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IASCF: herziening van de statuten - verantwoordingsplicht en samenstelling 

van de IASB  

Resolutie van het Europees Parlement van 9 oktober 2008 "IASCF: herziening van de 

statuten - verantwoordingsplicht en samenstelling van de IASB - wijzigingsvoorstellen" 

 

Het Europees Parlement, 

– gezien de conclusies van de Raad van 8 juli 2008, met name die inzake governance van de 

International Accounting Standards Board (IASB), 

– gezien Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 

2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen1, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 april 2008 over internationale standaarden voor 

financiële verslaglegging (IFRS) en het bestuur van de International Accounting Standards 

Board (IASB)2, 

– gezien Verordening (EG) nr. 1358/2007 van de Commissie van 21 november 2007 tot 

wijziging van Verordening (EG) nr. 1725/2003 tot goedkeuring van bepaalde internationale 

standaarden voor jaarrekeningen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1606/2002 van het 

Europees Parlement en de Raad met het oog op de invoering van International Financial 

Reporting Standard (IFRS) 83 inzake 'disclosure of operating segments' 

(informatieverschaffing operationele segmenten) betreft, en onder verwijzing naar zijn 

resolutie van 14 november 20074 over de ontwerpverordening van de Commissie, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 14 november 2007 over de ontwerpverordening van 

de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 809/2004 ten aanzien van de 

standaarden voor jaarrekeningen die worden gebruikt om historische informatie in 

prospectussen op te stellen en over het ontwerpbesluit van de Commissie inzake het gebruik 

dat effectenuitgevende instellingen uit derde landen maken van informatie die is opgesteld 

volgens internationaal aanvaarde standaarden voor jaarrekeningen5, 

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 24 oktober 2006 over de standaarden voor 

jaarrekeningen die worden gebruikt door uitgevende instellingen van derde landen en de 

gelijkwaardigheid daarvan met de IFRS, zoals genoemd in de 

ontwerpuitvoeringsmaatregelen van de prospectusrichtlijn en de transparantierichtlijn6, 

waarin de voorwaarden worden genoemd onder welke de EU het proces van convergentie 

en gelijkwaardigheid tussen de door de EU vastgestelde IFRS en de algemeen aanvaarde 

boekhoudbeginselen (GAAP) van de VS heeft aanvaard, 
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– gezien de in juli 2008 door de International Accounting Standards Committee (IASCF) 

gepubliceerde "Herziening van de statuten - verantwoordingsplicht en samenstelling van de 

IASB - wijzigingsvoorstellen", 

– gezien Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende 

uitvoeringsbevoegdheden1, 

– gelet op artikel 108, lid 5, van zijn Reglement, 

A. overwegende dat van EU-emittenten wordt verlangd dat zij voor hun geconsolideerde 

jaarrekeningen bepaalde internationale standaarden voor jaarrekeningen toepassen,  

1. neemt er kennis van dat de IASCF voorgesteld heeft een Controlegroep in te stellen; is van 

oordeel dat deze Controlegroep de bevoegdheid moet hebben kandidaten aan te bevelen als 

trustees en verantwoordelijk moet zijn voor de goedkeuring van de selectie van trustees na 

een overeengekomen benoemingsproces; 

2. wenst dat de Controlegroep wordt betrokken bij de vaststelling van de agenda voor de 

IASB, teneinde transparantie en verantwoordingsplicht te garanderen; erkent dat het 

volgende proces van vaststelling van standaarden voor jaarrekeningen vrij moet blijven van 

ongepaste inmenging en dient te verlopen in volledig overleg met alle belanghebbenden, 

inclusief investeerders; 

3. uit zijn twijfels over de wenselijkheid de Controlegroep in dit stadium in te stellen, voordat 

de tweede fase van het raadplegingsproces voor de herziening van de governance van de 

IASB wordt gelanceerd en zonder duidelijk inzicht in de wijze waarop de betrekkingen 

tussen de Controlegroep en de IASCF in de statuten van deze laatste zullen worden 

geregeld; 

4. is van oordeel dat de Controlegroep een weerspiegeling moet zijn van het evenwicht tussen 

de belangrijkste muntregio's in de wereld, culturele verscheidenheid, en de belangen van 

zowel ontwikkelde als opkomende economieën en internationale instellingen die moeten 

voldoen aan verantwoordingsverplichtingen ten aanzien van overheidsinstanties, en een 

actieve rol moet spelen bij het bevorderen van de transparantie van de financiële 

verslaglegging en de ontwikkeling en doeltreffende werking van kapitaalmarkten, het 

voorkomen van procycliciteit, het garanderen van de stabiliteit van de financiële markt en 

het voorkomen van systeemrisico's; is van oordeel dat het Comité van Bazel voor het 

bankentoezicht moet worden opgenomen in de Controlegroep; neemt er met instemming 

nota van dat voorgesteld wordt dat de Controlegroep uiteindelijk samengesteld zal zijn uit: 

− het verantwoordelijke lid van de Commissie,  

− de voorzitter van de Commissie opkomende markten van de Internationale Organisatie 

van Effectentoezichthouders (IOSCO),  

− de voorzitter van de Technische Commissie van de IOSCO (of de ondervoorzitter of de 

aangewezen voorzitter van de Commissie effecten ingeval de voorzitter van een EU-

effectentoezichthouder, het lid van het Japanse Bureau voor financiële diensten of de 

voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) ook 

voorzitter is van de Technische Commissie van de IOSCO),  
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− het lid van het Japanse Bureau voor financiële diensten, 

− de voorzitter van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, en  

− de voorzitter van het Comité van Bazel voor het bankentoezicht; 

5. betreurt dat het Europees Parlement niet geraadpleegd is over de instelling van een 

Internationale Adviesgroep jaarrekeningen; 

6. is van oordeel dat de regulatoren van de financiële markt van de EU eveneens 

vertegenwoordigd dienen te zijn in de Controlegroep; onderstreept dat geen enkele 

organisatie met meer dan één afgevaardigde in de Controlegroep vertegenwoordigd mag 

zijn; 

7. beklemtoont de ingewikkelde institutionele set-up van de Controlegroep; beklemtoont dat 

de Controlegroep moet kunnen beschikken over doeltreffende samenwerkingsmechanismen, 

teneinde zijn operabiliteit te garanderen en hem in staat te stellen zijn voornaamste 

verantwoordelijkheden op zich te nemen; dringt er in dit verband op aan dat de leden van de 

Controlegroep voldoende bevoegdheden krijgen, zodat zij aansprakelijk kunnen worden 

gesteld voor het beleid; 

8. uit zijn bezorgdheid over het feit dat sommige van de voorgestelde leden van de 

Controlegroep van binnenlandse emittenten niet eisen dat zij IFRS toepassen; is van oordeel 

dat een lidmaatschap van de Controlegroep alleen effectief mag worden indien vooraf is 

toegezegd dat IFRS zullen worden ingevoerd als binnenlandse standaarden; onderstreept dat 

geen enkel land met meer dan één afgevaardigde in de Controlegroep vertegenwoordigd 

mag zijn; 

9. neemt er kennis van dat de IASCF van plan is het aantal leden van de IASB van 14 op 16 te 

brengen; acht een uitbreiding tot 16 leden aanvaardbaar, omdat dit een evenwichtiger IASB 

kan opleveren, met name indien het voorstel van de IASCF wordt geamendeerd, teneinde 

een parallelle behandeling van de voornaamste muntregio's in de wereld te waarborgen; 

10. vraagt dat een gemeenschappelijke intentieverklaring wordt gesloten tussen het Parlement, 

de Raad en de Commissie, teneinde de voorwaarden te bepalen voor de deelneming van de 

wetgevers aan de werkzaamheden van de Controlegroep indien deze in het huidige stadium 

wordt ingesteld; 

11. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de 

Europese Centrale Bank en het Comité van Europese effectenregelgevers, alsmede aan de 

regeringen en parlementen van de lidstaten. 


