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MEDEDELING1 2021/07 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

Correspondent Onze referte Datum 
sg@ibr-ire.be SQ 05/05/2021 

Geachte Confrater, 

Betreft: Update van de kaderovereenkomst met de BVB (Febelfin) inzake 
bankbevestigingen  

De Raad van het IBR heeft het genoegen u mede te delen dat de overeenkomst 
gesloten tussen het IBR en de Belgische Vereniging van Banken en 
Beursvennootschappen (BVB, één van de deelverenigingen van Febelfin) inzake 
het verkrijgen door bedrijfsrevisoren van bankbevestigingen werd bijgewerkt.   

Deze kaderovereenkomst zal in werking treden voor verzoeken om 
bankbevestigingen betreffende boekjaren afgesloten vanaf 30 juni 2021. De 
kaderovereenkomst wordt als bijlage bij deze mededeling gevoegd.  

De nieuwe kaderovereenkomst heeft tot doel het proces te laten evolueren in de 
richting van een toenemende digitalisering van de aanvragen.  

Momenteel worden de bankbevestigingsaanvragen in het algemeen door de 
gecontroleerde entiteiten gedaan op vraag van de commissaris via een e-mail aan 
de bank of via een daartoe door de bank ter beschikking gesteld platform. In het 
geval van een aanvraag per e-mail, is het aanbevolen dat de bedrijfsrevisoren een 
kopie van de aanvraag aan hun cliënten vragen. Wanneer wordt gebruikgemaakt 
van een bankplatform kunnen de bedrijfsrevisoren hun cliënten vragen naar een 
screenshot van de aanvraag.  

1 Via mededelingen 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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Voor het ontvangen van de bankbevestiging door de bedrijfsrevisoren, werd de 
voorkeur gegeven aan het gebruik van een beveiligd kanaal via een e-mailadres 
met een TLS-conforme domeinnaam. 
  
Het ledenportaal van het IBR (https://portal.ibr-ire.be) en het openbare deel van 
het openbaar register op de website van het IBR worden aangepast, met name om 
er een “publieke e-mail bankbevestigingen” in op te nemen. Zodra de technische 
ontwikkelingen zijn afgerond, zal u een mededeling met praktische informatie 
over dit onderwerp zal u deze zomer worden toegezonden. 
 
In overeenstemming met de kaderovereenkomst, zal het de verantwoordelijkheid 
van de bedrijfsrevisoren zijn om te zorgen voor de TLS-conformiteit van hun 
domeinnaam vanaf de inschrijving of verandering van hun “publieke e-mail 
bankbevestigingen” in het openbaar register zodra dit adres beschikbaar is op het 
ledenportaal van het IBR.  
 
Het IBR heeft zich er ook toe verbonden om de TLS-conformiteit van de 
domeinnamen van de e-mailadressen van de bedrijfsrevisoren jaarlijks te 
controleren en de stand van zaken hiervan aan Febelfin te melden. Ten slotte 
wordt elke bedrijfsrevisor die nieuw in het openbaar register wordt geregistreerd, 
ervan op de hoogte gebracht dat zijn domeinnaam TLS-conform moet zijn om 
bankbevestigingen in overeenstemming met deze kaderovereenkomst digitaal te 
kunnen ontvangen.  
 
De bankbevestigingen kunnen in de vorm van een niet-gewaarmerkte PDF aan de 
bedrijfsrevisoren worden bezorgd. In dit verband beklemtoont de Raad het belang 
voor de bedrijfsrevisoren om na te gaan of het e-mailadres of het platform van de 
bank waarvan de bankbevestiging afkomstig is, inderdaad het referentieadres is. 
 
Bovendien is de procedure voor het versturen van de standaard 
bevestigingsaanvraag door de gecontroleerde entiteit naar de bank versoepeld 
aangezien de aanvraag per e-mail gebeurt. De kaderovereenkomst bevat daarom 
een lijst van de elementen die door de entiteit moeten worden opgenomen in de 
e-mail die naar de bank wordt verstuurd, waaronder de contactgegevens van het 
bedrijfsrevisorenkantoor en meer bepaald van de relevante contactpersoon 
binnen het kantoor.  
 
De Raad beklemtoont het belang voor de confraters om aan hun cliënten het                   
e-mailadres op te geven waarop zij de bankbevestiging willen ontvangen. 
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De Raad wenst aan de confraters te melden dat de “standaard bankbevestiging” 
voorziet in het feit dat de commissaris de belangrijkste bankinformatie over de 
gecontroleerde entiteit zal verkrijgen. Deze informatie kan door de banken ter 
beschikking worden gesteld via de standaardprocedure.  
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van deze standaardprocedure zijn de 
volgende: 
 

- de informatie inzake de personen die gemachtigd zijn om de entiteit te 
verbinden ten opzichte van de bank is nu opgenomen in dit 
standaardformulier, voor zover mogelijk of beschikbaar; 

- de uitdrukkelijke vermelding “geblokkeerd” met betrekking tot de saldi van 
de rekeningen werd geschrapt omdat deze informatie als gevolg van 
interne beperkingen zelden werd meegedeeld; 

- in het punt “financiële instrumenten” werden de “afgeleide producten” in 
het titel toegevoegd en de “(reverse) repurchase agreements (repo)” in de 
lijst van producten; 

- het ontbreken van informatie inzake zekerheden en waarborgen is 
uitzonderlijker geworden om de banken in staat te stellen over te gaan tot 
automatische invoeging van deze informatie. 

 
Bijkomende bevestigingen in verband met specifieke informatie die niet wordt 
verschaft via de standaard bankbevestiging kunnen wel apart bij de bank worden 
aangevraagd. 
 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
 
 
 
Bijlage:  Kaderovereenkomst van 1 maart 2021 inzake het verkrijgen van 

bankbevestigingen (betreffende boekjaren afgesloten vanaf 30 juni 
2021) 

mailto:info@ibr-ire.be

