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Richtsnoeren voor de rapportering over interne afwikkelingen uit hoofde van artikel 9 van

Verordening (EU) nr. 909/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende

de verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende centrale

effectenbewaarinstellingen, hierna de "ESMA-richtsnoeren" genoemd - ESMA70-151-12581

Toepassinasveld

Art. 2, lid 1, punt 11 van Verordening (EU) nr. 909/2014: onder 'afwikkelingsinternalisator" wordt verstaan

elke instelling, waaronder een insfelling met een vergunning in de zin van Richtlijn 2013/36/EU of van

Richtlijn 2014/65/EU, die voor rekening van clienten of voor eigen rekening, en anders dan via een

effectenafwikkelingssysteem, overboekingsopdrachten uitvoert. Verder wordt in de ESMA-richtsnoeren

gespecificeerd dat de interns afwikkeling op verschillende niveaus van de effectenhouderschapsketen

(mondiale bewaarnemers, onderbewaarnemers, enz. ) kan warden uitgevoerd en moet warden

gerapporteerd op het niveau waar de afwikkeling plaatsvindt. Een afwikkelingsinternalisator dient enkel

verslag uit te brengen over de afwikkelingen die hi] in zijn eigen boeken heeft uitgevoerd.2
Samenvattina/Doelstellina

Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegglng van de richfsnoeren van de Europese Autoriteit voor effecten

en markten (European Securities and Markets Authority - ESMA) van 28 maart 2018 voor de rapporfering
over interns afwikkelingen uit hoofde van artikel 9 van Verordening (EU) nr. 909/2014 (hierna de 'CSDR'
genoemd).

Geachte mevrouw

Geachte heer

Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor effecten

en markten (European Securities and Markets Authority - ESMA) van 28 maart 2018 voor de rapportering
over interne afwikkelingen uit hoofde van artikel 9 van de CSDR.

1 httDS://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-151-1258 final_report
csdr quidetines on intemalised settlement reDOrtina.odf

2 ESMA-richtsnoeren, Entities responsible for reporting to competent authorities.
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De ESMA-richtsnoeren zullen in de officiele talen van de Europese Unie warden vertaald en op de website
van de ESMA warden gepubliceerd; httDS://www. esma. euroDa. eu/regulation/oost-tradina/settlement.

Op 23 juli 2014 hebben het Europees Pariement en de Raad de CSDR3 aangenomen betreffende de
verbetering van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, betreffende centrale
effectenbewaarinstellingen en tot wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en Verordening (EU)
nr. 236/2012.

Overeenkomstig artikel 9, lid 1 van de CSDR moeten afwikkelingsinternalisatoren elk kwartaal aan de
bevoegde autoriteiten van hun plaats van vestiging verslag uitbrengen over het totale volume en de waarde
van alle effectentransacties die zij buiten een effectenafwikkelingssysteem afwikkelen.

De inhoudelijke vereisten voor de rapportering over interne afwikkelingen worden gespecificeerd in
Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/391 van de Commissie van 11 november 2016 (hierna de 'RTS'
genoemd). De technische normen met betrekking tot de modellen en procedures voor de rapportering en
toezending van informatie over interne afwikkelingen zijn vastgelegd in Uitvoeringsverordening (EU)
2017/393 van de Commissie van 11 november 201 6.

Om een gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van artikel 9 van de CSDR en van de
relevante bepalingen van de RTS inzake interne afwikkeling te verzekeren, heeft de ESMA besloten
richtsnoeren uit te vaardigen ter verduidelijking van de reikwijdte van de gegevens die door
afwikkelingsinternalisatoren moeten warden gerapporteerd en van de soorten transacties en verrichtingen
waarover gegevens moeten warden verstrekt. Ook wanneer er kritieke aanverwante diensten aan derden

warden uitbesteed, blijft de rapporteringsverplichting van de afwikkelingsintemalisator bij hemzelf berusten.

De richtsnoeren zijn van toepassing vanaf de datum van publicatie ervan op de website van de ESMA in
alle officiele talen van de EU. Alle instellingen die aan de rapporteringsverplichting zijn ondenworpen,
moeten ook aan de ESMA-richtsnoeren voldoen vanaf de eerste rapporteringsperiode. De NBB zal via haar
toezichtactiviteiten toezien op de naleving van de ESMA-richtsnoeren. Overeenkomstig artikel 1, lid 1, van
Uitvoeringsverordening (EU) 2017/393 van de Commissie (i) loopt de periods waarop de eerste
rapportering betrekking heeft van 1 april 2019 tot en met 30 juni 2019; en (ii) zenden de
afwikkelingsinternalisatoren de eerste rapportering uiterlijk op 12 juli 2019 naar de bevoegde autoriteiten.

Hoe rapporteren?

De instellingen die momenteel of in de toekomst aan de rapporteringsverplichting zijn onderworpen, dienen
de NBB op de hoogte te brengen van hun rapporteringsverplichting via het volgende e-mailadres:
setinsginbb. be. Indien een instelling die aan de rapporteringsverplichting is onderworpen, de strategische
beslissing neemt om geen interne afwikkelingen meer uit te voeren vanaf de inwerkingtreding van die
verplichting, dient eveneens een kennisgeving te warden verstuurd om de rapporteringsverplichting op te
heffen. Elke kennisgeving moet een officiele kennisgevingsbrief bevatten, die ondertekend is door de
vertegenwoordiger van de instelling die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van de instelling.

3 httDs://eur-lex. euroDa. eu/leaal-content/nl/TXT/?_uri=CELEX%3A32014R0909
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De gegevens warden elektronisch verzonden via de OneGate-applicatie van de Bank. De instellingen die
onder de toepassing van deze circulaire vallen, moeten rapporteren aan de hand van bestanden die in
XML-formaat warden gegenereerd met behulp van het ISO-20022-conforme XSD-berichtenschema van de

ESMA. 4 Op de website van de Bank is een protocol voor gegevensuitwisseling beschikbaar: Zie hiervoor
de volgende link: http://www. nbb.be/onegate.5

De rapportering gebeurt op kwartaalbasis en de gegevens moeten uiteriijk 10 werkdagen na het einde van
het vorige kwartaal warden ingediend.

Voor vragen over de inhoud van de ESMA-richtsnoeren kunt u contact opnemen met de
vertegenwoordigers van de NBB die verantwoordelijk zijn voor het beleid ter zake. De namen van deze

personen zijn vermeld op de eerste pagina van deze circulaire. Voor praktische vragen over de rapportering
kunt u contact opnemen met uw gewone NBB-vertegenwoordiger die ondersteuning verieent voor uw
lopende gegevensoverdrachten en rapporteringen.

Hoogachtend,

4 Een ontwerpversie van het ISO 20022 XSD-berichtenschema voor de rapportering van gegevens over interne
afwikkelingen werd ter goedkeuring voorgelegd aan de /SO 20022 Securities Standards Evaluation Group (SEG).
Voor meer infonnatie en voor de ontwerpversie van hot XSD-berichtenschema. zie
httDs://www. iso20022.ora/securities-advance-information-new-versions. Na goedkeuring door de Securities SEG zal
de definitieve versie warden geregistreerd en gepubliceerd in de /SO 20022 Catalogue of messages.

5 Instellingen die onder de toepassing van deze circulaire vallen maar nog niet over een elektronisch certificaat
beschikken om toegang te hebben tot OneGate, kunnen de nodige inlichtingen vinden op de pagina 'Frequently
Asked Questions - OneGate - Access to OneGate'. Zie een van de volgende links - Nederiands:
httDs://www. nbb. be/doc/da/oneaate/nl/faa nl. html; Frans: httDS://www. nbb. be/doc/da/oneaate/fr/faqJrj]tml; Engels:
hUDS://www.nbb.be/doc/da/oneaate/en/faa en. html.
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