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Richtsnoeren inzake de publicatie van informatie (Pijler III, CRD IV)  

(EBA/GL/2014/14 van 23 december 2014) 

 

 

Toepassingsveld 

Kredietinstellingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht. 

Samevatting/Doelstelling 

Deze circulaire beoogt de toepassing van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit 

(EBA) van 23 december 2014 over niet-wezenlijke, eigendomsrechtelijk beschermde en 

vertrouwelijke informatie en de frequentie van openbaarmakingen (de zogenaamde Pijler III) uit 

hoofde van artikel 432, leden 1 en 2 en van artikel 433 van Verordening (EU) nr. 575/20131, 

hierna tevens de «CRR» genoemd. 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

 

Deze circulaire beoogt de toepassing van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (hierna EBA) 

van 23 december 2014 over niet-wezenlijke, eigendomsrechtelijk beschermde en vertrouwelijke 

informatie en de frequentie van openbaarmakingen uit hoofde van artikel 432, leden 1 en 2 en van artikel 

433 van de CRR. De circulaire omvat als bijlage en in zijn geheel de tekst die door de EBA is opgesteld in 

het Nederlands. De bijlage kan tevens worden geraadpleegd op de internetsite van de Nationale Bank 

van België. 

 

Deel acht van de CRR (de artikelen 431 en volgende) bepaalt de verplichtingen inzake de publicatie van 

informatie waaraan de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen onderworpen zijn. Deze 

verplichtingen inzake de publicatie van informatie (public disclosure) vormen de zogenaamde vereisten 

van “Pijler III”. 

 

Artikel 432 van de CRR bepaalt dat de instellingen de vereiste informatie niet moeten publiceren als deze 

niet van wezenlijk belang, gevoelig of vertrouwelijk wordt geacht. Artikel 433 van de CRR bepaalt 

daarnaast dat de instellilngen de vereiste openbaarmakingen ten minste eenmaal per jaar moeten 

 
1  Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële 

vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) 

nr.  48/2012 
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publiceren, maar dat ze moeten beoordelen of sommige dan wel alle openbaarmakingen frequenter 

moeten worden gepubliceerd, in het licht van de relevante kenmerken van hun werkzaamheden. 

  

De voornoemde artikelen 432 en 433 bepalen dat de EBA richtsnoeren uitvaardigt (a) over de manier 

waarop de instellingen de beginselen van wezenlijk, gevoelig of vertrouwelijk karakter met betrekking tot 

de vereisten van Pijler III moeten toepassen en (b) met betrekking tot de beoordeling door de instellingen 

van frequentere openbaarmakingen van informatie. 

 

Op grond hiervan heeft de EBA, in december 2014, richtsnoeren (guidelines) gepubliceerd die het proces 

en de criteria bepalen die moeten worden gevolgd door de kredietinstellingen die moeten voldoen aan de 

verplichtingen van het achtste deel van de CRR inzake de kapitaalvereisten, met betrekking tot het 

wezenlijk, gevoelig en vertrouwelijk karakter in verband met hun verplichtingen inzake de publicatie van 

informatie en hun recht om bepaalde informatie niet te publiceren op grond van artikel 432 van 

Verordening (EU) nr. 575/2013 («vrijstellingen» of «vrijgestelde publicaties»). De richtsnoeren 

verstrekken tevens advies aan de kredietinstellingen die de noodzaak beoordelen om frequenter 

informatie te publiceren. 

 

Deze circulaire strekt ertoe de richtsnoeren van de EBA te integreren in het nationaal kader, voor wat 

betreft de kredietinstellingen en de beursvennootschappen naar Belgisch recht. De betrokken instellingen 

worden aldus verwacht aan de richtsnoeren van de EBA te voldoen. 

 
Wij bezorgen een kopie van deze circulaire aan de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw 
instelling. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 

 
Bijlage :  Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 23 december 2014 over niet-

wezenlijke, eigendomsrechtelijk beschermde en vertrouwelijke informatie en de frequentie van 
openbaarmakingen uit hoofde van artikel 432, leden 1 en 2 en van artikel 433 van 
Verordening (EU) nr.575/2013 


