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Brussel, 16 april2019

Bericht aan de Erkende Revisoren - Bericht 2019-5

Geachte Confraters,

Betreft: Circulaire NBB_2019_08 - Verwachtingen inzake de redactie van het audit plan
en het omstandig verslag

Op 3 april 2019 heeft de Nationale Bank van Belgie haar circulaire NBB 2019_08 gepubliceerd.
Deze circulaire heeft betrekking tot de verwachtingen van de Bank inzake de redactie door de
erkende revisoren van het audit plan en het omstandig verslag.

Deze circulaire bevat een aantal aandachtspunten waarmee de erkende revisoren rekening dienen
te houden bij de opstelling van de eerstkomende auditplannen en omstandige verslagen.

De aandachtspunten bij het opstellen van het audit plan roepen geen specifieke bemerkingen op
en het IREFI beveelt haar leden aan om de aandachtspunten van de NBB in acht te nemen.

Voor wat betreft het opstellen van het omstandig verslag, waaryan een model werd opgenomen in
bijlage bij de circulaire, nodigt de Bestuursraad haar leden uit om dit als een referentietabel te
beschouwen, door hetzij relevante informatie uit andere verslagen over te nemen, hetzij gebruik te
maken van verwijzingen, bv. naar verslagen aan het Audit Comit6, met een precisering naar de
locatie van relevante informatie (pagina, paragraaf ...).

Na overleg met de NBB beveelt de Bestuursraad u ook aan om voor zover mogelijk het deel
m.b.t. het omstandig verslag al toe te passen voor de situatie per 31 december 2018.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat voor de verzekeringsondernemingen en op basis van de
analyse bij de NBB, het modelverslag verder verfijnd zou kunnen worden teneinde meer in detail
op bepaalde onderwerpen in te gaan.

Aarzel niet mij te contacteren mocht u bijkomende vragen of hebben.
Olivier Macq
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