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MEDEDELING1  2018/12 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   MB/SQ/IVB/edw    28.06.2018 
 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR 

Verordening: herziening van de overeengekomen specifieke 
werkzaamheden (“agreed-upon procedures”) die met de FSMA 
werden uitgewerkt in het kader van het toezicht op de naleving van 
de EMIR Verordening door de niet-financiële tegenpartijen 

 
Context 

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”. 
 
Aangepaste overeengekomen specifieke werkzaamheden 

In het kader van de opdracht zoals voorzien door art. 22bis van de wet van 2 
augustus 2002 over het toezicht op de naleving van de EMIR-Verordening door de 
niet-financiële tegenpartijen, werden, in overleg met de FSMA, “overeengekomen 
specifieke werkzaamheden” (agreed-upon procedures) uitgewerkt (Mededeling 
2017/16).  
 
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 herziene agreed-upon procedures worden op dit ogenblik vertaald en zullen 
eerstdaags ter beschikking gesteld worden op de website van het ICCI.  

                                                      
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut 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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Deze herziening beoogt deze werkzaamheden te verlichten, in het bijzonder 
wanneer het gaat om het 2de jaar waarin gerapporteerd wordt. 

Termijn voor de rapportering 

De rapportering dient te gebeuren ten laatste 6 maanden na de afsluitingsdatum. 
Echter, voor entiteiten die hun boekjaar afsluiten tussen 31 december 2017 en 31 
maart 2018 heeft de FSMA aangekondigd dat een bijkomende termijn wordt 
toegekend en dat de bedrijfsrevisoren van dergelijke entiteiten hun rapport 
dienen over te maken op 30 september 2018 ten laatste.  

Aangezien de tekst van de EMIR-verordening (REFIT) nog niet werd aangenomen, 
heeft de FSMA ons tevens ingelicht omtrent haar beslissing om het reglement van 
17 januari 2017 (goedgekeurd bij koninklijk besluit van 9 februari 2017) niet te 
herzien, in tegenstelling tot hetgeen werd aangekondigd in de IBR-Mededeling 
2017/02.  

Bovendien heeft de FSMA op 9 mei 2018 haar vaststellingen en verwachtingen 
met betrekking tot de door de bedrijfsrevisoren uitgebrachte rapportering 
omtrent de naleving door de niet-financiële tegenpartijen van de verplichtingen 
die voortvloeien uit de EMIR-Verordening:  
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/EMIR/2018-05-
09_bevindingen_publ_emir.pdf. 

Met confraternele groeten, 

Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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