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Deze richtsnoeren zijn van toepassing op beheerders en bewaarders. 

Dit document heeft betrekking op de richtsnoeren van de Europese Autoriteit voor Effecten en 
Markten (hierna ‘ESMA’) betreffende liquiditeitsstresstests in icbe’s en abi’s, en de opvolging van deze 
richtsnoeren door de FSMA. 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

De Europese Autoriteit voor Effecten en Markten kan, krachtens artikel 16 van haar 
oprichtingsverordening1, richtsnoeren en aanbevelingen richten tot de bevoegde autoriteiten of de 
financiële-marktdeelnemers teneinde binnen het Europees financieel-toezichtsysteem consistente, 
efficiënte en effectieve toezichtspraktijken in te voeren en aldus te komen tot een 
gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het EU-recht. 

In lid 3 van dit artikel 16 is het volgende bepaald: ‘Bevoegde autoriteiten en 
financiëlemarktdeelnemers spannen zich tot het uiterste in om aan die richtsnoeren en aanbevelingen 
te voldoen” en “Binnen twee maanden nadat een richtsnoer of aanbeveling is gegeven, bevestigt elke 
bevoegde autoriteit 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 Autoriteit daarvan in kennis, met opgave van de redenen’. 

In dit kader heeft ESMA op 16 juli 2020 de ‘Richtsnoeren betreffende liquiditeitsstresstests in icbe’s 

en abi’s’ gepubliceerd. 

  

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

oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit. 
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Aldus wil ESMA coherente toezichtspraktijken uitbouwen en komen tot een uniforme toepassing van 
de regels voor liquiditeitsstresstests. De richtsnoeren moeten zorgen voor een betere kwaliteit en 
coherentie en, in sommige gevallen, een hogere frequentie van de liquiditeitsstresstests die nu al 
worden uitgevoerd, alsook voor meer convergentie in het toezicht dat de bevoegde nationale 
autoriteiten uitoefenen op de liquiditeitsstresstests. 

De FSMA zal deze richtsnoeren opnemen in haar toezichtsinstrumentarium zodra zij in werking 
treden. 

Hoogachtend, 

De Voorzitter, 

 

 

 

 

 

Jean-Paul SERVAIS 
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