
 

 

Mededeling FSMA voor niet-financiële ondernemingen die 
derivatencontracten afsluiten (EMIR Verordening) 
De ondernemingen, verenigingen of stichtingen die jaarrekeningen neerleggen opgemaakt volgens een 
gestandaardiseerd volledig model, volgens bepaalde specifieke wetgeving of geconsolideerde jaarrekeningen, 
zijn gehouden de otc-derivaten ("over-the-counter") die zij aanhouden in hun jaarrekening te rapporteren, als 
deze niet naar hun juiste waarde zijn beoordeeld. 

Samen met deze rapporteringsverplichting van de otc-derivaten in de jaarrekening of geconsolideerde 
jaarrekening, moeten de niet-financiële ondernemingen die derivatencontracten afsluiten, en die "niet-
financiële tegenpartijen" worden genoemd, voortaan bepaalde verplichtingen naleven die voortvloeien uit de 
Europese Verordening 648/2012 van 04/07/2012 betreffende de otc-derivaten, centrale tegenpartijen en 
transactieregisters (EMIR Verordening). 

Deze verplichtingen richten zich dus tot zowel de ondernemingen die jaarrekeningen neerleggen waarin de door 
hun aangehouden otc-derivaten worden gerapporteerd, als deze die de derivaten op hun juiste waarde 
beoordelen of die verkorte jaarrekeningen neerleggen. 

Eén van de doelstellingen van de Europese EMIR-verordening is te zorgen voor volledige transparantie van alle 
activiteiten in derivaten. Die transparantie is opgelegd aan alle partijen die actief zijn op deze markt en voor alle 
types van derivaten, ongeacht het volume of de omvang van de transacties. Om die transparantie te realiseren, 
werd aan alle tegenpartijen van een derivatentransactie de verplichting opgelegd om die transactie te 
rapporteren aan een transactieregister. 

Een tweede doelstelling is het inperken van de risico’s die deze activiteiten inhouden. Dat kan op tweeërlei 
wijze. De eerste is het stapsgewijs opleggen van de tussenkomst van een centrale tegenpartij die zich tussen de 
deelnemers plaatst (procedure voor gecentraliseerde clearing van transacties) om aldus het tegenpartijrisico te 
beperken (voor de gestandaardiseerde producten). De tweede wijze is het invoeren van 
risicolimiteringstechnieken voor de producten die niet in aanmerking komen voor verwerking via deze 
clearingprocedure. 

De autoriteit die in België er moet op toezien dat de niet-financiële tegenpartijen de EMIR-verplichtingen 
naleven is de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA). Op vraag van de FSMA nodigen wij de 
ondernemingen uit om op haar website de mededeling aan de niet-financiële tegenpartijen1 te raadplegen. 

Deze gaat gepaard met een vragenlijst2 die de betrokken ondernemingen moeten invullen en terugsturen aan de 
FSMA. De individuele antwoorden die de FSMA krijgt zullen in geen enkel geval worden gepubliceerd. De FSMA 
is bij wet gebonden door het beroepsgeheim. 

                                                   

1 http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/emir/nl/20150129_mededelingFSMA.ashx 
2 http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/emir/nl/20150129_vragenlijstFSMAniet-financiëletegenpartijen_pdf.ashx 
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