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Richtsnoeren betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening 

(EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de overgangsbepalingen om de impact van de toepassing van 

IFRS 9 op het eigen vermogen te beperken. (EBA/GL/2018/01) 

 

 

Toepassingsveld 

Kredietinstellingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht. 

Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren van de Europese 

Bankautoriteit (EBA) van 16 januari 2018 betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde 

van artikel 473bis1 van Verordening (EU) nr. 575/20132 (hierna de 'CRR' genoemd) met 

betrekking tot de overgangsbepalingen om de impact van de toepassing van IFRS 9 op het 

eigen vermogen te beperken. 

  

 
1

  Verordening (EU) 2017/2395 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de 

invoering van IFRS 9 voor het eigen vermogen en ter behandeling als grote risicoblootstellingen van 

blootstellingen met betrekking tot bepaalde overheidsinstanties welke in de nationale valuta van een lidstaat 

luiden. 
2

  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 16 januari 2018 betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 

473bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 (hierna de 'CRR' genoemd) met betrekking tot de 

overgangsbepalingen om de impact van de toepassing van IFRS 9 op het reglementaire eigen vermogen 

te beperken. 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. 

Op 12 december 2017 heeft de Europese Raad en het Europese Parlement Verordening (EU) 

2017/2395
3

 aangenomen. Deze Verordening wijzigt Verordening (EU) nr. 575/2013 (CRR) door de 

toevoeging van een nieuw artikel, namelijk artikel 473bis. Dit nieuwe artikel zet de overgangsregeling 

uiteen om de reglementaire kapitaalimpact van IFRS 9 te beperken. 

Op basis van het nieuwe artikel 473bis van de CRR hebben de instellingen de keuze om de impact van 

de implementatie van IFRS 9 (de impact door toename in de voorzieningen als gevolg van de hogere 

(verwachte) kredietverliezen onder het nieuwe IFRS9 te verwachten kredietverliesmodel) op hun 

reglementaire eigen vermogen, de kapitaalratio’s en de hefboomratio’s, te verzachten.  

Artikel 473bis, lid 8, bevat de vereiste voor die instellingen die besluiten de overgangsregelingen voor 

IFRS 9 toe te passen, om het bedrag van het eigen vermogen, het tier 1-kernkapitaal en het tier 

1-kapitaal, de kapitaalratio's en de hefboomratio’s met en zonder de toepassing van de 

overgangsregeling openbaar te maken. Om deze informatie op een consistente en uniforme wijze binnen 

de EU openbaar te maken, stelde de EBA haar richtsnoeren van 16 januari 2018 op.  

Deze circulaire beoogt de EBA-richtsnoeren van 16 januari 2018 op te nemen in een nationaal kader voor 

de kredietinstellingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht die onderworpen zijn aan een deel 

van of alle openbaarmakingsvereisten vermeld in Deel 8 van de CRR
4

. Van de desbetreffende 

instellingen wordt verwacht dat ze voldoen aan de EBA-richtsnoeren. 

De EBA-richtsnoeren van 16 januari 2018 zullen vanaf 20 maart 2018 van toepassing zijn. Deze 

richtsnoeren zullen dus voor het eerst worden toegepast in de Pijler III openbaarmakingen vanaf 

31 maart 2018 en dit tot het einde van de overgangsregeling zoals bepaald in lid 6 van artikel 473bis. 

Er wordt een kopie van deze circulaire verzonden naar de erkend commissaris(sen) van uw 

onderneming. 

Hoogachtend 

 

 

Jan Smets 
Gouverneur 

Bijlage:  De EBA richtsnoeren van 16 januari 2018 betreffende uniforme openbaarmaking uit hoofde 

van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot de 

overgangsbepalingen om de impact van de toepassing van IFRS 9 op het eigen vermogen te 

beperken. 
 
3
  Verordening (EU) 2017/2395 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van 

Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de overgangsregelingen ter beperking van de gevolgen van de 

invoering van IFRS 9 voor het eigen vermogen en ter behandeling als grote risicoblootstellingen van 

blootstellingen met betrekking tot bepaalde overheidsinstanties welke in de nationale valuta van een lidstaat 

luiden. 
4
  Richtsnoeren van de EBA van 14 december 2016  inzake de openbaarmakingsvereisten (de zogenoemde 

Pijler III-vereisten) van deel acht van Verordening (EU) nr. 575/2013. 


