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 Michel Colinet 
tel. +32 2 221 37 17 – fax +32 2 221 31 04 
michel.colinet@nbb.be 

Richtsnoeren inzake openbaarmakingen (Pijler III, CRD IV)  
 
 
Toepassingsveld 

Kredietinstellingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht. 

Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren van de Europese 
Bankautoriteit (EBA) van 14 december 2016 inzake openbaarmakingen (de zogenoemde 
Pijler III-vereisten) krachtens deel acht van Verordening (EU) nr. 575/20131 (hierna de 'CRR' 
genoemd). 

  

 
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. 648/2012. 
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Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (hierna 
de 'EBA' genoemd) van 14 december 2016 inzake openbaarmakingen (de zogenoemde Pijler III-
vereisten) krachtens deel acht van Verordening (EU) nr. 575/2013, hierna ook de 'CRR' genoemd. De 
Nederlandse versie van de door de EBA opgestelde tekst is volledig als bijlage bij deze circulaire 
gevoegd. Deze bijlage kan ook worden geraadpleegd op de website van de Nationale Bank van België. 
 
Deel acht van de CRR (artikelen 431 en volgende) bepaalt de openbaarmakingsverplichtingen voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Deze openbaarmakingsverplichtingen (public disclosure 
requirements) vormen samen de zogenoemde 'Pijler III'-vereisten. 
 
In januari 2015 publiceerde het Bazels Comité (BCBS) een aangepaste versie van zijn normatief Pijler III-
kader (Revised Pillar III Framework of RPF). Aangezien de Pijler III-vereisten worden geregeld door de 
CRR, publiceerde de EBA in december 2016 richtsnoeren (guidelines) die de betrokken instellingen in 
staat stellen te voldoen aan zowel de nieuwe Bazel-regels als de regels van de CRR. In juni 2017 
publiceerde de EBA een aangepaste versie van haar richtsnoeren, alsook een eindverslag bij de 
richtsnoeren om de voornaamste elementen ervan te verklaren. Dit verslag is ook als bijlage bij deze 
circulaire opgenomen.  
 
Deze circulaire beoogt de EBA-richtsnoeren op te nemen in een nationaal kader voor de 
kredietinstellingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht. Van de desbetreffende instellingen 
wordt verwacht dat ze op de volgende wijze voldoen aan de EBA-richtsnoeren2: 
 

- De instellingen die zijn aangemerkt als G-SII's (Globally Systemically Important Institutions3) of 
als O-SII's (Other Systemically Important Institutions4) moeten de EBA-richtsnoeren in hun 
geheel toepassen.  
 

- Voor de instellingen die geen G-SII’s of O-SII’s zijn (voor zover deze instellingen overigens 
verplicht zijn informatie openbaar te maken overeenkomstig deel acht van de CRR): 

 
o De EBA-richtsnoeren bepalen dat de bevoegde autoriteit kan beslissen om deze 

richtsnoeren volledig of gedeeltelijk van toepassing te verklaren op bepaalde instellingen 
die geen G-SII’s of O-SII’s zijn. Op dit moment heeft de Bank besloten om deze optie niet 
te benutten ten aanzien van de instellingen onder haar directe controle (LSI). 
 

o Voor de overige instellingen: 
 

 De volgende EBA-richtsnoeren zijn in elk geval bindend: section 4.2 (general 
requirements for disclosures), Section B (non-material, proprietary or confidential 
information) and Section E (timing and frequency of disclosures); section 4.3 (risk 
management, objectives and policies), Section C (information on governance 

 
2  Zie ook Hoofdstuk 2, 'Scope of application' (punten 7 en volgende) van de EBA-richtsnoeren.  
3  Overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1222/2014 van de Commissie van 8 oktober 2014 

houdende aanvulling van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot 
technische reguleringsnormen voor de vaststelling van de methodiek voor de aanmerking van mondiaal 
systeemrelevante instellingen en de vaststelling van subcategorieën voor mondiaal systeemrelevante instellingen. 

4  Overeenkomstig artikel 131, lid 3 van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de 
Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG. 
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arrangements); section 4.5 (own funds); section 4.7 (macroprudential supervisory 
measures); section 4.12 (unencumbered assets); section 4.14 (remuneration) 
and section 4.15 (leverage ratio). 
 

 Bovendien raadt de Bank aan om, naast de bovenstaande richtsnoeren, ook de 
overige EBA-richtsnoeren zo goed mogelijk na te leven.  

 
 
In alle gevallen zullen de EBA-richtsnoeren vanaf 31 december 2017 van toepassing zijn. Deze 
richtsnoeren zullen dus voor het eerst worden toegepast in de openbaarmakingen volgens Pijler III vanaf 
1 januari 2018. 
 
Er wordt een kopie van deze circulaire verzonden naar de erkend commissaris(sen) van uw 
onderneming. 
 
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 artikel 433 van Verordening 
(EU) nr. 575/2013. 


