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Geachte Confrater,

Betreft: Herstructurering Werkgroepen IREFI – Oproep tot kandidaten

De Bestuursraad heeft recentelijk een analyse uitgevoerd van de momenteel bestaande
werkgroepen en stelt voor twee van de bestaande werkgroepen te ontbinden met name de
werkgroepen “Covered Bonds” en “AQR”. Deze ad hoc werkgroepen werden opgericht voor de
behandeling van specifieke topics en zijn momenteel niet meer actief.

Hierna volgt de nieuwe indeling van de werkgroepen:

Algemene werkgroepen (sectoroverschrijdend)
- Beroepsuitoefening, Normen en Circulaires
- IFRS en Boekhoudnormen

Werkgroepen in relatie met de NBB
- Kredietinstellingen
- Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
- Betalingsinstellingen en Instellingen voor Elektronisch Geld

Werkgroepen in relatie met de FSMA
- ICB’s, Beheervennootschappen van ICB’s en Gereglementeerde Vastgoedvennootschappen
- Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening
- Rules of Conduct1

Net  als  in  het  verleden  is  het  mogelijk  dat  de  Bestuursraad  bijkomend  ad  hoc  werkgroepen  kan
oprichten voor de behandeling van bepaalde topics die niet aan de bestaande werkgroepen kunnen
worden toegewezen.

1 Nieuwe benaming voor de werkgroep MiFID daar de activiteiten van de werkgroep ruimer zijn dan enkel de
MiFID-gedragsregels.
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Afhankelijk de graad van urgentie en de relevantie van de topic voor het beroep kan de Bestuursraad
beslissen geen voorafgaandelijke oproep tot kandidaten aan de leden te richten.

De leden die interesse hebben deel te nemen aan de werkzaamheden van één of meerdere
werkgroepen kunnen zich hiervoor tot uiterlijk 27 maart 2015 kandidaat stellen bij Virgile Nijs
(virgile.nijs@gmail.com) die de kandidaturen zal centraliseren en overmaken aan de Bestuursraad.

Uit efficiëntieoverwegingen wordt getracht het aantal deelnemers per werkgroep te beperken (in
principe één effectief lid per kantoor). De personen die reeds deel uitmaken van een werkgroep
dienen hun interesse te herbevestigen.

De Bestuursraad heeft voor de werking van de werkgroepen een Code of Conduct opgesteld. Een
kopie van deze Code of Conduct is bijgevoegd in bijlage bij dit bericht. Het is belangrijk dat de
personen die zich kandidaat stellen voor een werkgroep de principes van deze code onderschrijven.

De leden voor de sectoroverschrijdende werkgroep “Beroepsuitoefening, Normen en Circulaires”
zullen, in principe, gerekruteerd worden uit de sectorspecifieke werkgroepen. De leden dienen zich
derhalve geen kandidaat te stellen voor deze werkgroep.

De Bestuursraad heeft tevens beslist dat in ieder van de werkgroepen minstens één lid van de
Bestuursraad zetelt. De toewijzing van de bestuursleden aan de werkgroepen zal in een latere fase
gebeuren.

De Bestuursraad hoopt, net als in het verleden, blijvend te kunnen rekenen op een actieve
medewerking van haar leden in de diverse werkgroepen.

Gelieve ter informatie in bijlage een document te vinden met de bestaande werkgroepen en hun
samenstelling. Zoals eerder aangegeven dienen de personen die reeds deel uitmaken van een
werkgroep hun interesse herbevestigen.

Aarzel niet mij, een ander Bestuurslid of Virgile Nijs te contacteren mocht u aangaande de inhoud
van dit bericht vragen of bedenkingen hebben.

Met de meeste hoogachting,

Jean-François Hubin,
Voorzitter

Bijlagen:

- Bijlage 1 Code of Conduct werkgroepen
- Bijlage 2 Samenstelling van de bestaande werkgroepen
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