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Richtsnoeren van de EBA van 12 mei 2017 over de praktijken van kredietinstellingen voor het beheer 
van het kredietrisico en over de opname van verwachte kredietverliezen 
 
 
Toepassingsveld 
• Kredietinstellingen naar Belgisch recht. 
• Financiële dienstengroepen waarvan de uiteindelijke moederonderneming een Belgische 

gereglementeerde instelling is (hierna 'financiële holdings' genoemd) en financiële 
dienstengroepen waarvan de uiteindelijke moederonderneming een Belgische gemengde 
financiële holding is (hierna 'gemengde financiële holdings' genoemd). 

 
Samenvatting/Doelstelling 
Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren van de Europese 
Bankautoriteit (EBA) van 12 mei 2017 over de praktijken van kredietinstellingen voor het beheer 
van het kredietrisico en over de opname van verwachte kredietverliezen. 
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Geachte mevrouw  
Geachte heer 
 
Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren (guidelines) van de Europese 
Bankautoriteit (hierna EBA genoemd) van 12 mei 2017 over de praktijken van kredietinstellingen voor het 
beheer van het kredietrisico en over de opname van verwachte kredietverliezen. De Nederlandse versie 
van de door de EBA opgestelde tekst is volledig als bijlage bij deze circulaire gevoegd. De bijlage kan 
ook worden geraadpleegd op de website van de Nationale Bank van België. 
 
Het doel van de EBA-richtsnoeren is de bevordering van gezonde praktijken voor het beheer van het 
kredietrisico die verband houden met de tenuitvoerlegging en de voortdurende toepassing van de 
opname van verwachte kredietverliezen. Deze richtsnoeren maken deel uit van de werkzaamheden van 
de EBA betreffende de tenuitvoerlegging van de IFRS 9-norm 'Financial Instruments' en de wisselwerking 
tussen deze norm en de prudentiële vereisten. Ze zijn gebaseerd op de richtsnoeren die in december 
2015 over hetzelfde onderwerp werden gepubliceerd door het Bazels Comité.  
 
Een aanzienlijk aantal kredietinstellingen en financiële holdings in de Europese Unie implementeert de 
IFRS-normen, die bepalen dat, voor de verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari 2018, de 
voorzieningen voor waardeverlies moeten worden berekend op basis van een boekhoudkundig model 
voor verwachte kredietverliezen (het 'Expected Credit Loss model' - afgekort als 'ESL' - van de IFRS 9-
  norm) en niet op basis van een model dat steunt op de opname van geleden verliezen (het 'Incurred 
loss model' van de IAS 39-norm).  
 
Deze nieuwe boekhoudkundige benadering zal helpen tegemoetkomen aan de bezorgdheden van de 
G20 over het feit dat kredietverliezen onder de IAS 39-norm 'too little, too late' worden opgenomen. 
Dankzij de nieuwe benadering zal ook de opname van kredietverliezen kunnen worden verbeterd, 
doordat er rekening wordt gehouden met een breder scala aan gegevens over kredietrisico. 
 
In de EBA-richtsnoeren wordt de nadruk gelegd op praktijken die passend worden geacht voor het 
beheer van kredietrisico binnen kredietinstellingen, en die bovendien verband houden met de 
tenuitvoerlegging en voortdurende toepassing van de opname van verwachte kredietverliezen. Om de 
prudentiële vereisten op efficiënte en vergelijkbare wijze te kunnen toepassen, moeten de 
boekhoudnormen op een kwaliteitsvolle en consistente wijze worden toegepast.   
 
Deze richtsnoeren zijn in overeenstemming met de voorschriften van de IFRS 9-norm. Ze voeren geen 
specifieke vereisten in voor de vaststelling van verwachte verliezen in het kader van de berekening van 
het reglementair kapitaal. De toepassing van deze richtsnoeren door de betrokken instellingen, voor de 
opstelling van hun geconsolideerde jaarrekening volgens de IFRS-normen, belet deze instellingen dus 
niet om te voldoen aan de vereisten van de IFRS 9-norm.  
 
In de EBA-richtsnoeren wordt het belang van het evenredigheidsbeginsel benadrukt, en wordt 
tegelijkertijd ook onderstreept dat het belangrijk is dat alle kredietinstellingen, gelet op het specifieke 
karakter van hun activiteiten, toezien op een zeer kwaliteitsvolle tenuitvoerlegging van de IFRS 9-norm. 
 
De impactstudies die in 2016 en 2017 zijn uitgevoerd door de EBA, hebben het belang aangetoond van 
een grondige voorbereiding door de betrokken instellingen, teneinde te waarborgen dat de IFRS 9-norm 
vanaf 2018 op een rigoureuze en betrouwbare wijze wordt toegepast. In deze context worden in de EBA-
richtsnoeren een aantal verwachtingen vermeld die, indien ze worden vervuld, de kwaliteit zullen 
verbeteren van de gegevens die de instellingen in het kader van de IFRS 9-norm zullen leveren. Zo wordt 
benadrukt dat het van belang is dat de boekhoudkundige en prudentiële concepten en technieken inzake 
kredietrisico in de mate van het mogelijke op elkaar worden afgestemd, zoals de definitie van het begrip 
"wanbetaling" of het hergebruik (met de nodige aanpassingen) van de gegevens, processen en 
instrumenten die reeds beschikbaar zijn om de verwachte verliezen te berekenen voor een aantal 
methoden voor de berekening van de prudentiële vereisten. 
 
Deze circulaire heeft tot doel de EBA-richtsnoeren op te nemen in het nationaal kader voor de 
kredietinstellingen naar Belgisch recht, de financiële holdings en de gemengde financiële holdings die 
hun geconsolideerde jaarrekening en/of hun prudentiële rapportering (FINREP/COREP) opstellen op 
basis van de IFRS-normen. 
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Er wordt een kopie van deze circulaire verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw 
instelling. 
 
Hoogachtend,     
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 
 
Bijlage:   
 
1. BNB_2017_26_bijlage  / Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 12 mei 2017 over 

de praktijken van kredietinstellingen voor het beheer van het kredietrisico en 
over de opname van verwachte kredietverliezen 


