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Richtsnoeren inzake de openbaarmaking van de liquiditeitsdekkingsratio 
 
 
Toepassingsveld 
Kredietinstellingen naar Belgisch recht. 

Samenvatting/Doelstelling 
Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit 
(EBA) van 21 juni 2017 inzake de openbaarmaking van de liquiditeitsdekkingsratio (liquidity 
coverage ratio, LCR), ter aanvulling van de openbaarmaking van de doelstellingen en 
beleidslijnen van de instellingen betreffende het beheer van het liquiditeitsrisico overeenkomstig 
artikel 435 van Verordening (EU) nr. 575/20131 (hierna de “CRR”). 

 
  

 
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 (EBA) van 
21 juni 2017 inzake de openbaarmaking van de liquiditeitsdekkingsratio (liquidity coverage ratio, LCR), ter 
aanvulling van de openbaarmaking van de doelstellingen en beleidslijnen van de instellingen betreffende 
het beheer van het liquiditeitsrisico overeenkomstig artikel 435 van de CRR. 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. 

Artikel 435 van de CRR bepaalt welke informatie de instellingen openbaar moeten maken met betrekking 
tot hun doelstellingen en beleid inzake risicobeheer. Deze verplichtingen gelden voor verschillende 
risicocategorieën, waaronder het liquiditeitsrisico. Deze richtsnoeren strekken ertoe de verplichtingen 
inzake de openbaarmaking van informatie over het liquiditeitsrisico te harmoniseren en nader te 
omschrijven. In het bijzonder en in overeenstemming met Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de 
Commissie2, wordt in deze richtsnoeren beschreven en uitgelegd welke informatie over de LCR als 
onderdeel van de belangrijke ratio's en kerngetallen in de zin van artikel 435, lid 1, punt f), van de CRR 
moet worden openbaargemaakt. 

Deze richtsnoeren zijn van toepassing op kredietinstellingen die moeten voldoen aan de richtsnoeren 
inzake openbaarmakingsvereisten (EBA/GL/2016/11), die ten uitvoer worden gelegd via Circulaire 
NBB_2017_25 van 2 oktober 2017)3, op grond van deel acht van de CRR en die vallen onder 
Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie. 

De richtsnoeren bevatten de volgende tabellen en templates: 

• Tabel EU LIQA over het beheer van het liquiditeitsrisico. Deze tabel bevat kwalitatieve en 
kwantitatieve informatie over het liquiditeitsrisico overeenkomstig artikel 435, lid 1, van de CRR. 

• Templates EU LIQ1: 

o Template voor de openbaarmaking van de LCR waarin kwantitatieve informatie wordt 
verstrekt over het niveau en de onderdelen van de LCR, ter aanvulling van artikel 435, 
lid 1, punt f) van de CRR. 

o Template voor kwalitatieve informatie over de LCR, ter aanvulling van de hierboven 
vermelde template voor de openbaarmaking van de LCR, die tot doel heeft de posten in 
de template voor de openbaarmaking van de LCR nader toe te lichten. 

Alle kredietinstellingen die onder de toepassing van deze circulaire vallen moeten de tabel EU LIQA over 
het beheer van het liquiditeitsrisico en de template over de kwalitatieve informatie over de LCR openbaar 
maken. Alleen instellingen die als G-SIIs (Globally Significant Institutions)4 of O-SIIs (Other Significant 
Institutions)5 geïdentificeerd zijn, moeten de template voor de openbaarmaking van de LCR volledig 
openbaar maken. De andere kredietinstellingen maken enkel de informatie als vermeld in de rijen 21 (totale 

 
2 Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/61 van de Commissie van 10 oktober 2014 ter aanvulling van Verordening 

(EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot het liquiditeitsdekkingsvereiste voor 
kredietinstellingen. 

3 Circulaire NBB_2017_25 van 2 oktober 2017, die de tenuitvoerlegging beoogt van de EBA-richtsnoeren 
EBA/GL/2016/11 inzake openbaarmakingen krachtens deel acht van Verordening (EU) nr. 575/2013. 

4 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. 

5 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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gecorrigeerde waarde van de liquiditeitsbuffer), 22 (totale gecorrigeerde waarde van de totale 
nettokasuitstromen) en 23 (totale gecorrigeerde waarde van de liquiditeitsdekkingsratio) van deze template 
openbaar. 

De openbaarmaking volgens deze richtsnoeren dient plaats te vinden in overeenstemming met de EBA-
richtsnoeren 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 de CRR 
(EBA-richtsnoeren EBA/GL/2014/14, die ten uitvoer worden gelegd via Circulaire NBB_2015_25 van 
3 september 2015). Er zij opgemerkt dat de inlichtingen die in de rijen 21, 22 en 23 van de template voor 
de openbaarmaking van de LCR moeten worden verstrekt, worden beschouwd als posten die aan snelle 
verandering onderhevig zijn, zoals vermeld in punt 23, onder e) van de EBA-richtsnoeren EBA/GL/2014/14. 
Kredietinstellingen die aan één van de criteria van punt 18 van de EBA-richtsnoeren EBA/GL/2014/14 
voldoen, moeten aldus bijzondere aandacht besteden aan de noodzaak om de informatie in de rijen 21, 
22, en 23 van de template voor de openbaarmaking van de LCR meer dan eenmaal per jaar te verstrekken. 

Deze circulaire is van kracht vanaf de dag van de publicatie ervan op de website van de Nationale Bank. 
Deze richtsnoeren moeten voor het eerst worden toegepast in de loop van 2018. 

Er wordt een kopie van deze circulaire verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw 
instelling. 

Hoogachtend 

 

 

 

Jan Smets 
Gouverneur 
 
 
Bijlage: 1 


