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BEKNOPTE MOTIVERING

De Commissie wenst met de voorgestelde verordening betreffende de specifieke eisen voor de 
wettelijke controle van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang een meer 
gedetailleerd kader te scheppen voor de controles van organisaties van openbaar belang, 
hetgeen een aantal wijzigingen van de richtlijn betreffende de wettelijke controles van 
jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen vereist. 

Naast deze aanpassingen worden wijzigingen aangebracht in enkele bepalingen, voornamelijk 
op het vlak van grensoverschrijdende controlediensten en openbaar toezicht in het algemeen, 
waarmee ook de rapporteur ingenomen is.

De rapporteur stelt echter voor vrijwillige controles te schrappen bij de toepassing van de 
controlebepalingen, waar ze momenteel onder vallen, aangezien het voorstel van de 
Commissie vooral bij kleine en middelgrote entiteiten zou leiden tot hogere kosten en meer 
administratieve rompslomp. Met meer mogelijkheden om aan kapitaal te komen, zouden 
kleinere auditkantoren de kloof naar de toonaangevende internationale netwerken weliswaar 
beter kunnen overbruggen, maar de rapporteur is sceptisch over het afschaffen van de eisen 
voor de meerderheid van de stemrechten van wettelijke auditors. Als het voor derde partijen 
mogelijk wordt de meerderheid van de stemrechten in auditkantoren te verwerven, staat de 
onafhankelijkheid van deze beroepsgroep op het spel. 

Ten slotte dringt de rapporteur erop aan, zonder hier echter amendementen over te hebben 
ingediend, te heroverwegen of ten minste bepaalde delen van de voorgestelde verordening 
niet in de bestaande richtlijn moeten worden opgenomen. Tegen de achtergrond van 
uiteenlopende kaders voor corporate governance is een verordening misschien niet het beste 
instrument, en stelt de richtlijn de lidstaten in staat de regels aan te passen aan hun nationale 
wetgeving. Dit is met name het geval voor de bepalingen inzake het controlecomité. Controle-
eisen moeten weliswaar aantoonbaar strenger zijn voor organisaties van openbaar belang, 
maar de algemene eisen voor onafhankelijkheid kunnen in beide instrumenten op elkaar 
worden afgestemd. 

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie juridische zaken onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Om auditkantoren in staat te stellen te 
groeien, moeten de lidstaten hun de 
toegang tot extern kapitaal toestaan. 
Bijgevolg mogen de lidstaten niet meer 

(3) Om auditkantoren in staat te stellen te 
groeien, moeten de lidstaten hun de 
toegang tot extern kapitaal toestaan. 
Bijgevolg mogen de lidstaten niet meer 
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verlangen dat een minimum aan kapitaal of 
stemrechten in een auditkantoor in het 
bezit moet zijn van wettelijke auditors of 
auditkantoren, mits een meerderheid van 
de leden van het bestuursorgaan bestaat uit 
in een lidstaat toegelaten auditkantoren of 
gerenommeerde wettelijke auditors.

verlangen dat een minimum aan kapitaal in 
een auditkantoor in het bezit moet zijn van 
wettelijke auditors of auditkantoren, mits 
een meerderheid van de leden van het 
bestuursorgaan bestaat uit in een lidstaat 
toegelaten auditkantoren of 
gerenommeerde wettelijke auditors.

Or. en

Motivering

Door controlerend stemrecht te verschaffen aan derde partijen in auditkantoren kan de 
onafhankelijkheid daarvan in het geding komen. Daarom moeten de bestaande regels 
hierover niet worden aangepast.

Amendement 2
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 2 – letter a – letter c
2006/43/EG 
Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) op vrijwillige basis door kleine 
ondernemingen wordt uitgevoerd;

Schrappen

Or. en

Motivering

Een vrijwillige controle hoeft niet aan dezelfde eisen te voldoen als een wettelijke controle, 
omdat dat zou leiden tot meer administratieve rompslomp en ernstige gevolgen zou hebben 
voor bedrijven, in het bijzonder kmo's, die afhankelijk zijn van de diensten van 
beroepsgroepen die zich niet met controles bezighouden. 

Amendement 3
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter b – punt i
2006/43/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i) punt b) van de eerste alinea wordt 
geschrapt;

Schrappen
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Or. en

Motivering

Ofschoon de mogelijkheid om meer toegang te hebben tot kapitaal voordelen biedt, moeten 
auditkantoren vanwege de aard van hun werkzaamheden onafhankelijk blijven van 
belanghebbenden buiten de beroepsgroep. Daarom moet de bepaling over de meerderheid 
van de stemrechten worden heringevoerd.

Amendement 4
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 3 – letter b – punt iii
2006/43/EG
Artikel 3 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten mogen met betrekking tot deze 
punten geen aanvullende voorwaarden 
stellen. Het is de lidstaten niet toegestaan 
voor te schrijven dat een minimum aan 
kapitaal of aan stemrechten in een 
auditkantoor in handen is van wettelijke 
auditors of auditkantoren.

De lidstaten mogen met betrekking tot deze 
punten geen aanvullende voorwaarden 
stellen. Het is de lidstaten niet toegestaan 
voor te schrijven dat een minimum aan 
kapitaal in een auditkantoor in handen is 
van wettelijke auditors of auditkantoren.

Or. en

Motivering

Ofschoon de mogelijkheid om meer toegang te hebben tot kapitaal voordelen biedt, moeten 
auditkantoren vanwege de aard van hun werkzaamheden onafhankelijk blijven van 
belanghebbenden buiten de beroepsgroep. Daarom moeten de lidstaten de mogelijkheid 
hebben extra voorwaarden te stellen met betrekking tot de meerderheid van de stemrechten, 
maar niet met betrekking tot kapitaal waarover wettelijke auditors de beschikking moeten 
hebben.

Amendement 5
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a
2006/43/EG
Artikel 22 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten zien erop toe dat bij het 
uitvoeren van een wettelijke controle van 
jaarrekeningen de wettelijke auditor en/of 

1. De lidstaten zien erop toe dat bij het 
uitvoeren van een wettelijke controle van 
jaarrekeningen de wettelijke auditor en/of 
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het auditkantoor en de houders van 
stemrechten in het auditkantoor 
onafhankelijk zijn van de gecontroleerde 
entiteit en niet betrokken zijn bij de 
besluitvorming van de gecontroleerde 
entiteit.

het auditkantoor alle nodige maatregelen 
treft zodat de onafhankelijkheid niet in 
het gedrang komt door financiële, 
persoonlijke, zakelijke, arbeids- of andere 
relaties waarbij de wettelijke auditor, het 
auditkantoor en zijn 
dochterondernemingen en netwerk, en 
elke natuurlijke persoon die in een positie 
verkeert om het resultaat van de wettelijke 
controle te beïnvloeden, betrokken zijn.

Or. en

Motivering

De voorschriften voor wettelijke controles van organisaties van openbaar belang zijn 
weliswaar uitgebreider, maar de basisnormen voor onafhankelijkheid moeten gelijk zijn. In 
dit amendement wordt daarom het artikel over onafhankelijkheid uit de richtlijn op één lijn 
gebracht met het gewijzigde artikel dat hiermee overeenstemt in de verordening betreffende 
organisaties van openbaar belang.

Amendement 6
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 11 – letter a bis (nieuw)
2006/43/EG
Artikel 22 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) in lid 2 wordt de eerste alinea 
vervangen door:
"Lidstaten dragen er zorg voor dat een 
wettelijke auditor of een auditkantoor 
geen wettelijke controle uitvoert als een 
objectieve, redelijke en geïnformeerde 
derde partij zou concluderen dat de 
onafhankelijkheid van de wettelijke 
auditor of het auditkantoor in het gedrang 
komt. Indien de onafhankelijkheid van de 
wettelijke auditor of het auditkantoor in 
het gedrang komt door bedreigingen zoals 
zelftoetsing, eigenbelang, verdediging, 
bekendheid, vertrouwen of intimidatie, 
moet de wettelijke auditor of het 
auditkantoor veiligheidsmaatregelen 
nemen om dergelijke bedreigingen in te 
perken. Indien de omvang van de 
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bedreigingen in vergelijking met de 
genomen veiligheidsmaatregelen zodanig 
is dat de onafhankelijkheid in het gedrang 
komt, ziet de wettelijke auditor of het 
auditkantoor van de wettelijke controle 
van jaarrekeningen af."

Or. en

Motivering

Wijziging in overeenstemming met het vorige amendement waar de uit lid 2 geschrapte 
elementen zijn ingevoegd.

Amendement 7
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14 – letter a – punt ii
2006/43/EG
Artikel 29 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) kwaliteitsbeoordelingen zijn passend en 
evenredig ten opzichte van de schaal en de 
omvang van de activiteit van het 
beoordeelde auditkantoor of de 
beoordeelde wettelijke auditor.

(k) kwaliteitsbeoordelingen zijn passend en 
evenredig ten opzichte van de schaal en de 
complexiteit van het beoordeelde 
auditkantoor of de beoordeelde wettelijke 
auditor en de gecontroleerde entiteiten.

Or. en

Motivering

De oorspronkelijke formulering lijkt te suggereren dat voor grotere auditkantoren grondigere 
kwaliteitsbeoordelingen nodig zijn. Het is echter niet per definitie de omvang van het 
auditkantoor die doorslaggevend is. Integendeel: juist de omvang en complexiteit van de 
gecontroleerde entiteiten rechtvaardigt een grondigere kwaliteitsbeoordeling, aangezien de 
controle meer obstakels kent en controles van lage kwaliteit grotere gevolgen kunnen hebben. 

Amendement 8
Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1 – punt 14 – letter a – punt iii
2006/43/EG
Artikel 29 – lid 1 – nieuwe alinea na letter k
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 32 bedoelde bevoegde 
autoriteit stelt het in de eerste alinea, onder 
g), bedoelde rapport op verzoek 
beschikbaar aan belanghebbende partijen. 
De bevoegde autoriteit draagt er zorg voor 
dat het bekendgemaakte rapport in het 
kader van een beoordeling de commerciële 
belangen van de gecontroleerde entiteit, 
met inbegrip van haar industriële en 
intellectuele eigendom, niet in het gedrang 
brengt.

Lidstaten kunnen eisen dat de in artikel 32 
bedoelde bevoegde autoriteit het in de 
eerste alinea, onder g), bedoelde rapport op 
verzoek beschikbaar stelt aan 
belanghebbende partijen. De bevoegde 
autoriteit draagt er zorg voor dat het 
bekendgemaakte rapport in het kader van 
een beoordeling de commerciële belangen 
van de gecontroleerde entiteit, met inbegrip 
van haar industriële en intellectuele 
eigendom, niet in het gedrang brengt.

Or. en

Motivering

De inhoud van inspectierapporten kan per lidstaat verschillen. Sommige rapporten kunnen 
gevoelige informatie bevatten die niet openbaar mag worden gemaakt, en in die gevallen gaat 
men over tot gecombineerde verslaglegging over kwaliteitsbeoordelingen van de hele 
plaatselijke beroepsgroep van auditors, als vastgelegd onder i). De lidstaten moeten daarom 
deze bepalingen aan hun eigen context kunnen aanpassen.


