bijkantoren als in het geval van 
dochterondernemingen worden de principes inzake interne audit centraal vastgelegd door 
de moederonderneming. Zij vaardigt de auditinstructies uit voor de hele groep. De 
interneauditafdeling van de moederonderneming wordt betrokken bij de aanwerving en 
de beoordeling van de plaatselijke interne auditors. 

Bij complexere dan de hiervoor besproken groepsstructuren wordt de interneauditfunctie 
zo georganiseerd dat zij voldoet aan de principes vervat in deze circulaire. 
 

3.6. Planning, uitvoering, rapportering en opvolging  

 

Principe nr. 7 : 

Het auditwerk omvat de opstelling van een auditplan, het onderzoek en de evaluatie van 
de beschikbare informatie, de mededeling van de resultaten en de opvolging ervan. 

 

3.6.1. Planning 

Elke auditopdracht wordt planmatig uitgevoerd. De planning dient voldoende 
gedocumenteerd te zijn, vermeldt de doelstellingen en de reikwijdte van de opdracht en 
legt de vereiste middelen vast. 
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3.6.2. Werkwijze en audittypes 

Er bestaan verschillende audittypes, zoals : 

 de financiële audit, gericht op de toetsing van de betrouwbaarheid van de 
boekhouding en de daaruit voortvloeiende jaarrekening ; 

 de nalevingsaudit (“compliance audit”), gericht op de toetsing van de naleving van 
wetten, reglementen, beleidslijnen en procedures ; 

 de operationele audit, gericht op de toetsing van de kwaliteit en de aangepastheid 
van de systemen en de procedures, de kritische analyse van de 
organisatiestructuren en de beoordeling van het afdoend karakter van de 
gehanteerde methodes en middelen ten opzichte van de vooropgestelde 
doelstellingen ; 

 de managementaudit, gericht op de beoordeling van de kwaliteit van de 
managementfunctie in het kader van de doelstellingen van de instelling. 

De interneauditafdeling onderzoekt en beoordeelt alle activiteiten van de instelling in al 
haar geledingen.  Zij kan zich dan ook niet beperken tot één audittype, maar gebruikt het 
type dat het meest aangewezen is in functie van de te bereiken auditdoelstelling. 

De interneauditafdeling mag zich, in dit verband, evenmin beperken tot de audit van de 
verschillende afdelingen van de instelling, maar dient ook de nodige aandacht te besteden 
aan de audit van één activiteit doorheen alle onderdelen van de instelling. 

 

3.6.3. Werkprogramma 

Elke auditopdracht moet worden voorbereid. In een werkprogramma worden de 
doelstellingen van de auditopdracht vastgelegd alsook het stramien van de 
werkzaamheden die noodzakelijk worden geacht voor de verwezenlijking van die 
doelstellingen. Het gaat hier om een vrij soepel instrument dat moet worden aangepast en 
aangevuld op grond van de bevindingen. 

 

3.6.4. Werkdocumenten 

Alle werkzaamheden in het kader van de uitvoering van de opdracht dienen te worden 
gedocumenteerd in werkdocumenten. Deze moeten een beeld geven van de uitgevoerde 
controles en toelaten de in het verslag geformuleerde beoordelingen kracht bij te zetten 
en, in voorkomend geval, te verantwoorden. Werkdocumenten dienen volgens een 
welbepaalde methode te worden opgesteld. Deze methode moet o.m. toelaten na te gaan 
of de opdracht volledig werd uitgevoerd en op welke wijze. 
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3.6.5. Schriftelijk verslag 

Van elke opdracht wordt zo spoedig mogelijk een schriftelijk verslag opgesteld dat wordt 
overgelegd aan de geauditeerde en zijn directie en, eventueel in synthesevorm, ook aan 
het directiecomité. 

Het verslag bevat, naast de vaststellingen en de aanbevelingen van de 
interneauditafdeling, ook de reactie van de geauditeerden. Ook vermeldt het die punten 
waarvoor overeenstemming bestaat bij de beëindiging van de opdracht. De 
interneauditafdeling geeft een aanduiding van het relatieve belang van de vastgestelde 
tekortkomingen of de geformuleerde aanbevelingen. 

De interneauditafdeling houdt een overzicht bij van de uitgevoerde opdrachten en van de 
opgestelde verslagen. 

 

3.6.6. Opvolging 

Het directiecomité keurt, op voorstel van de interneauditafdeling, een procedure goed die 
het mogelijk maakt gevolg te geven aan de aanbevelingen van de interneauditafdeling. 
Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de respectieve verantwoordelijkheden van 
de betrokken partijen die belast zijn met het verhelpen van de vastgestelde 
tekortkomingen, aan de goedkeuring door de betrokken directies, aan de eventuele rol 
van het directiecomité bij blijvende geschillen, en aan het tijdschema waarbinnen de 
tekortkomingen verholpen dienen te zijn. 

De interneauditafdeling ontwikkelt een passende methode om na te gaan hoe haar 
aanbevelingen worden opgevolgd. De bevindingen ter zake worden ten minste 
halfjaarlijks aan het directiecomité meegedeeld. 

 

3.7. Leiding van de interneauditafdeling 

 

Principe nr. 8 : 

Het hoofd van de interneauditafdeling geeft op passende wijze leiding aan zijn afdeling. 

Het hoofd van de interneauditafdeling zorgt ervoor dat de door de CBFA vastgestelde 
principes inzake interne audit worden nageleefd. Hij zorgt in het bijzonder voor de 
opstelling van een auditcharter, een auditplan en schriftelijke beleidslijnen en procedures 
voor zijn medewerkers. Hij dient permanent aandacht te besteden aan de bekwaamheid 
en de vorming van zijn medewerkers, alsook aan de benodigde middelen. Hij besteedt ook 
passende aandacht aan de motivatie van zijn medewerkers en aan de kwaliteitszorg 
binnen zijn afdeling. 

De interneauditafdeling licht het directiecomité geregeld in over de stand van zaken en de 
verwezenlijking van haar doelstellingen. Zij licht het directiecomité in het bijzonder in 
over de uitvoering van het auditplan. In het kader van zijn toezichtstaak en op basis van 
het verslag van het directiecomité, beraadslaagt de raad van bestuur geregeld over de 

17/53 



organisatie, het auditprogramma, de ingezette middelen (zowel menselijke als materiële), 
de activiteitenverslagen en de samenvatting van de geformuleerde aanbevelingen en de 
stand van zaken met betrekking tot hun tenuitvoerlegging. 

De leiding van de interneauditafdeling stelt het programma op van de uit te voeren 
opdrachten. Dit auditplan is gestoeld op een methodische risicoanalyse waarvan de 
principes schriftelijk zijn vastgelegd en geregeld worden geëvalueerd. De risicoanalyse 
omvat zowel alle activiteiten en onderdelen van de instelling als de volledige interne 
controle. Op basis van de resultaten van de risicoanalyse stelt de interneauditafdeling een 
meerjarenplan op, rekening houdend met de inherente risicograad van de activiteiten. Het 
meerjarenplan houdt ook rekening met de verwachte ontwikkelingen en innovaties, de 
doorgaans hogere risicograad van nieuwe activiteiten en het principe dat binnen een 
redelijke periode alle activiteiten en onderdelen aan bod dienen te komen (principe van 
de auditcyclus). Op basis van wat voorafgaat worden de omvang, de aard en de frequentie 
van de uit te voeren opdrachten vastgelegd. 

Het auditplan dient realistisch te zijn, i.e. tijd voorzien voor andere opdrachten en 
activiteiten zoals specifieke onderzoeken, adviesverstrekking en vorming. 

Het auditplan gaat vergezeld van een staat van de vereiste menselijke en materiële 
middelen. Bij de menselijke middelen moet niet enkel aandacht worden besteed aan het 
aantal personen maar ook aan de vereiste bekwaamheid. 

Het auditplan wordt opgesteld door de interneauditafdeling en goedgekeurd door het 
directiecomité. Deze goedkeuring houdt in dat het directiecomité de vereiste middelen ter 
beschikking stelt van de interneauditafdeling. Het auditplan wordt bevestigd door de raad 
van bestuur in het kader van zijn toezichtstaak, in voorkomend geval, via het auditcomité. 

Wanneer het hoofd van de interneauditafdeling wordt vervangen (bijvoorbeeld omdat hij 
met een andere opdracht wordt belast, bij ontslag, ...) wordt de CBFA daarvan 
onmiddellijk op de hoogte gebracht met opgave van de reden(en). 

 

3.8. Uitbesteding van de interneauditfunctie bij kleinere instellingen  

In sommige kleinere instellingen waar het, omwille van hun omvang en de door hen 
gelopen risico’s, niet verantwoord is minstens één voltijds werkend personeelslid te 
belasten met de interneauditfunctie, kan die functie uitbesteed worden aan een extern 
deskundige. 

Alle in punt 3 vastgestelde principes inzake interne audit blijven onverminderd van 
toepassing bij uitbesteding van de interneauditfunctie (zie o.a. punt 3.4. hierboven). 

Een dergelijke uitbesteding wordt formeel vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst 
tussen de vereffeningsinstelling of de met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde 
instelling en de extern deskundige. Het directiecomité waakt erover dat de instelling een 
overeenkomst van voldoende lange duur sluit met een deskundige die over de vereiste 
bekwaamheid beschikt, rekening houdend met haar kenmerken. 
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Voornoemde overeenkomst legt de opdrachten en de verantwoordelijkheden van de 
deskundige alsook het permanente karakter van die opdrachten en 
verantwoordelijkheden vast onder verwijzing naar de principes vervat in deze circulaire. 
De overeenkomst bepaalt uitdrukkelijk dat het directiecomité voorafgaand zal instemmen 
met de door de deskundige uitgevoerde risicoanalyse en de opgemaakte planning. 
Bovendien bepaalt de overeenkomst dat het directiecomité of zijn vertegenwoordiger(s), 
de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) of zijn (hun) medewerkers en de 
inspectiedienst van de CBFA op elk ogenblik elk document van de deskundige in verband 
met zijn opdracht kunnen inzien, inzonderheid zijn werkprogramma en werkstukken. 

In de overeenkomst verbindt de deskundige zich ertoe de middelen die voortvloeien uit 
het auditplan, daadwerkelijk in te zetten bij de uitvoering van zijn opdracht. 

Het directiecomité volgt de auditactiviteit van de deskundige permanent op en legt vast 
wie verantwoordelijk is voor de opvolging van zijn aanbevelingen. 

De aangestelde deskundige dient in alle opzichten volledig onafhankelijk te zijn van de 
commissaris, erkend revisor of van zijn kantoor en van de groep waartoe de commissaris, 
erkend revisor behoort. 

 

4. AUDITCOMITÉ 

4.1. Definitie 

Het auditcomité is een comité dat is opgericht binnen de raad van bestuur. Het is 
samengesteld uit bestuurders die geen lid zijn van het directiecomité, en heeft als doel het 
effectieve toezicht door de raad van bestuur te vergemakkelijken. 

 

4.2. Aanbeveling 

De CBFA beschouwt de oprichting van een permanent auditcomité als een oplossing voor 
de praktische moeilijkheden die kunnen opduiken bij een collegiale uitoefening van de 
toezichtsopdracht van de raad van bestuur bij vereffeningsinstellingen of met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. Bovendien is zij van oordeel dat een 
dergelijk comité de interne controle en de interne audit versterkt. De CBFA beveelt 
voornoemde instellingen dan ook aan een permanent auditcomité op te richten, in het 
bijzonder wanneer zij talrijke en complexe risico’s lopen. Indien een 
vereffeningsinstelling of een met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling een 
auditcomité wil oprichten, raadpleegt zij de CBFA vooraf. 

De CBFA beveelt aan dat de dochterondernemingen van vereffeningsinstellingen of met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen de wenselijkheid onderzoeken van de 
oprichting van een auditcomité binnen hun raad van bestuur. Wat de in het buitenland 
gevestigde dochterondernemingen van de voornoemde instellingen betreft, dient 
uiteraard rekening te worden gehouden met de plaatselijke wettelijke en/of reglementaire 
bepalingen en instructies. 
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4.3. Samenstelling, bevoegdheden en werking 

Bij de oprichting van een auditcomité stelt de raad van bestuur een document op dat de 
samenstelling, de bevoegdheden, de werking en de rapportering aan de voltallige raad 
vastlegt. 

De CBFA is van oordeel dat in een auditcomité minstens drie bestuurders zitting dienen te 
hebben die geen lid zijn van het directiecomité. Om de doeltreffendheid van het 
auditcomité te bevorderen, nemen de volgende personen deel aan de vergaderingen van 
het auditcomité, zonder echter lid te zijn : de voorzitter of een lid van het directiecomité, 
de interne auditor en de commissaris, erkend revisor. Het auditcomité kan in 
uitzonderlijke omstandigheden beslissen dat één of meer van die laatstgenoemde personen 
niet aanwezig moet zijn. 

Het auditcomité kan zich alle dienstige inlichtingen of stukken doen verstrekken en elk 
nazicht doen uitvoeren. Het doet daarbij een beroep op de interneauditafdeling van de 
vereffeningsinstelling of de met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling, die 
niettemin hiërarchisch blijft afhangen van het directiecomité. Het auditcomité brengt 
geregeld verslag uit bij de raad van bestuur. De rol van het auditcomité mag die van de 
interneauditafdeling geenszins overlappen of vervangen.  

 

4.4. Aandachtspunten 

Het auditcomité bevordert de communicatie tussen de leden van de raad van bestuur, het 
directiecomité, de interneauditafdeling, de commissarissen, erkende revisoren en de 
CBFA. 

Het auditcomité bevestigt het auditcharter van de interneauditafdeling (zie punt 3.3.2. 
hierboven). 

Het auditcomité bevestigt het auditplan (zie punt 3.7. hierboven) en de ingezette 
middelen (zowel menselijke als materiële). Het auditcomité neemt kennis van de 
activiteitenverslagen en de samenvatting van de belangrijkste individuele aanbevelingen 
die door de interneauditafdeling worden geformuleerd, alsook van de stand van zaken met 
betrekking tot hun implementatie. 

De commissaris, erkend revisor licht zijn auditprogramma toe aan het auditcomité, en 
deelt het auditcomité zijn auditconclusies en aanbevelingen mee.  

Het auditcomité beraadslaagt geregeld over : 

 de toestand van de interne controle ; 

 de werking van de interneauditafdeling ; 

 de externe financiële informatie, inclusief de naleving van de wettelijke, 
reglementaire en statutaire bepalingen, alsook de overeenstemming met de door 
de raad van bestuur vastgelegde regels. 
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Het auditcomité formuleert een aanbeveling ten behoeve van de raad van bestuur bij de 
benoeming van de commissaris, erkende revisor. 

 

 

* 

*     * 
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HOOFDSTUK II : VOORKOMINGSBELEID 
 
1. DOELSTELLINGEN VAN HET VOORKOMINGSBELEID 

In het kader van de goede werking van de financiële sector dient elke instelling oog te 
hebben voor haar reputatie en voor het vertrouwen dat haar wederpartijen en het publiek 
in haar stellen. Deze doelstelling wordt met name behaald wanneer de instelling in alle 
opzichten fiscaal zuiver handelt. Bijgevolg dienen de vereffeningsinstellingen en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen zich ervan te onthouden rechtstreeks 
of onrechtstreeks samen te werken met cliënten die zich tot hen wenden om zich te 
onttrekken aan hun fiscale verplichtingen. 

Meer in het bijzonder dienen de vereffeningsinstellingen en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen een beleid te voeren dat bijzondere 
mechanismen in de zin van artikel 33, § 3, van het koninklijk besluit van 26 september 
2005 voorkomt. Ter referentie geeft de CBFA in het document « Bijzondere 
mechanismen » (circulaire D1 97/9 van 18 december 1997 aan de kredietinstellingen) een 
niet-uitputtende opsomming van typepraktijken. Deze bijzondere mechanismen behoren 
niet tot het domein van het fiscaal recht maar situeren zich op het vlak van de goede 
praktijken en vallen derhalve onder de bestuursrechtelijke bevoegdheid van de CBFA. 

De instellingen dienen ook een beleid te voeren gericht op het voorkomen van mede-
plichtigheid bij inbreuken op de fiscale wetgeving door cliënten, als bedoeld in artikel 
327, § 5, van het Wetboek op de inkomstenbelastingen 1992. Deze bepaling heeft 
betrekking op die gevallen waarin een instelling als medeplichtige van haar cliënt heeft 
bijgedragen tot het opzetten van een mechanisme met als doel of als gevolg fiscale 
inbreuken te plegen. De CBFA dient deze gevallen mee te delen aan de Minister van 
Financiën. Dergelijke medeplichtigheid bij inbreuken op de fiscale wetgeving kan, buiten 
de mogelijke strafrechtelijke dimensie, een belangrijke weerslag hebben op het vermogen 
van de instelling, wat haar solvabiliteit en liquiditeit kan aantasten en zelfs haar 
leefbaarheid in het gedrang kan brengen. 

 

2. VORM VAN HET VOORKOMINGSBELEID 

Het voorkomingsbeleid dient ten minste zes actiepunten te omvatten : 

 het concretiseren van het voorkomingsbeleid in een beleidsnota ; 

 het opstellen van richtlijnen voor de medewerkers ; 

 het uitwerken van afdoende procedures ter implementatie van de beleidsnota en 
de richtlijnen en het nemen van passende internecontrolemaatregelen ; 

 het toezicht door de interneauditafdeling op de naleving van bedoelde richtlijnen 
en procedures ; 

 het sensibiliseren en het permanent vormen van de medewerkers ; 
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 het periodiek beraadslagen van het directiecomité over de naleving van het 
geformuleerde beleid en het minstens jaarlijks informeren van de raad van bestuur 
hierover, in het kader van zijn toezichtsfunctie. 

Deze elementen worden hierna toegelicht. 

 

2.1. Beleidsnota 

Het directiecomité van een vereffeningsinstelling of van een met een 
vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling dient op fiscaal vlak een voorkomingsbeleid 
uit te werken in een beleidsnota die geregeld geactualiseerd wordt. 

Deze beleidsnota legt de doelstellingen van de instelling vast en identificeert en analyseert 
de risico’s die zij op dit vlak loopt.  

Uit de beleidsnota moet blijken dat het voorkomingsbeleid binnen de instelling en op 
groepsniveau samenhangend en consequent is.  

De beleidsnota besteedt de nodige aandacht aan de bestuursopdrachten van directieleden 
als vertegenwoordigers van de instelling in dochterondernemingen en in andere 
ondernemingen waarmee er een operationele samenwerking of afspraak bestaat.  

Vanuit diezelfde bekommernis dient in de beleidsnota ook bijzondere aandacht te worden 
besteed aan de afdelingen van de instelling die diensten verstrekken aan andere 
onderdelen van de groep of aan een cliënt van de groep, zoals het verstrekken van 
juridisch of fiscaal advies.  

De vereffeningsinstelling of de met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling 
dient te vermijden rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken te geraken bij verrichtingen 
die haar imago als Belgische instelling of het imago van de Belgische financiële sector 
negatief zouden kunnen beïnvloeden. 

In het kader van de verplichting om over een passende organisatie en een adequate 
interne controle te beschikken (conform artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 
september 2005) besteedt de beleidsnota ook de nodige aandacht aan : 

 het opstellen en verspreiden van passende richtlijnen en de daarbij aansluitende 
noodzakelijke procedures en het nemen van de nodige 
internecontrolemaatregelen om de naleving van die richtlijnen en procedures te 
verzekeren ; 

 het toezicht door de interneauditafdeling. 

In dit verband wordt de aandacht van de instellingen ook gevestigd op de principes 
vermeld in hoofdstuk I van deze afdeling, dat handelt over de interne controle en de 
interne audit. 
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Op dit gebied is de CBFA van mening dat een passende organisatie zoals voorgeschreven 
door artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 ook een 
compliancefunctie omvat2. 

Dit betekent dat een medewerker die lid is van het directiekader verantwoordelijk is voor 
de effectieve toepassing van het voorkomingsbeleid van de instelling. Deze medewerker 
rapporteert aan het directiecomité. 

 

2.2. Richtlijnen voor de medewerkers 

De richtlijnen, die bijvoorbeeld de vorm kunnen hebben van een vademecum, 
verduidelijken de beleidslijnen van het directiecomité. Zij vormen een gecoördineerd 
geheel dat bestemd is voor alle medewerkers van de instelling, zowel in België als in het 
buitenland. Als de instelling activiteiten waarop voornoemde richtlijnen betrekking 
hebben, heeft uitbesteed, dient zij ervoor te zorgen dat voor die activiteiten haar 
richtlijnen worden nageleefd en dat zij hierop controle kan uitoefenen. 

De richtlijnen dienen volledig te zijn en voldoende aanknopingspunten te bieden voor de 
opstelling van de noodzakelijke procedures. Deze richtlijnen steunen op de identificatie 
en de analyse van de risico’s die de vereffeningsinstelling of de met een 
vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling loopt op fiscaal vlak. In het bijzonder 
verwacht de CBFA dat de instelling richtlijnen vastlegt voor activiteiten zoals 
kredietverlening, betalingsverkeer (inclusief het oneigenlijk gebruik van interne 
rekeningen en het eventueel gebruik van gecodeerde rekeningen om louter interne 
redenen van discretie), effectendienstverlening, belastingadviesdiensten, het verstrekken 
van fiscaal advies door medewerkers die rechtstreeks in contact staan met de cliënteel en 
andere diensten die het directiecomité als risicovol beschouwt.  

De richtlijnen dienen ook aandacht te besteden aan de relaties met cliënten en overheden. 
Zo dienen ze een afdoende begrenzing te bevatten met betrekking tot de mogelijkheid 
voor derden om volmachten te verlenen aan personeelsleden. Ze dienen duidelijk te 
stellen dat de inlichtingen over de tegoeden en verrichtingen die de instelling over haar 
cliënten moet meedelen aan de belastingadministraties, inclusief deze die geboekt worden 
op interne rekeningen of op eventuele gecodeerde rekeningen, correct en volledig moeten 
zijn. 

De aandacht van de medewerkers dient te worden gevestigd op het feit dat het 
meewerken aan "bijzondere mechanismen", in de zin van artikel 33, § 3, van het 
koninklijk besluit van 26 september 2005, tot zware sancties, waaronder ontslag, kan 
leiden. 

 

2.3. Internecontroleprocedures en -maatregelen 

Het directiecomité dient in het kader van zijn voorkomingsbeleid een passende interne 
controle op te zetten en die minstens jaarlijks te beoordelen (zie ook principe nr. 2 van 

                                                 
2  In dit verband kan worden verwezen naar hoofdstuk 3 van deze afdeling, dat handelt over compliance. 
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hoofdstuk I van deze afdeling, dat handelt over de interne controle en de interne audit). 
Het moet er zich van vergewissen dat de nodige procedures opgesteld worden in 
overeenstemming met de uitgevaardigde richtlijnen en dat die procedures uitgevaardigd 
en verspreid worden. 

In het bijzonder dient aandacht te worden besteed aan de naleving van de procedures. De 
internecontrolemaatregelen die de instelling in dit verband neemt, dienen een 
samenhangend en geïntegreerd geheel te vormen. 

 

2.4. Interneauditafdeling 

De interneauditafdeling van de vereffeningsinstelling of van de met een 
vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling dient bij al haar werkzaamheden bijzondere 
aandacht te besteden aan de naleving van de regels die de instelling zich oplegt inzake 
integriteit en deontologie. De naleving van de gedragsregels, en dus ook van het 
voorkomingsbeleid, moet uitdrukkelijk worden opgenomen in de planning van de 
auditopdrachten alsmede in de werkprogramma’s, de werkdocumenten en de schriftelijke 
verslagen. De leiding dient ervoor te zorgen dat de interneauditafdeling over de vereiste 
bekwaamheid beschikt voor het toezicht op het voorkomingsbeleid (zie ook principe nr. 3 
van hoofdstuk I van deze afdeling, dat handelt over de interne controle en de interne 
audit). 

 

2.5. Sensibilisering en vorming 

Eveneens in het kader van het voorkomingsbeleid neemt het directiecomité de passende 
maatregelen, zoals sensibilisering en permanente vorming, om de werknemers vertrouwd 
te maken met de wettelijke bepalingen ter zake, met de beleidslijnen die het op dit vlak 
heeft uitgestippeld en met de verschillende soorten "bijzondere mechanismen". 

 

2.6. Beraadslagingen van het directiecomité 

Het voorkomingsbeleid van de instelling op het vlak van de fiscaliteit en de naleving van 
dit beleid dienen, zoals de andere aspecten die verband houden met integriteit en 
deontologie, geregeld aan bod te komen wanneer het directiecomité de interne controle 
bespreekt en hierover minstens jaarlijks rapporteert aan de raad van bestuur of, in 
voorkomend geval, aan het auditcomité (zie ook principe nr. 2 van hoofdstuk I van deze 
afdeling, dat handelt over de interne controle en de interne audit). 

 

* 

*     * 
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HOOFDSTUK III : COMPLIANCE 

 

1. DEFINITIE VAN COMPLIANCE 

Compliance is een onafhankelijke functie binnen de organisatie, gericht op het 
onderzoek naar en het bevorderen van de naleving door de instelling van de regels die 
verband houden met de integriteit van haar activiteit. Die regels zijn zowel deze die 
voortvloeien uit het beleid ter zake van de instelling, als deze die vervat zijn in het 
statuut van de vereffeningsinstellingen en van de met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen (namelijk de wet van 2 augustus 2002 en de besluiten en 
reglementen die ter uitvoering ervan werden genomen), alsmede andere wettelijke en 
reglementaire bepalingen die op de volledige financiële sector van toepassing zijn. 

 

2. WETTELIJKE GRONDSLAG EN OVERZICHT VAN DE PRINCIPES 

 

Wettelijke grondslag

Artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 houdende het statuut van 
de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen bepaalt dat elke vereffeningsinstelling en elke met een 
vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling moet beschikken over een passende 
administratieve en boekhoudkundige organisatie en over adequate 
internecontroleprocedures. 

 

Principe nr. 1 : 

In het kader van zijn toezichtstaak gaat de raad van bestuur geregeld na of de 
instelling over een passende compliancefunctie beschikt. 

 

Principe nr. 2 : 

Het directiecomité werkt een integriteitsbeleid uit in een beleidsnota die geregeld 
geactualiseerd wordt. 

 

Principe nr. 3 : 

In het kader van zijn opdracht om een aangepaste interne controle op te zetten en die 
minstens jaarlijks te beoordelen, neemt het directiecomité de nodige maatregelen 
opdat de instelling permanent over een passende compliancefunctie zou beschikken. 
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Principe nr. 4 : 

Het directiecomité licht de raad van bestuur minstens jaarlijks in over de stand van 
zaken met betrekking tot compliance, in voorkomend geval via het auditcomité. 

 

Principe nr. 5 : 

Het directiecomité neemt de nodige internecontrolemaatregelen opdat alle afdelingen 
en vestigingen van de instelling duidelijke en ondubbelzinnige functieomschrijvingen 
en verantwoordelijkheden zouden hebben op het gebied van de integriteit van haar 
activiteit. Een compliancecel krijgt een coördinerende en initiatiefnemende rol op dit 
vlak. Het directiecomité gaat na of er bijkomende taken dienen te worden 
toevertrouwd aan de compliancecel, bijvoorbeeld in functie van haar grootte en 
organisatie. 

 

Principe nr. 6 : 

Het integriteitsbeleid richt zich prioritair op volgende domeinen3 : 

 voorkomingsbeleid (zie hoofdstuk II van deze afdeling) ; 

 naleving van de wetgeving op de bescherming van de privacy (wet van 8 
december 1992, fundamenteel gewijzigd bij wet van 11 december 1998) ; 

 handel met voorkennis, koersmanipulatie, deontologische code inzake 
verrichtingen voor eigen rekening door medewerkers van de instelling en 
voorkoming van belangenconflicten (artikel 25 van de wet van 2 augustus 
2002 en artikel 10, § 3, van het koninklijk besluit van 26 september 2005) ; 

 onverenigbaarheidsregeling mandaten (artikel 15 van het koninklijk besluit 
van 26 september 2005 en circulaire PPB-2006-13-CPB-CPA over de 
uitoefening van externe functies door de leiders van gereglementeerde 
ondernemingen) ; 

 domeinen aangeduid door het directiecomité. 

 

Principe nr. 7 : 

Compliance omvat de effectieve toepassing van het integriteitsbeleid van de instelling. 

 
                                                 
3  In dit verband kan worden verwezen naar de wet van 11 januari 1993, het koninklijk besluit van 8 oktober 

2004 en de circulaire PPB 2004/8 (gecoördineerd op 12 juli 2005) over 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. Deze wetsteksten zijn weliswaar niet rechtstreeks 
van toepassing op de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen, maar kunnen wel een nuttige referentie zijn voor het integriteitsbeleid en met name voor de 
aspecten die verband houden met de kennis van de cliënteel en de sensibilisering van het personeel. 
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Principe nr. 8 :

De compliancecel beschikt binnen de organisatie over een aangepast statuut. 

 

Principe nr. 9 : 

Bekwaamheid, integriteit en discretie van elke medewerker betrokken bij de 
compliancecel zijn essentieel voor de goede werking ervan. 

 

Principe nr. 10 : 

Elke instelling organiseert een compliance-overleg binnen de instelling en eventueel 
ook op groepsniveau, met de bedoeling de inspanningen van alle betrokkenen te 
coördineren, de relaties met andere afdelingen te optimaliseren en in het algemeen te 
komen tot een kwaliteitsvolle en uniforme uitvoering van het beleid ter zake. 

 

3. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR 

 

Principe nr. 1 : 

In het kader van zijn toezichtstaak gaat de raad van bestuur geregeld na of de 
instelling over een passende compliancefunctie beschikt. 

De raad van bestuur staat in voor het toezicht op het bedrijf van de 
vereffeningsinstelling – of van de met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde 
instelling – en op het beheer door het directiecomité. Binnen het kader van deze 
toezichtstaak gaat de raad van bestuur dan ook geregeld na of de instelling over een 
passende compliancefunctie beschikt. De raad kan hierbij steunen op de periodieke 
rapportering door het directiecomité (zie volgende paragraaf). De notulen van de raad 
van bestuur maken hier melding van. 

 

4. VERANTWOORDELIJKHEID VAN HET DIRECTIECOMITÉ 

 

Principe nr. 2 : 

Het directiecomité werkt een integriteitsbeleid uit in een beleidsnota die geregeld 
geactualiseerd wordt. 

De beleidsnota legt de doelstellingen van de instelling vast en identificeert en 
analyseert de risico’s die zij op dit gebied loopt. De beleidsnota besteedt aandacht aan 
een samenhangend integriteitsbeleid op groepsniveau. 
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Principe nr. 3 : 

In het kader van zijn opdracht om een aangepaste interne controle op te zetten en die 
minstens jaarlijks te beoordelen, neemt het directiecomité de nodige maatregelen 
opdat de instelling permanent over een passende compliancefunctie zou beschikken. 

Het beheer van het bedrijf van de vereffeningsinstelling of van de met een 
vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling valt onder de uitsluitende bevoegdheid 
van het directiecomité. In het kader van die opdracht neemt het directiecomité de 
nodige maatregelen opdat de instelling permanent over een passende 
compliancefunctie zou beschikken. 

Principe nr. 4 : 

Het directiecomité licht de raad van bestuur minstens jaarlijks in over de stand van 
zaken met betrekking tot compliance, in voorkomend geval via het auditcomité. 

De notulen van de raad van bestuur maken hier melding van.  

De beoordeling steunt op de rapportering door de compliancecel en de 
interneauditafdeling alsook op andere beschikbare bronnen (bijvoorbeeld dienstnota’s, 
inspectieverslagen,...). 

 

5. UITVOERING VAN HET INTEGRITEITSBELEID 

 

Principe nr. 5 : 

Het directiecomité neemt de nodige internecontrolemaatregelen opdat alle afdelingen 
en vestigingen van de instelling duidelijke en ondubbelzinnige functieomschrijvingen 
en verantwoordelijkheden zouden hebben op het gebied van de integriteit van haar 
activiteit. Een compliancecel krijgt een coördinerende en initiatiefnemende rol op dit 
vlak. Het directiecomité gaat na of er bijkomende taken dienen te worden 
toevertrouwd aan de compliancecel, bijvoorbeeld in functie van haar grootte en 
organisatie. 

Dit principe maakt het mogelijk dat elke vereffeningsinstelling of met een 
vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling de compliancefunctie organiseert in 
functie van haar organisatiestructuur. Evenwel wordt het als een gezonde praktijk 
beschouwd dat elke instelling over een compliancecel beschikt die minstens 
coördinerend en sturend optreedt. 
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6. WERKDOMEINEN VAN DE COMPLIANCEFUNCTIE 

6.1. Activiteitsdomeinen

 

Principe nr. 6 : 

Het integriteitsbeleid richt zich prioritair op volgende domeinen4 : 

 voorkomingsbeleid (zie hoofdstuk II van deze afdeling) ; 

 naleving van de wetgeving op de bescherming van de privacy (wet van 8 
december 1992, fundamenteel gewijzigd bij wet van 11 december 1998) ; 

 handel met voorkennis, koersmanipulatie, deontologische code inzake 
verrichtingen voor eigen rekening door medewerkers van de instelling en 
voorkoming van belangenconflicten (artikel 25 van de wet van 2 augustus 
2002 en artikel 10, § 3, van het koninklijk besluit van 26 september 2005) ; 

 onverenigbaarheidsregeling mandaten (artikel 15 van het koninklijk besluit 
van 26 september 2005 en circulaire PPB-2006-13-CPB-CPA over de 
uitoefening van externe functies door de leiders van gereglementeerde 
ondernemingen) ; 

 domeinen aangeduid door het directiecomité. 

Het directiecomité onderzoekt of het wenselijk is andere domeinen aan deze lijst toe 
te voegen.  

Het houdt hierbij rekening met de risico’s die de instelling loopt, bijvoorbeeld inzake 
producten, markten, diensten, .... Uiteraard kan het directiecomité hierover overleg 
plegen met de raad van bestuur, eventueel via het auditcomité, zo dit bestaat. 
Omgekeerd kan ook de raad van bestuur, eventueel via het auditcomité, zo dit bestaat, 
ter zake het initiatief nemen. 

 

6.2 Risicovolle activiteiten binnen de instelling

Het directiecomité gaat na of bij de afdelingen die volgens zijn analyse risicovolle 
activiteiten uitvoeren, een al dan niet voltijdse medewerker de compliancefunctie 
uitoefent, in samenwerking met een centrale compliancecel, conform de principes van 
deze circulaire. 

 

                                                 
4  In dit verband kan worden verwezen naar de wet van 11 januari 1993, het koninklijk besluit van 8 oktober 

2004 en de circulaire PPB 2004/8 (gecoördineerd op 12 juli 2005) over 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. Deze wetsteksten zijn weliswaar niet rechtstreeks 
van toepassing op de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen, maar kunnen wel een nuttige referentie zijn voor het integriteitsbeleid en met name voor de 
aspecten die verband houden met de kennis van de cliënteel en de sensibilisering van het personeel. 
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6.3 Bijlkantoren en dochters

Bijkantoren van enige omvang of met risicovolle activiteiten organiseren een eigen 
compliancefunctie, conform de principes van deze circulaire. 

De al dan niet onder prudentieel toezicht staande dochterondernemingen zijn, als 
afzonderlijke juridische entiteiten, zelf verantwoordelijk voor hun compliancefunctie. 
De compliancecellen brengen functioneel verslag uit bij de compliancecel van de 
moederonderneming. 

Het compliancebeleid alsmede de richtlijnen worden door de moederonderneming 
vastgelegd. Wanneer de moederonderneming een onderneming naar Belgisch recht is, 
geldt dit in het bijzonder voor de Belgische wetten, reglementen en richtlijnen. 

Het activiteitsdomein en de wijze van werken houden rekening met de plaatselijke 
wettelijke en/of reglementaire bepalingen en richtlijnen. 

 

7. OPDRACHT VAN DE COMPLIANCEFUNCTIE 

 

Principe nr. 7 : 

Compliance omvat de effectieve toepassing van het integriteitsbeleid van de instelling. 

In het kader van zijn opdracht om een aangepaste interne controle op te zetten, zorgt 
het directiecomité ervoor dat de nodige maatregelen worden genomen voor de 
uitvoering van het integriteitsbeleid van de instelling. 

Op zijn minst volgende maatregelen zijn van belang in het kader van het 
integriteitsbeleid : 

 het opstellen van richtlijnen voor de medewerkers. Deze richtlijnen 
verduidelijken de beleidslijnen van de instelling en bepalen specifiek welke 
functies integriteitsgevoelig zijn en welke specifieke informatie moet worden 
ingewonnen bij aanwerving voor die functies ; 

 het uitwerken van afdoende procedures en deontologische codes ter 
implementatie van het beleid van de instelling, met inachtneming van de 
betreffende wet- en regelgeving, en het nemen van passende 
internecontrolemaatregelen ; 

 het sensibiliseren en het permanent vormen van alle medewerkers ; 

 het opzetten van één of meer aanspreekpunten voor derden belast met het 
toezicht op bepaalde integriteitsregels (bijvoorbeeld toezichthouders, 
gerechtelijke autoriteiten, belastingadministraties, ...) ; 
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 de vaststelling van de incidenten die moeten worden gemeld en het vervullen 
van de meldingsverplichtingen ten opzichte van derden (bijvoorbeeld 
marktautoriteit,...) ; 

 het onderzoek en de opvolging van inbreuken op wetten en reglementen en 
op de interne deontologie (zie ook artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 
september 2005) zoals belangenconflicten, verrichtingen voor eigen rekening 
door het personeel, aanvaarden en geven van geschenken, toekennen van 
commissies ; 

 de operationele verwerking van bepaalde verrichtingen en het aangaan van 
bepaalde relaties (bijvoorbeeld het tegenhouden of weigeren van een 
verrichting, de beoordeling van een klantenrelatie bij het aangaan en 
verbreken van de relatie) ; 

 het adviseren bij nieuwe producten, diensten en markten ;  

 het opvolgen van de wet- en regelgeving alsmede het opvolgen van de 
interpretatie ervan (bijvoorbeeld contacten met toezichthouders) ; 

 de kennisname van de relevante interne en externe documenten inzake beleid 
en werking (bijvoorbeeld interne en externe audit, notulen van het 
directiecomité, informatie en opmerkingen van de toezichthouders) ; 

 de beoordeling van het passende karakter van de interne richtlijnen en 
procedures en zo nodig het formuleren van voorstellen tot bijsturing ; 

 het nagaan, door de interneauditafdeling, of de integriteitsregels worden 
nageleefd (deze audits betreffen niet alleen een bepaalde afdeling maar ook de 
activiteit in alle geledingen van de instelling). 

 

8. STATUUT VAN DE COMPLIANCECEL 

 

Principe nr. 8 : 

De compliancecel beschikt binnen de organisatie over een aangepast statuut. 

 

8.1. Statuut

Het aangepaste statuut wordt gewaarborgd door een document, een charter, dat wordt 
goedgekeurd door het directiecomité en wordt bevestigd door de raad van bestuur in 
het kader van zijn toezichtstaak. 

Het statuut houdt een regeling in voor minstens volgende onderwerpen : 

 de doelstelling, de opdrachten en de taken van de compliancecel ; 
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 de plaats in de organisatie, de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 
cel ; 

 de relaties en coördinatie met andere afdelingen binnen de instelling, zoals de 
interneauditafdeling, de inspectieafdeling, de juridische afdeling en de 
veiligheidsafdeling ; 

 het initiatiefrecht van de cel ;  

 de machtiging om met alle medewerkers gesprekken te voeren, kennis te 
nemen van alle activiteiten, stukken, bestanden en informatiegegevens van de 
instelling, inclusief de notulen van de advies- en beslissingsorganen, voor 
zover als nodig voor de uitoefening van de opdracht ; 

 de waarborg dat vaststellingen en beoordelingen in het kader van de functie 
binnen de instelling vrij kunnen worden uitgedrukt en kenbaar gemaakt 
kunnen worden en zij dus de functie van de ‘compliance-officer’ en zijn 
medewerkers niet in het gedrang brengen. 

Het statuut wordt ter kennis gebracht van alle medewerkers, zowel in België als in het 
buitenland, en dit in de vorm van een charter van de compliancecel. 

 

8.2. Plaats van de cel binnen de organisatie

De compliancecel voert opdrachten uit die aansluiten bij een staffunctie, zijnde een 
functie die de hoogste leiding van de vereffeningsinstelling of van de met een 
vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling bijstaat. In die optiek ressorteert de 
compliancecel rechtstreeks onder een lid van het directiecomité. De compliancecel 
maakt geen deel uit van de interneauditafdeling, gelet op de bijzondere rol en het 
statuut van deze laatste. 

Bij kleinere instellingen, waar het omwille van de omvang en de gelopen risico’s niet 
verantwoord is een personeelslid voltijds met de compliancefunctie te belasten, kan 
een lid van het directiecomité die zelf uitoefenen. 

De compliancefunctie wordt door eigen medewerkers van de instelling uitgeoefend. 
Dit belet niet dat over bepaalde aspecten extern advies kan worden ingewonnen. 

 

8.3. Leiding van de cel

Het hoofd van de cel, de compliance-officer, vervult een integriteitsgevoelige functie. 
Bij de aanstelling wordt gepeild naar kennis en ervaring van de kandidaat en naar 
zijn/haar integriteit. De instelling informeert naar relevante antecedenten. Zo de 
kandidaat bij andere werkgevers in dienst is geweest, spreekt de instelling met de 
kandidaat af hoe en wanneer zij de vorige werkgever(s) om inlichtingen kan vragen. 
Instellingen bij wie om dergelijke informatie wordt gevraagd, werken hieraan mee.  
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De compliance-officer leidt zijn cel op een gepaste wijze. Hij zorgt ervoor dat de 
principes van de CBFA inzake compliance worden nageleefd. In het bijzonder zorgt 
hij voor het opstellen van een charter. Bij kleinere instellingen kan de compliance-
officer het lid zijn van het directiecomité zoals bepaald in punt 8.2. hiervoor. 

De instelling brengt de CBFA op de hoogte bij de vervanging van de compliance-
officer (bijvoorbeeld andere opdracht, ontslag, ...), en dit met opgave van de reden(en). 

Het hoofd van de cel, de compliance-officer, moet de mogelijkheid hebben, conform 
de modaliteiten die elke instelling vastlegt, rechtstreeks en op zijn initiatief de 
voorzitter van de raad van bestuur of de leden van het auditcomité of de 
commissarissen, erkende revisoren te informeren. 

 

8.4. Opdracht van de interneauditafdeling

De activiteiten van de compliancecel behoren tot het onderzoeksveld van de interne-
auditafdeling, wat overeenstemt met principe nr. 6 van hoofdstuk I van deze afdeling, 
dat handelt over de interne controle en de interne audit (“Elke activiteit en elk 
onderdeel van de instelling behoren tot het onderzoeksveld van de 
interneauditafdeling”). 

 

9. BEKWAAMHEID, INTEGRITEIT EN DISCRETIE 

 

Principe nr. 9 : 

Bekwaamheid, integriteit en discretie van elke medewerker betrokken bij de 
compliancecel zijn essentieel voor de goede werking ervan. 

Bekwaamheid, motivatie en permanente vorming zijn essentieel voor de 
doeltreffendheid van de compliancecel. Bekwaamheid wordt beoordeeld rekening 
houdend met de aard van de opdracht van de medewerker. Hierbij wordt ook 
rekening gehouden met de toenemende techniciteit en de verscheidenheid van de 
activiteiten van de vereffeningsinstelling of van de met een vereffeningsinstelling 
gelijkgestelde instelling. 

Bekwaamheid wordt op peil gehouden door systematische vorming van elk van de 
medewerkers. 

De instelling neemt de nodige maatregelen om de integriteit en de discretie van de 
medewerkers betrokken bij de werkzaamheden van de compliancecel te verzekeren. 
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10.  COMPLIANCE-OVERLEG 

 

Principe nr. 10 : 

De instelling organiseert een compliance-overleg binnen de instelling en eventueel 
ook op groepsniveau, met de bedoeling de inspanningen van alle betrokkenen te 
coördineren, de relaties met andere afdelingen te optimaliseren en in het algemeen te 
komen tot een kwaliteitsvolle en uniforme uitvoering van het beleid ter zake. 

Onder leiding van het hoofd van de compliancecel bestaat het compliance-overleg uit 
vertegenwoordigers van de andere betrokken afdelingen (zoals de juridische afdeling, 
de afdeling fiscale zaken, de interneauditafdeling) en de ‘risico’-afdelingen 
(bijvoorbeeld de afdeling die belast is met de uitgiften, de afdeling corporate actions, 
…). 

Op groepsniveau wordt het compliance-overleg georganiseerd door het hoofd van de 
compliancecel van de moederonderneming en bestaat het uit de hoofden van de 
compliancecellen van de dochterondernemingen en van andere afdelingen zoals de 
juridische afdeling, de afdeling fiscale zaken en de interneauditafdeling. 

 

 

* 

*     * 
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AFDELING 2 : GEZONDE BEHEERPRAKTIJKEN INZAKE UITBESTEDING  
 

INHOUDSOPGAVE 
 
 
WOORD VOORAF 
 
 
1. DEFINITIE EN TOEPASSINGSGEBIED
 
2.  GEZONDE BEHEERPRAKTIJKEN INZAKE UITBESTEDING VAN ACTIVITEITEN EN 

BEDRIJFSPROCESSEN  
 

 Principe nr. 1 : vastlegging van een uitbestedingsbeleid 

 Principe nr. 2 : behoud van verantwoordelijkheid 

 Principe nr. 3 : beslissing tot uitbesteding 

 Principe nr. 4 : keuze van de dienstverlener en verzekeren van continuïteit 

 Principe nr. 5 : schriftelijke overeenkomst 

 Principe nr. 6 : beveiliging 

 Principe nr. 7 : onderaanneming  

 Principe nr. 8 : interne audit en compliance 

 Principe nr. 9 : revisoraal en prudentieel toezicht 

 Principe nr. 10 : toepasselijkheid van het Belgisch wettelijk en reglementair kader 

 
3.  GRENSOVERSCHRIJDENDE UITBESTEDING
 

 
 
* 

*    * 
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WOORD VOORAF 

Hoewel uitbesteding onder de goede omstandigheden kan bijdragen tot een rationalisatie 
van de organisatie en een beter beheer van de activiteiten als gevolg van de overdracht 
van bepaalde taken aan derden die een grotere deskundigheid en meer schaalvoordelen 
bieden, vermindert zij geenszins de verantwoordelijkheid van de leiders om principes van 
gezond bedrijfsbeheer in acht te nemen bij alle uitgevoerde activiteiten, inclusief de 
activiteiten in verband waarmee bepaalde functies zullen zijn uitbesteed. 

Conform artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 wordt van de 
vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen 
inzonderheid verwacht dat zij, wanneer zij een beroep doen op derden voor de uitvoering 
van operationele taken die van kritiek belang zijn voor een continue en bevredigende 
dienstverlening, redelijke maatregelen nemen om het operationele risico niet 
onverantwoord te vergroten. Bovendien mag de uitbesteding van belangrijke operationele 
taken geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de interne controle van die instellingen en 
aan het vermogen van de CBFA om te controleren of zij al hun wettelijke en 
reglementaire verplichtingen wel degelijk nakomen5. 

De bestuursorganen van elke instelling moeten bijgevolg een passend beleid voeren met 
betrekking tot de uitbesteding van hun activiteiten, inzonderheid in het vooruitzicht van 
het behoud van een passende organisatie. Tegen die achtergrond wordt van de 
vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen die 
tot uitbesteding overgaan, verwacht dat zij de nodige maatregelen nemen om hun 
beleidslijnen en hun praktijken aan te vullen of te verbeteren conform de in deze afdeling 
geformuleerde aanbevelingen.  

De inhoud van deze afdeling loopt parallel met de inhoud van circulaire PPB 2004/5 die 
de CBFA eerder naar de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen heeft 
gestuurd. 

 

1. DEFINITIE EN TOEPASSINGSGEBIED 
 
Voor de toepassing van deze circulaire wordt met “uitbesteding” verwezen naar elk 
beroep op derden6 voor de uitoefening van activiteiten of het voeren van 
bedrijfsprocessen die eigen zijn aan de vereffeningsinstellingen of de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen7. Uitbesteding kan betrekking hebben 

                                                 
5  Inzonderheid op het vlak van de naleving van artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 

op grond waarvan de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde 
instellingen ervoor moeten zorgen dat gegevens over alle door hen verrichte diensten en transacties 
worden bijgehouden die voldoende zijn om de CBFA in staat te stellen na te gaan of de in dat besluit 
gestelde eisen worden nageleefd en in het bijzonder of zij alle verplichtingen jegens hun dienstbetrekkers 
zijn nagekomen. 

6 Met derden worden personen of ondernemingen bedoeld die niet onder het permanente toezicht van de 
opdrachtgever optreden. 

7  Deze circulaire viseert ook de uitbesteding van de uitbouw van bedrijfsprocessen, wanneer die belangrijk 
zijn voor de instelling of haar strategische ontwikkeling. 
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op zowel diensten aan cliënten (callcenters, fysieke bewaring van effecten, “corporate 
actions”, …) als op administratieve (boekhouding, …) en gespecialiseerde functies (IT, 
interne audit, databeheer, …). 

De CBFA verwacht dat elke instelling bijzondere aandacht besteedt aan de naleving van 
de hieronder vermelde principes, telkens wanneer een uitbestede activiteit een 
betekenisvolle invloed kan hebben op haar werking. Een goede waardemeter hiervoor is 
de invloed die een eventueel falen of een gebrekkige werking van de uitbestede activiteit 
kan hebben op de naleving van de vergunningsvoorwaarden waaraan de instelling is 
onderworpen, op haar financiële positie, op haar continuïteit of op haar reputatie. 

Worden met toepassing van voormelde definitie niet geviseerd : 

 het inhuren van door derden geleverde diensten, die onder de operationele leiding en 
het permanente toezicht van de opdrachtgever staan ; typische voorbeelden daarvan 
zijn het tijdelijk inhuren van gespecialiseerde projectmedewerkers, het beroep op 
gespecialiseerde diensten voor de beveiliging van gebouwen, … ; 

 het delegeren van een specifieke activiteit aan derden, waarbij deze als mandataris in 
naam, voor rekening en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 
optreden, volgens zijn organisatorische instructies werken en waarop hij een 
permanent toezicht uitoefent ;  

 het integraal afsplitsen van bepaalde activiteiten om ze onder te brengen in een 
afzonderlijke groepsvennootschap (dochter-, moeder- of zusteronderneming) die in 
eigen naam en voor eigen rekening optreedt en die rechtstreekse contacten met de 
cliënteel onderhoudt. Groepsvennootschappen die gemeenschappelijke diensten 
verzorgen voor verschillende groepsondernemingen, worden echter wel geviseerd ; 

 de tussenkomst8 van vereffeningsinstellingen of met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen bij het louter aanbieden van producten en diensten voor 
rekening van derden, ook wanneer die producten en diensten in het verlengde liggen 
van hun hoofdactiviteit of er nauw mee verbonden zijn, bijvoorbeeld wanneer de 
vereffeningsinstelling, als tussenpersoon, toegang biedt tot effectenleningen die door 
bepaalde financiële instellingen worden verstrekt ; 

 de aankoop bij derden door de instelling van diensten en producten ter ondersteuning 
van haar kernactiviteiten, zoals de aankoop van informatiediensten (Reuters, 
Bloomberg, …) en van gestandaardiseerde diensten voor de materiële uitvoering van 
financiële verrichtingen (Swift, …). 

 
Zoals al vermeld, kan een uitbestedingsovereenkomst ook worden gesloten met 
dienstverleners die deel uitmaken van dezelfde groep als de instelling. Onderstaande 
principes zijn ook in dit geval onverkort van toepassing ; wanneer de uitbestedende 
instelling én de dienstverlener aan eenzelfde geconsolideerd toezicht zijn onderworpen, 

                                                 
8  Binnen de grenzen en de voorwaarden vastgesteld in artikel 20, § 1, van het koninklijk besluit van  

26 september 2005 houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen. 
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zal de instelling daarmee rekening kunnen houden bij de concrete invulling van de 
principes. Dit is met name het geval voor de principes 3 (beslissing tot uitbesteding), 4 
(partim : keuze van de dienstverlener), 6 (beveiliging), 8 (interne audit en compliance) en 
9 (revisoraal en prudentieel toezicht). 
 
Er dient te worden opgemerkt dat uitbesteding ook betrekking kan hebben op activiteiten 
waarvoor een vergunning vereist is. Vanuit wettelijk oogpunt impliceert dit dat de 
externe dienstverlener zelf ook over een vergunning dient te beschikken. Naast deze 
basisvereiste zijn op deze uitbestedingsovereenkomsten ook de hierna vermelde principes 
van toepassing. 
 
Behoudens andersluidende reglementaire bepalingen, kan elke uitbesteding in beginsel 
gebeuren zonder voorafgaande goedkeuring van de CBFA. Wat de uitbestedingsdossiers 
betreft die onder de toepassing van deze circulaire vallen, verwacht de CBFA wel dat zij 
vooraf op passende wijze wordt geïnformeerd over de manier waarop de hierna vermelde 
principes van gezond beheer worden toegepast. 

2. GEZONDE BEHEERPRAKTIJKEN INZAKE UITBESTEDING VAN ACTIVITEITEN EN 
BEDRIJFSPROCESSEN 

Principe nr. 1 : vastlegging van een uitbestedingsbeleid 

Alvorens tot uitbesteding over te gaan, legt elke instelling een uitbestedingsbeleid vast 
dat door de raad van bestuur9 dient te worden goedgekeurd, dat rekening houdt met 
de onderstaande principes en waarin de criteria voor de beslissing tot uitbesteding 
duidelijk zijn afgelijnd. 

Principe nr. 2 : behoud van verantwoordelijkheid 

Uitbesteding vermindert op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van de 
bestuursorganen van de instelling, noch ten aanzien van haar aandeelhouders en haar 
cliënten, noch ten aanzien van de toezichthouders. Dit houdt in dat de 
bestuursorganen volledig verantwoordelijk zullen blijven voor de beleidsbepaling en 
het toezicht met betrekking tot alle uitbestede activiteiten en processen. Zij zullen de 
nodige zorg besteden aan de beheersing van alle daaraan verbonden risico’s, vooral 
aan de beheersing van het operationele risico. Uitbesteding zal in beginsel dan ook 
vooral betrekking hebben op de uitvoerende aspecten van de betrokken activiteit of 
het betrokken bedrijfsproces. 

Dit principe houdt ook in dat de effectieve leiding maatregelen zal nemen die haar te 
allen tijde in staat stellen om toezicht uit te oefenen op de werkzaamheden van de 
externe dienstverlener en dat de instelling ook na de uitbesteding over de nodige 
ervaring, kennis en middelen zal blijven beschikken om de goede werking en de 
kwaliteit van de uitbestede activiteiten op te volgen en, waar nodig, bij te sturen. 
Vanzelfsprekend kan de instelling, onder bepaalde voorwaarden en om redenen van 
efficiëntie, een beroep doen op een onafhankelijke adviesfunctie om haar hierin bij te 
staan. 

                                                 
9 Voor bijkantoren zal dit gebeuren door het beleidsorgaan met vergelijkbare bevoegdheden. 
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De door de instelling gebruikte opvolgingsmethodes en de door haar ontvangen 
rapporteringen zijn aangepast aan de aard van de uitbestede activiteiten en de daaraan 
verbonden risico’s. De instelling zal in dat verband ook voor duidelijke 
communicatiekanalen zorgen, waarbij de externe dienstverlener verplicht zal zijn om 
alle belangrijke problemen met een impact op de uitbestede activiteiten en alle 
noodsituaties te melden.  

Principe nr. 3 : beslissing tot uitbesteding 

De instelling steunt haar beslissing tot uitbesteding op een grondige analyse. Deze zal 
minstens betrekking hebben op een omstandige beschrijving van de uit te besteden 
diensten of activiteiten, op de verwachte effecten van de uitbesteding – inclusief een 
kosten-batenanalyse –, op de voorwaarden vastgesteld in het beleidsdocument en op 
een grondige evaluatie van de risico’s verbonden aan het voorgestelde 
uitbestedingsproject, inzonderheid het financiële, het operationele, het wettelijke en 
het reputatierisico. Zij zal ook een beschrijving opstellen van de wijze waarop de 
instelling, enerzijds, deze risico’s zal beheren en, anderzijds, de compliancefunctie met 
betrekking tot de uitbestede activiteiten zal verzekeren.  

Met het oog op het interne en het externe toezicht zal de instelling dit proces degelijk 
documenteren. 

Principe nr. 4 : keuze van de dienstverlener en verzekeren van continuïteit 

De keuze van een externe dienstverlener gebeurt met de nodige waakzaamheid en 
voorzichtigheid, rekening houdend met de financiële gezondheid, de reputatie en de 
technische en beheercapaciteiten van de dienstverlener. Hierbij zal bijzondere 
aandacht worden besteed aan de concentratie- en afhankelijkheidsrisico’s die ontstaan 
wanneer grote delen van belangrijke activiteiten of functies gedurende een langere 
periode aan één enkele leverancier worden toevertrouwd. Ook zal aandacht worden 
besteed aan de capaciteit van de dienstverlener om de dienstverlening op toereikende 
wijze te verzekeren, om de operationele risico’s adequaat in te dekken en om 
eventuele schade te vergoeden. 

De instelling moet hierbij evalueren of de externe dienstverlener over adequate 
noodplannen beschikt en deze toetsen aan haar eigen continuïteitsvereisten. Deze 
evaluatie zal steunen op een passend onderzoek van deze plannen en onder meer 
rekening houden met de gehanteerde testfrequentie en -methodes en de implicaties 
hiervan voor de noodplannen van de instelling. 

De instelling zal ook de nodige voorzorgen nemen om op een adequate manier te 
kunnen overstappen naar een andere externe dienstverlener of de uitbestede diensten 
terug in eigen beheer uit te voeren, telkens wanneer de continuïteit of de kwaliteit 
van de dienstverlening in het gedrang dreigt te komen. 

Met het oog daarop zal de uitbestedingsovereenkomst voorzien in voldoende flexibele 
aanpassings- en opzeggingsclausules, waarbij de contractuele opzeggingsregelingen de 
instelling de mogelijkheid bieden om een alternatieve oplossing uit te werken. 
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Om haar in staat te stellen om, indien nodig, van externe dienstverlener te veranderen 
of de uitbestede activiteiten geheel of gedeeltelijk terug in eigen beheer uit te voeren, 
zal de instelling van bij de aanvang van de uitbesteding de nodige aandacht besteden 
aan : 

 het gebruiken van voldoende gangbare en bekende technologieën, systemen, 
applicaties en instrumenten en het vermijden dat een beroep wordt gedaan op 
minder gebruikelijke of te sterk dienstverlenergebonden oplossingen ; 

 het aanleggen en actualiseren van een degelijke functionele documentatie over 
de systemen die door de dienstverlener worden aangewend ; 

 het behouden van het nodige inzicht in de technische kenmerken met 
betrekking tot de werking, de organisatie en het beheer van de uitbestede 
diensten ; 

 de mogelijkheid om te allen tijde alle eigen data in een exploiteerbare vorm te 
recupereren. 

Principe nr. 5 : schriftelijke overeenkomst 

Elke uitbesteding zal worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of “Service 
Level Agreement (SLA)”, waarin rekening wordt gehouden met de beheerprincipes uit 
deze tekst. Daarbij zal bijzondere aandacht uitgaan naar de continuïteitsaspecten, het 
herroepbare karakter van de uitbesteding en de integriteit van het intern en extern 
toezicht (zie ook principes 8 en 9). Verder zal de instelling in de overeenkomst ook 
duidelijk vastleggen welke gedragsregels, krachtens haar compliancebeleid, van 
toepassing zijn bij de uitvoering van de activiteit. 

Bovendien zal de overeenkomst, in het licht van het bepaalde bij principe 2, 
verantwoordelijkheden van beide partijen duidelijk omschrijven. 

Principe nr. 6 : beveiliging 

De instelling zal nagaan in welke mate de continuïteits- en beveiligingsvoorzieningen 
bij de externe dienstverlener aangepast zijn aan de aard en het belang van de 
uitbestede activiteiten, in overeenstemming zijn met haar eigen beleid ter zake en met 
de geldende gebruiken binnen de financiële sector, inzonderheid met betrekking tot 
kritieke infrastructuren. 

Zij zal erop toezien dat de externe dienstverlener de nodige beveiligingsmaatregelen 
heeft genomen en in stand houdt om de vertrouwelijkheid en de integriteit van de 
bank- en cliëntengegevens te allen tijde op een afdoende manier te vrijwaren, ook 
tijdens de onderlinge uitwisselingen van die gegevens met de opdrachtgever en/of de 
externe communicatie ervan. De wijze waarop de belangrijkste veiligheids-, 
confidentialiteits- en reputatierisico’s door de externe dienstverlener zullen worden 
afgedekt, de desbetreffende controlemechanismen en eventuele boete- of 
schadeloosstellingsclausules zullen normaliter worden opgenomen in de 
uitbestedingsovereenkomst. Als de uitbesteding wordt stopgezet, zal de instelling erop 
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toezien dat alle gegevens worden teruggehaald en bij de externe dienstverlener 
worden gewist of vernietigd. 

Principe nr. 7 : onderaanneming 

De instelling zal met de externe dienstverlener duidelijke afspraken maken over de 
voorwaarden waaronder de uitbestede activiteit eventueel geheel of gedeeltelijk 
verder kan worden uitbesteed aan derden. Indien gedeeltelijke onderaanneming 
mogelijk is, zal worden aangegeven op welke deelactiviteiten of deelprocessen deze 
betrekking kan hebben. De instelling zal, waar dit betekenisvolle activiteiten of 
processen betreft, de nodige voorzorgen inbouwen zodat zij de gevolgen van een 
dergelijke beslissing vooraf nauwgezet kan beoordelen en kan nagaan of deze de 
naleving van de contractuele bepalingen en de principes vervat in deze circulaire niet 
in het gedrang brengen. Zij zal hierbij ook bijzondere aandacht besteden aan de 
vrijwaring van de integriteit van het intern en extern toezicht. 

Principe nr. 8 : interne audit en compliance 

De interne audit ziet toe op de interne controle, de kwaliteit, de veiligheid en de 
continuïteit van alle activiteiten van de instelling, inclusief de uitbestede activiteiten. 
De uitbestede activiteiten blijven integraal deel uitmaken van het onderzoeksveld en 
het auditplan van de interneauditafdeling van de instelling. Hoewel de 
interneauditafdeling van de instelling zich bij de uitvoering van haar 
controleopdrachten ter plaatse kan laten bijstaan door externe specialisten of interne 
auditors van de dienstverlener, blijft zij verantwoordelijk voor het aantal audits dat 
wordt uitgevoerd en voor de kwaliteit van die audits, en zal zij erop toezien dat de 
tijdens de audits toegepaste normen en criteria beantwoorden aan de kwantitatieve en 
kwalitatieve controlevereisten van de instelling. Ook de procedures van de instelling 
met betrekking tot de opvolging van belangrijke uitbestede diensten dienen integraal 
deel uit te maken van het onderzoeksveld van haar interneauditafdeling. 

Bovendien dienen de interne auditors, wanneer zij dit nodig achten, te allen tijde en 
ongehinderd toegang te krijgen tot de uitbestede activiteiten en in staat te worden 
gesteld hun controles uit te oefenen. De instelling zal de nodige voorzieningen treffen 
om zich hiervan te verzekeren. 

Tot slot dient ook de compliancefunctie met betrekking tot elke uitbestede activiteit 
integraal verzekerd te blijven in hoofde van de uitbestedende instelling. 

Voor zover nodig, dient gepreciseerd dat de instelling, bij de uitbesteding van 
interneauditactiviteiten, bijzondere aandacht dient te besteden aan de strikte naleving 
van de principes vervat in deze circulaire. Die principes zijn trouwens al vermeld in 
punt 3.8. van hoofdstuk I van afdeling 1 van deze circulaire over de 
interneauditfunctie. 

Principe nr. 9 : revisoraal en prudentieel toezicht 

De CBFA en de commissaris, erkend revisor moeten, met het oog op de uitoefening 
van hun toezichtstaken, te allen tijde en ongehinderd toegang krijgen tot de 
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uitbestede activiteiten en hierop hun controles kunnen uitoefenen, inclusief controles 
ter plaatse. De instelling zal de nodige voorzieningen treffen om zich hiervan te 
verzekeren. 

De uitbesteding mag een efficiënte controle van de jaarrekening door de commissaris, 
erkend revisor en de tijdige en correcte indiening van de wettelijke en reglementaire 
rapporteringen en de boekhoudkundige en statistische staten niet in het gedrang 
brengen.  

Als de commissaris, erkend revisor zich voor zijn controles laat bijstaan door derden, 
blijft hij integraal verantwoordelijk voor de uitgeoefende controles. Bij de uitbesteding 
van de boekhouding dient de commissaris, erkend revisor bovendien een schriftelijke 
verklaring voor te leggen waaruit blijkt dat de uitbesteding in overeenstemming is met 
artikel 11 van het koninklijk besluit van 26 september 200510 en de bepalingen van de 
boekhoudwetgeving11. De instelling zal hiertoe de nodige maatregelen nemen in 
samenspraak met haar commissaris, erkend revisor. 

Principe nr. 10 : toepasselijkheid van het Belgisch wettelijk en reglementair kader 

De uitbesteding mag geen afbreuk doen aan de naleving door de instelling van de 
regels waaraan zij in België is onderworpen. Zij mag evenmin tot gevolg hebben dat 
andere dan de afgesproken rechtsregels van toepassing worden op haar relatie met de 
cliënten. Dit zal bijzondere aandacht vergen bij de uitbesteding van diensten of 
activiteiten met betrekking tot belangrijke functies, zoals het beheer van de 
afwikkelings-/leveringssystemen, de effectenadministratie of de boekhouding, naar 
het buitenland. 

3. GRENSOVERSCHRIJDENDE UITBESTEDING 

Bijzondere problemen kunnen rijzen indien activiteiten worden uitbesteed aan 
ondernemingen die buiten de landsgrenzen zijn gevestigd. In dat geval blijven dezelfde 
prudentiële bekommernissen onverminderd gelden. 

De instelling moet de diensten van de CBFA daarover vooraf infomeren en met hen 
overleggen. 
 
 

* 

*     * 

                                                 
10  Artikel 11 bepaalt dat het hoofdbestuur in België gevestigd moet zijn. 
11  Artikel 18 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 bepaalt dat de bankboekhoudregels bij 

analogie van toepassing zijn op de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen. 
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WOORD VOORAF 

Conform artikel 10 van het koninklijk besluit van 26 september 2005 dienen de 
vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen alle 
redelijke maatregelen te nemen om de continuïteit en de regelmatigheid van hun 
activiteiten en hun diensten te waarborgen. Daartoe zullen zij gebruik maken van 
passende en evenredige systemen, middelen en procedures. Bovendien moeten zij zorgen 
voor passende structurele maatregelen en urgentieplannen om het hoofd te kunnen 
bieden aan verstoringen van hun werking of betekenisvolle tekortkomingen in hoofde 
van deelnemers aan het vereffeningssysteem. 

De betrokken instellingen die als kritiek worden beschouwd voor de goede werking van 
het Belgisch financieel systeem, dienen ook de specifieke aanbevelingen van het Comité 
voor Financiële Stabiliteit (“CFS”) na te leven die werden goedgekeurd tijdens de CFS-
vergadering van 18 oktober 2004. 

Een aangepast bedrijfscontinuïteitsbeleid is in dit verband een noodzakelijk instrument 
om deze doelstellingen te realiseren. De geviseerde instellingen dienen de nodige 
maatregelen te nemen om hun organisatie op dat vlak te vervolledigen of te verbeteren. 

Deze afdeling somt een aantal criteria op – vertaald als gezonde beheerpraktijken – aan de 
hand waarvan de CBFA het bedrijfscontinuïteitsbeleid zal toetsen van de 
vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen die 
onder haar toezicht staan krachtens artikel 23 van de wet van 2 augustus 2002. 

De inhoud van deze afdeling loopt parallel met de inhoud van circulaire PPB 2005/2 die 
de CBFA eerder naar de kredietinstellingen, de verzekeringsondernemingen, de 
beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve 
belegging heeft gestuurd. 

De CBFA verwacht van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen dat zij hun bedrijfscontinuïteitsbeleid evalueren in het licht van 
de in deze circulaire vermelde gezonde beheerpraktijken en bepalen welke maatregelen 
zo nodig moeten worden genomen, en binnen welke termijn, om hun organisatie ter zake 
aan te passen. 
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1. Definities en specifiek toepassingsgebied 

1.1. Definitie 

 

Voor de toepassing van deze circulaire wordt verstaan onder : 

 bedrijfscontinuïteit : de doelstelling om de dienstverlening en de 
activiteiten in alle omstandigheden een ongestoord 
verloop te laten kennen ; 

 bedrijfscontinuïteitsbeleid : de vastlegging van een 
bedrijfscontinuïteitsstrategie en van een 
uitvoeringsbeleid dat erop gericht is om alle 
redelijke maatregelen te nemen om de 
bedrijfscontinuïteit te verzekeren ; 

 bedrijfscontinuïteitsplanning : het plannings- en voorbereidingsproces dat, ter 
uitvoering van het bedrijfscontinuïteitsbeleid, 
uitmondt in een bedrijfscontinuïteitsplan ; 

 bedrijfscontinuïteitsplan, 
verkort “BCP” : 

een verzameling van procedures en documentatie 
die worden ontwikkeld, in een coherent geheel 
worden samengebracht en ter beschikking worden 
gehouden voor het geval zich een niet-geplande 
onderbreking voordoet. 

 

1.2. Verduidelijkingen bij het algemeen toepassingsgebied van deze circulaire 

1.2.1. Ratione personae 

De gezonde beheerpraktijken zijn relevant, ongeacht de omvang of de aard van de 
activiteiten van de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen, hoewel de gevolgen van onderbrekingen voor elk bedrijf erg 
verschillend kunnen zijn. Daarom moet elke instelling haar specifieke kenmerken 
vertalen in een passend en evenredig bedrijfscontinuïteitsbeleid, onder meer op het vlak 
van de doelstellingen, de planning en de ingezette middelen om die doelstellingen te 
verwezenlijken. 

Voor de instellingen die deel uitmaken van een groep, kan de groepsdimensie een 
belangrijke rol spelen bij de definitie en de concrete invulling van hun 
bedrijfscontinuïteitsbeleid. Dergelijke instellingen moeten in dat geval aantonen dat de 
groepsgewijze organisatie geen afbreuk doet aan de deugdelijkheid van hun 
bedrijfscontinuïteitsbeleid. 

In dat verband wordt er nogmaals aan herinnerd dat de CBFA van de betrokken 
instellingen verwacht dat zij de specifieke CFS-aanbevelingen naleven. 
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1.2.2. Ratione materiae 

De gezonde beheerpraktijken dienen de instellingen in staat te stellen het hoofd te bieden 
aan ernstige en niet-geplande onderbrekingen van het bedrijf als gevolg van, onder 
andere, computerpannes, computervirussen en cybercriminaliteit, van ongevallen, 
omvangrijke sociale onrust, bomalarm, fraude, sabotage, terrorisme en natuurrampen, 
alsook van het uitvallen van nutsvoorzieningen (telecommunicatie, elektriciteit, aardgas, 
water, …).  

Oorlogsdaden en gelijktijdige, tegen de instelling gerichte terroristische aanslagen op 
diverse, van elkaar verwijderde locaties, alsook de snelle en grootschalige verspreiding van 
besmettelijke dodelijke ziekten vallen buiten het toepassingsgebied van de gezonde 
beheerpraktijken. Ook de onderbrekingen van de dienstverlening en de activiteiten die de 
instelling zelf heeft gepland en waarvan zij cliënten, gebruikers of andere betrokkenen in 
kennis heeft gesteld (bijvoorbeeld wegens verhuizing, onderhoudswerkzaamheden aan 
haar infrastructuur, …), blijven buiten beschouwing. 

Onverminderd de specifieke kenmerken van elke instelling, houdt de 
bedrijfscontinuïteitsplanning rekening met scenario’s zoals : 

 de gehele of gedeeltelijke vernietiging en/of onbereikbaarheid van 
bedrijfsgebouwen ; 

 de onbeschikbaarheid van 

− kritieke bedrijfsfuncties en –systemen ; 

− personen die de effectieve leiding van de onderneming in handen 
hebben ; 

− kritieke knowhow en personeel dat een sleutelrol vervult ; 

 de verdwijning of beschadiging van gegevens ; 

 de schade aan of het uitvallen van belangrijke infrastructuren (IT, 
transport,…) of nutsvoorzieningen ; 

 het wegvallen van belangrijke wederpartijen en dienstverleners. 

Waar toepasselijk, worden de volgende elementen in de planning geïntegreerd : 

 centrale en elders gevestigde bedrijfseenheden, alsook buitenlandse 
vestigingen van de instelling die van kritiek belang zijn voor de werking van 
de Belgische vestiging, of vice versa ; 

 ondersteunende functies ; 

 centrale en gedecentraliseerde ICT-systemen, gegevensbanken en software ; 
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 telecommunicatie- en datacommunicatiekanalen, met bijzondere aandacht 
voor verbindingen met financiële markten, multilaterale handelsfaciliteiten, 
centrale tegenpartijen, verrekenings- en vereffeningsinstellingen, belangrijke 
wederpartijen en distributienetwerken ; 

 aan derde dienstverleners uitbestede diensten. 

 

2. Vastlegging van een bedrijfscontinuïteitsbeleid door elke instelling 

 

Elke instelling beschikt over een aangepaste bedrijfscontinuïteitsstrategie en een 
aangepast bedrijfscontinuïteitsbeleid. Rekening houdend met de aard, de omvang en de 
complexiteit van haar bedrijf, moet zij haar organisatie zo opzetten dat zij haar kritieke 
bedrijfsfuncties, bij een ernstige en niet-geplande bedrijfsonderbreking, kan behouden of 
zo spoedig mogelijk herstellen en op die manier haar normale dienstverlening en 
activiteiten binnen een redelijke tijdspanne kan hervatten. 
 
De hoogste leiding van de instelling (in principe de raad van bestuur) keurt deze strategie 
en de krachtlijnen van het bedrijfscontinuïteitsbeleid goed en ziet erop toe dat de 
personen die belast zijn met de uitvoerende leiding, de nodige stappen ondernemen om 
deze nader uit te werken en toe te passen. Periodiek en minstens eenmaal per jaar brengt 
de uitvoerende leiding verslag uit bij de hoogste leiding over de bedrijfscontinuïteit in het 
algemeen en over de werking en de doeltreffendheid van de bedrijfscontinuïteitsplanning 
en het BCP in het bijzonder. In voorkomend geval, wordt één lid van de uitvoerende 
leiding belast met de coördinatie en de rapportering. 

De strategie en de krachtlijnen van het beleid hebben onder andere betrekking op de 
volgende punten : 

 het sensibiliseren van de instelling op alle niveaus over het belang van de 
bedrijfscontinuïteit en van het BCP ; 

 het identificeren van de kerndienstverlening en van de kritieke 
bedrijfseenheden, -functies en -systemen van de instelling ; 

 het bepalen van de maximumduur die de instelling aanvaardt om haar kritieke 
bedrijfseenheden, -functies en -systemen opnieuw beschikbaar te stellen na 
een niet-geplande onderbreking ; 

 de vastlegging van de aanvaardbaar geachte vermindering van de 
dienstverlening aan derden, en de toelaatbare tijdshorizon voor de hervatting 
van de normale dienstverlening en bedrijfsactiviteit na een niet-geplande 
onderbreking ; 

 het bepalen van de verantwoordelijkheden en de rapporteringslijnen inzake 
bedrijfscontinuïteit ; 

 het toepassen van preventieve en risicoreducerende maatregelen ; 
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 het toekennen van het budget en de middelen. 

De interneauditfunctie neemt de werking en de toepassing van het 
bedrijfscontinuïteitsbeleid en van het BCP van de instelling op in haar auditplan en -
werkzaamheden en evalueert die. Daartoe worden passende auditprogramma’s en -
technieken ingezet. 

 

3. Invulling van het bedrijfscontinuïteitsbeleid 

3.1. Analyse van de discontinuïteitsrisico’s en de kwetsbaarheid van de instelling  

Aan de hand van de voornoemde principes analyseert de instelling de 
discontinuïteitsrisico’s en de verschillende scenario’s die op haar van toepassing zijn. Waar 
mogelijk, worden in een bedrijfsimpactanalyse de gevolgen gekwantificeerd die de 
onderkende risico’s en scenario’s in de praktijk hebben voor de cliënten, de wederpartijen, 
de markten, het personeel, of, op het niveau van de interne diensten, voor de financiële 
positie of de reputatie van de instelling. 

 

3.2. Uitwerking van continuïteits- en herstelmaatregelen 

De instelling werkt, in functie van de vastgelegde strategie en de krachtlijnen als bedoeld 
in punt 2, gedetailleerde bedrijfscontinuïteitsmaatregelen uit om de nagestreefde 
doelstellingen te kunnen verwezenlijken. 

Het BCP is hiervan het concrete resultaat en omvat dus de maatregelen, procedures, 
informatie, enz. die nodig zijn om de gevolgen van een ernstige en niet-geplande 
bedrijfsonderbreking op te vangen en te beheren. 

Het BCP, dat doorgaans verschillende deelplannen telt, moet voldoende gedetailleerd en 
gebruiksvriendelijk zijn in functie van de aard, de omvang en de complexiteit van het 
bedrijf, worden meegedeeld aan de betrokken medewerkers en worden bijgehouden op 
verschillende locaties, ook op plaatsen die niet als kritiek worden beschouwd. 

Het BCP is samengesteld uit de volgende onderdelen : 

a) crisismanagement : dit onderdeel handelt over de beslissingsstructuren 
(bijvoorbeeld crisismanagementcomité) en de procedures die in werking 
treden bij ernstige en niet-geplande bedrijfsonderbrekingen, met vermelding 
van alle personen die daarin een rol spelen, en hun respectieve 
verantwoordelijkheden, alsook van de rapporteringswijze en de te stellen 
prioriteiten. 

b) communicatie : dit onderdeel behandelt de procedures en de respectieve 
verantwoordelijkheden op het vlak van de communicatie met het personeel, 
de toezichthouders (CBFA, NBB, …), de media, de markten, de belangrijke 
wederpartijen en de cliënten. 
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c) recuperatie van kritieke documentatie : dit onderdeel handelt over het behoud 
of de recuperatie van alle kritieke documenten en contracten door middel van 
kopie, scanning, bewaring op andere locaties (met eventueel de mogelijkheid 
tot raadpleging op afstand), … Uiteraard geldt dit ook voor het BCP, voor 
overeenkomsten en “service level agreements” met dienstverleners die, bij een 
bedrijfsonderbreking, moeten tussenkomen, alsook voor de nodige 
procedureboeken, ICT-licenties en handleidingen. 

d) menselijk potentieel en uitrusting : onverminderd de uitvoering van de 
toepasselijke maatregelen om het personeel bij een ramp passend te 
beschermen, handelt dit onderdeel over de vastlegging van de manier waarop 
kritiek personeel op de afgesproken locaties kan worden gebracht en daar kan 
functioneren (kantoren, uitrusting en bevoorrading, …). Ook het beroep dat 
wordt gedaan op uitzendkrachten of externe specialisten, kan hier aan bod 
komen. 

e) herstel van de kritieke bedrijfsfuncties : dit onderdeel behandelt de procedures 
voor de verschillende bedrijfsfuncties en –processen die, bij een 
bedrijfsonderbreking, moeten worden behouden of hersteld overeenkomstig 
de ter zake vastgelegde vereisten (zie punt 2). Deze planning moet eenvoudig, 
duidelijk en gestructureerd zijn (checklisten, “step-by-step”-procedures), zodat 
die ook kan worden begrepen en uitgevoerd door personen die ter zake 
minder deskundig zijn. In dat verband dient ook rekening te worden 
gehouden met de mogelijke vervlechting van bepaalde bedrijfsactiviteiten, 
met kritieke knooppunten (zogenaamde “single points of failure”) en met de 
afhankelijkheid van andere interne of externe partijen. Het kan ook 
aangewezen zijn om manuele procedures te voorzien voor het geval de ICT-
ondersteuning van de onderneming niet beschikbaar is. 

Indien de aard, de omvang en de complexiteit van haar activiteiten dit vereist, 
dient de instelling over de mogelijkheid te beschikken om uit te wijken naar 
één of meer uitwijkcentra op afstand (voor de kenmerken van een 
uitwijkcentrum en de afstand ten aanzien van het bedrijfscentrum, zie mutatis 
mutandis punt (f) en bijlage 1 bij deze afdeling). 

f) informatie- en telecommunicatietechnologie (“ICT”) : dit onderdeel behandelt 
de procedures die aangeven wanneer, waar, hoe en in welke volgorde kritieke 
ICT-systemen en -bestanden worden hersteld of opnieuw aangemaakt ingeval 
van verlies, beschadiging of vernietiging. Aangezien de aanwezigheid van 
kritieke medewerkers niet kan worden gegarandeerd bij een niet-geplande 
onderbreking, dienen deze procedures zodanig te zijn opgesteld dat ze ook 
door andere, in voorkomend geval, minder ervaren personen kunnen worden 
uitgevoerd. 

Indien de aard, de omvang en de complexiteit van het bedrijf dit vereist, 
voorziet het plan in de uitrusting van één of meer beveiligde uitwijkcentra op 
afstand voor de kritieke ICT-systemen met de volgende kenmerken : 

i. het uitwijkcentrum is gelegen op een voldoende geografische afstand 
van het ICT-bedrijfscentrum van de instelling ; die afstand wordt 
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verantwoord op basis van een objectieve risicoanalyse die wordt 
gemaakt met inachtneming van de criteria waarvan sprake in bijlage 1 
bij deze afdeling ; 

ii. in het uitwijkcentrum is voldoende plaats voor hardware en personeel ; 

iii. de nodige apparatuur, bestanden, software en informatie zijn 
permanent aanwezig om het ICT-herstel te verwezenlijken conform de 
vooropgestelde vereisten ; 

iv. het centrum is uitgerust met de noodzakelijke ICT-randapparatuur 
zoals koelsystemen, stroomvoorziening, monitoringsystemen, … ; 

v. het centrum heeft toegang tot aangepaste telecommunicatiesystemen en 
nutsvoorzieningen die ontdubbeld zijn van de systemen en de 
voorzieningen die worden gebruikt door het ICT-bedrijfscentrum van 
de instelling ; 

vi. de fysieke en ICT-beveiligingsmaatregelen moeten zowel bij de 
onderbreking als tijdens de herstelfase op een voldoende wijze worden 
gehandhaafd. 

 

3.3. Tests, evaluatie en aanpassing 

3.3.1. Tests 

De doelmatigheid van het BCP en zijn onderdelen, inzonderheid van het onderdeel over 
de uitwijkcentra op afstand, wordt gecontroleerd aan de hand van passende tests waarvan 
de inhoud, de diepgang en de frequentie evenredig zijn met hun belang, hun 
veranderlijkheid en hun complexiteit. Belangrijke en complexe plannen waarvan de 
handelingen en reflexen veel oefening vergen, worden minstens éénmaal per jaar getest. 
Onderdelen van plannen die van kritiek belang zijn, kunnen frequenter worden getest. 

Deze tests streven er ook naar de paraatheid van het personeel en de bewustwording van 
het belang van de bedrijfscontinuïteit binnen de instelling aan te scherpen en stellen de 
personeelsleden in staat om de taken die hen tijdens een ernstige en niet-geplande 
onderbreking zijn toevertrouwd, te leren kennen en uitvoeren. 

De tests zijn voldoende relevant ten aanzien van de geteste hypotheses en scenario’s, 
onder meer wat de omstandigheden en de activiteitsvolumes betreft. 

De tests en de resultaten worden gedocumenteerd en geanalyseerd, en leiden, waar nodig, 
tot de aanpassing van het bedrijfscontinuïteitsbeleid en het BCP. 

 

3.3.2. Wijzigingen 

Betekenisvolle wijzigingen die de instelling aanbrengt in haar organisatie, 
dienstverlening, activiteitenprogramma en ICT, zijn aanleiding om het passende karakter 
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van de bestaande bedrijfscontinuïteitsvoorzieningen en het BCP te onderzoeken en om 
dit, zo nodig, aan te passen met toepassing van de hierboven beschreven regels. 

De betrokken kritieke bedrijfseenheden en -functies staan in voor een geregeld nazicht 
van hun bedrijfscontinuïteitsvoorzieningen en van hun gedetailleerde procedures om deze 
aan te passen aan de wijzigingen die zich in hun werking voordoen (personeel, 
communicatiemiddelen, systemen, …). 

 

4. Betrokkenheid van externe dienstverleners 

De instelling die, voor bepaalde onderdelen van haar bedrijfscontinuïteit, een beroep doet 
op externe dienstverleners, neemt alle redelijke stappen om zich ervan te verzekeren dat 
de afgesproken dienstverlening beschikbaar is wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld door te 
zorgen voor een passende geografische afstand tussen de uitwijkcentra en de 
bedrijfscentra (zie bijlage 1 bij deze afdeling), of nog door capaciteitsgaranties op te nemen 
in de uitbestedingsovereenkomst. 

Voor dit aspect en andere aandachtspunten inzake uitbesteding wordt ook verwezen naar 
afdeling 2 van deze circulaire over de gezonde beheerpraktijken inzake uitbesteding. 

 

*** 
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Bijlage 1 bij Afdeling 3 : Criteria voor de bepaling van de minimumafstand 
tussen ICT-centra en -uitwijkcentra 

 

Gezien de grote verscheidenheid aan risicoprofielen dienen alle vereffeningsinstellingen 
en alle met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen zelf hun risico’s te 
evalueren en op grond hiervan de passende minimumafstand te bepalen tussen hun ICT-
centra en hun uitwijkcentra voor kritieke ICT-systemen. Daarbij dienen minstens de 
onderstaande punten in aanmerking te worden genomen : 

 de mogelijke verwoesting van volledige “datacenters” en bedrijfscentra, inclusief het 
verlies van sleutelpersonen ; 

 de geologische en meteorologische gevaren (overstromingen, aardbevingen, enz.) ; zo 
zou het bijvoorbeeld onaanvaardbaar zijn dat alle “datacenters” worden gevestigd in 
eenzelfde, aan overstromingen blootgestelde zone ; 

 de omgevingsrisico’s (nabijheid van industriële activiteiten met een hoog risicoprofiel, 
luchthavens, ambassades, overheidsinstellingen en militaire installaties, enz.) ; zo 
moeten de “datacenters” bijvoorbeeld verder van elkaar verwijderd zijn indien één 
ervan is gelegen in de buurt van een kerncentrale of van een mogelijk doelwit van 
terroristische aanslagen, zoals de vestigingen van internationale instellingen ; ook 
voor “datacenters” die zich in grote agglomeraties bevinden en in zones met een 
gevaarlijke industriële activiteit moet, gelet op dat risico, een grotere 
veiligheidsafstand worden ingebouwd ; 

 de mogelijke onbereikbaarheid van de “datacenters” en bedrijfsgebouwen door sociale 
onrust, ontruimingen, veiligheidsperimeters, verwoesting of oververzadiging van de 
toegangswegen ; er moet worden vermeden dat het uitwijkcentrum enkel bereikbaar 
is via een toegangsweg die versperd kan raken wanneer zich een incident voordoet in 
het primaire ICT-centrum ; 

 de schade door een terroristische aanslag op kritieke infrastructuur of tegen een 
kritieke financiële instelling of haar omgeving ; 

 de schade aan de onmiddellijke omgeving en aan de nutsvoorzieningen ; in dit kader is 
het van essentieel belang dat de ICT-centra en de uitwijkcentra nutsvoorzieningen 
benutten zonder “single points of failure" die geografisch voldoende van elkaar zijn 
verwijderd om niet door eenzelfde plaatselijk incident te worden getroffen ; in 
landelijke gebieden waar het netwerk van nutsvoorzieningen minder vertakt en 
redundant is, zou de minimale veiligheidsafstand tussen de “datacenters” groter 
moeten zijn dan in de agglomeraties of industriezones met een wijdvertakt en 
redundant netwerk. 

 

* 
*     * 

53/53 


