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Geachte Confrater,
Betreft: Opdracht van de commissaris – Toezicht op de naleving van de EMIR
Verordening: herziene overeengekomen specifieke werkzaamheden
(“agreed-upon procedures”)
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. We verwijzen
naar volgende mededelingen omtrent EMIR: 2017/02, 2017/07, 2017/16,
2018/12, 2018/16, 2019/10 en 2019/13.
De EMIR-werkgroep van het IBR heeft de overeengekomen specifieke procedures
samen met de FSMA geactualiseerd, onder meer om rekening te houden met de
inwerkingtreding van de EMIR REFIT-Verordening. U vindt de geactualiseerde
overeengekomen specifieke werkzaamheden in de bijlage bij deze mededeling.
De FSMA heeft op 8 april 2020 tevens het volgende gepubliceerd:
- haar bevindingen die voortvloeien uit haar onderzoek van
revisorenverslagen
over
het
boekjaar
2018-2019:
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/EMIR/20
20-04-08_emirbevindingen_2018-19.pdf; en
- nieuwe “Q&As” met betrekking tot de toepassing van de AUP’s EMIR:
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/emir/faq_au
p_emir_2020_nl.pdf.
Deze Q&A beogen de werkzaamheden van de commissarissen te verlichten. In
eerste instantie aanvaardt de FSMA dat verslagen worden voorbereid voor
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verschillende Belgische entiteiten die behoren tot dezelfde groep, indien dit
eenvoudiger is voor de commissaris. Dit dient duidelijk aangegeven te worden in
de aan haar te bezorgen (voorlopige) (excel-)lijst van de ondernemingen waarvan
het bedrijfsrevisorenkantoor redelijkerwijs verwachten dat zij hierover aan de
FSMA zal moeten rapporteren.
Vervolgens kan de commissaris, indien een onderneming:
- de drempels voorzien in het reglement van de FSMA 2 overschrijdt,
- het voorwerp heeft uitgemaakt van “overeengekomen specifieke
werkzaamheden” tijdens het vorige jaar, en
- geen nieuwe contracten is aangegaan in vergelijking met het vorige jaar,
- noch de op het einde van het voorgaande boekjaar bestaande contracten
heeft gewijzigd of vroegtijdig beëindigd,
een brief richten aan de FSMA waarbij hij voorstelt om geen werkzaamheden uit
te voeren. De FSMA zal haar akkoord bevestigen of vragen om bepaalde
verificaties uit te voeren in functie van het resultaat van de werkzaamheden die
eerder werden uitgevoerd.
De termijn waarbinnen de verslagen aan de FSMA moet overmaken is 6 maanden
na de afsluiting van de rekeningen. 3 Echter, gezien de moeilijkheden ontstaan
door de COVID-19 crisis, heeft de FSMA ons meegedeeld dat de verslagen die
normaal gezien tegen 30 juni 2020 verwacht zijn, tot 30 september 2020 mogen
worden ingediend.
Tot slot informeren wij u dat een geconsolideerde versie van de EMIR-Verordening
beschikbaar is op de website van de FSMA:
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/wg/loi/consolidated_e
mir.pdf.
Met confraternele groeten,

Tom MEULEMAN
Voorzitter
Bijlagen: Overeengekomen specifieke werkzaamheden YE 2019 (“Transaction Reporting”; “Risk
Mitigating Techniques”, “Clearing Treshold”, “Valuation”)
Art. 2, §1 van het Reglement van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de
medewerking van de bedrijfsrevisoren aan het toezicht op de naleving van de EMIR-verordening
door de niet-financiële tegenpartijen.
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Art. 2, §4 van dit Reglement.
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