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NNiieeuuwwiigghheeddeenn  mmeett  bbeettrreekkkkiinngg  ttoott  aauuddiitt  ccoommiittéé  bbiinnnneenn  ddee  EEuurrooppeessee  
wweettggeevviinngg    

1. Bronnen van nieuwigheden met betrekking tot audit comité binnen de Europese 
wetgeving 
 
Nieuwe opdrachten van het auditcomité werden ingevoerd door de : 

 
• RICHTLIJN 2014/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 

16 APRIL 2014 tot wijziging van de richtlijn 2006/43/EG met betrekking tot de 

wettelijke controles van de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekeningen  

• REGLEMENT (EU) No 537/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE 

RAAD VAN 16 APRIL 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke 
controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang en 

tot intrekking van het Besluit 2005/909/EG van de Commissie 

 

 

2. Europese Reglement met betrekking tot organisaties van openbaar belang: 
onafhankelijkheid van de wettelijke auditor 
 

Het nieuwe Europese reglement « audit » voorziet dat «  Als de afhankelijkheid van een 
wettelijke auditor of het auditkantoor van één cliënt te groot wordt, moet het auditcomité op 

goede gronden beslissen of de wettelijke auditor of het auditkantoor de wettelijke controle 

verder mag uitvoeren. Bij het nemen van die beslissing moet het auditcomité onder meer de 

bedreigingen voor de onafhankelijkheid en de gevolgen van een dergelijke beslissing in 

overweging nemen. “ 

 

 

3. Europese richtlijn: relatie met de commissaris 

 

De nieuwe richtlijn « Audit » voorziet dat het Audit comité: 

•  het toezichthoudende orgaan in kennis dient te stellen van het resultaat van de 
wettelijke controle, en toe te lichten op welke wijze de wettelijke controle heeft 

bijgedragen tot de integriteit van de financiële verslaglegging en welke rol het 

auditcomité in dat proces heeft gespeeld 

• De verantwoordelijkheid draagt voor de procedure voor de selectie van 
wettelijke auditor of auditkantoor en het voordragen van de te benoemen 

wettelijke auditor of auditkantoor. 

 

 

 

     * 



 

RSM Belgium verleent een assistance multidisciplinaire, objectieve en onafhankelijke bijstand 
van hoge kwaliteit inzake economie en financiën. Onze cultuur is gebaseerd op de mens, de 
ethiek en de competentie. We houden rekening met duurzame ontwikkeling bij alles wat we 
doen. Teneinde adequaat te voldoen op uw behoeften, telt RSM Belgium ongeveer 150 
personen, verdeeld over vijf inplantingen in de drie gewesten van het land.  

Ons departement InterFinance en Governance steunt op vennoten en medewerkers, die 
beschikken over een kennis en een specifieke ervaring op het vlak van corporate 
governance. Wij helpen u om de structuur van uw onderneming te analyseren en om de 
beste beslissingen inzake organisatie en governance, met de hoogste veiligheids- en 
vertrouwensgraad, te nemen.  

  

Nood aan advies of antwoord op uw vragen ? Contacteer Jean-François CATS of 
Déborah FISCHER, Steenweg op Waterloo 1151 – 1180 Brussel 02-379-34-70.  

Sluit aan bij onze groep over de governance op LinkedIn : RSM Belgium Corporate 

Governance group. 
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