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MEDEDELING1  2019/13 VAN DE RAAD VAN HET INSTITUUT VAN DE 
BEDRIJFSREVISOREN  

 
 
Correspondent  Onze referte    Datum 
sg@ibr-ire.be   IVB/jv     31.07.2019 
 
 
Geachte Confrater, 
 
Betreft: Inwerkingtreding van Verordening EU/2019/834 (EMIR-REFIT)  
 
Hierbij wenst de Raad van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) u in kennis te 
stellen van de Verordening EU/2019/834 (EMIR Refit)2, die in werking is getreden op 
17 juni 2019. Deze verordening beoogt de verplichtingen met betrekking tot 
derivatencontracten die uit Verordening nr. 648/2012 (“EMIR-verordening”) 
voortvloeien, te vereenvoudigen en, voor bepaalde tegenpartijen, minder streng te 
maken, maar tegelijkertijd ook de fundamentele doelstellingen inzake financiële 
stabiliteit en beperking van de systeemrisico’s te handhaven. Meer bepaald worden 
de clearingverplichting (artikelen 4 en 10 EMIR-verordening) en de verplichting om 
contracten te rapporteren (artikel 9 EMIR-verordening) gewijzigd. 
 
Naar aanleiding hiervan heeft de FSMA de vraag-en-antwoord van de ESMA met 
betrekking tot de vrijstelling van de meldplicht voor intragroep-contracten 
gepubliceerd. In de EMIR-sectie van de website van de FSMA vindt u een stramien 
voor de kennisgeving aan de FSMA indien u voornemens bent om die vrijstelling toe 
te passen.  
 
Met confraternele groeten, 
 
 
 
 
Tom MEULEMAN 
Voorzitter 
                                                      
1 Via mededelingen ontwikkelt het Instituut de rechtsleer inzake de audittechnieken en de goede 

toepassing door de bedrijfsrevisoren van het wettelijk, reglementair en normatief kader dat de 
uitoefening van hun beroep regelt (art. 31, §7 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van 
het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren); enkel de normen en aanbevelingen 
zijn bindend. 

2 Verordening 2019/834 van 20 mei 2019 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van 
Verordening (EU) nr. 648/2012 wat betreft de clearingverplichting, de opschorting van de 
clearingverplichting, de rapportagevereisten, de risicolimiteringstechnieken voor otc-
derivatencontracten die niet door een centrale tegenpartij worden gecleard, de registratie van en het 
toezicht op transactieregisters en de vereisten voor transactieregisters. 
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