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De Voorzitter 

Correspondent 
sg@ibr-ire.be 

Onze referte  
IREFI/SQ 

Uw referte Datum 
27/02/2018 

Geachte Confrater, 

Betreft: Erkende bedrijfsrevisoren: herziening specifieke norm 
inzake medewerking aan het prudentieel toezicht 

Op de medewerkingsopdracht van de erkende bedrijfsrevisoren aan het 
prudentieel toezicht, is de specifieke norm inzake medewerking aan het 
prudentieel toezicht van 8 oktober 2010 van toepassing. 

Diverse toezichtswetten die bepalen dat de erkende bedrijfsrevisoren hun 
medewerking dienen te verlenen aan het prudentieel toezicht, zoals 
bijvoorbeeld de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen of de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het 
toezicht op de verzekerings-of herverzekeringsondernemingen, zijn inmiddels 
gewijzigd. Tevens werd de medewerkingsopdracht uitgebreid naar nieuwe 
instellingen zoals betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld. 
Bovendien evolueerde het Belgische toezichtsmodel sedert 2010 tot een 
bipolair toezichtsmodel, het zogenaamde ‘Twin Peaks’-model. 

Onder meer ten gevolge van dit gewijzigde reglementaire kader, heeft de NBB 
recentelijk een nieuwe circulaire NBB_2017_20 Medewerkingsopdracht van 
de erkende commissarissen uitgevaardigd. 

1 Via adviezen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 
toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie 
van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en 
aanbevelingen zijn bindend.  
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Het past dan ook dat de specifieke norm inzake medewerking aan het 
prudentieel toezicht van 8 oktober 2010 wordt aangepast.  
 
In afwachting van de bijwerking van de specifieke norm, zullen de erkende 
bedrijfsrevisoren de huidige norm naleven rekening houdend met de nieuwe 
circulaire en het gewijzigde toezichtskader. 
 

 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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