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De richtsnoeren die in dit document aan bod komen, zijn van toepassing op de geldmarktfondsen en 
de beheerders van geldmarktfondsen als gedefinieerd in Verordening (EU) 2017/1131 van het 
Europees Parlement en de Raad inzake geldmarktfondsen. 

Dit document handelt over de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten 
(hierna “ESMA”) betreffende de rapportage aan de bevoegde autoriteiten uit hoofde van artikel 37 
van de MMF-verordening, en over de tenuitvoerlegging ervan door de FSMA. 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Krachtens artikel 16 van de ESMA-verordening1 kan ESMA richtsnoeren en aanbevelingen richten tot 
bevoegde autoriteiten of financiëlemarktdeelnemers met het oog op het invoeren van consistente, 
efficiënte en effectieve toezichtpraktijken binnen het Europees systeem voor financieel toezicht 
(ESFS) en het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het 
Unierecht. 

Volgens lid 3 van artikel 16 van die verordening moeten "bevoegde autoriteiten en 
financiëlemarktdeelnemers zich tot het uiterste inspannen om aan die richtsnoeren en aanbevelingen 
te voldoen" en moet "elke bevoegde autoriteit, binnen twee maanden nadat een richtsnoer of 
aanbeveling is gegeven, bevestigen of zij aan dat richtsnoer of die aanbeveling voldoet of voornemens 
is die op te volgen. Wanneer een bevoegde autoriteit daaraan niet voldoet of niet voornemens is die 
op te volgen, stelt zij de ESMA daarvan in kennis, met opgave van de redenen". 
 

                                                           
1  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot 

oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten). 
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Tegen die achtergrond heeft ESMA op 22 juni 2020 “Richtsnoeren betreffende de rapportage aan de 
bevoegde autoriteiten uit hoofde van artikel 37 van de MMF-verordening” gepubliceerd. 

Pro memorie: de verordening inzake geldmarktfondsen2 bepaalt dat de beheerder van 
geldmarktfondsen, voor elk beheerd geldmarktfonds, ten minste elk kwartaal informatie aan de 
bevoegde autoriteit van het geldmarktfonds bezorgt (of ten minste eens per jaar voor een 
geldmarktfonds waarvan de totale beheerde activa niet meer dan 100 miljoen euro bedragen). 

Die richtsnoeren bepalen welke informatie de beheerders van geldmarktfondsen nodig hebben voor 
de rapportage aan de bevoegde autoriteiten via de in de technische uitvoeringsnormen (ITS) 
vastgestelde rapportagetemplate3. 

Zij zetten meer specifiek de algemene beginselen uiteen die van toepassing zijn op alle rapportages 
door de geldmarktfondsen, en bevatten specificaties over elk veldenblok van de rapportagetemplate. 
Verder bevatten zij nadere richtsnoeren met betrekking tot de rapportage, de rapportageperioden en 
de procedure voor de eerste rapportage.  

Tot slot beschrijven zij de voor een bepaald onderwerp relevante velden, met begeleidende 
richtsnoeren voor het invullen daarvan. 

De ESMA-richtsnoeren zijn van toepassing op de geldmarktfondsen en de beheerders van 
geldmarktfondsen. 

De FSMA zal die richtsnoeren in haar toezichtsinstrumentarium integreren zodra zij in werking treden. 

* * * 

Hoogachtend, 

De Voorzitter, 

 

 

 

 

Jean-Paul SERVAIS 

Bijlage : FSMA_2020_10-01 / ESMA-richtsnoeren betreffende stresstestscenario’s volgens de MMF-
verordening (ESMA34-49-172) 

                                                           
2  Verordening (EU) nr. 2017/1131 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake 

geldmarktfondsen. 
3  Uitvoeringsverordening (EU) 2018/708 van de Commissie van 17 april 2018. 

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/2020/fsma_2020_10-01_nl.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/2020/fsma_2020_10-01_nl.pdf

