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Hernieuwing van de erkenning van revisoren 

 

 

Toepassingsveld 

De revisoren die door de Nationale Bank van België (NBB) zijn erkend op basis van het reglement 

van de NBB van 21 december 2012 betreffende de erkenning van revisoren en 

revisorenvennootschappen (hierna ‘het erkenningsreglement’). 

Samenvatting/Doelstelling 

De erkenning van een revisor door de NBB wordt verleend voor een duur van zes jaar. Na afloop 

van deze periode kan de erkende revisor een verzoek tot hernieuwing van de erkenning indienen 

voor een nieuwe periode van zes jaar. Deze mededeling geeft toelichting bij de vorm en de inhoud 

van het verzoek tot hernieuwing van de erkenning. 

Structuur 

1. Datum van indiening van het verzoek tot hernieuwing 

2. Inhoud van het verzoek tot hernieuwing 

3. Communicatie met de NBB 

 

 
Mevrouw de Revisor 

Mijnheer de Revisor 

De erkenning van een revisor door de NBB wordt verleend voor een duur van zes jaar. Artikel 6 van het 

erkenningsreglement bepaalt de manier waarop deze erkenning kan worden hernieuwd voor een nieuwe 

periode van zes jaar. 

1. Datum van indiening van het verzoek tot hernieuwing 

De erkende revisor zelf dient een verzoek tot hernieuwing van de erkenning in te dienen ten vroegste 

6 maanden en uiterlijk 3 maanden voor de afloop van de vorige erkenning. Het is van belang om het 

verzoek tijdig in te dienen; in geval van twijfel omtrent de precieze datum van de afloop van de vorige 

erkenning wordt de erkende revisor verzocht contact te nemen met de NBB. 
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2. Inhoud van het verzoek tot hernieuwing 

Bij het verzoek tot hernieuwing moet een dossier worden gevoegd, dat minstens de volgende documenten 

omvat: 

o het adres (e-mailadres en postadres) via hetwelk de erkende revisor de communicatie 

omtrent de hernieuwing van de erkenning wil laten verlopen; 

o een attest van inschrijving bij het IBR; 

o een verklaring op eer dat de aanvrager geen veroordelingen heeft opgelopen als bedoeld 

in artikel 20 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op 

kredietinstellingen; 

o een gedetailleerde beschrijving van de deelname gedurende de afgelopen 6 jaar aan 

mandaten bij gereglementeerde ondernemingen (welke mandaten, specifieke problemen 

waarmee de revisor in het kader van deze mandaten werd geconfronteerd en die eventueel 

hebben geleid tot een voorbehoud of weigering van de attestering, gebruik van 

signaalfunctie, beroep op experten, bijkomende missies, …); 

o een beoordeling van de samenwerking met de Bank gedurende de afgelopen 6 jaar; 

o plan van aanpak voor de toekomst in het licht van de opgedane ervaring en het wijzigende 

regelgevend kader, zowel op prudentieel als op auditvlak; 

o beschrijving van de organisatie van het kantoor, middels verwijzing naar de jaarlijkse 

update als bedoeld in artikel 5, tweede lid of artikel 14, tweede lid van het 

erkenningsreglement, aangevuld met eventuele nieuwe elementen; 

o desgevallend (autonome) positie binnen de revisorenvennootschap (cf. art. 2, eerste lid, 

6° en art. 3, eerste lid, 6° juncto art. 12, eerste lid, 4° f) van het erkenningsreglement). 

3. Communicatie met de NBB 

Een verzoek tot hernieuwing moet per e-mail worden gericht aan de NBB, dienst Prudentieel Beleid en 

Financiële Stabiliteit, op volgend e-mail adres: Supolaudit@nbb.be.  

Om een vlotte behandeling van de dossiers mogelijk te maken worden de revisoren verzocht tegen 

uiterlijk 31 oktober 2018 alvast volgende gegevens aan de NBB (via Supolaudit@nbb.be) mee te 

delen: 

i. de datum waarop zij van oordeel zijn dat hun erkenning op grond van de bepalingen van het 

erkenningsreglement afloopt; en 

ii. het adres (e-mailadres en postadres) waarop de NBB hen kan informeren omtrent de nakende 

afloop van hun erkenning. 

Hoogachtend 

 

 

 

 

 

 

Jan Smets 

Gouverneur 
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