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Geachte Confrater,
Betreft: COVID-19 – Herinnering aan de signaalfunctie van de commissaris
In het kader van de COVID-19-crisis en volgend op de IBR-Mededeling 2020/04,
wil het Instituut van de Bedrijfsrevisoren u de signaalfunctie van de
commissaris, ook ten opzichte van de FSMA, in herinnering brengen.
U vindt bijgaand de tekst van artikel 12 van de EU-Verordening nr. 537/2014 van
16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van
financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van
Besluit 2005/909/EG van de Commissie. In België omvat de term “bevoegde
autoriteiten die toezicht houden op die organisatie van openbaar belang” de NBB
en de FSMA.
Met confraternele groeten,

Tom MEULEMAN
Voorzitter
Bijlage: Tekst van artikel 12 van de EU-Verordening 537/2014
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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Bijlage bij Mededeling 2020/06
Hieronder vindt u de tekst van art. 12 van de EU-Verordening 537/2014 van 16
april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële
overzichten van organisaties van openbaar belang en tot intrekking van Besluit
2005/909/EG van de Commissie:
“Verslag aan toezichthouders van organisaties van openbaar belang
1. Onverminderd artikel 55 van Richtlijn 2004/39/EG, artikel 63 van Richtlijn
2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad, artikel 15, lid 4, van Richtlijn
2007/64/EG, artikel 106 van Richtlijn 2009/65/EG, artikel 3, lid 1, van Richtlijn
2009/110/EG en artikel 72 van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement
en de Raad heeft de wettelijke auditor die of het auditkantoor dat de wettelijke
controle van financiële overzichten van een organisatie van openbaar belang
uitvoert, de plicht om de bevoegde autoriteiten die toezicht houden op die
organisatie van openbaar belang of, indien zo bepaald door de betrokken lidstaat,
aan de bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor het toezicht op de auditor
of het auditkantoor, onmiddellijk alle informatie te melden die betrekking heeft op
die organisatie van openbaar belang waarvan hij/het kennis heeft gekregen bij de
uitvoering van die wettelijke controle en dat een van de volgende zaken tot gevolg
kan hebben:
a) een materiële inbreuk op de wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen
die, in voorkomend geval, de voorwaarden voor toelating regelen of die
specifiek de activiteiten van de organisatie van openbaar belang regelen;
b) een materiële bedreiging voor of twijfel over de continue werking van de
organisatie van openbaar belang;
c) een weigering om een auditoordeel uit te brengen over de financiële
overzichten of het afgeven van een afkeurende verklaring of een verklaring
met voorbehoud.
Wettelijke auditors of de auditkantoren hebben tevens de plicht om alle informatie
bedoeld in lid 1, onder a), b) of c), te melden waarvan zij kennis krijgen bij de
wettelijke controle van financiële overzichten van een onderneming die nauwe
banden heeft met de organisatie van openbaar belang waarvoor zij ook de
wettelijke controle van financiële overzichten uitvoeren. In dit artikel wordt onder
„nauwe banden” verstaan: nauwe banden in de zin van artikel 4, lid 1, punt 38, van
Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad.”
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