
 NBB_2017_16 – 8 mei 2017 Circulaire – Blz. 1/5 

de Berlaimontlaan 14 – BE-1000 Brussel 
tel. +32 2 221 38 12 – fax + 32 2 221 31 04 
ondernemingsnummer: 0203.201.340 
RPR Brussel 
www.nbb.be  

 

Circulaire 
 Brussel, 8 mei 2017 

  
Kenmerk:  NBB_2017_16 
 

 uw correspondent:  
 Rita Tam 
tel. +32 2 221 45 16 – fax +32 2 221 31 04 
rita.tam@nbb.be 

Procedure voor de vrijstelling voor intragroepderivatentransacties van de clearingverplichting en van 
de verplichting tot uitwisseling van zekerheden voortvloeiend uit Verordening (EU) nr. 648/2012 van 
4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters ('EMIR-verordening') 
 
 
Toepassingsveld 
Deze circulaire is van toepassing op de Belgische financiële en niet-financiële tegenpartijen die 
zijn onderworpen aan het toezicht van de NBB, zoals gedefinieerd in artikel 2 van Verordening 
(EU) nr. 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en 
transactieregisters (hierna "de EMIR-verordening" genoemd), en die otc-
intragroepderivatentransacties verrichten.  

Hieronder vallen de Belgische kredietinstellingen, de Belgische verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen en de Belgische beursvennootschappen, hierna "de 
instellingen" genoemd. 

Samenvatting/Doelstelling 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de gedelegeerde verordening betreffende de 
clearingverplichting1 en de verplichting om risicolimiteringstechnieken toe te passen, voor niet 
centraal geclearde otc-derivaten2 die voortvloeien uit de EMIR-verordening en uit haar 
aanvullende Gedelegeerde Verordening van 19 december 2012, verduidelijkt deze circulaire de 
procedure die de instellingen moeten volgen om een vrijstelling van de clearingverplichting en 
de verplichting tot uitwisseling van zekerheden voor hun intragroepderivatentransacties aan te 
vragen of ter kennis te brengen, in overeenstemming met de artikelen 4, lid 2 en 11, leden 6 tot 
10 van de EMIR-verordening. De inhoud van het dossier dat de instellingen in dit verband aan 
de NBB moeten bezorgen, wordt nader omschreven in de bijlage van deze circulaire. 

Structuur 
1. Algemene beginselen inzake de centraleclearingverplichting en de verplichting tot 

uitwisseling van zekerheden, en de daaraan verbonden vrijstellingen voor 
intragroepderivatentransacties.  

2. Richtsnoeren van de NBB inzake de procedure voor: 
  de kennisgeving/aanvraag van een vrijstelling van de clearingverplichting voor 

intragroepderivatentransacties.  
 de kennisgeving/aanvraag van een vrijstelling voor intragroepderivatentransacties van 

de verplichting tot uitwisseling van zekerheden voor niet centraal geclearde derivaten.  
 
1 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 en Gedelegeerde Verordening 

(EU) 2016/1178.  
2 Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van 4 oktober 2016. 
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Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 
 

Deze circulaire vormt een aanvulling op de gezamenlijke mededeling NBB-2013-07 van de NBB en de 
FSMA van 17 juli 2013, die betrekking heeft op de verplichtingen die voortvloeien uit de inwerkingtreding 
van Gedelegeerde Verordening 149/2013 van 19 december 2012 tot aanvulling van EMIR-verordening 
(EU) nr. 648/2012 van 4 juli 2012 inzake otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters.  

Deze circulaire bevestigt de richtsnoeren die de NBB eerder3 naar de instellingen heeft verstuurd, waarin 
de door de instellingen te volgen procedure en de inhoud van het aan de NBB te bezorgen 
kennisgevings-/aanvraagdossier werd verduidelijkt. Deze circulaire verschaft ook toelichting bij een aantal 
specifieke elementen van de procedure van de NBB om een vrijstelling te verlenen voor 
intragroeptransacties aan nationale en internationale groepen, waaronder zowel financiële als niet-
financiële tegenpartijen die zijn onderworpen aan het toezicht van andere Europese nationale bevoegde 
autoriteiten in Europa, waaronder de FSMA in België. Ook de huidige procedure voor de belangrijke 
kredietinstellingen die onder het rechtstreeks toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB) staan, wordt 
hierin beschreven. 

Deel 1: Algemene beginselen inzake de centraleclearingverplichting en de verplichting tot 
uitwisseling van zekerheden, en de daaraan verbonden vrijstellingen voor 
intragroepderivatentransacties.  

Centrale clearing verplichting 

Overeenkomstig de EMIR-verordening houdt de centraleclearingverplichting in dat sommige otc- 
derivatencontracten tussen financiële en/of niet-financiële tegenpartijen die de clearingdrempel 
overschrijden4, moeten worden gecleard door centrale tegenpartijen (CTP's) waaraan een vergunning is 
verleend of die erkend zijn overeenkomstig de EMIR-verordening.  

De aan deze verplichting onderworpen otc-derivatencontracten worden gespecificeerd in verscheidene 
gedelegeerde verordeningen (hierna "RTS" genoemd), per categorie van otc-derivaten. Volgens deze 
RTS wordt de centraleclearingverplichting op basis van een gefaseerde planning ten uitvoer gelegd5. De 
ESMA houdt op haar website een openbaar register bij, dat regelmatig wordt bijgewerkt, met de 
categorieën van otc-derivaten die aan de centraleclearingverplichting zijn onderworpen, met de CTP’s 
waaraan een vergunning is verleend of die erkend zijn om deze categorieën te clearen, en met de 
datums vanaf wanneer de centraleclearingverplichting in werking treedt6. 

In de EMIR-verordening wordt echter erkend dat de toepassing van de centraleclearingverplichting op 
intragroeptransacties de efficiëntie van de processen voor het beheer van het intragroeprisico zou 
kunnen beperken. Bijgevolg kan er voor intragroepderivatentransacties een vrijstelling van de 
centraleclearingverplichting worden verleend, op voorwaarde dat deze vrijstelling de systeemrisico's niet 
doet toenemen en dat de volgende voorwaarden worden nageleefd (artikel 4, lid 2 van de EMIR-
verordening):  

• De transacties voldoen aan de in artikel 3 van de EMIR-verordening vastgestelde definitie van 
intragroeptransacties: "beide tegenpartijen zijn opgenomen in dezelfde volledige consolidatie en 

 
3 Respectievelijk op 4 september 2015 (voor kredietinstellingen en beursvennootschappen) en 10 september 2015 

(voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen). 
4 In de EMIR-verordening wordt een onderscheid gemaakt tussen financiële en niet-financiële tegenpartijen. Niet-

financiële tegenpartijen moeten alleen voldoen aan de centraleclearingverplichting in geval van overschrijding van 
de clearingdrempel die is vastgesteld in artikel 10 van de EMIR-verordening en in haar gedelegeerde 
verordeningen (art. 11 van Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 149/2013 van 19 december 2012). De niet-
financiële tegenpartijen die kunnen worden onderworpen aan de centraleclearingverplichting en die onder het 
toezicht van de NBB staan, zijn de Belgische financiële holdings, de Belgische betalingsinstellingen, de Belgische 
instellingen voor elektronisch geld en de Belgische vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen. 

5 De gefaseerde planning is afhankelijk van de categorie waartoe de instelling behoort. Er worden vier categorieën 
van instellingen gedefinieerd in artikel 2 van de eerste RTS betreffende de centraleclearingverplichting voor 
rentederivaten (Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2205, Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/592 en 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1178). 

6 Beschikbaar op https://www.esma.europa.eu/regulation/post-trading/otc-derivatives-and-clearing-obligation. 
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[zijn] onderworpen (...) aan passende gecentraliseerde risicobeoordelings-, meet- en 
controleprocedures".  

• De tegenpartijparen hebben hun respectieve bevoegde autoriteit schriftelijk in kennis gesteld van 
hun voornemen om gebruik te maken van de vrijstelling voor de tussen hen aangegane otc- 
derivatentransacties.  

• De kennisgeving vindt uiterlijk 30 kalenderdagen vóór de gebruikmaking van de vrijstelling plaats. 
• Geen van beide bevoegde autoriteiten heeft tegen deze kennisgeving bezwaar gemaakt binnen 

30 kalenderdagen. 
• Wanneer een tegenpartij is gevestigd in een derde land dat als gelijkwaardig wordt beschouwd7, 

moet de in een lidstaat gevestigde entiteit een aanvraag versturen en binnen 30 kalenderdagen 
de goedkeuring van haar bevoegde autoriteit ontvangen. 

Om een vrijstelling van de centraleclearingverplichting te verkrijgen voor intragroepderivatentransacties 
waarbij de tegenpartijen onder het toezicht van verschillende bevoegde autoriteiten staan, moet aan 
iedere relevante toezichthoudende autoriteit een afzonderlijke kennisgeving/aanvraag worden gericht. 
Het dossier moet uiterlijk 30 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van de centraleclearingverplichting 
voor de desbetreffende categorie van derivaten en voor de respectieve tegenpartijparen aan elke 
autoriteit worden bezorgd. 

Verplichting tot uitwisseling van zekerheden 

Voor de resterende bilaterale, niet centraal geclearde otc-derivaten geldt de verplichting om bilaterale 
risicolimiteringstechnieken toe te passen (waaronder een uitwisseling van zekerheden voor initiële 
marges en variatiemarges) tussen tegenpartijen volgens regels die worden gespecificeerd in 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van 4 oktober 2016, tenzij de tegenpartijen een 
vrijstellingsaanvraag indienen en van hun NBA's een positief besluit ontvangen om te worden vrijgesteld 
van de verplichting tot uitwisseling van zekerheden (artikel 11, lid 3 van de EMIR-verordening) voor niet-
geclearde otc-intragroepderivaten.  

Instellingen die een vrijstelling wensen te verkrijgen van de verplichting tot uitwisseling van zekerheden 
voor otc-intragroepderivatentransacties, moeten hun aanvraag indienen bij de NBB. De NBB deelt haar 
besluit schriftelijk mee aan de financiële tegenpartijen binnen drie maanden nadat het dossier volledig 
wordt verklaard, overeenkomstig artikel 32 van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251 van 
4 oktober 2016. 

Niettegenstaande de bovenstaande vrijstellingsmogelijkheid bepaalt de EMIR-verordening dat de 
intragroeptegenpartijen die zijn vrijgesteld van de uitwisseling van zekerheden (artikel 11, lid 3 van de 
EMIR-verordening), nog steeds de in artikel 11, leden 1, 2 en 4 van de EMIR-verordening bedoelde 
risicolimiteringstechnieken, die van toepassing zijn op niet centraal geclearde otc-derivatencontracten, 
moeten toepassen.  

Voor de belangrijke kredietinstellingen die onder het rechtstreeks toezicht van de ECB staan, zijn de 
respectieve nationale bevoegde autoriteiten (NBA's) in deze context tot nader order verantwoordelijk voor 
de verwerking van de kennisgevingen/aanvragen en voor de besluitvorming. De betrokken NBA's dienen 
de ECB in te lichten over hun beslissingen met betrekking tot de vrijstellingsdossiers. Bijgevolg moeten 
de belangrijke kredietinstellingen voldoen aan de respectieve vrijstellingsprocedures en aan de vereisten 
die zijn vastgelegd door de NBA van de tegenpartijen die bij de intragroepderivatentransacties zijn 
betrokken. Alle Belgische kredietinstellingen, inclusief die onder het rechtstreeks toezicht van de ECB, 
moeten derhalve voldoen aan de in deze circulaire vastgelegde vereisten en richtsnoeren van de NBB. 

Deel 2: Richtsnoeren van de NBB inzake de procedure voor de kennisgeving/aanvraag van een 
vrijstelling van de centraleclearingverplichting en de verplichting tot uitwisseling van zekerheden 
voor intragroepderivatentransacties. 

Iedere instelling die de vrijstelling voor intragroepderivaten ter kennis brengt of aanvraagt, moet bij de 
NBB een dossier indienen met de informatie die wordt vermeld in Bijlage 1 voor de vrijstelling van de 
centraleclearingverplichting, en in Bijlage 2 voor de vrijstelling van de verplichting tot uitwisseling van 
zekerheden voor niet centraal geclearde otc-derivaten.  

 
7 De tegenpartij van de entiteit die de aanvraag indient, mag niet gevestigd zijn in een derde land dat niet als 

gelijkwaardig wordt beschouwd. 
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De NBB aanvaardt één dossier dat is opgesteld op het niveau van de moederonderneming of op het 
Belgische subconsolidatieniveau8 en dat betrekking heeft op de vrijstellingskennisgevingen/-aanvragen 
van alle betrokken entiteiten binnen de consolidatieperimeter, op voorwaarde dat het een exhaustieve 
lijst bevat van alle tegenpartijparen die in het dossier zijn opgenomen, waarbij de paren met een 
Belgische tegenpartij duidelijk worden onderscheiden. Dit ene dossier moet voldoen aan de vereisten van 
de NBB zoals vastgelegd in deze circulaire. Indien nodig moeten er andere documenten aan toe worden 
gevoegd die tegemoetkomen aan de vereisten van de NBB. 

Wanneer een tegenpartijpaar binnen een groep echter een entiteit omvat die in een als gelijkwaardig 
beschouwd derde land9 is gevestigd, moet een afzonderlijk aanvraagdossier aan de NBB worden 
bezorgd.  

De instellingen mogen voor al hun intragroepderivatenactiviteiten tegelijkertijd een 
kennisgeving/aanvraag indienen om te worden vrijgesteld van de verplichting tot centrale 
clearing/uitwisseling van zekerheden, ongeacht of de categorieën van derivaten waarvoor ze deze 
vrijstelling aanvragen al dan niet zijn opgenomen in de momenteel geldende RTS inzake 
clearingverplichtingen.  

Voor de groepen die bestaan uit instellingen die onder het toezicht van verschillende Europese 
autoriteiten staan en die een vrijstelling willen aanvragen, vraagt de NBB dat de Belgische instellingen, 
de Belgische moederondernemingen of de Belgische entiteit op het hoogste consolidatieniveau de bij de 
andere betrokken toezichthoudende autoriteiten ingediende kennisgevingen/aanvragen rapporteert als 
deze betrekking hebben op een Belgische instelling die onder het toezicht van de NBB staat. Dit zal de 
coördinatie tussen de NBB en de andere betrokken Europese toezichthoudende autoriteiten 
vergemakkelijken.  

Het dossier moet worden ingediend door iemand met een voldoende hoge positie bij de tegenpartij die de 
aanvraag doet. Deze persoon moet bevestigen dat hij de juistheid van alle informatie in de aanvraag 
heeft gecontroleerd. 

De tegenpartijen wordt verzocht alle mogelijke praktische belemmeringen voor een onmiddellijke 
overdracht van eigen vermogen of terugbetaling van passiva tussen de tegenpartijen te identificeren, 
waaronder: (a) onvoldoende niet-bezwaarde of liquide activa ter beschikking van de desbetreffende 
tegenpartij wanneer deze verschuldigd zijn, en (b) belemmeringen van operationele aard die dergelijke 
overdrachten of terugbetalingen effectief vertragen of verhinderen wanneer ze moeten worden 
uitgevoerd. Daarnaast wordt de tegenpartijen gevraagd om een juridisch advies in te winnen, teneinde 
eventuele juridische belemmeringen voor dergelijke overdrachten te identificeren (cf. bijlage 2 voor meer 
informatie over het inhoud van het aanvraagdossier).  

De aanvraag van een vrijstelling van de centraleclearingverplichting kan ingegeven zijn door de 
noodzaak om problemen met de efficiëntie van de organisatie binnen een groep aan te pakken, terwijl 
een vrijstelling van de uitwisseling van zekerheden die wordt toegekend aan een dochteronderneming 
aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de financiële situatie van die onderneming, in het bijzonder op 
haar ALM-positie en liquiditeitsstromen, en – in combinatie met andere ontheffingen of vrijstellingen met 
betrekking tot kapitaal en/of liquiditeit – een wezenlijke invloed kan hebben op het totale vermogen van 
de onderneming om risico's op een alomvattende wijze te beheersen. Bijgevolg moet in de aanvragen 
voor vrijstellingen door dochterondernemingen, in het bijzonder wanneer deze in België systeemrelevant 
zijn, worden aangetoond dat de governance en de onafhankelijke controlefuncties de volledige controle 
behouden over hun consolidatieperimeter. De NBB beoordeelt ook of de vrijstelling de systeemrisico's in 
België niet doet toenemen. 

Ondanks de vrijstellingsmogelijkheid dienen de tegenpartijen hun concentratierisico ten opzichte van hun 
intragroeptegenpartijen te beheersen/bewaken, teneinde het ontstaan van buitensporige risico's te 
voorkomen. In overeenstemming met de vereisten van de NBB moeten de kredietinstellingen de 
begrenzing voor de concentratie van grote blootstellingen binnen de groep (100 % van het eigen 

 
8 Een Belgische moederonderneming met dochterondernemingen in België moet er bij voorkeur voor zorgen dat de 

informatie over al haar Belgische dochterondernemingen in dit ene dossier is opgenomen. Als dit niet mogelijk is, 
moeten de ontbrekende Belgische dochterondernemingen hun eigen dossiers indienen bij de NBB.  

9 De derde landen die als gelijkwaardig worden beschouwd, worden opgesomd in de uitvoeringshandelingen zoals 
bedoeld in artikel 13, lid 2 van de EMIR-verordening; zie ook http://www.esma.europa.eu/page/Third-non-EU-
countries. Zolang er krachtens artikel 13, lid 2 van de EMIR-verordening geen uitvoeringshandeling is 
vastgesteld, komen intragroeptransacties met betrekking tot niet centraal geclearde otc-derivatencontracten voor 
in die derde landen gevestigde tegenpartijen in aanmerking voor de uitgestelde toepassing van initiële marges en 
variatiemarges (artikelen 36, lid 2 en 37, leden 3 en 4). 

http://www.esma.europa.eu/page/Third-non-EU-countries
http://www.esma.europa.eu/page/Third-non-EU-countries
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vermogen) naleven en de nodige maatregelen nemen om de inbreuken op deze begrenzing structureel 
aan te pakken.  

Overigens wordt van alle onder toezicht staande instellingen verwacht dat ze een voldoende hoog niveau 
van kapitaal aanhouden om het ontbreken van zekerheden te compenseren. De niveaus van het 
tegenpartijrisico en het concentratierisico moeten in aanmerking worden genomen bij het proces voor de 
vaststelling van de interne kapitaalvereisten, waarin stresstestsituaties moeten worden opgenomen (als 
onderdeel van de toekomstgerichte risicobeoordeling van Pijler II).  

Instellingen kunnen beslissen hun vrijstellingaanvraag te beperken tot initiële marge. In die gevallen zijn 
de instellingen niet verplicht de impact van de afwezigheid van onderpand op prudentiële limieten / ratio's 
te schatten. Ook is een interne juridische mening voldoende om de afwezigheid van wettelijke 
belemmeringen voor de overdracht van passiva en eigen vermogen te verifiëren en te bevestigen. 

Overeenkomstig artikel 11, lid 5 van de EMIR-verordening is er geen formele aanvraag nodig als beide 
tegenpartijen voor een intragroeptransactie in dezelfde lidstaat zijn gevestigd. De tegenpartijen moeten 
echter kunnen aantonen dat er geen praktische of juridische belemmeringen aanwezig of te voorzien zijn 
die een onmiddellijke overdracht van eigen vermogen of terugbetaling van passiva tussen hen kan 
verhinderen. De NBB kan de Belgische instellingen verzoeken informatie mee te delen die vergelijkbaar 
is met die welke ze verstrekken voor hun aanvraag tot vrijstelling van de verplichting tot 
grensoverschrijdende uitwisseling van zekerheden binnen de groep, teneinde te worden geïnformeerd 
over de activiteiten en over alle mogelijke praktische en juridische belemmeringen, en om te weten of 
zekerheden worden uitgewisseld tussen Belgische intragroeptegenpartijen. Een dergelijke risicoanalyse 
van de blootstellingen aan otc-derivaten zou kunnen worden uitgevoerd als onderdeel van de periodieke 
prudentiële toetsingen. Bij de kapitaalvereisten dient voldoende rekening te worden gehouden met het 
ontbreken van passende risicolimitering. 

De NBB kan haar positief besluit intrekken als gevolg van een wijziging in de omstandigheden/situaties 
die aan haar besluit ten grondslag liggen. Bij iedere wijziging van de in het dossier beschreven situatie 
die van invloed zou kunnen zijn op de naleving van de voorwaarden die zijn vastgelegd in artikel 11, 
leden 6 tot 10 van de EMIR-verordening, moeten de tegenpartijen de NBB hiervan onmiddellijk op de 
hoogte brengen. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Vincent.Dupon@nbb.be (voor kredietinstellingen), 
Alain.Degroide@nbb.be (voor verzekeringsondernemingen), Laurent.Ohn@nbb.be (voor 
financiëlemarktinfrastructuren) en Rita.Tam@nbb.be (voor algemene vragen). 

Als de FSMA de bevoegde autoriteit voor uw instelling is, dient u uw vragen en aanvraag naar de FSMA 
te versturen (EMIR-Intragroup@fsma.be). 

Een kopie van deze circulaire wordt verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw 
instelling. 

Hoogachtend 

 
 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 
 
Bijlagen: 2 
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