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Geachte Confrater, 

Betreft: EMIR 

De Europese EMIR-verordening is van toepassing op niet-financiële ondernemingen 
die afgeleide contracten afsluiten. De commissarissen van deze niet-financiële 
ondernemingen zijn onderworpen aan specifieke verplichtingen, zoals onder andere 
een “signaalfunctie” en “overeengekomen procedures”. 

Voor meer details betreffende de rol van de commissaris in deze ondernemingen 
verwijzen wij naar de Mededeling 2017/02: EMIR-Wet van 25 december 2016 tot 
omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen: nieuwe 
verplichtingen en nieuwe opdrachten voor de commissaris, alsook naar de 
Mededeling 2017/07 betreffende de bijzondere verslagen op te stellen door de 
commissarissen bij bepaalde niet-financiële tegenpartijen. 

Recentelijk heeft de EMIR-werkgroep van het IBR een feedback meeting gehad met 
de FSMA omtrent de voorlopige vaststellingen van de tot nu toe overeengekomen 
procedures in het kader van de EMIR-verordening. 

De FSMA heeft de aandacht gevestigd op een aantal punten en te ondernemen acties 
kwamen daaruit naar boven. Ze worden als volgt samengevat: 

1) Termijn voor het indienen van een EMR-rapport

De FSMA stelde vast dat er bepaalde vertragingen zijn in de afwerking van de door 
de commissaris op te maken rapportering bij bepaalde niet financiële tegenpartijen. 

Bedrijfsrevisoren dienen huidige communicatie te beschouwen als een herinnering 
teneinde de EMIR rapportering, uitgevoerd in het kader van de EMIR-verordening, 
zo snel als mogelijk rechtstreeks door te sturen naar de FSMA (dit kan elektronisch 
naar het e-mail adres: opm@fsma.be). 

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. 
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In de hypothese dat de betrokken bedrijfsrevisor de rapportering, met uiterste 
vervaldag op 15 januari 2018, niet vóór deze datum zou kunnen doorsturen, dient hij 
de FSMA hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen met daarbij ook een beknopte 
beschrijving van de reden(en) van vertraging. Deze mededeling dient te gebeuren 
vóór 15 januari 2018. 
 
2) Bijkomende informatie 
 
Bovendien, teneinde een duidelijker beeld te krijgen van de ondernemingen waarop 
de EMIR-procedures van toepassing zijn, wenst de FSMA een aantal bijkomende 
inlichtingen te ontvangen. 
 
Gelieve daartoe in bijlage de lijst van de door de FSMA gevraagde bijkomende 
inlichtingen te vinden die aan de FSMA gericht moeten worden  vóór 15 januari 2018. 
Deze inlichtingen betreffen alle entiteiten die het deel uit maakten/maken van de 
speciale EMIR-rapportering. De inlichtingen dienen eveneens te worden verstuurd 
naar het e-mail adres opm@fsma.be en hebben betrekking op dezelfde periode/datum 
als de EMIR rapportering. 
 
Voor alle rapporteringen die vanaf 15 januari 2018 zullen worden verstuurd, 
verwacht de FSMA dat deze bijkomende inlichtingen rechtstreeks zullen worden 
toegevoegd aan de EMIR-rapportering. 

 
3) Bijzondere opvolging 
 
Uiteindelijk, op basis van een objectieve evaluatie, heeft de FSMA een aantal 
ondernemingen geïdentificeerd waarvoor bijzondere opvolging nodig wordt geacht. 
In dat kader zal de FSMA ook de bedrijfsrevisor/commissaris betrekken bij de 
opvolging. De betreffende bedrijfsrevisoren zullen op individuele basis door de 
FSMA worden gecontacteerd. 
 
Op basis van de huidige gegevens acht de FSMA het weinig waarschijnlijk dat 
volgend jaar een gelijkaardig set van procedures met betrekking tot EMIR zal moeten 
worden uitgevoerd. De nieuwe procedures zullen mogelijks beperkter zijn in omvang 
en mogelijks op minder entiteiten van toepassing zijn, aangezien de verwachting 
bestaat dat de aanpak zal zijn gebaseerd op een risicoanalyse die de FSMA in 
samenwerking met de EMIR-werkgroep volgend jaar zal uitwerken. 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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