COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN
Prudentieel Beleid

Brussel, 22 juni 2004
PPB/356
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Steeds meer doen ondernemingen, in hun streven naar een meer efficiënte organisatie, een
beroep op uitbesteding van bepaalde activiteiten. Ook in de financiële sector is deze trend
onmiskenbaar aanwezig. De concentratiebeweging in de sector, in het bijzonder het ontstaan
van financiële groepen en conglomeraten, heeft deze beweging sterk in de hand gewerkt.
Terwijl uitbesteding, onder goede omstandigheden, kan bijdragen tot een beter beheer door
voor bepaalde functies een beroep te doen op derden met grotere deskundigheid en
schaalgrootte, vermindert zij geenszins de verantwoordelijkheid van de leiding om bij alle
activiteiten de principes van gezond bedrijfsbeheer in acht te nemen. Het behoort dan ook tot
de opdracht van de bestuursorganen van elke onderneming om inzake uitbesteding van
activiteiten een passend beleid te voeren, inzonderheid met het oog op het in stand houden
van een aangepaste organisatie.
De aangepaste organisatie van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en het
toezicht hierop zijn inderdaad de hoekstenen van het prudentieel toezicht (zie artikel 20 van
de wet van 22 maart 1993 en artikel 62 van de wet van 6 april 1995). In het licht van deze
bepalingen heeft de CBFA zich beraden over de vraag welke beheerspraktijken aanbeveling
verdienen voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, die tot uitbesteding
overgaan. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat noch de interne controle van de
instelling of de kwaliteit van het extern toezicht, noch de bescherming van de cliënten door
uitbesteding van activiteiten in het gedrang mogen komen.
Het Directiecomité heeft op basis van de principes die werden uitgewerkt in overleg tussen
alle Europese toezichthouders, een aanbeveling geformuleerd en dringt erop aan dat
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, die tot uitbesteding overgaan, hun beleid en
praktijk op deze aanbeveling zullen afstemmen.
Met dank bij voorbaat voor uw samenwerking.
Hoogachtend,
De Voorzitter,

E. Wymeersch.
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