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EBA-richtsnoeren inzake stilzwijgende steun voor securitisatietransacties 
 
 
Toepassingsveld 
Deze circulaire is van toepassing op Belgische kredietinstellingen die van minder belang zijn als 
gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad en op de Belgische 
beursvennootschappen, alsook op Belgische gemengde financiële holdings en Belgische 
financiële holdings die moeder zijn van een Belgische kredietinstellingen die van minder belang 
is en/of een Belgisch beursvennootschap.1,2 

 

Samenvatting/Doelstelling 
Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren van de Europese 
Bankautoriteit (EBA) van 24 november 2016 inzake stilzwijgende steun voor 
securitisatietransacties. 

 

  

 
1 Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank 

specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen. 

2 Voor de kredietinstellingen die van belang zijn worden deze richtsnoeren van toepassing verklaard in de 
mededeling van de Europese Centrale Bank van 28 juli 2017. 

 (https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.2017_guidance_on_implicit_support.nl.pdf?1a446c4
6aadef19d536831aa8bf45602). 
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Geachte mevrouw 
Geachte heer 
 
Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (hierna 
‘EBA’) van 24 november 2016 inzake stilzwijgende steun voor securitisatietransacties. De 
Nederlandstalige 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. 
 
Artikel 248 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (hierna ‘CRR’) bepaalt dat een als sponsor of initiator 
optredende instelling die in verband met een effectisering bij de berekening van de risicogewogen posten 
gebruik heeft gemaakt van artikel 245 van de CRR, of instrumenten uit haar handelsportefeuille verkocht 
heeft met als gevolg dat niet meer van haar wordt verlangd dat ze eigen vermogen aanhoudt ter dekking 
van de aan deze instrumenten verbonden risico’s, aan de effectisering geen steun mag verlenen die de 
grenzen van haar contractuele verplichtingen overschrijdt teneinde de mogelijke of feitelijke verliezen van 
beleggers te beperken. Een verrichting wordt niet geacht steun te verlenen indien zij onder 
marktconforme voorwaarden wordt uitgevoerd en de overdracht van een aanzienlijk deel van het risico 
door een als initiator optredende instelling niet ondermijnt. 
 
Indien een als initiator of als sponsor optredende instelling steun verleent aan een bepaalde effectisering, 
dient zij voor alle geëffectiseerde blootstellingen ten minste evenveel eigen vermogen aan te houden als 
noodzakelijk was geweest als die blootstellingen niet zouden zijn geëffectiseerd. 
 
Indien een als sponsor of als initiator optredende instelling of, behoudens de bepalingen van punt 25 van 
deze richtsnoeren, een entiteit die verbonden is met een als initiator optredende instelling, een verrichting 
uitvoert die zij niet contractueel verplicht is uit te voeren, of die zij niet contractueel verplicht is uit te 
voeren volgens specifieke voorwaarden, krachtens de voorwaarden van de documenten die betrekking 
hebben op de lopende effectiseringsverrichtingen, dient zij deze verrichting te onderwerpen aan de 
interne procedures voor de acceptatie en beoordeling van het krediet en de uitvoering ervan ter kennis te 
brengen van de Nationale Bank. 
 
Een verrichting die buiten de grenzen van de contractuele verplichtingen wordt uitgevoerd, moet als steun 
worden beschouwd indien zij niet onder marktconforme voorwaarden wordt uitgevoerd. De verrichting 
wordt geacht onder marktconforme voorwaarden te zijn uitgevoerd indien de voorwaarden van de 
verrichting dezelfde zijn als bij een handelstransactie tussen partijen die geen onderlinge relatie hebben 
en onafhankelijk handelen, uit eigen wil de verrichting aangaan en in hun eigen belang handelen, en niet 
op grond van externe overwegingen die niet rechtstreeks verband houden met de verrichting in kwestie. 
 
De elementen waarmee rekening gehouden moet worden om te bepalen of de verrichting al niet is 
opgezet om steun te verlenen, worden vermeld in artikel 248, lid 1 van de CRR en worden nader 
uiteengezet in de paragrafen 20 tot 24 van deze richtsnoeren. Het gaat om de volgende elementen: de 
prijs van de wederinkoop, de kapitaals- en liquiditeitspositie van de instelling voor en na wederinkoop, de 
prestaties van de geëffectiseerde blootstellingen, de prestaties van de effectiseringsposities en het effect 
van de steun op het verwachte verlies dat de initiator ten opzichte van de beleggers zou lijden. 
 
De als initiator optredende instellingen moeten ook aantonen dat de voorgenomen verrichting de 
voorwaarden voor de overdracht van een aanzienlijk deel van het risico vervult. De elementen die hierbij 
in aanmerking genomen moeten worden zijn het kredietrisico van de als initiator optredende instelling na 
het uitvoeren van de verrichting en de mate waarin de kapitaal- of liquiditeitspositie van de als initiator 
optredende instelling beïnvloed wordt door de verrichting. 
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De als sponsor en als initiator optredende instellingen worden verzocht alle niet-contractuele 
verrichtingen uiterlijk 15 werkdagen na de uitvoering van de verrichting schriftelijk te melden aan de 
Nationale Bank. Indien de als initiator optredende instelling of, naargelang van het geval, de als sponsor 
optredende instelling beweert dat de verrichting geen stilzwijgende steun vormt, moet zij afdoende bewijs 
leveren dat deze verrichting aan de toepasselijke voorwaarden van deze richtsnoeren voldoet. Indien de 
verrichting wordt uitgevoerd door een entiteit die verbonden is met een als initiator optredende instelling 
als bedoeld in punt (i) of (ii) van paragraaf 25, onder (a) van deze richtsnoeren, moet deze als initiator 
optredende instelling de nodige documentatie verstrekken over het soort relatie tussen de als initiator 
optredende instelling en deze entiteit, of, in voorkomend geval, over de financiering, steun, instructies of 
regelingen die verleend of getroffen worden met of voor die entiteit met het oog op de uitvoering van de 
desbetreffende verrichting. 
 
Er wordt een kopie van deze circulaire verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw 
instelling. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 
 
Bijlage: 1 


