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Onafhankelijk Assurance Rapport met een 

beperkte mate van zekerheid 
Aan de lezers van het Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021 van Argenta Bank- en 
Verzekeringsgroep nv 
 

Inleiding 

Wij kregen de opdracht om een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te 
verstrekken met betrekking tot de volgende informatie opgenomen in het Activiteiten- en 
duurzaamheidsverslag 2021 (hierna ‘de Geselecteerde Informatie’) van Argenta Bank- en 
Verzekeringsgroep nv (hierna ‘Argenta’), gevestigd in Antwerpen, België: 

 Aantal Klanten in België en Nederland 2021 (hoofdstuk Kerncijfers – Niet-financiële 
resultaten) 

 Aantal Gebruikers Mobiele App 2021 (ibidem) 

 Aantal Medewerkers Hoofdzetel 2021 (ibidem) 

 Net Promotor Score (eNPS) volgens Medewerkers Opinie Onderzoek (MOO) 2021 
(ibidem en hoofdstuk Focus op Duurzaamheid – Medewerkers – Ambassadeurschap) 

 Implementatie Integriteitshandvest (hoofdstuk Kerncijfers – Duurzaamheidsresultaten en 
hoofdstuk Focus op Duurzaamheid – Ethiek & Integriteit – Handvest Integriteit) 

 Implementatie Leveranciersrichtlijn (hoofdstuk Kerncijfers – Duurzaamheidsresultaten en 
hoofdstuk Focus op Duurzaamheid – Maatschappij – Leveranciersbeleid)  

 Aantal Beleggingsoplossingen met Febelfin Towards Sustainability Label 2021 (hoofdstuk 
Kerncijfers – Duurzaamheidsresultaten en hoofdstuk Focus op Duurzaamheid – 
Ecologische Impact – Impact via Productaanbod en hoofdstuk Financiële 
Vertrouwenspartner – Klanten – Beleggen - Productaanbod) 

De Geselecteerde Informatie die werd nagekeken als onderdeel van onze Assurance 
opdracht met beperkte mate van zekerheid werd doorheen het Activiteiten- en 
duurzaamheidsverslag 2021 aangeduid met het symbool ‘ ’. 

Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen informatie is er ons niets 
gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de Geselecteerde Informatie, 
in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet werd opgemaakt in overeenstemming met 
de van toepassing zijnde criteria zoals uiteengezet in de sectie ‘Opzet van verslaggeving’ in 
het hoofdstuk ‘Over dit Verslag’ van het Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021. 
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Basis voor onze conclusie 

Wij hebben onze controlewerkzaamheden op de Geselecteerde Informatie uitgevoerd in 
overeenstemming met de International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 
(Herzien): “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van 
historische financiële informatie”, zoals uitgegeven door de International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB). 

Deze beoordelingsopdracht is gericht op het bekomen van een beperkte mate van 
zekerheid. Onze verantwoordelijkheden krachtens deze standaard worden verderop in ons 
verslag beschreven in de Sectie ‘Onze verantwoordelijkheden aangaande de beoordeling van 
de Geselecteerde Informatie’. 
Onze conclusie is gevormd op basis van, en onderworpen aan de gegevens die verder in dit 
verslag uiteen zijn gezet. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt 
is om daarop onze conclusie te baseren. 

Reikwijdte van de Groepsbeoordeling 
Argenta is de moedermaatschappij van een groep van entiteiten. De Geselecteerde 
Informatie bevat de geconsolideerde informatie van deze groep van entiteiten zoals 
uiteengezet in de sectie ‘Opzet van verslaggeving’ in het hoofdstuk ‘Over dit Verslag’ van 
het Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021. 

Onze uitgevoerde werkzaamheden op groepsniveau bestonden zowel uit werkzaamheden 
op (geconsolideerd) bedrijfsniveau als op vestigingsniveau. Onze selectie van vestigingen 
binnen de reikwijdte van deze Groepsbeoordeling is voornamelijk gebaseerd op de 
individuele bijdrage van de vestigingseenheid aan de geconsolideerde informatie. Onze 
selectie van vestigingseenheden hield bovendien rekening met relevante 
rapporteringsrisico’s en geografische spreiding. 

Door onze werkzaamheden uit te voeren op vestigingsniveau, in combinatie met bijkomende 
werkzaamheden op (geconsolideerd) bedrijfsniveau, hebben wij voldoende en geschikt 
bewijs bekomen aangaande de door Argenta gerapporteerde informatie die als basis voor 
onze conclusie betreffende de Geselecteerde Informatie kan dienen. 

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan aangaande de 
Geselecteerde Informatie 

Het bestuursorgaan van Argenta is verantwoordelijk voor het opstellen van de 
Geselecteerde Informatie conform de van toepassing zijnde rapporteringscriteria zoals 
uiteengezet in de sectie ‘Opzet van verslaggeving’ in het hoofdstuk ‘Over dit Verslag’ van 
het Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021, inclusief de identificatie van de 
belanghebbenden en de definitie van materiële aspecten. De keuzes gemaakt door de Raad 
van Bestuur van Argenta met betrekking tot de reikwijdte van de informatie opgenomen in 
het Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021 en het rapporteringsbeleid worden 
beschreven in de sectie ‘Opzet van verslaggeving’ in het hoofdstuk ‘Over dit Verslag’ van 
het Activiteiten- en duurzaamheidsverslag 2021. 

Het bestuursorgaan is eveneens verantwoordelijk voor de interne beheersing zoals zij die 
noodzakelijk acht om het opstellen van de Geselecteerde Informatie die geen afwijking van 
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 
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Onze verantwoordelijkheden aangaande de beoordeling van de 
Geselecteerde Informatie  

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een beoordelingsopdracht met beperkte mate van 
zekerheid uit te voeren en een conclusie te formuleren gebaseerd op de uitgevoerde 
werkzaamheden met betrekking tot de Geselecteerde Informatie. Wij hebben onze 
werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de International Standard on 
Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Herzien): “Assurance-opdrachten anders dan 
opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie” zoals 
uitgevaardigd door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). Deze 
standaard vereist dat wij onze werkzaamheden zodanig plannen en uitvoeren opdat een 
beperkte mate van zekerheid wordt verkregen dat de Geselecteerde Informatie vrij zou zijn 
van afwijkingen van materieel belang. 

De werkzaamheden die bij een beoordelingsopdracht met een beperkte mate van zekerheid 
worden uitgevoerd, zijn erop gericht de aannemelijkheid van de informatie vast te stellen en 
zijn minder diepgaand dan deze uitgevoerd voor het verkrijgen van een redelijke mate van 
zekerheid. Het niveau van zekerheid dat wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht met 
beperkte mate van zekerheid is bijgevolg aanzienlijk lager dan bij een controleopdracht met 
een redelijke mate van zekerheid. 

Onjuistheden kunnen ontstaan als gevolg van fraude of van fouten en worden als materieel 
beschouwd wanneer er redelijkerwijze verwacht kan worden dat ze, individueel of 
gezamenlijk, de beslissingen van gebruikers, genomen op basis van de Geselecteerde 
Informatie, beïnvloeden. Het materialiteitsniveau beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van de impact van de geïdentificeerde 
onjuistheden op onze besluitvorming. 

Wij passen de International Standard on Quality Control 1 toe en handhaven 
dienovereenkomstig een algemene regeling inzake kwaliteitsbeheersing, met inbegrip van 
gedocumenteerde beleidslijnen en procedures met betrekking tot het naleven van de 
deontologische voorschriften, professionele standaarden en de van toepassing zijnde door 
wet- of regelgeving gestelde vereisten. 

Wij hebben de onafhankelijkheids- en overige deontologische voorschriften van de 
International Code of Ethics for Professional Accountants (including International 
Independence Standards) (IESBA Code) van de International Ethics Standards Board for 
Accountants nageleefd, die gebaseerd zijn op de fundamentele beginselen van integriteit, 
objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en professionaliteit. 

Wij hebben professionele oordeelsvorming toegepast en hebben een professioneel-kritische 
instelling gehandhaafd gedurende de controle, dit in overeenstemming met de International 
Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Herzien): “Assurance-opdrachten anders 
dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële informatie”, alsmede 
de deontologische - en onafhankelijkheidsvereisten. 
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Uitgevoerde werkzaamheden 

Onze beoordelingsopdracht met beperkte mate van zekerheid over de Geselecteerde 
Informatie bestaat erin navraag te doen over de Geselecteerde Informatie, voornamelijk bij 
de personen verantwoordelijk voor het opstellen van de Geselecteerde Informatie, en waar 
nodig het uitvoeren van analytische en andere procedures voor het verkrijgen van 
bewijsstukken. Deze werkzaamheden hielden onder meer in: 
 

 Het identificeren van domeinen van de Geselecteerde Informatie waar afwijkingen van 
materieel belang te verwachten zijn, het ontwerpen en uitvoeren van werkzaamheden 
gericht op het bekomen van een beperkte mate van zekerheid hieromtrent, alsook het 
bekomen van bewijsmateriaal dat toereikend en geschikt is om als basis te dienen voor 
onze conclusie;  

 Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor onze 
beoordelingsopdracht met beperkte mate van zekerheid met als doel werkzaamheden op 
te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op 
het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van Argenta; 

 Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte rapporteringscriteria en hun 
consistente toepassing, inclusief de redelijkheid van de door de directie gemaakte 
schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen met betrekking tot de 
Geselecteerde Informatie; 

 Het interviewen van relevante personen verantwoordelijk voor het opstellen van de 
Geselecteerde Informatie, voor het uitvoeren van interne controleprocedures hierop en 
het consolideren van de Geselecteerde Informatie in het Activiteiten- en 
duurzaamheidsverslag 2021; 

 Het waarnemen van de uitvoering van procedures gericht op de validatie van de 
brongegevens en de evaluatie van het ontwerp en de uitvoering van interne controle- en 
validatieprocedures; 

 De evaluatie van relevante interne en externe documentatie, op een beperkte testbasis, 
om de betrouwbaarheid van de Geselecteerde Informatie te bepalen; 

 Voorafgaande en finale analytische controlewerkzaamheden om ons begrip van de 
tendensen in de Geselecteerde Informatie, zowel op vestigingsniveau als op 
bedrijfsniveau te bevestigen. 

 
 
Antwerpen, 29 maart 2022 
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Vennoot 


