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Mission of the external auditor at an IORP
• Mission of private law: reporting to the General Members’ Meeting:

− External auditor has full responsibility when signing off the publicly available audit 
opinion;

− Audit to be executed in accordance with International Standards on Auditing (ISA).

• Mission of public law: reporting to the FSMA:

− Role as put forward in art 108 of the Act of 27 Oct 2006;
− Driven by instructions / circulars issued by the FSMA.

• Control objective:  

− To give a true and fair view judgment on the financial statements;
− The financial statements themselves result from applying accounting principles;
− The audit strategy is intended to detect “material misstatements”, which might 

affect the reader's assessment of the financial statements (‘materiality’).
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What is the framework where external auditors are 
working in? Standards applicable for reporting
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Standards applicable for reporting

Audit
(applicable at year-end)

Audit of historical financial information

ISA

Reasonable Assurance → positive statement on true and fair 
view by the external auditor

Review
(applicable at half-year)

Limited examination of historical financial information

ISRE 2400 - 2410

Limited Assurance → negative statement on true and fair 
view by the external auditor

Assurance engagements

Assurance engagements other than audits or reviews of 
historical financial information

ISAE

Reasonable or Limited Assurance

Related services

Agreed-upon procedures regarding financial information and 
other related services as specified by the IAASB

ISRS

No assurance
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Structure of International Standards on Auditing
Structure of the standards in relation to the performance of an audit as a process

OVERALL OBJECTIVE

ISA 200

PRIMARY OBJECTIVES GOVERNING THE AUDIT PROCESS

Terms of

Engagement

ISA 210

Planning

ISA 300

Understanding the 

entity and its environment

ISA 315

Risk assessment

ISA 315

Responding to risks

and obtaining audit

evidence ISA 330 and

ISA 500/501

Forming  the opinion/

Reporting and 

Communicating

ISA 700/ISA 700 and 

ISA 206

MATERIALITY - ISA 320

ALL OTHER STANDARDS CAN BE MAPPED TO ONE 

OR MORE OF THESE PRIMARY OBJECTIVES 

Quality Control and Documentation

ISA 220/230
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ISA - relevant standards
• When using the work of specialists and experts, the following ISA apply:

• ISA 402: “Audit considerations relating to an entity using a service organization”: this 
standard applies to circumstances where processes of an IORP have been outsourced to 
a service organization (which can be an actuarial firm).

Type of Expert ISA

Management’s expert 500

Auditors internal expert 620

Auditors external expert 620

Service organizations 402
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• ISA 620§3: the auditor has sole responsibility for the audit opinion expressed, and that 
responsibility is not reduced by the auditor’s use of the work of an auditor’s expert. 
Nonetheless, if the auditor using the work of an auditor’s expert, having followed this 
ISA, concludes that the work of that expert is adequate for the auditor’s purposes, the 
auditor may accept that expert’s findings or conclusions in the expert’s field as 
appropriate audit evidence.

• ISA 620 §6: Auditor’s expert - An individual or organization possessing expertise in a 
field other than accounting or auditing, whose work in that field is used by the auditor to 
assist the auditor in obtaining sufficient appropriate audit evidence. An auditor’s expert 
may be either an auditor’s internal expert (who is a partner or staff, including temporary 
staff, of the auditor’s firm or a network firm), or an auditor’s external expert.

• ISA 620 §6: Management’s expert - An individual or organization possessing expertise in 
a field other than accounting or auditing, whose work in that field is used by the entity 
to assist the entity in preparing the financial statements.

• The actuarial function at an IORP would qualify as a management’s expert.

ISA 620 - summary
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• This ISA explains what constitutes audit evidence in an audit of financial statements, and 
deals with the auditor’s responsibility to design and perform audit procedures to obtain 
sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on 
which to base the auditor’s opinion. 

• Audit evidence is necessary to support the auditor’s opinion and report.

• Most of the auditor’s work in forming the auditor’s opinion consists of obtaining and 
evaluating audit evidence.

• Reasonable assurance is obtained when the auditor has obtained sufficient appropriate 
audit evidence to reduce audit risk (i.e., the risk that the auditor expresses an 
inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated) to an 
acceptably low level.

• Examples of audit evidence: a calculation, an external confirmation, a letter, an extract 
from the accounting records, a copy of an invoice, a copy of a bank statement, …

ISA 500 - scope
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• If information to be used as audit evidence has been prepared using the work of a 
management’s expert, the auditor shall, to the extent necessary, having regard to the 
significance of that expert’s work for the external auditor’s purposes:

1. Evaluate the competence, capabilities and objectivity of that expert 
(Para. 8 - Para. A37-A43);

2. Obtain an understanding of the work of that expert (Para. 8 - Para. A44-A47); and

3. Evaluate the appropriateness of that expert’s work as audit evidence for the relevant 
assertion (Para. 8 - Para. A48).

ISA 500 - using the work of a management’s expert
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• Competence relates to the nature and level of expertise of the management’s expert 
(Para. A37). Capability relates the ability of the management’s expert to exercise that 
competence in the circumstances (Para. A37). Objectivity relates to the possible effects 
that bias, conflict of interest or the influence of others may have on the professional or 
business judgment of the management’s expert (Para. A37).

• A variety of sources can be used by the external auditors to make his/her assessment 
(Para. A 38):

- Personal experience with previous work of that expert;
- Discussions with that expert;
- Discussions with others who are familiar with that expert’s work;
- Knowledge of that expert’s qualifications, membership of a professional body or 

industry association, license to practice, or other forms of external recognition;
- Published papers or books written by that expert;
- An auditor’s expert, if any, who assists the auditor in obtaining sufficient appropriate 

audit evidence with respect to information produced by the management’s expert.

ISA 500 - competence, capability and objectivity
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• Other relevant matter: if the expert’s work is subject to technical performance standards, 
for example, ethical standards and other membership requirements of a professional 
body or requirements imposed by law or regulation (Para. A39).

• A broad range of circumstances may threaten objectivity (Para. A41):

- Self-interest threats → a financial or other interest that could influence the expert’s 
objectivity;

- Advocacy threats → expert promotes the position taken by the IORP to the point that 
the expert’s professional objectivity is compromised;

- Familiarity threats → long and close relationship between the experts and the IORP 
could impair objectivity;

- Self-review threats → risk that the experts needs to judge/review work that he/she 
performed himself;

- Intimidation threats → actual or perceived pressures (financially or other).

• Safeguards are for example (Para. A41):

- Management’s expert’s profession, legislation or regulation;
- Quality control policies and procedures.

ISA 500 - competence, capability and objectivity
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• Interests and relationships creating threats may include (Para. A 43):

- Financial interests;

- Business and personal relationships;

- Provision of other services.

ISA 500 - competence, capability and objectivity
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• Obtaining an understanding of the work of the management’s expert includes an 
understanding of the relevant field of expertise of that expert (Para. A45):

- Whether that expert’s field has areas of specialty within it that are relevant to the 
audit;

- Whether any professional or other standards, and regulatory or legal requirements 
apply;

- What assumptions and methods are used by the management’s expert, and whether 
they are generally accepted;

- The nature of internal and external data or information the management’s expert 
uses.

• The external auditor may decide to use an (internal or external) auditor’s expert for 
performing the above.

ISA 500 - obtaining an understanding of the work
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• Evaluating the appropriateness of the management’s expert’s work may include 
(Para. A 48):

- The relevance and reasonableness of that expert’s findings or conclusions;

- If that expert’s work involves use of significant assumptions and methods, the 
relevance and reasonableness of those assumptions and methods; 

- If that expert’s work involves significant use of source data, the relevance, 
completeness, and accuracy of that source data.

• The external auditor may decide to use an (internal or external) auditor’s expert for 
performing the above.

ISA 500 - evaluating the appropriateness of the work
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La circulaire Commissaire agréé

Mardi 19 avril 2016

Pensioplus
Diamant Building – Boulevard A. Reyers 80 –1030 Schaerbeek
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Agenda

► Introduction

► Fondements juridiques

► Attentes prudentielles

► Reporting à la FSMA

► Echange d’informations entre la FSMA et les commissaires agréés
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Introduction

► Circulaire FSMA_2015_05 dd 5/02/2015

► Mission de collaboration des commissaires agréés auprès des institutions de retraite

professionnelle

► Instructions rédigées en concertation avec les représentants de l’Institut des Réviseurs

agréés pour les Institutions Financières (IRAIF)



Page 24

Fondements juridiques

► Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle dd 27/10/2006 (« LIRP »)

► Article 103: mission de droit privé (cfr. Code des sociétés)

► Article 108: mission de droit public (mission de collaboration)

► Arrêté royal du 12 janvier 2007 relatif au contrôle prudentiel des institutions de retraite 

professionnelle (« AR LIRP »)

► Arrêté royal du 5 juin 2007 relatif aux comptes annuels des institutions de retraite professionnelle 

(« AR comptes annuels »)

La circulaire Commissaire agréé a pour but de préciser la mission de 
collaboration des commissaires agréés, et plus particulièrement de définir
les instructions de la FSMA dont il est question à l’article 108 de la LIRP.  
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Attentes prudentielles

► Reporting financier périodique – Article 108, alinéa 1er, 3° de la LIRP

► Etats périodiques 

► Responsabilité de l’IRP

► Finalité de la confirmation par le commissaire agréé – opinion sur les états périodiques

► Précisions au sujet de la déclaration par le commissaire agréé

► Contrôle plénier

► Communication des constatations

Le commissaire agréé confirme, à l’égard de la FSMA, que les états
périodiques qui lui sont transmis par l’IRP sont complets, corrects et 
établis selon les règles qui s’y appliquent. 
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Attentes prudentielles

► Certification des provisions techniques – Article 108, alinéa 1er, 2° de la LIRP

► Description des activités du commissaires agréés (au minimum) 

► Usage des travaux et de l’expertise technique de l’actuaire désigné 

► Degré d’indépendance

► Degré d’expertise 

► Communication des constatations

Le commissaire agréé déclare que les provisions techniques e l’IRP répondent, 
sous tous égards (significativement) importants, aux critères de prudence, de 
sincérité et de bonne foi, comme fixé à l’article 41 de l’AR comptes annuels. 
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Attentes prudentielles

► Reporting relatif à l’organisation, au contrôle interne et à la structure de l’IRP - Article 108, alinéa 

1er, 1° et 4° de la LIRP

► Reporting relatif à l’organisation et au contrôle interne de l’IRP

► La mission du commissaire agréé consiste à s’assurer que l’IRP a adopté des mesures adéquates pour son organisation et son 

contrôle interne et à faire rapport à ce sujet à la FSMA. 

► Communication des constatations

► Domaines à évaluer

► Organisation de l’IRP

► Mesures de contrôle interne pour la fiabilité du reporting financier et prudentiel

► Mesures de contrôle interne axées sur le contrôle des activités opérationnelles 

► Evaluation critique du rapport de l’auditeur interne et du compliance officer

► Chapitre « Bonne gouvernance » dans le reporting P40

► Reporting relatif aux activités et à la structure de l’IRP

► Communication des constatations

► Suite à une analyse critique des informations financières dans le reporting P40
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Reporting à la FSMA

► Informations à fournir au début du mandat

► Rapports périodiques

► Rapport à l’attention de l’assemblée générale de l’IRP (mission de droit privé)

► Rapport à la FSMA en vue de l’informer de l’exécution de la mission de collaboration au 

contrôle prudentiel (mission de droit public)

► Modalités et délais fixés dans la Circulaire reporting

► Toutes les communications adressées au conseil d’administration de l’IRP 

► Rapports spéciaux

► Rapports thématiques horizontaux

► Rapports individuels
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Echange d’informations entre la FSMA 
et les commissaires agréés

► Communications faites d’initiative par les commissaires agréés à la FSMA dans le cadre 

de la fonction de signal

► Autres communications faites de l’initiative par les commissaires agréés à la FSMA

► Communications faites d’initiative par la FSMA aux commissaires agréés

► Collaboration entre la FSMA et les commissaires agréés
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► Dominique Van de Peer 

► Senior Manager Assurance - EMEIA Financial Services - Insurance

► Ernst & Young Réviseurs d'Entreprises / Bedrijfsrevisoren

► De Kleetlaan 2, 1831, Diegem (Brussels), Belgium 

► Office: +32 (0)2 774 96 71

► Mobile: +32 (0)476 82 07 10 

► dominique.van.de.peer@be.ey.com

Données de contact
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April 2016

Circulaire
De functie van aangewezen actuaris bij de instellingen
voor bedrijfspensioenvoorziening

19 april 2016
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 Verschenen op 24 februari 2016

 Eerste draft versie 3 februari 2015

 Doelstelling van de circulaire
 Verwachtingen van de FSMA over de wettelijke opdracht van de 

aangewezen actuaris

 Inhoud van de circulaire
 Aanwijzingsvoorwaarden
 Wettelijke opdracht van de aangewezen actuaris
 Inhoud adviezen bestemd voor de IBP
 Inhoud verslag bestemd voor de FSMA

 Inwerkingtreding
 2016 (verslaggeving over het boekjaar 2015) is overgangsjaar

Inleiding
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 Wanneer moet een aangewezen actuaris aangeduid worden? (Art 109 WIBP)

de beheerde pensioenregelingen bieden een dekking tegen
• een biometrisch risico 
• een beleggingsrendement 
• een bepaald uitkeringsniveau 

 De opdracht van de aangewezen actuaris kan uitgevoerd worden door:
• een personeelslid van de IBP
• een externe persoon
• Meerdere personen in college 

Toepassingsgebied
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 Voorwaarden (art 42 KB WIBP)

 onderdaan zijn van een Lidstaat van de Europese Economische Ruimte;
 houder zijn van een diploma in de actuariële wetenschappen;
 voldoende kennis bezitten van één van de landstalen;
 ten minste vijf jaar ervaring in domein.

 Onverenigbaarheden (43 KB WIBP)

 geen lid zijn van een operationeel orgaan van de IBP;
 geen lid zijn van de leiding van de bijdragende onderneming;
 niet de erkende commissaris van de IBP zijn;
 geen functie uitoefenen die zijn onafhankelijkheid in het gedrang brengt.

Aanwijzingsvoorwaarden
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 Algemene Richtlijnen

De aangewezen actuaris mag geen functie uitoefenen die zijn 
onafhankelijkheid in het gedrang kan brengen.

 IBP en Aangewezen actuaris nemen organisatorische maatregelen

 Mogelijkheid om rechtstreeks en op eigen initiatief de voorzitter, bestuurders, de 
compliance officer, de interne auditor, de erkende commissaris en de FSMA te 
informeren.

 De aangewezen actuaris is niet tegelijk de compliance officer, interne auditor of 
vereffenaar van de IBP en kan niet op de één of andere manier invloed op 
voorgenoemden uitoefenen. 

Onafhankelijkheid
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 Probleem
 wettelijke opdrachten van de aangewezen actuaris worden vaak gecumuleerd met 

andere opdrachten

De FSMA is van oordeel dat dergelijke cumul van werkzaamheden ernstige 
belangenconflicten kan meebrengen en dus in beginsel niet mogelijk is. 

Uitzondering:
 Indien ze op grond van proportionaliteitsoverwegingen kan gerechtvaardigd 

worden (de grootte van de IBP, de complexiteit van haar activiteiten, enz.) 
én
 Indien de onafhankelijkheid van de aangewezen actuaris niet in het gedrang komt. 

Onafhankelijkheid
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 Mogelijke acties
 De aangewezen actuaris stelt zich "operationeel onafhankelijk" op. 

• Vermijden van opdrachten die belangenconflicten geven 
of
• Neemt maatregelen om onafhankelijkheid te vrijwaren en 

belangenconflicten te beheren
• Laat duidelijk weten in welke functie hij adviseert (aangewezen / 

consultant). 

 De IBP treft maatregelen om onafhankelijkheid te vrijwaren
• bewustwording van eventuele onverenigbaarheden en identificatie van 

mogelijke belangenconflicten
• Regels vastleggen om belangenconflicten te beheren

Onafhankelijkheid
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De FSMA beveelt volgende maatregelen aan:

 het opstellen van een charter van de aangewezen actuaris (moet goedgekeurd 
worden door de Raad van bestuur)

• Bevoegdheden en verantwoordelijkheden
• Maatregelen om zijn onafhankelijkheid te waarborgen
• Plaats in de organisatie 
• Recht om iedereen te contacteren en alle documenten in te zien
• Recht om bevindingen en beoordelingen vrij te uiten en kenbaar te maken. 
• Recht om (de voorzitter van) de RvB, de compliance officer, de interne 

auditor, de erkende commissaris en de FSMA te informeren 
• Vermijden van belangenconflicten en /of aangeven op welke manier hij 

eventuele conflicten zal beheren
• Erkenning door de IBP van zijn onafhankelijke rol
• Professionalisme (bekwaamheid, integriteit ) 

Onafhankelijkheid
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De FSMA beveelt volgende maatregelen aan:

 Aanpassen van de overeenkomst
• afbakenen van de rol van de aangewezen actuaris t.o.v. andere opdrachten
• het beheer van belangenconflicten
• bijzondere garanties omtrent de onafhankelijkheid van de aangewezen 

actuaris

 het opmaken van een lijst 
• Taken van de aangewezen actuaris
• Taken van de consultant actuaris 

 Extra aandacht indien de aangewezen actuaris een personeelslid is van de IBP of van 
de bijdragende onderneming (vb rechtstreeks rapporteren aan voorzitter,…)

 De actuaris neemt ontslag uit één van zijn opdrachten als het belangenconflict 
onvoldoende beheerd kan worden door organisatorische maatregelen.

Onafhankelijkheid
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Het opstellen van adviezen t.a.v. de IBP:

 punctueel:
1. voorafgaandelijk bij de invoering / wijziging van een pensioenregeling die een impact 

hebben op de financiering of bij wijziging van het financieringsplan over:
• de actuarieel-technische methoden voor de financiering
• de samenstelling van de technische voorzieningen
• de verzekering en herverzekering

2. vóór het afsluiten van een verzekerings- of herverzekeringsovereenkomst.

 jaarlijks:
1. vóór de jaarrekening wordt ingediend bij de FSMA over de veiligheid van de 

verrichtingen, de technische voorzieningen en de rentabiliteit

Wettelijke opdrachten van de aangewezen actuaris



April 2016 42

Het opstellen van adviezen t.a.v. de FSMA:

1. de jaarlijkse rapportering over de technische voorzieningen

Verplichtingen op grond van de sociaalrechtelijke wetgeving:

1. het jaarlijks advies over de financiering, de resultatenrekening en balans van het 
solidariteitsfonds voor een sociale pensioentoezegging.

2. de signaalfunctie: de aangewezen actuaris moet de FSMA op de hoogte brengen van 
elk feit of elke beslissing waarvan hij bij de uitvoering van zijn opdracht kennis heeft 
gekregen en die een inbreuk uitmaken op de bepalingen van de WAP, de WAPZ, de 
WAPBL en hun uitvoeringsbesluiten.

Wettelijke opdrachten van de aangewezen actuaris
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 De adviezen van de aangewezen actuaris zijn niet bindend voor de IBP, het is 
een beleidsinstrument.

 De IBP stelt alle informatie ter beschikking van de actuaris. De aangewezen 
actuaris vergewist zich ervan alle informatie te hebben.

 Coherentie en consistentie van adviezen en verslagen

 De inhoud van de adviezen en verslagen
• bespreking van alle relevante kwesties
• beschrijving werkmethode, analyses, technisch referentiekader
• Beoordeling, aanbevelingen, bevindingen over resulaten. Niet enkel

beschrijvingen

Verwachtingen van de FSMA
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Circulaires over de wettelijke opdrachten 
van de erkende commissaris en 
aangewezen actuaris bij de IBP’s

Infosessie  Pensioplus
Greet T’JONCK 19 april 2016



1. Twee circulaires met 

 gemeenschappelijke noemers  
 kruisbestuiving

2. Onafhankelijkheid van de aangewezen actuaris

3. Afbakening van de verantwoordelijkheid van

 erkende commissaris en de aangewezen actuaris
 raad van bestuur van de IBP 

Inleiding

Infosessie Pensioplus 4619 april 2016



1. Twee circulaires met     
gemeenschappelijke noemers en 
kruisbestuiving

4719 april 2016 Infosessie Pensioplus



1. Medewerkingsopdrachten

FSMA

IBP

Aangewezen 
actuaris

Erkende 
commissaris

R
ap

p
o

rt
er
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g

To
ez

ic
h

t

Infosessie Pensioplus 4819 april 2016



• Adviezen aan de IBP
 Punctuele adviezen 
 Bij nieuw/ wijziging financieringsplan

 Bij afsluiten van verzekerings- of herverzekeringsovereenkomst

 Jaarlijks advies 

• Jaarlijks verslag aan de FSMA 
 over de evolutie van de TV en de financiering ervan

 over de significante afwijkingen tav hypotheses en grondslagen 

financieringsplan 

19 april 2016

1. Wettelijke opdrachten aangewezen actuaris  

Infosessie Pensioplus 49



• Meer systematische integratie van de bevindingen 
van actoren op het veld in het toezichtsproces

• Verwachtingen omtrent de invulling van de 
medewerkingsopdracht

19 april 2016

2. Reden voor de circulaires - algemeen

Infosessie Pensioplus 50



• Erkenningsreglement revisoren FSMA 2013 en
eerste toepassing van de ISA-normen op IBP’s  
voor boekjaar 2014

• Invulling open normen inzake passivabeheer 
‐ Guidance
‐ Sleutelrol erkende commissaris én aangewezen actuaris

19 april 2016

2. Reden voor de circulaires - specifiek

Infosessie Pensioplus 51



• Praktijk zeer divers qua inhoud, aanpak en 
structuur

• Loutere beschrijving in plaats van bevindingen

19 april 2016

3. Vaststellingen 

Infosessie Pensioplus 52



2. Onafhankelijkheid 
van de aangewezen actuaris 

5319 april 2016 Infosessie Pensioplus



1. Onafhankelijkheid

54

TAKEN VAN EEN ACTUARIS

Aangewezen actuaris

 Wettelijke opdracht

 Wat ?
• Adviezen aan de IBP
• Verslag aan de FSMA

 Volgens professionele
standaarden en
richtlijnen FSMA

 Persoonlijke verant-
woordelijkheid

19 april 2016 Infosessie Pensioplus

Consultant actuaris

 Puur contractuele 
opdracht

 Wat  ?
• Consultancy
• Beheeropdrachten

 Volgens professionele 
standaarden

 Verantwoordelijkheid
van IBP



WETTELIJKE OPDRACHT AANGEWEZEN

ACTUARIS

Adviezen aan IBP

Jaarlijks Verslag aan FSMA

CONSULTANCY OPDRACHTEN voor de IBP en/of 
de bijdragende onderneming

bv. berekening voorzieningen, opstellen v/h 
financieringsplan, administratief beheer, …

Verenigbaar?

2. Onafhankelijkheid – quid cumul ?
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Artikel 43 KB WIBP 

• Geen cumul met volgende functies:
‐ Lid van een operationeel orgaan of vereffenaar van de IBP 

‐ Lid van de leiding van de bijdragende onderneming

‐ Erkend commissaris,  [interne auditor of compliance officer]

• Geen functie uitoefenen die zijn onafhankelijkheid in het 
gedrang brengt

19 april 2016

2. Onafhankelijkheid – quid cumul ?
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• PRINCIPE 
‐ Consultant actuaris  ≠ aangewezen actuaris

‐ Inherent belangenconflict

• MAAR 

Proportionaliteitsredenen : cumul aanvaardbaar 
‐ Specifieke situatie van de IBP

‐ Garantie over de onafhankelijkheid van de aangewezen actuaris

2. Onafhankelijkheid – quid cumul ?
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 In hoofde van de aangewezen actuaris
‐ « Operationeel onafhankelijk » : twee petjes

‐ Functies of opdrachten die belangenconflicten zouden kunnen 
meebrengen vermijden

‐ Maatregelen om conflicten te beheren 

‐ Klaarheid over de hoedanigheid waarin hij de IBP bijstaat

 In hoofde van de IBP

‐ Bewust zijn van de twee rollen van de actuaris
‐ Overeenkomsten met de actuaris
‐ Charter

‐ Maatregelen om belangenconflicten te beheren 
‐ rapporteringslijnen

3. Onafhankelijkheid – hoe waarborgen ?
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4. Onafhankelijkheid –
impact op de organisatie

Infosessie Pensioplus 59

• IBP - Beheer van belangenconflicten

• Businessmodel actuariskantoren

• Overgangsjaar 2016 (rapportering boekjaar 
2015) 



• ISA 500 : de aangewezen actuaris als « een door het 
management ingschakelde deskundige »

• Beoordeling AA over de hypotheses en methodes voor 
de berekening van de technische voorzieningen

• Randvoorwaarden voor de toepassing van ISA 500 

‐ Evaluatie objectiviteit

‐ Controleinformatie

• FSMA geen normerende bevoegdheid ISA-normen !

19 april 2016

5. Onafhankelijkheid -
Kruisbestuiving EC en AA
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3. Afbakening 
rol raad van bestuur IBP en rol EC en AA 
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1. Afbakening rol raad van bestuur 
financiële instelling en rol EC -
background
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Raad van 
bestuur

• Financiële verslaggeving

• interne controle

Erkend 
commissaris • Bevindingen

Verslag 
effectieve 

leiding
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2. Afbakening rol raad van bestuur IBP en   
rol erkend commissaris   - uitgangspunt
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Raad van 
bestuur

• Financiële verslaggeving

• interne controle

Erkend 
commissaris  • Bevindingen
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3. Afbakening rol raad van bestuur IBP      en 
rol AA  - uitgangspunt
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Raad van 
bestuur • Prudente aanleg van TV

Aangewezen 
actuaris • Bevindingen
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4. Afbakening rol raad van bestuur IBP en   
rol erkend commissaris   
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Raad van 
bestuur

• Financiële verslaggeving

• interne controle

Erkend 
commissaris  

• Bevindingen

P40 – deugdelijk 
bestuur
Verslagen IA en CO 
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5. Afbakening rol raad van bestuur IBP en   
rol AA  
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Raad van 
bestuur • Prudente aanleg van TV

Aangewezen 
actuaris • Bevindingen

P40



Verantwoordelijkheid 
bestuur IBP

• Beschrijvende elementen

• Voortaan deel van de 
rapportering IBP

• Consultant - actuaris kan 
IBP hierbij bijstaan

Verantwoordelijkheid 
aangewezen actuaris

• onafhankelijke

• bevindingen, 

• beoordelingen en

• aanbevelingen

• ‘Opinie’
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5. Afbakening rol raad van bestuur IBP en   
rol AA  
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• Aanvullende rapportering ?
‐ Non bis in idem

‐ Proportionaliteit

‐ Andere delen P40 afgeschaft

• Rapporterinsshift !
‐ Rapportering in hoofde van de juiste personen

‐ Afbakening rol actuaris- consultant en aangewezen actuaris

‐ Sensibilisering raad van bestuur
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6. Rapportering IBP
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Dank voor uw aandacht !
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