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ALGEMEEN BELEID INZAKE RISICOBEHEER 

Versie goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 28 juni 2022 en in werking 

getreden op 1 augustus 2022 

 

ARTIKEL 1. 

Het risicobeheer van Agicoa Europe Brussels CV ("AEB") omvat een beoordeling van alle risico's die 

een directe invloed hebben op haar strategische en operationele doelstellingen en de invoering van een 

beheersysteem dat identificatie van deze risico's in een vroeg stadium waarborgt, zodat het management 

de risico's met passende maatregelen kan inperken. 

ARTIKEL 2. 

De volgende grote risico's moeten bij de beoordeling in aanmerking worden genomen, zonder dat deze 

lijst beperkend is: 

a. Financiële risico's (liquiditeitsrisico, kredietrisico, aggregatierisico, valutarisico, 

belastingrisico, andere financiële risico's) ; 

b. Personeelsgerelateerd risico (risico van afhankelijkheid van personeel op sleutelposities en 

gebrek aan opvolgingsplanning); 

c. IT-risico's risico's verbonden aan de informatietechnologieën, risico's bij disaster recovery, 

risico’s verbonden aan IT-projecten); 

d. Licentie- en inningsrisico (risico bij de uitoefening van lopende overeenkomsten, risico bij de 

inningen door externe collectieve beheersinstanties, enz.); 

e. Geschillenrisico (risico in verband met alle geschillen en potentiële geschillen waarbij AEB 

betrokken is); 

f. Uitkerings- en inningsrisico (alle materiële risico's in verband met uitkeringen overeenkomstig 

het goedgekeurde plan en de uitkeringsregels van AEB); 

g. Compliancerisico (risico met betrekking tot de naleving van de toepasselijke wet- en 

regelgeving); 

h. Risico verbonden aan de operationele structuur (risico in verband met de operationele structuur 

en praktijken van AEB); 

i. Strategisch risico (risico in verband met de verwezenlijking van het doel en de mandaten van 

van AEB); 

j. Reputatierisico (risico dat de reputatie van AEB op nationaal en internationaal niveau wordt 

aangetast). 
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ARTIKEL 3. 

De Afgevaardigd bestuurder/Algemeen directeur legt over zijn evaluatie verantwoording af in een 

risicorapport, waarin het volgende wordt aangegeven: 

a. De belangrijkste risico's die momenteel een directe impact hebben op de strategische en 

operationele doelstellingen van AEB; en  

b. Zijn aanbevelingen (d.w.z. de ontwikkeling/uitvoering van strategieën voor risicobeheersing en 

latere interne controles).  

ARTIKEL 4. 

De Afgevaardigd bestuurder/Algemeen directeur legt regelmatig risicoverslagen voor aan de Raad van 

bestuur.  

ARTIKEL 5. 

De Raad van bestuur beoordeelt de risico's, doet aanbevelingen en bepaalt de strategische koers van 

AEB bij de jaarlijkse financiële controle.  

ARTIKEL 6. 

De Afgevaardigd bestuurder/Algemeen directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de door de 

Raad van bestuur goedgekeurde aanbevelingen en voor de opvolging van een strikt risicobeheer.  

ARTIKEL 7. 

De Raad van bestuur is verantwoordelijk voor de controle van het beheer van alle risico's en voor het 

toezicht op de Afgevaardigd bestuurder/Algemeen directeur. 

ARTIKEL 8. 

Elke wijziging aan dit Algemeen beleid inzake risicobeheer moet door de algemene vergadering worden 

goedgekeurd. 
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