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Geachte Confraters,

Betreft:  Actualisering modelverslagen prudentiële rapportering NBB - FSMA

De Bestuursraad heeft met de hulp van de betrokken werkgroepen en het wetenschappelijk
secretariaat de bestaande modelverslagen geactualiseerd en heeft tevens een aantal nieuwe
modelverslagen ontwikkeld ten behoeve van de revisoren die optreden als commissaris bij onder
meer:

- instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening
- alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders.
- gereglementeerde vastgoedvennootschappen

Tevens werd een vrije vertaling gemaakt van de modelverslagen ontwikkeld voor kredietinstellingen
naar Belgisch recht.

De voornaamste aanpassingen aan de bestaande modelverslagen worden in deze mededeling nader
toegelicht.

1. Inleidende opmerkingen

De modelverslagen worden enkel en alleen voor illustratieve doeleinden verstrekt. Het is onmogelijk
alle feiten te beschrijven waarmee de erkende revisoren bij het opstellen van hun verslagen rekening
dienen te houden. De erkende revisoren zullen een beroep moeten doen op hun professionele
oordeelsvorming om te bepalen welk oordeel tot uitdrukking dient te worden gebracht en welke
bevindingen zij onder de aandacht menen te moeten brengen van de toezichthouders.

De Bestuursraad wenst in dit verband tevens te verwijzen naar Bericht IREFI 2015-1 van
19 januari 2015 “Medewerking prudentieel toezicht per einde boekjaar” (Bericht IREFI 2015-1)
waarin onder meer bepaalde aspecten in herinnering worden gebracht inzake de uitwisseling van
informatie tussen de commissarissen/revisoren en de toezichthouders.

Ingevolge de veralgemeende verplichte toepassing van de ISA’s in het kader van de controle van
financiële overzichten en ISRE 2410 in het kader van het beperkt nazicht van tussentijdse financiële
informatie voor de boekjaren afgesloten vanaf 15 december 2014, werden de modelverslagen die
voorzagen in de uitvoering van controles en beperkte nazichten in overeenstemming met de
algemene controlenormen of aanbevelingen van het IBR niet langer opgenomen in de bundel
prudentiële rapportering.
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2. Kredietinstellingen

Zoals reeds aangekondigd in Bericht IREFI 2015-1 stelt de Bank het op prijs mochten de
commissarissen van Belgische kredietinstellingen die onder het rechtstreekse toezicht van de ECB
vallen hun verslagen opstellen in het Engels daar dit de doorstroming van informatie naar de ECB
vergemakkelijkt. Bij uitbreiding heeft de Bank voorgesteld dat de commissarissen van Belgische
banken die dochterondernemingen zijn van buitenlandse banken die onder het rechtstreekse
toezicht van de ECB vallen, eveneens hun verslagen in het Engels opstellen.

De bundel met de modelverslagen prudentiële rapportering NBB bevat een vrije vertaling van de
modelverslagen die ontwikkeld werden voor kredietinstellingen naar Belgisch recht.

3. Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

Zoals reeds aangekondigd in Bericht IREFI 2015-2 heeft de FSMA heeft op 5 februari 2015 circulaire
FSMA_2015_5 uitgebracht aangaande de medewerkingopdracht van de commissarissen bij de
instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening en vraagt de FSMA de erkende revisoren, die optreden
als commissaris bij instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, rekening te houden met
betreffende circulaire bij de uitvoering van de controleopdrachten over het boekjaar 2014.

Het IREFI heeft een aantal modelverslagen ontwikkeld op basis van de modelverslagen die in 2013 in
ontwerp aan de FSMA werden voorgelegd.

De verslagen voorzien enkel in de rapportering van bevindingen voor zover deze door de commissaris
relevant worden geacht in het kader van het prudentieel toezicht. De richtlijnen van de FSMA
bevatten, voor wat de beoordeling van de financiële structuur betreft, elementen die in overweging
dienen genomen te worden en die mogelijk bevindingen opleveren die relevant kunnen zijn in het
kader van het prudentieel toezicht.

De FSMA verwacht dan ook dat de beschrijvende informatie in de verslagen beperkt wordt tot die
informatie die vereist is voor een goed begrip van de bevindingen.

4. Alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders

Zoals reeds aangekondigd in Bericht IREFI 2015-1 voorziet de wet van 19 april 2014 in een uitgebreid
nieuw wettelijk kader voor de alternatieve instellingen voor collectieve belegging (AICB’s) en hun
beheerders. Deze wet voorziet tevens in een medewerking aan het prudentieel toezicht. De FSMA
heeft in dit verband op 19 december 2014 circulaire FSMA_2014_17 uitgebracht aangaande de
medewerkingsopdracht van de commissarissen bij onder meer de beheervennootschappen van ICB’s
en AICB’s.

De bundel modelverslagen prudentiële rapportering FSMA bevat modelverslagen die gebruikt
kunnen worden in het kader van de medewerking aan het prudentieel toezicht van de AICB’s en hun
beheerders. Deze verslagen zijn gebaseerd op de bestaande verslagen ontwikkeld voor ICB’s en hun
beheervennootschappen.
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5. Gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV’s)

Zoals  reeds  aangekondigd  in  Bericht  IREFI  2015-1  voorziet  de  wet  van  12  mei  2014  in  een  nieuw
wettelijk kader voor de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en de mogelijkheid voor de
vastgoedbevaks zich om te vormen tot GVV’s.

Deze wet voorziet tevens in een medewerking aan het prudentieel toezicht. Deze medewerking
omvat naast het beperkt nazicht per einde halfjaar en de controle per einde boekjaar van de
financiële verslagen, tevens in een beoordeling van de interne controlemaatregelen. De FSMA heeft
in dit verband op 19 december 2014 circulaire FSMA_2014_17 uitgebracht aangaande de
medewerkingsopdracht van de commissarissen bij onder meer de GVV’s.

De bundel modelverslagen prudentiële rapportering FSMA bevat modelverslagen die gebruikt
kunnen worden in het kader van de medewerking aan het prudentieel toezicht van GVV’s.

*  *  *  *  *

Aarzel niet mij, een ander Bestuurslid of Virgile Nijs (virgile.nijs@gmail.com) te contacteren mocht u
aangaande de inhoud van deze mededeling vragen of bedenkingen hebben.

Jean-François Hubin
Voorzitter

Brussel, 27 februari 2015

Bijlage 1 -  bundel met de modelverslagen prudentiële rapportering NBB (versie 24 februari 2015)
Bijlage 2 -  bundel met modelverslagen prudentiële rapportering NBB waarop de aanpassingen die

aangebracht werden op de versie bijgevoegd in bijlage bij Bericht IREFI 2014-6 van
30 juni 2014 zichtbaar zijn aangebracht

Bijlage 3 -  bundel met modelverslagen prudentiële rapportering FSMA (versie 24 februari 2015)
Bijlage 4 -  bundel met modelverslagen prudentiële rapportering FSMA waarop de aanpassingen die

aangebracht werden op de versie bijgevoegd in bijlage bij Bericht IREFI 2014-4 van
24 februari 2014 zichtbaar zijn aangebracht
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