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Circulaire 
 Brussel, 6 maart 2017 

  
Kenmerk: NBB_2017_09 
 

 uw correspondent: 
 Carmen Boschmans 
tel. +32 2 221 57 55 – fax +32 2 221 31 04 
carmen.boschmans@nbb.be 

EBA-richtsnoeren inzake correcties van de gewijzigde duration voor schuldinstrumenten 
overeenkomstig artikel 340, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2016/09 
van 4 januari 2017) 
 
 
Toepassingsveld 
Deze richtsnoeren gelden voor alle kredietinstellingen naar Belgisch recht en voor de 
beleggingsondernemingen naar Belgisch recht die de eigenvermogensvereisten voor het 
algemeen renterisico berekenen volgens de standaardbenadering overeenkomstig artikel 340 
van Verordening (EU) nr. 575/2013. 
 
Samenvatting/Doelstelling 
Deze circulaire geeft uitvoering aan de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 
4 januari 2017 inzake correcties van de gewijzigde duration voor schuldinstrumenten 
overeenkomstig artikel 340, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 575/2013. 

Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Deze circulaire zet de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 4 januari 2017 inzake 
correcties van de gewijzigde duration voor schuldinstrumenten om in het Belgisch prudentieel kader. Zij 
bevat als bijlage de volledige Nederlandstalige versie van de door de EBA opgestelde tekst. De bijlage 
kan eveneens worden geraadpleegd op de website van de Nationale Bank van België. 
 
Met de EBA-richtsnoeren wordt gespecifieerd hoe correcties moeten worden toegepast op de berekening 
van de gewijzigde duration voor schuldinstrumenten met een risico van vervroegde aflossing ten behoeve 
van de eigenvermogensvereisten voor het algemeen renterisico volgens de standaardbenadering 
overeenkomstig artikel 340 van Verordening (EU) nr. 575/2013. De EBA-richtsnoer stelt twee methoden 
voor om de gecorrigeerde gewijzigde duration te berekenen waarbij de eerste methode het 
schuldinstrument behandelt als een combinatie van een plain vanilla obligatie en een optie terwijl de 
tweede methode de gecorrigeerde gewijzigde duration berekent op basis van de verandering in de prijs 
van het schuldinstrument met een risico van vervroegde aflossing. 
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De betrokken kredietinstellingen en beleggingsondernemingen dienen vanaf 1 maart 2017 aan de 
bepalingen van deze richtsnoeren te voldoen. 
 
Een kopie van deze circulaire wordt naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw instelling 
verstuurd.  
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 
 
Bijlage: EBA-richtsnoeren inzake correcties van de gewijzigde duration voor schuldinstrumenten 

overeenkomstig artikel 340, lid 3, tweede alinea, van Verordening (EU) nr. 575/2013 


