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Het Europees Parlement en de Raad van Ministers hebben een 
Verordening en een Richtlijn over de hervorming van de auditmarkt 
binnen de EU goedgekeurd. De Verordening werd op 27 mei 2014 
gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze 
nieuwe wetgeving wordt van kracht op 16 juni 2014 maar er is 
wel een overgangsperiode van twee jaar voorzien waardoor het 
merendeel van de belangrijkste bepalingen geldt vanaf 17 juni 
2016. Voor wat betreft de verplichte rotatie van auditbedrijven – 
de zogenaamde ‘Mandatory Firm Rotation’ - zijn afzonderlijke 
overgangsregelingen voorzien. In dit artikel vindt u een overzicht 
van de belangrijkste bepalingen van de nieuwe regelgeving alsook 

ons standpunt over de impact ervan.
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• De verbodsbepalingen in de Verordening gaan 
veel verder dan de regels die vandaag gelden 
binnen veel EU-lidstaten. Ze gaan ook verder 
dan de internationale onafhankelijkheidsvereis-
ten die zijn opgenomen in de IESBA Code of 
Ethics of onafhankelijkheidsregels opgelegd 
door de SEC in de VS.

• De verbodsbepalingen worden ook doorge-
trokken naar het fiscale jaar voorgaand aan de 
aanstelling van de statutaire auditor (de zoge-
naamde ‘clean period’). Het gaat hierbij in het 
bijzonder over het uittekenen en implemente-
ren van interne controle- of risicoprocedures 
voor de voorbereiding en/of controle van finan-
ciële informatie, of het ontwerp en de imple-
mentatie van financiële IT-systemen. 

• Toegestane niet-auditdiensten worden beperkt 
tot 70% van de statutaire auditvergoeding 
(die wordt berekend op een voortschrijdende 
3-jaarlijkse basis).

• De lidstaten hebben de mogelijkheid om 
extra diensten toe te voegen aan de lijst van 
niet-toegestane niet-auditdiensten en kun-
nen de limiet voor toegestane auditdiensten 
lager leggen dan de 70% die is bepaald in de 
Verordening.

Opportuniteiten op het vlak van de 
auditkwaliteit 
De nieuwe auditwetgeving zal in de EU aanzien-
lijke veranderingen met zich meebrengen. KPMG 
heeft altijd gesteld dat maatregelen een duidelijk 
en onmiskenbaar voordeel moeten bieden op 
het vlak van de auditkwaliteit, dat ze een kader 
moeten creëren waarbinnen de accountant onaf-
hankelijk te werk kan gaan, en dat ze corporate 
governance ten goede moeten komen. Wij heb-
ben de onderdelen van wetgevingen die voldoen 
aan deze vereisten altijd consistent gesteund. 
We zijn ervan overtuigd dat het hanteren van 
Internationale Auditnormen, het opleggen van 
strengere rapportageverplichtingen voor accoun-
tants en het versterken van de rol van onafhanke-
lijke auditcomités een positieve weerslag zullen 
hebben op de auditkwaliteit. De principes van de 
nieuwe auditrapportage zijn in grote lijnen consis-
tent met verschillende internationale ontwikkelin-
gen die momenteel plaatsgrijpen, denken we bij-
voorbeeld maar aan de initiatieven van de IAASB. 
Ze zullen ook leiden tot een beter inzicht in het 
auditproces, met inbegrip van kritische beoordelin-
gen die tijdens de audit tot stand kwamen.

Een versterking van de rol van het auditcomité 
houdt in dat het auditcomité een actieve rol moet 
spelen in enerzijds de beoordeling van de audit-
kwaliteit en de onafhankelijkheid van de accoun-
tant, en anderzijds de goedkeuring van eventuele 
niet-auditdiensten die door de accountant worden 
verleend. Daarom steunen we de maatregelen 

D
e Verordening en de Richtlijn bevatten 
bijkomende verplichtingen die betrek-
king hebben op de bij benadering 
30.000 Organisaties van Openbaar 

Belang (OOB’s) binnen de EU. In de nieuwe 
Richtlijn worden OOB’s als volgt gedefinieerd: 
EU-organisaties die zijn genoteerd op een geregu-
leerde markt in de EU alsook - al dan niet beurs-
genoteerde - kredietinstellingen en verzekerings-
maatschappijen. De afzonderlijke lidstaten kunnen 
de OOB-definitie verder verruimen met andere 
entiteiten.  
Nieuwe regels voor Organisaties van 
Openbaar Belang 
De regelgeving legt een aantal nieuwe regels op 
die betrekking hebben op onder andere: 
• Mandatory Firm Rotation (MFR) of de ver-

plichte rotatie van auditbedrijven
• Verdere beperkingen inzake niet-auditdiensten 
• Toegenomen rapportageverplichtingen voor 

auditoren
• Een versterking van de rol van het auditcomité

De bepalingen van de Verordening in verband 
met de verplichte rotatie van auditbedrijven en de 
niet-auditdiensten zullen een belangrijke impact 
hebben op de OOB’s. Hierna een bondig overzicht 
van de belangrijkste punten:

Verplichte rotatie van auditbedrijven
• Elk bedrijf dat voldoet aan de definitie van 

‘OOB’, is verplicht om elke 10 jaar van audi-
tor te veranderen. De afzonderlijke lidstaten 
mogen deze periode overigens inkorten.

• De verordening voorziet de mogelijkheid voor 
de lidstaten om de OOB’s toe te laten om de 
rotatieperiode te verlengen tot (i) maximum 
20 jaar indien een openbare tender wordt 
gehouden bij het verstrijken van de periode 
van 10 jaar of tot (ii) maximum 24 jaar indien 
een “joint auditor” is aangesteld.

• Ook niet EU-groepen met een OOB in de EU 
worden verplicht om de auditoren van hun 
EU-entiteiten te roteren. 

Beperkingen inzake niet-auditdiensten
• De Verordening bevat een lijst met diensten 

die de statutaire auditor van een OOB – en bij 
uitbreiding alle leden die deel uitmaken van 
het netwerk van de statutaire auditor – niet 
mogen leveren aan de OOB zelf of aan de 
door de OOB gecontroleerde entiteiten. 

• De niet-auditdiensten omvatten onder andere: 
tax compliance diensten, fiscaal advies, cor-
porate finance en waarderingen. De lidstaten 
hebben de mogelijkheid om bepaalde fiscale 
waarderingen toe te laten op voorwaarde dat 
ze geen directe impact hebben op de jaarreke-
ning of – indien dit wel het geval zou zijn – dat 
de impact hiervan immaterieel is. 

Onze accountants 
en adviseurs 
blijven zich verder 
engageren om - 
in het algemene 
belang - samen 
te werken met 
toezichthouders, 
overheden en de 
bedrijfswereld, en 
om te verzekeren 
dat de nieuwe 
wetgeving zo 
efficiënt mogelijk 
wordt doorgevoerd.”
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die de rol van het auditcomité versterken. We 
stellen ook vast dat de uitgebreide rapportage 
door de bedrijfsrevisor aan het auditcomité zal lei-
den tot een transparanter auditproces. Aangezien 
er meer aandacht wordt besteed aan essentiële 
auditkwesties, zullen de leden van het auditco-
mité nog meer met kennis van zaken kunnen 
handelen.

Tot slot steunen we de oprichting van een nieuw 
Comité van Europese Toezichthoudende 
Instanties (CEAOB). We geloven dat dit comité 
de consistentie binnen de EU zal bevorderen. 
Een efficiëntere driewegcommunicatie tussen 
accountants, banken en de prudentiële toezicht-
houders van de belangrijkste financiële instellin-
gen zal ertoe leiden dat de Europese Raad voor 
Systeemrisico’s eventuele risico’s beter kan eva-
lueren. Er zal ook meer transparantie zijn in ver-
band met wijdvertakte systemische problemen in 
de EU die aan het licht komen tijdens audits van 
Systeemrelevante Financiële Instellingen.

Hogere kosten en meer complexiteit
We blijven er evenwel van overtuigd dat andere 
aspecten van de wetgeving, zoals de verplichte 
rotatie van firma’s in combinatie met de aanzien-
lijke beperkingen inzake niet-auditdiensten, onver-
mijdelijk zullen leiden tot minder keuzemoge-
lijkheden voor aandeelhouders terwijl tegelijk de 
kosten en de complexiteit zullen toenemen. 
• De Mandatory Firm Rotation (MFR) of ver-

plichte rotatie van auditbedrijven zal, in com-
binatie met een verdere beperking van de 
niet-auditdiensten, resulteren in minder keu-
zemogelijkheden op de markt. 

• De ruime flexibiliteit op het vlak van de inter-
pretatie en de implementering van de nieuwe 
regels zal ongetwijfeld leiden tot een lap-
pendeken van uiteenlopende verplichtingen 
binnen de EU. Dit zal leiden tot een onnodig 
complexe en dure regulatieve omgeving 
voor ondernemingen en hun accountants bin-
nen de EU. 

• De nieuwe Europese onafhankelijkheidsre-
gels verbieden tal van niet-auditdiensten die 
wel zijn toegestaan in het kader van andere, 
internationaal erkende structuren zoals de 
IESBA Code of Ethics. De inconsistentie met 
regels buiten de EU zal de kostprijs en de 
complexiteit van het zakendoen in Europa 
doen stijgen. 

• Hoewel de Europese Verordening in de eer-
ste plaats is gericht op organisaties binnen 
de EU, zullen de regels ook gevolgen hebben 
voor groepen die buiten de EU zijn gevestigd, 
zoals in de EU gevestigde dochteronderne-
mingen van moederbedrijven buiten de EU. 
Ook zij zullen de gevolgen van de nieuwe 
regelgeving moeten ondergaan, voor zover 
ze voldoen aan de definitie van een Europese 
Organisatie van Openbaar Belang. 

Het is nu aan de nationale regering van elk van 
de 28 lidstaten om de nieuwe wetgeving aan 
te passen en toe te passen. Alle stakeholders 
moeten nu al actie ondernemen om zich voor 
te bereiden op deze regelgeving. Die is op ver-
schillende vlakken onduidelijk en de praktische 
uitwerking ervan vergt verdere analyse en 
interpretatie. We verwachten dat de Europese 
Commissie en de individuele toezichthouders 
van de lidstaten verdere verduidelijkingen zullen 
publiceren. 

Bij KPMG zijn we alvast klaar voor deze uitda-
ging. Onze accountants en adviseurs blijven zich 
verder engageren om - in het algemene belang 
- samen te werken met toezichthouders, overhe-
den en de bedrijfswereld, en om te verzekeren 
dat de nieuwe wetgeving zo efficiënt mogelijk 
wordt doorgevoerd. Wij helpen u ook met ple-
zier verder indien u nog vragen zou hebben.  

Wat is het verschil tussen een Richtlijn en een 
Verordening?

Een Richtlijn is EU-wetgeving die elk van de 28 lidstaten moet door-
voeren door deze op te nemen in de nationale wetgeving.
De nieuwe Richtlijn bevat een reeks vereisten die van toepassing zijn 
voor elke statutaire audit in de EU. Centraal in deze Richtlijn staat de 
omschrijving van Organisatie van Openbaar Belang (OOB’s). Andere 
veranderingen zijn:
• een verhoogde nadruk op onafhankelijkheid 
• kwaliteitswaarborg
• een nieuw mechanisme om de International Standards on 

Auditing (ISAs) op Europees niveau op te nemen 
• publieke auditrapportering en bijkomende interne rapportering 

naar auditcomités voor OOB’s.

Een Verordening is een vorm van EU-wetgeving die de “maximale 
harmonisering” binnen de hele EU wil bevorderen. Een Verordening 
wordt onmiddellijk van kracht na een overgangsperiode van meestal 
twee jaar. Lidstaten moeten hun nationale wetgeving aanpassen om 
consistentie met de EU Verordening te verzekeren. Deze laatste over-
rulet trouwens altijd de nationale wetgeving.
Deze Verordening bevat een aantal bijkomende vereisten die louter 
betrekking hebben op de statutaire audits van OOB’s. Zo zijn de 
bepalingen met betrekking tot de verplichte rotatie van auditbedri-
jven (MFR), de tendering en de lijst van verboden niet-auditdiensten 
enkel van toepassing op OOB’s. 


