
   Notulen Bestuursraad van 13 oktober 2014 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Institut des Réviseurs Agréés Instituut van de Revisoren Erkend 

pour les Institutions Financières voor de Financiële Instellingen 

Institut Royal Koninklijk Instituut 

Union professionnelle reconnue Wettig erkende beroepsvereniging 

 

Bld E. Jacqmainlaan 135/1 – Brussel B-1000 Bruxelles – Tel. : 02/512.51.36 – Fax. 02/512.78.86 

 

 

 
CDH/14.10.2014 

 

 

SAMENVATING NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE BESTUURSRAAD 

VAN 13 OKTOBER 2014 

 

 

Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van de bestuursraad 

 

Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 16 juni 2014 en 8 september 2014 worden 

goedgekeurd. 

 

Relaties met de FSMA 

 

- Confrater Virgile NIJS brengt verslag uit over het overleg dat plaatsvond op 

3 september 2014 met de FSMA aangaande de erkenningen en meer specifiek: het verloop 

van de toegangsproef, de organisatie van de specifieke en permanente opleidingen, alsook de 

samenstelling van de jury. De heer Marc BIHAIN, secretaris-generaal van het IBR, heeft aan 

dit overleg deelgenomen. 

 

- Confrater Virgile NIJS brengt verslag uit over de specifieke opleiding die door de FSMA op 

8 oktober 2014 georganiseerd werd in het kader van de voorbereiding van de kandidaten.  

 

Relaties met de NBB 

 

De bestuursraad beslist een overleg te organiseren met de NBB (Forum) waarop het IBR 

eveneens zal worden uitgenodigd.  

 

Relaties met het IBR 

Confrater Tom MEULEMAN brengt verslag uit over de vergaderingen van de Raad van het IBR 

van 29 augustus en 26 september 2014.  

 

Bijdrage IREFI publicatie ICCI “Risicobeheer”  

 

De Bestuursraad beslist om positief gevolg te geven op de vraag aan het IREFI om een bijdrage 

te leveren aan betreffende publicatie. 

 

Werkgroepen 

 

- Werkgroep “ICB’s en beheersvennootschappen” 
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Confrater Virgile NIJS brengt verslag uit over het overleg dat plaatsvond op 16 september 

2014 met de FSMA.  

 

- Werkgroep “Verzekeringen” 

 

 Solvency II opleidingen 

 

Confraters Virgile NIJS en Peter TELDERS brengen verslag uit over de vergaderingen die 

op 4 september en 8 oktober 2014 met de NBB hebben plaatsgevonden ter voorbereiding 

van de Solvency II opleidingen. 

 

Gelet op het groot aantal te verwachten deelnemers, wordt beslist de Solvency II 

opleidingen te organiseren in het auditorium van de NBB.  

 

 Advies NBB omzetting van bepalingen Solvency II-richtlijn 

 

De Bestuursraad is van oordeel dat het niet aan het IREFI toekomt om de door de Bank 

gemaakte  keuzes te becommentariëren.  

 

 Deelname van de CDZ aan het overleg NBB – IREFI 

 

De leden van de Bestuursraad nemen kennis van de brief van de heer Laurent GUINOTTE 

aan de Gouverneur van de NBB waarin de CDZ de NBB vraagt deel te mogen nemen aan 

het overleg NBB - IREFI.  

 

- Werkgroep AQR  
 

Confraters Olivier MACQ en Jean-François HUBIN geven toelichting bij de tekst die werd 

voorbereid om de debriefing van 16 oktober 2014 vlot te laten verlopen. De tekst geeft een 

overzicht van enkele lessen die uit de AQR opdracht werden geleerd.  

 

Varia 
 

- Rekeningen per 30 juni 2014. 
 

De Bestuursraad neemt kennis van de rekeningen per 30 juni 2014. 


