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Geachte Confrater, 
 
 
 
Betreft:  EMIR – toelichting van de FSMA betreffende de bijzondere 

verslagen op te stellen door de commissarissen bij bepaalde niet-
financiële tegenpartijen 

 
 
De FSMA heeft ons per brief van 29 maart 2017 een aantal bijkomende toelichtingen 
verstrekt met betrekking tot de bijzondere verslagen op te stellen door de 
commissarissen bij bepaalde niet-financiële tegenpartijen. 
 
Te uwer volledige informatie wordt een kopie van deze brief bij onderhavige 
mededeling gevoegd. 
 
Er wordt in herinnering gebracht dat de commissarissen van niet-financiële 
tegenpartijen2 die bepaalde drempels overschrijden (100 otc-derivaten of otc-
derivatencontracten of met een notionele brutowaarde van ten minste 100 miljoen euro), 
aan de FSMA bijzondere verslagen moeten bezorgen van feitelijke bevindingen over de 
naleving van bepaalde verplichtingen ingevolge de EMIR-verordening en dit 
overeenkomstig de overeengekomen procedures (agreed upon procedures) bepaald in 
overleg met de FSMA. 
 
Om te bepalen of een onderneming voldoet aan de criteria die leiden tot het opstellen 
van een bijzonder EMIR-verslag, moet diens commissaris minstens één keer tijdens het 
boekjaar op de laatste kalenderdag van een willekeurige maand of op het einde van het 
boekjaar controleren of voormelde drempels werden overschreden. Indien dit het geval 
is, moet de commissaris een verslag over de hierboven bedoelde feitelijke bevindingen 
opstellen. 

                                                           
1 Het Instituut ontwikkelt door middel van mededelingen 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.  
2 De niet-financiële tegenpartijen zijn in wezen alle vennootschappen die transacties in afgeleide 
financiële instrumenten verrichten.  
Voor de volledige wettelijke definitie verwijzen we naar artikel 1, 4° van het reglement van de  
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten van 17 januari 2017 over de medewerking van  de 
bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door de niet-financiële 
tegenpartijen: http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2017/02/22_2.pdf#page=13. 
 



 
 
Dit verslag heeft betrekking op het volledig boekjaar waarin de overschrijding werd 
vastgesteld. 
 
In bepaalde gevallen zal het nodig zijn om eerdere boekjaren te onderzoeken dan het 
boekjaar waarin de overschrijding werd vastgesteld. 
Immers, zodra een overschrijding werd vastgesteld op de laatste kalenderdag van een 
willekeurige maand van het afgelopen boekjaar, of op het einde hiervan, zijn er andere 
procedures voorzien die betrekking hebben op oudere verrichtingen. 
 
In dit verband verwijzen we naar de controleleidraden zoals uiteengezet tijdens de 
specifieke vormingen over het thema3. 
 
De FSMA bevestigt bovendien de inwerkingtreding van deze nieuwe verplichtingen, die 
van toepassing zijn op de boekjaren afgesloten vanaf 30 december 2016.  
 
Omdat de commissarissen binnen de zes maanden volgend op de afsluiting van de 
jaarrekening hun verslag aan de FSMA dienen over te maken, moeten de verslagen over 
de toestand per 31 december 2016 uiterlijk op 30 juni 2017 aan de FSMA worden 
overgemaakt4. 
 
De modellen van opdrachtbrief en bevestigingsbrief betreffende het opstellen van deze 
verslagen zullen binnenkort beschikbaar zijn op de website van het ICCI. 
 

Met confraternele groeten, 

 

 

 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
 
 
 
 
Bijlage: brief van de FSMA van 29 maart 2017. 
 

                                                           
3http://www.icci.be/nl/Vorming/seminaries/Pages/RoleoftheauditorintheadherencetoEMIRrequire
ments2.aspx. 
4   In dit verband verwijzen we ook naar de mededeling 2017/02 van het IBR: https://www.ibr-
ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Pages/Mededeling-2017-02.aspx. 

http://www.icci.be/nl/Vorming/seminaries/Pages/RoleoftheauditorintheadherencetoEMIRrequirements2.aspx
http://www.icci.be/nl/Vorming/seminaries/Pages/RoleoftheauditorintheadherencetoEMIRrequirements2.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Pages/Mededeling-2017-02.aspx
https://www.ibr-ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/mededelingen/Pages/Mededeling-2017-02.aspx
TD


TD


TD


TD


TD


TD



	MEDEDELING0F  2017/07 VAN HET INSTITUUT VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

