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Brussel, 13 november 2006 
PPB/208 

 
 

T.a.v. de beheervennootschappen van ICB’s, de vereffeningsinstellingen en 
gelijkgestelden, de financiële holdings en de gemengde financiële holdings 

 

 
 
 

Geachte mevrouw, Geachte heer, 

Het koninklijk besluit van 24 september 2006 tot goedkeuring van het reglement van de Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 22 augustus 2006 tot wijziging van haar 
reglement van 9 juli 2002, is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2006. 

Naar aanleiding van die publicatie bezorgen wij u als bijlage bij deze brief circulaire  
PPB-2006-13-CPB-CPA van 13 november 2006. In die circulaire geeft de CBFA een overzicht van 
en toelichting bij de regels ter omkadering van de uitoefening van externe functies door de leiders 
van gereglementeerde financiële instellingen, en gaat zij dieper in op de overlegging van informatie 
door gereglementeerde instellingen via een door haar speciaal daartoe ontwikkeld extranet dat de 
naam “eManex” meekreeg.  

Bij die circulaire zijn twee documenten gevoegd : een officieuze coördinatie van het reglement van 
9 juli 2002, inclusief de daarin aangebrachte wijzigingen door het reglement van 22 augustus 2006, 
en het technisch protocol waarin de technische aspecten van eManex worden toegelicht. 

Wij vestigen er echter uw aandacht op dat de bijgevoegde circulaire pas volledig van toepassing zal 
worden op de datum van inwerkingtreding van voornoemd CBFA-reglement van 22 augustus 2006, 
i.e. op 2 januari 2007. Die termijn is vooral bedoeld om de gereglementeerde ondernemingen 
waarop die wettelijke en reglementaire omkadering voor het eerst van toepassing is, de nodige tijd 
te bieden om zich voor te bereiden op de volledige tenuitvoerlegging daarvan. Daarom ook 
verzoeken wij u nu alvast de nodige stappen te ondernemen. 

Om u te helpen die tenuitvoerlegging zo vlot mogelijk te laten verlopen, nodigen wij u graag uit 
voor de informatiesessie die wij op 19 december 2006 van 10.00 uur tot 12.00 uur organiseren in 
het Auditorium van de Nationale Bank, Warmoesberg 61, 1000 Brussel. Tijdens die 
informatiesessie zullen wij de geldende wettelijke en reglementaire regeling nader toelichten en een 
demonstratie geven van de applicatie eManex zoals u die vanaf 2 januari 2007 zal kunnen 
gebruiken. 

Eveneens in de loop van de maand december zullen wij de ter zake verantwoordelijke leider van 
elke betrokken instelling via de post de gedetailleerde handleiding bezorgen over het gebruik van 
die applicatie. 
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Om die geïndividualiseerde compact discs optimaal en tijdig te kunnen aanmaken en verdelen, 
verzoeken wij u uiterlijk op vrijdag 1 december aanstaande een e-mail te sturen naar het adres van 
het departement van de CBFA dat belast is met het toezicht op uw instelling, naar gelang het geval, 
cpb.ebd@cbfa.be, cpb.int@cbfa.be of cpb.sys@cbfa.be, met daarin de identiteit van de 
verantwoordelijke leider die binnen uw instelling is aangesteld conform punt II.b) van de circulaire, 
meer bepaald zijn naam, voorna(a)m(en) en functie(s) binnen uw instelling. 

Voor een vlotte organisatie van de informatiesessie op 19 december 2006 verzoeken wij u ons 
eveneens via e-mail te laten weten of uw instelling die dag vertegenwoordigd zal zijn en, zo ja, 
door hoeveel personen (het maximum aantal toegelaten deelnemers per instelling is vastgesteld op 
2). 

Wij willen van de gelegenheid ook gebruik maken om u er nu al van op de hoogte te brengen dat de 
doelstellingen en de functies van het extranet eManex in de loop van de komende maanden wellicht 
nog uitgebreid zullen worden. Sinds zij op 2 januari 2003 ter beschikking is gesteld van de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen heeft deze applicatie immers haar efficiëntie 
bewezen. In de huidige stand van zaken blijft zij echter in hoofdzaak bedoeld voor de overlegging 
door de gereglementeerde instellingen aan de CBFA van de nodige informatie over de externe 
functies die door hun leiders worden uitgeoefend. Er wordt met andere woorden op dit moment 
over nagedacht om de werking van de applicatie op korte termijn uit te breiden tot andere 
domeinen, zoals de informatie over de benoeming van nieuwe bestuurders of de aanwijzing van 
verantwoordelijken voor transversale functies, zoals de interne audit en de compliancefunctie. Wij 
zullen u dan ook zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de wijzigingen die in de applicatie 
zullen worden aangebracht om concreet gestalte te geven aan die plannen. 

 

Hoogachtend, 

 

De Voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

E. Wymeersch. 
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