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Uniforme brief aan alle kredietinstellingen naar Belgisch recht- beleid inzake afwijking van artikel 36bis 

van het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, de 

beleggingsondernemingen en de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging. 

 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 

In aansluiting op haar uniforme brief van 18 november 2014 waarin het nieuwe beleid betreffende 
het toestaan van afwijkingen van artikel 36bis van het bovenvermelde koninklijk besluit van 23 
september 1992 wordt uiteengezet, deelt de Nationale Bank van België u hierbij de praktische regels 
voor de toepassing van dit nieuwe beleid mee; deze regels zullen gelden gedurende de 
overgangsperiode van 01/01/2016 tot en met 31/12/2021: 

 
1) De overgangsmaatregelen hebben in eerste instantie betrekking op de 

afdekkingsinstrumenten die reeds bestonden op 31/12/2015. Voor die instrumenten blijven 
de vroegere afwijkingen gelden tot 31/12/2021, mits de bijgevoegde vragenlijst tegen 
31/03/2016 ingevuld teruggestuurd wordt naar de Bank en mits voldaan is aan de oorspronkelijk 
vastgestelde toekenningscriteria. Die elementen zullen door de revisor van de instelling 
gecontroleerd worden. 

 
2) De nieuwe afdekkingsinstrumenten die vanaf 1 januari 2016 worden verworven en passen 

in het kader van strategieën die uitdrukkelijk in aanmerking kwamen voor een afwijking 
die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe beleid van toepassing was, kunnen eveneens 
prorata geboekt worden in het kader van een dynamisch balansbeheer, voor zover: 
 

a. de instellingen kunnen aantonen dat de betrokken strategie onder de oorspronkelijk 
verleende afwijking valt; 
 

b. op kwartaalbasis aan de revisoren documentatie ter beschikking stellen met de 
resultaten van de effectiviteitstests zoals voorzien in het nieuwe beleid. 
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 Deze tests moeten worden uitgevoerd voor de volledige afgedekte portefeuille (dus met inbegrip 
van de afdekkingen die reeds vóór 01/01/2016 bestonden). 

Deze tests zullen echter niet automatisch bindend zijn vóór 1 januari 2022 maar zullen 
aandachtig gevolgd moeten worden, zoals hierna aangegeven, om te garanderen dat de 
overgangsfase gemonitord wordt. 

De afdekkingstransacties die tijdens de overgangsperiode niet voldoen aan de 
effectiviteitscriteria die in het kader van het nieuw afwijkingsbeleid zijn vastgelegd, mogen 
tijdens de overgangsperiode niet langer prorata geboekt worden, tenzij: 

 
a. de documentatie die aan de revisoren wordt overgemaakt elk kwartaal een 

rechtvaardiging bevat die aantoont dat deze overschrijdingen van tijdelijke of technische 
aard zijn; 

 
b. de instelling corrigerende maatregelen heeft genomen om de ineffectiviteit tot een 

aanvaardbaar niveau te herleiden. 

Ongerechtvaardigde of door de revisoren als abnormaal beschouwde structurele 
overschrijdingen zullen door de Bank worden onderzocht in het kader van haar prudentieel 
toezicht. 

3) Alle andere afdekkingsinstrumenten die vanaf 01/01/2016 worden verworven, vallen 
automatisch onder het nieuwe afwijkingsbeleid. Het dossier dat aan de Bank moet worden 
bezorgd, moet aantonen dat voldaan is aan alle criteria die in het kader van het nieuwe beleid 
zijn vastgesteld en moet vooraf gecontroleerd worden door de revisor van de instelling. 

Er wordt een kopie van deze brief naar de commissaris(en), erkend revisor(en) van uw instelling 
gestuurd. 

Hoogachtend 
 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
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