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Betreft: Toepassing van de Europese Verordening EMIR (1) op de 

niet-financiële ondernemingen die derivatencontracten 
afsluiten: Rol van de commissaris  

 
1. Context 
 
Op 15 januari 2015 heeft het IBR op zijn website de mededeling van het 
FSMA, Febelfin en het VBO gepubliceerd betreffende de toepassing van de 
Europese Verordening EMIR op de niet-financiële ondernemingen die 
derivatencontracten afsluiten (2). Desbetreffende mededeling wordt eveneens 
weergegeven als bijlage. 
 
De FSMA, Febelfin en het VBO hebben voornoemde mededeling geplaatst 
met als doel om:  
 
- de niet-financiële ondernemingen die derivatencontracten afsluiten – 

door EMIR de “niet-financiële tegenpartijen” genoemd – bekend te 
maken met de verplichting om, sinds 12 februari 2014, hun 
derivatentransacties te rapporteren aan de transactieregisters, alsook met 
de verschillende risico-inperkingstechnieken die zij krachtens EMIR 
moeten toepassen; en  

- de niet-financiële tegenpartijen die cliënt zijn van de leden van Febelfin 
of aangesloten zijn bij de sectorale beroepsfederaties-leden van het VBO, 
ertoe aan te zetten, mochten zij dit nog niet doen, alle stappen te 
ondernemen om zich volledig te conformeren aan al deze verschillende 
verplichtingen. 

 
 

                                                             
(1) Dit is de Europese Verordening nr. 648/2012 van 4 juli 2012 betreffende otc-derivaten, 

centrale tegenpartijen en transactieregisters (http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:201:0001:0059:NL:PDF), 
kortweg “Verordening EMIR” genoemd. 

(2)  Cf. https://www.ibr-ire.be/nl/het_instituut/actualiteit/nationaal/Pages/Mededeling-
FSMA,-Febelfin-en-VBO-toepassing-Europese-Verordening-EMIR-niet-financiele-
ondernemingen-derivatencontracten.aspx.  
Voor een nauwkeurige en diepgaande beschrijving van de voornaamste verplichtingen 
van de Europese Verordening EMIR voor de niet-financiële tegenpartijen, wordt 
integraal verwezen deze mededeling. 



 
 
In dit kader vraagt de FSMA, die in België moet toezien op de naleving van 
de vereisten van de Verordening EMIR, de ondersteuning van het IBR om de 
niet-financiële tegenpartijen van derivatencontracten te wijzen op de 
verplichtingen die zij hebben bij het afsluiten van derivatencontracten en dit 
in het geval dat zij hiervan niet terdege op de hoogte zouden zijn.  
 
Bijgevolg verzoekt het IBR de bedrijfsrevisoren om in het kader van hun 
werkzaamheden na te gaan of de niet-financiële onderneming waar zij 
commissaris zijn al dan niet onder de toepassing van de Verordening EMIR 
valt, en zo ja, of deze onderneming de transacties dan ook rapporteert aan 
een transactieregister en de nodige maatregelen heeft aangenomen om de 
naleving te garanderen van de andere verplichtingen die op haar rusten 
overeenkomstig de Verordening EMIR. 
 
2. Bedoelde derivatencontracten 
 
Alle derivaten die gekwalificeerd zijn als financieel instrument in de zin van 
MiFID (Markets in Financial Instruments Directive - Richtlijn 2004/39/EG) 
moeten gerapporteerd worden, ongeacht of ze onderhands of op een platform 
worden verhandeld. Het gaat om de producten als beschreven in de punten 4 
tot en met 10 in deel C van bijlage 1 van Richtlijn 2004/39/EG (3), zoals 
geïmplementeerd bij artikel 38 en 39 van Verordening (EG) nr. 1287/2006 
(4). Meer bepaald betreffen het: 
 
“ 
(4) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere 

derivatencontracten die betrekking hebben op effecten, valuta, 
rentevoeten of rendementen, of andere afgeleide instrumenten, indexen 
of maatstaven en die kunnen worden afgewikkeld door middel van 
materiële aflevering of in contanten. 

(5) Opties, futures, swaps, rentetermijncontracten en andere 
derivatencontracten die betrekking hebben op grondstoffen en in 
contanten moeten of mogen worden afgewikkeld naar keuze van een 
van de partijen (tenzij de reden het in gebreke blijven is of een andere 
gebeurtenis die beëindiging van het contract tot gevolg heeft). 

(6) Opties, futures, swaps en andere derivatencontracten die betrekking 
hebben op grondstoffen en alleen kunnen worden afgewikkeld door 
middel van materiële levering, mits zij worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt en/of een MTF. 

 

                                                             
(3) Cf. http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:145:0001:0044:NL:PDF. 
(4) Cf. http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R1287&from=nl.   



 
 

(7) Andere, niet in [voornoemd] punt 6 vermelde opties, futures, swaps, 
termijncontracten en andere derivatencontracten die betrekking 
hebben op grondstoffen, kunnen worden afgewikkeld door middel van 
materiële levering en niet voor commerciële doeleinden bestemd zijn, 
en die de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten 
hebben, waarbij o.a. in aanmerking wordt genomen of de clearing en 
afwikkeling via erkende clearinghouses geschiedt en of er regelmatig 
sprake is van „margin calls” (verzoek om storting van extra 
zekerheden). 

(8) Afgeleide instrumenten voor de overdracht van het kredietrisico. 
(9) Financiële contracten ter verrekening van verschillen („contracts for 

differences”). 
(10) Opties, futures, swaps, termijncontracten en andere 

derivatencontracten met betrekking tot klimaatvariabelen, 
vrachttarieven, emissievergunningen, inflatiepercentages of andere 
officiële economische statistieken, en die contant moeten, of, op 
verzoek van één der partijen, kunnen worden afgewikkeld (anderszins 
dan op grond van een verzuim of een ander ontbindend element), 
alsmede andere derivatencontracten met betrekking tot activa, rechten, 
verbintenissen, indices en maatregelen dan die vermeld in Deel C [van 
bijlage 1 van Richtlijn 2004/39/EG] en die de kenmerken van andere 
afgeleide financiële instrumenten bezitten, waarbij o.a. in aanmerking 
wordt genomen of zij op een gereguleerde markt of MTF worden 
verhandeld of via erkende clearinghouses, en tevens of er regelmatig 
sprake is van „margin calls” (verzoek om storting van extra 
zekerheden).”.  

 
De elementen van elk nieuw afgesloten contract, alsook elke wijziging of 
beëindiging van het contract, moeten worden gerapporteerd aan een 
transactieregister en dit uiterlijk de werkdag na het afsluiten, wijzigen of 
beëindigen van het contract. Derivatencontracten die zijn afgesloten tussen 
twee tegenpartijen die tot eenzelfde groep behoren (intragroepstransacties) 
zijn onderworpen aan de rapportageverplichting. 

 
  



 
 

3. Rol van de commissaris van niet-financiële ondernemingen die 
derivatencontracten afsluiten  

 
Het is nuttig in herinnering te brengen dat de commissaris in het kader van 
de planning van de controle dient na te gaan of de gecontroleerde 
onderneming al dan niet gebruik maakt van derivatencontracten, en in 
voorkomend geval inzicht dient te verwerven in de derivaten opdat hij zou 
kunnen oordelen of alle aspecten verbonden aan een bepaalde transactie 
werden gedocumenteerd, alsook of het management alle inherente risico’s 
van de derivaten begrijpt en monitort (5).  
 
4. Mogelijke bijkomende rol voor de commissarissen in een latere fase  
 
Ten slotte kan nog worden meegegeven dat het niet uitgesloten is dat de 
FSMA in een latere fase de commissarissen van niet-financiële 
ondernemingen die derivatencontracten afsluiten zal inschakelen om te 
beoordelen of de betrokken niet-financiële tegenpartij de nodige maatregelen 
heeft genomen of over een systeem beschikt die in staat is om de naleving 
van de verschillende verplichtingen vervat in de Verordening EMIR te 
waarborgen. 
 
In ieder geval is het IBR bereid om zich te organiseren teneinde te kunnen 
voldoen aan de eventuele vraag om hieraan zijn verdere proactieve 
medewerking te verlenen. 
 
Met confraternele groeten, 

 
Daniel KROES 
Voorzitter 
 
Bijlage: 1 

                                                             
(5)  Cf. o.a. ISA 315, Par. 11, (b), (iv) en A24; ISA 540, Par. 2 en A3.  

Cf. eveneens International Auditing Practice Note (IAPN) 1000 “Special Considerations 
in Auditing Financial Instruments” (http://www.ifac.org/publications-
resources/international-auditing-practice-note-iapn-1000-special-considerations-auditin). 
IAPN 1000 geeft, in het licht van ISA 315, ISA 330, ISA 500 en ISA 540, praktische 
richtlijnen inzake de specifieke werkzaamheden die door de auditor vereist zijn in het 
geval dat een entiteit financiële instrumenten gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent 
wordt verwezen naar IBR-Omzendbrief 2012/06 van 18 juni 2012 “IAASB – 
International Auditing Practice Note 1000 “Special Considerations in Auditing Financial 
Instruments” (https://www.ibr-
ire.be/nl/regelgeving/rechtsleer/omzendbrieven/Documents/2012%2006%20-
%202012%2006%2018%20Omzendbrief%20IAPN%201000.pdf).  


