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Samenvattende tabel

Toepassingsveld
Belgische kredietinstellingen, verzekerings- en herverzekeringsondernemingen,
beursvennootschappen, betalingsinstellingen en vereffeningsinstellingen (hierna “de instellingen”
genoemd), zoals gedefinieerd in artikel 2, leden 8 en 9 van Verordening (EU) nr. 648/2012 van
het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, centrale
tegenpartijen en transactieregisters (hierna “EMIR” genoemd).
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Bevindingen Verwachtingen van de NBB

Materiële verschillen die in een aantal gevallen werden vastgesteld tussen de prudentiële
gegevens en de antwoorden op de vragenlijst De meeste van deze verschillen zijn te wijten
aan discordanties in de classificatie van de derivaten, afwijkingen van de regels inzake
prudentiële rapportering en verschillen tussen de systemen die door de handelsentiteiten,
de afdelingen risicobeheer en de financiële afdelingen worden gebruikt.

Instellingen dienen betrouwbare informatiesystemen in te voeren
waarmee zij hun derivaten kunnen accuraat classificeren en uitgebreid
rapporteren in hun boekhoud- en risicobeheersystemen. De instellingen
moeten nagaan of de derivaten in overeenstemming met de regels voor
prudentiële rapportering worden geclassificeerd, gemeten en
gerapporteerd.

Centrale clearing:

A. Het percentage rentederivatencontracten dat door CCP’s wordt gecleard varieert sterk
van kredietinstelling tot kredietinstelling.

b. Het activiteiteniveau van sommige verzekeringsondernemingen ligt boven de
learingdrempels vastgestelde in EMIR Refit. Maar ze hebben de NBB niet in kennis gesteld
over de overschrijding van deze drempels.

a. De instellingen moeten nagaan of zij voldoen aan de verplichting tot
centrale clearing voor alle derivatencontracten die aan deze verplichting
zijn onderworpen.

b. De instellingen moeten de NBB in kennis stellen wanneer de jaarlijkse
berekening van het op groepsniveau geaggregeerde notionele volume
over de afgelopen twaalf maanden een van de clearingdrempels
overschrijdt (tenzij ze de NBB reeds in kennis hebben gesteld en de
situatie niet is veranderd).

Indirecte clearing:

Sommige kredietinstellingen moesten correcties aanbrengen in de vragenlijst
gerapporteerde gegevens met betrekking tot de nominale bedragen, margin calls en
wanbetalingsfondsen, in het bijzonder voor de contracten waarbij sprake was van een
indirecte toegang tot de CCP.

De instellingen moeten over doeltreffende procedures en instrumenten
beschikken om toezicht te houden op de door de clearingleden
verleende diensten en moeten documenteren hoe hun activa kunnen
worden overgedragen in geval van een probleem in de keten voor de
toegang tot de centrale tegenpartijen.

Niveau van zekerheidsstelling voor transacties die niet door een CCP worden gecleard:

In sommige gevallen zijn de posities onvoldoende gedekt, maar de tekorten zijn niet
materieel. Deze onvoldoende dekking is vooral te wijten aan geschillen over de waardering
van de portefeuille.

De instellingen moeten maatregelen nemen om voor een passende
dekking te zorgen volgens de door EMIR voorgeschreven regels.
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Stresstests met betrekking tot de liquiditeitsbehoeften in verband met margin calls: de
geraamde impact van de interne stresstests was vaak onvoldoende om de grote margin calls
te dekken die zich in maart en april 2020 hebben voorgedaan.

Enkele instellingen beperken zich voor de raming van de behoeften tot de reglementaire
"Historical Look Back Approach"-methode (LCR). Andere instellingen hebben interne
scenario's ontwikkeld, maar vaak is de documentatie onvoldoende onderbouwd om de
parameters en de stresstestmethoden te rechtvaardigen.

De belangrijke Belgische kredietinstellingen moeten over interne
methoden beschikken voor de uitvoering van stresstests met betrekking
tot de liquiditeitsbehoeften om de margin calls op de
derivatenportefeuilles te dekken, met scenario's die zijn aangepast aan
het risicoprofiel en het niveau van de derivatenactiviteit. De
stresstestmethoden en de keuzes op het gebied van testparameters
moeten duidelijk worden gedocumenteerd.

EMIR trade reporting: Alle instellingen verklaren over controleprocedures te beschikken,
waarvan de meeste gebaseerd zijn op afwijzingsrapporten die door de transactieregisters
zijn verstrekt. Het aantal fouten en afwijzingsrapporten blijft echter hoog. Sommige
instellingen hebben ex-ante controles ingesteld, die plaatsvinden voordat de gegevens aan
de transactieregisters worden verstrekt.

De instellingen moeten ervoor zorgen dat de juiste gegevens aan de
transactieregisters worden gerapporteerd, door controle-indicatoren
vast te stellen en de nodige correcties aan te brengen in geval van
afwijzing. De uitvoering van ex-ante controles en het gebruik van
efficiëntere en meer geautomatiseerde interne beheers- en
informatiesystemen kunnen het aantal afwijzingen door de
transactieregisters verminderen.

Interne procedures: sommige instellingen beschikken niet over adequate procedures. Bij de
analyse werden enkele incoherenties vastgesteld, maar deze werden ondertussen
gecorrigeerd.

De instellingen moeten adequate interne procedures ontwikkelen voor
de processen die nodig zijn om te garanderen dat de EMIR-vereisten
worden nageleefd.

Outsourcing : Sommige instellingen besteden bijna alle activiteiten op het gebied van trade
reporting, waardering en reconciliëren uit. Zij hebben echter geen
uitbestedingsovereenkomsten opgesteld en hebben geen regelmatige kwaliteitscontrole van
de door hun leveranciers geleverde diensten ingesteld.

De instellingen blijven verantwoordelijk voor de naleving van EMIR
wanneer de activiteiten worden uitbesteed en moeten de nodige
controles uitvoeren.


