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Richtsnoeren voor het prudentieel toezicht en de oversight op vereffeningsinstellingen en met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen 

Toepassingsgebied 
Deze circulaire is gericht aan de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen, als bedoeld in artikel 36/1 en 36/26, § 1 & 7 van de wet van 
22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België (met 
inbegrip van de instellingen die een vergunning als kredietinstelling bezitten). 

Samenvatting/Doelstelling 
Deze circulaire bevat het referentiekader waarop de NBB zich zal baseren bij de uitoefening 
van haar bevoegdheden inzake prudentieel toezicht en oversight op de vereffeningsinstellingen 
en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, met name naar de "Principles for 
financial market infrastructures" die in april 2012 werden opgesteld door het Committee on 
Payment and Settlement Systems (CPSS) en het Technical Committee of the International 
Organization of Securities Commissions (IOSCO). 

 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
Deze circulaire bevat het referentiekader waarop de NBB zich zal baseren bij de uitoefening van haar 
bevoegdheden inzake prudentieel toezicht en oversight op de vereffeningsinstellingen en de met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen, conform de artikelen 8 en 36/26 van de wet van 
22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België en artikel 46 
van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen. 
 
Bij haar toezicht op de naleving van de wettelijke en reglementaire verplichtingen van de voornoemde 
instellingen zal de NBB zich laten leiden door de "Principles for financial market infrastructures", die in 
april 2012 zijn opgesteld door het "Committee on Payment and Settlement Systems" (CPSS) en het 
"Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions" (IOSCO), 
onverminderd het feit dat elk dossier afzonderlijk zal worden onderzocht. 
 
Deze beginselen vervangen de vroegere normen van het CPSS en de IOSCO voor systeemrelevante 
betaalsystemen, centrale effectendepositarissen (CSD), systemen voor effectenafwikkeling (SSS), 



 
 
 
 

Circulaire NBB_2012_06 – 20 juli 2012 

2 

centrale tegenpartijen (CCP) en centrale gegevensbanken over de transacties (Trade Repositories - 
TRs), die samen de fnanciëlemarktinfrastructuren (FMI's) worden genoemd, namelijk: 
- de Core Principles for Systematically Important Payment Principles (CPSIPS), die in 2001 

gepubliceerd werden; 
- de Aanbevelingen voor de systemen voor effectenafwikkeling (RSSS), die ook in 2001 gepubliceerd 

werden; en 
- de Aanbevelingen voor de centrale tegenpartijen (RCCP), die in 2004 gepubliceerd werden. 
 
 
Deze nieuwe beginselen versterken de bestaande internationale normen. Om rekening te houden met de 
verschillen tussen de FMI's op het vlak van organisatie, functies en architectuur, is gekozen voor 
algemene beginselen.  In sommige gevallen voorzien deze beginselen in specifieke kwantitatieve 
vereisten (dit is bijvoorbeeld het geval voor de beginselen met betrekking tot het kredietrisico, het 
liquiditeitsrisico en het algemeen zakelijk risico), om op het gebied van risicobeheer een 
gemeenschappelijke basis te bieden voor alle FMI's en alle landen1. 
 
De bijlage bij de circulaire bevat de volledige tekst van de nieuwe "Principles for financial market 
infrastructures" die door het CPSS en de IOSCO werden ontwikkeld. 
 
Deze beginselen zullen als leidraad dienen voor de uitoefening van de bevoegdheden van de NBB inzake 
prudentieel toezicht en oversight op de vereffeningsinstellingen en de met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen, en met name voor: 

- de beoordeling van het passende karakter van de beleidsstructuur, de administratieve en 
boekhoudkundige organisatie en de interne controle van vereffeningsinstellingen en met 
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen; 

- de beoordeling van de organisatie en de werking van de systemen voor de vereffening van 
financiële instrumenten. 

 
Deze circulaire vormt een aanvulling op het corpus van bestaande gedragsregels zoals die gepubliceerd 
zijn op de website van de NBB. In geval van tegenstrijdigheid tussen de regels moeten de meest 
voorzichtige voorschriften worden gevolgd. 
 
Gelieve te noteren dat wij de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling een kopie van deze 
brief bezorgen. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Luc Coene 
Gouverneur 
 
Bijlage: CPSS IOSCO Principles for financial market infrastructures dated April 2012  
 

 
1  Samen met deze beginselen werd ook een beoordelingsmethode gepubliceerd en een geharmoniseerd kader voor de publicatie 

van informatie door de FMI's (cf. http://www.bis.org/publ/cpss101.htm en http://www.iosco.org/news/pdf/IOSCONEWS230.pdf). 


