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Richtsnoeren betreffende de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa 
(EBA/GL/2014/03 van 27 juni 2014) 
 
 
Toepassingsveld 
Kredietinstellingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht. 

Samenvatting/Doelstelling 
Via deze circulaire worden de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 
27 juni 2014 inzake de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa in het 
Belgische prudentiële kader ten uitvoer gelegd. 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Via deze circulaire worden de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 27 juni 2014 over 
de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa in het Belgische prudentiële kader ten 
uitvoer gelegd. De volledige Nederlandstalige versie van deze richtsnoeren is als bijlage bij deze 
circulaire gevoegd. Deze bijlage is ook beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België. 
 
In artikel 443 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (Capital Requirements Regulation - CRR - verordening 
kapitaalvereisten) wordt bepaald dat de EBA richtsnoeren dient op te stellen inzake de openbaarmaking 
van niet-bezwaarde activa en daarbij rekening dient te houden met Aanbeveling ECSR/2012/2 van het 
Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB) van 20 december 2012 over de financiering van 
kredietinstellingen, en in het bijzonder met Aanbeveling D over markttransparantie in verband met 
bezwaring van activa. Aanbeveling D van het ESRB houdt in dat de instellingen informatie verschaffen 
over het niveau en de ontwikkeling van bezwaarde en niet-bezwaarde activa en vrijwillig een toelichting 
verstrekken waardoor de gebruikers het belang van bezwaring in het businessmodel van de instelling 
beter kunnen begrijpen. 
 
De EBA-richtsnoeren voldoen aan de vereisten van de CRR. Zij hebben voornamelijk tot doel dat de 
marktdeelnemers een beter inzicht krijgen in het liquiditeits- en solvabiliteitsprofiel van de 
kredietinstellingen en dit profiel op een duidelijke en coherente wijze kunnen analyseren. De 
openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa vormt een aanvulling op de bestaande in IFRS 
opgenomen vereisten inzake de openbaarmaking van informatie over activabezwaring. Deze 
openbaarmaking moet op geconsolideerd niveau gebeuren. 
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De richtsnoeren omvatten drie templates, waarin informatie wordt opgevraagd over bezwaarde en niet-
bezwaarde eigen activa (Template A); bezwaard en bezwaarbaar onderpand en eigen obligaties 
(Template B); en het totaal bedrag aan niet-bezwaarde activa, ontvangen onderpand en eigen obligaties 
en de daarmee verbonden verplichtingen (Template C). Zolang het Eurosysteem geen gebruik maakt van 
onderpandswaps, moeten de instellingen template B openbaar maken. Tot slot dienen de instellingen een 
uitvoerige omschrijving te geven van de impact van hun businessmodel op het niveau van bezwaring en 
het belang van bezwaring in hun financieringsmodel (Template D). 
 
De gegevens die door de instellingen worden verstrekt, moeten gebaseerd zijn op de doorlopend 
berekende mediaanwaarden van ten minste driemaandelijkse gegevens over een periode van twaalf 
maanden. Voor de openbaarmaking van de eerste rapporteringsperiode mogen de instellingen ervoor 
opteren gegevens vanaf 31 december 2014 te gebruiken, op voorwaarde dat zij in de uitvoerige 
omschrijving vermelden om welk tijdraster het gaat.  
 
Overeenkomstig artikel 433 van de CRR dient de publicatie van de jaarlijkse openbaarmaking van 
bezwaarde en niet-bezwaarde activa te geschieden in samenhang met de publicatie van de financiële 
overzichten en uiterlijk zes maanden na de referentiedatum van de financiële overzichten. De instellingen 
dienen de informatie voor het eerst openbaar te maken in 2015 en daarna op jaarbasis, in afwachting van 
de eventuele vaststelling van bindende technische standaarden door de EBA. 
 
 
Wij bezorgen een kopie van deze circulaire aan de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw 
instelling. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
 
 
Luc Coene 
Gouverneur 
 
 
Bijlage: Richtsnoeren betreffende de openbaarmaking van bezwaarde en niet-bezwaarde activa 

(EBA/GL/2014/03 van 27 juni 2014) 


