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MEDEDELING1  2018/16 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

Correspondent Onze referte Datum 
sg@ibr-ire.be MB/IVB/edw 28.09.2018 

Geachte Confrater, 

Betreft: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR 
Verordening: bijkomende vragen en antwoorden van de FSMA in het 
kader van de toepassing van de herziene overeengekomen specifieke 
werkzaamheden (“agreed-upon procedures”) 

De Raad van het IBR deelde u in Mededeling 2018/12 de herziene 
overeengekomen specifieke werkzaamheden (“Agreed-upon Procedures”) mee 
die uitgewerkt werden in overleg met de FSMA.  

De FSMA heeft hierover een aantal “vragen en antwoorden” gepubliceerd, die 
zopas werden geactualiseerd. U kan de bijkomende vragen raadplegen op 
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/emir/faq_revisor_e
mir_2018_nl.pdf.   

De Raad van het IBR wenst uw aandacht te vestigen op Q3, waarin wordt 
aangegeven dat zelfs bij ondernemingen die enkel 
intragroepsderivatencontracten hebben, steekproeven uitgevoerd dienen te 
worden. In dat geval geldt er een vereenvoudigde procedure: er wordt een 
steekproef samengesteld met 5 (intragroeps-)contracten volgens de beginselen 
die zijn vastgelegd voor de herziene AUP’s voor het boekjaar 2017, en de 
toegepaste procedures 3.8 (opvolging/verbetering van de verworpen meldingen), 
4.2 (correcte melding aan een transactieregister) en 1.2 (tijdige bevestiging). De 
commissarissen die reeds een verslag hebben overgemaakt voor het boekjaar 
2017 over een entiteit met uitsluitend intragroepsderivatencontracten dienen 

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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alles in het werk te stellen (“do their best efforts”) om deze specifieke steekproef 
uit te voeren. 

 
Tot slot brengen wij u in herinnering dat de rapporteringstermijn voor het 
boekjaar afgesloten tussen 31 december 2017 en 31 maart 2018 door de FSMA 
werd vastgesteld op uiterlijk 30 september 2018. De FSMA heeft ons echter laten 
weten dat op verzoek en geval per geval uitstel kan worden verleend. 
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
 
Thierry DUPONT 
Voorzitter 
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