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MEDEDELING1  2019/10 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN 

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

Verordening: Vaststellingen en standpunten van de FSMA naar 
aanleiding van de controles  

 
 
Op 9 februari 2017 heeft de FSMA een reglement uitgebracht over de medewerking 
van bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening door 
niet-financiële tegenpartijen. Conform dit reglement verrichten de bedrijfsrevisoren 
controles aan de hand van “Agreed-Upon Procedures” die in overleg met de FSMA zijn 
uitgewerkt.2 Inmiddels hebben de bedrijfsrevisoren voor de tweede maal hun 
verslagen hieromtrent voorgelegd aan de FSMA.  
 
Publicatie van de vaststellingen en standpunten van de FSMA 
 
De FSMA heeft die verslagen geanalyseerd en de voornaamste bevindingen 
gepubliceerd op haar website, samen met een toelichting van wat de FSMA precies 
verwacht van de ondernemingen en hun bedrijfsrevisoren, alsook van de partijen 
waaraan de naleving van bepaalde EMIR-verplichtingen is uitbesteed. 
 
Naar aanleiding van deze analyse heeft de FSMA aan bepaalde beursgenoteerde 
vennootschappen brieven gericht waarin de belangrijkste bevindingen werden 
opgenomen. Een kopie hiervan wordt ook naar de bedrijfsrevisoren van de 
betrokken vennootschappen gestuurd. 
 

                                                      
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. 

2 Cf. IBR-Mededeling 2018/12 en IBR-Mededeling 2018/16. 
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Wij nodigen u uit om kennis te nemen van deze algemene bevindingen en 
verwachtingen van de FSMA op haar website: www.fsma.be/nl/emir > 
Vaststellingen en standpunten naar aanleiding van controles.  
 
Werkprogramma, verwachte rapportering en rapporteringstermijn 
 
Uit overleg tussen de IBR-werkgroep “EMIR” en de FSMA is gebleken dat de 
huidige werkprogramma’s van toepassing blijven. De bedrijfsrevisoren dienen 
hierbij weliswaar rekening te houden met de door de FSMA gepubliceerde “vragen 
en antwoorden” (FAQs) van september 2018 en april 2019. U vindt deze hier 
terug: www.fsma.be/nl/emir > Vragen en antwoorden (FAQ).  
 
De FSMA heeft ons ingelicht dat zij verwacht dat de bedrijfsrevisoren, vóór 15 juni 
aanstaande,  haar de lijst bezorgen  van de ondernemingen waarvan zij, op basis 
van concrete elementen in hun dossier, redelijkerwijs verwachten dat zij hierover 
aan de FSMA zullen moeten rapporteren.  
 
Wij brengen u in herinnering dat de rapportering dient te gebeuren ten laatste 6 
maanden na de afsluitingsdatum. Indien er op die datum nog niet is gerapporteerd 
voor bepaalde bedrijven, verwacht de FSMA van de bedrijfsrevisoren een update 
van de status aan de hand van voormelde lijst . 
 
EMIR-Refit 
 
Wij brengen u in herinnering dat het nieuwe regime dat zal worden ingevoerd 
door de EMIR-Refit3 enkel van toepassing zal zijn wanneer deze Refit in werking 
treedt. Deze inwerkingtreding is voorzien 20 dagen na de publicatie van de tekst 
in het Publicatieblad van de Europese Unie, hetgeen verwacht wordt rond 15 juni 
2019. Refit is derhalve nog niet van toepassing vandaag.  
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 

                                                      
3 Wijziging van de EU-Verordening 648/2012 (EMIR). 
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