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Mijnheer de voorzitter, 

De Commissie dankt de Kamer van Volksvertegenwoordigers voor haar gemotiveerd 
advies over het voorstel voor een verordening betreffende specifieke eisen voor de 
wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang 
{COM(2011) 779 definitief}.  

De ontwerp-verordening voorziet in strengere regels voor auditors van organisaties van 
openbaar belang (OOB), d.w.z. beursgenoteerde ondernemingen en 
ondernemingen - ook al zijn ze niet-beursgenoteerd - van de financiële sector (banken, 
verzekeringsondernemingen, financiële instellingen enz.), die immers een belangrijke 
sociale en economische functie vervullen. Een van de doelstellingen is de kwaliteit en de 
integriteit van de controles van jaarrekeningen te vergroten om de werking van de 
markten te verbeteren. 

De Commissie heeft vóór de indiening van haar ontwerp-verordening meerdere opties 
geanalyseerd, met name vanuit het oogpunt van de beginselen van subsidiariteit en 
evenredigheid. Deze analyse is opgenomen in de effectbeoordeling bij beide voorstellen 
(SEC(2011) 1384 definitief). 

Op basis van deze gedetailleerde analyse van alle mogelijke opties kwam de Commissie 
tot de conclusie dat zij, gezien de aard en de omvang van de problemen en de ernst van 
de tekortkomingen op de markt van audits van beursgenoteerde ondernemingen en 
ondernemingen van de financiële sector, geen genoegen kon nemen met een Europese 
regelgeving waarbij de lidstaten een grote discretionaire bevoegdheid krijgen en waarbij 
in een aantal gevallen wordt vertrouwd op zelfregulering door de beroepsgroep. 
Bijgevolg moet het rechtskader voor wettelijke audits van beursgenoteerde 
ondernemingen en ondernemingen van de financiële sector verder worden 
geharmoniseerd en moet worden gekozen voor een gecoördineerde aanpak voor het 
toezicht op auditors, teneinde het vertrouwen in de jaarrekeningen te herstellen en de 
groei en het concurrentievermogen van ondernemingen te bevorderen.  

Een verordening is het beste rechtsinstrument om te komen tot kwaliteitsvolle audits van 
organisaties van openbaar belang, gezien enerzijds de nauwe onderlinge verbondenheid 
van markten en financiële spelers en anderzijds de transnationale dimensie van 
organisaties van openbaar belang en grote netwerken van kantoren. Dit instrument zorgt 
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voor meer rechtszekerheid door eventuele verschillen bij de omzetting door de lidstaten 
te voorkomen.  

Bovendien zijn alle in dat instrument voorgestelde maatregelen gebaseerd op artikel 114 
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), gezien de 
verwachte effecten van een harmonisatie op de totstandbrenging en de werking van de 
interne markt. Zij vallen dus niet onder het mededingingsrecht.  

Wat tot slot het evenredigheidsbeginsel betreft, is de Commissie van mening dat de 
combinatie van de gewijzigde richtlijn van 2006 en een nieuwe verordening de beste 
beleidsoptie is met het oog op de inachtneming van dit beginsel, aangezien het optreden 
van de Unie niet verder gaat dan nodig is om de beoogde doelstellingen te 
verwezenlijken. Bij alle voorgestelde maatregelen wordt met name rekening gehouden 
met de behoeften en de grootte van auditkantoren en hun cliënten in Europa.  

Dat kan bepaalde extra kosten met zich meebrengen, zoals wordt uiteengezet in de 
effectbeoordeling van de Commissie, die samen met beide voorstellen in november jl. is 
bekendgemaakt. Doch deze kosten zullen naar verwachting worden gecompenseerd door 
positieve effecten, zoals een doeltreffender toezicht op auditors en auditkantoren. Dat 
zou moeten leiden tot een grotere onafhankelijkheid van auditors ten opzichte van hun 
cliënten en bijgevolg tot auditverslagen van betere kwaliteit en tot de komst van nieuwe 
spelers in het topsegment van de markt. 

In afwachting van een voortzetting van onze beleidsdialoog verblijf ik met de meeste 
hoogachting, 

 

 

 

Maroš Šefčovič 
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