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EBA Richtsnoeren voor verbonden cliënten uit hoofde van artikel 4, lid 1, punt (39) van Verordening (EU) 

nr. 575/2013. 

 

 

Toepassingsveld 

Kredietinstellingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht en in België gevestigde bijkantoren van 

kredietinstellingen en beursvennootschappen die ressorteren onder het recht van een staat die geen lid is 

van de EER. 

Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire geeft uitvoering aan de richtsnoeren van de Europese bankautoriteit (hierna “EBA”) inzake 

verbonden cliënten uit hoofde van artikel 4, lid 1, punt (39) van Verordening (EU) nr. 575/2013. 

Deze EBA richtsnoeren verduidelijken hoe kredietinstellingen en beleggingsondernemingen te werk 

moeten gaan bij het toepassen van de vereiste om twee of meer cliënten in een 'groep van verbonden 

cliënten' te groeperen omdat ze vanuit risico-oogpunt een geheel vormen, in overeenstemming met artikel 

4, lid 1, punt (39) van de Verordening Nr. 575/2013. 

Deze EBA richtsnoeren gelden met ingang vanaf 01/01/2019 en vervangen vanaf dezelfde datum de 

CEBT-richtsnoeren betreffende de toepassing van de herziene regeling voor grote blootstellingen 

(‘Guidelines on the implementation of the revised large exposures regime’) van 11 december 2009. 

Verder wenst de Nationale Bank van België te benadrukken dat deze richtsnoeren van toepassing zijn op 

alle gebieden van de Verordening (EU) nr. 575/2013 waar het concept 'verbonden clienten' wordt gebruikt, 

inclusief de EBA-technische normen en andere EBA-richtsnoeren die naar dit concept verwijzen.1 

  

 
1    Bij wijze van niet uitputtende lijst wordt het begrip verbonden clienten niet alleen gebruikt voor de grote risicoblootstellingen maar 

ook vermeld in recitals 53 en 54 en artikelen 123, 147, 172, 428, 501 van de Verordening (EU) nr. 575/2013. 
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Geachte mevrouw 

Geachte heer 

Met deze circulaire wenst de Nationale Bank van België aan te geven dat de richtsnoeren van de EBA 

inzake verbonden cliënten geïntegreerd zijn in haar toezichtspraktijk. De circulaire bevat een korte 

samenvatting van deze richtsnoeren die geconsulteerd kunnen worden op de website van de EBA via 

volgende link: 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-on-connected-clients 

Deze richtsnoeren ondersteunen instellingen bij het identificeren van alle mogelijke relaties tussen hun 

cliënten, met name wanneer het bestaan van een zeggenschapsband of economische afhankelijkheid dient 

te leiden tot het groeperen van meerdere klanten van de instelling omdat ze één enkel risico vormen. 

Ze verduidelijken dat instellingen, bij de beoordeling van de aanwezigheid van zeggenschap, gebruik 

dienen te maken van de geconsolideerde jaarrekening van hun klanten. Daarnaast wordt een niet-

uitputtende lijst van andere criteria en indicaties van zeggenschap gegeven voor clienten waarop de EU-

boekhoudregels niet van toepassing zijn (bijv. natuurlijke personen, centrale overheden en klanten die 

geconsolideerde financiële overzichten opstellen in overeenstemming met de boekhoudregels van een 

derde land). 

Met betrekking tot economische afhankelijkheid vermelden de richtsnoeren de vereiste om twee of meer 

klanten als één enkel risico te beschouwen wanneer financierings- of terugbetalingsproblemen van één 

cliënt waarschijnlijk een of meerdere andere klanten beïnvloeden, tenzij een instelling het tegendeel kan 

aantonen. Bovendien bevatten ze een niet-uitputtende lijst van andere situaties en criteria die instellingen 

dienen te beschouwen bij hun analyse en beoordeling van economische afhankelijkheden. 

Aan de hand van concrete voorbeelden schrijven de richtsnoeren een werkwijze voor met betrekking tot 

situaties waarin zeggenschap en economische afhankelijkheid met elkaar zijn verweven en die daarom 

kunnen leiden tot het bestaan van één groep verbonden cliënten in tegenstelling tot twee afzonderlijke 

groepen verbonden cliënten. Ook wordt duiding gegeven hoe instellingen verbonden klanten dienen te 

groeperen bij aanwezigheid van een besmettingsketen ( domino-effect). 

Van instellingen wordt verwacht dat ze alle zeggenschapsbanden tussen hun cliënten detecteren en deze 

op gepaste wijze documenteren. Instellingen dienen redelijke stappen te ondernemen om een bestaan van 

economische afhankelijkheden tussen meerdere klanten te onderzoeken en te identificeren. De 

inspanningen die instellingen leveren voor het onderzoeken van economische afhankelijkheden bij hun 

cliënten kunnen in verhouding staan tot de omvang van de risicoblootstellingen gezien de inherente 

moeilijkheid om alle economische afhankelijkheden te identificeren. Anderzijds moeten instellingen het 

onderzoek naar economische afhankelijkheden versterken in alle gevallen waarin de som van alle 

blootstellingen aan een individuele klant meer bedraagt dan 5% van Tier 1-kapitaal. 

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

onderneming. 
 
Hoogachtend 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Smets 
Gouverneur 
 
 
Annex: EBA Richtsnoeren voor verbonden cliënten uit hoofde van artikel 4, lid 1, punt (39) van Verordening 
(EU) nr. 575/2013. 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-on-connected-clients

