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Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 31 oktober 2018 inzake het beheer van
niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/06)

Toepassingsveld
Kredietinstellingen naar Belgisch recht en bijkantoren van kredietinstellingen uit derde landen.

Samenvatting/Doelstelling
Deze circulaire geeft uitvoering aan de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van
31 oktober 2018 inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen
(EBA/GL/2018/06).

Geachte mevrouw
Geachte heer

Deze circulaire geeft uitvoering aan de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (hierna “de EBA”) van
31 oktober 2018 inzake het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen (non-performing and
forborne exposures). De Nederlandse versie van de door de EBA opgestelde tekst is bij deze circulaire
gevoegd. Deze bijlage is beschikbaar op de website van de Nationale Bank van België.

Motivatie en overzicht van de richtsnoeren

Naar aanleiding van het actieplan dat in juli 2017 door de Europese Raad werd uitgewerkt om niet-
renderende blootstellingen (non performing exposures - NPE’s) in Europa aan te pakken, heeft de EBA het
initiatief genomen om richtsnoeren op te stellen voor het beheer van niet-renderende en
respijtblootstellingen (hierna de "EBA-richtsnoeren").

Deze EBA-richtsnoeren beschrijven onder meer goede risicobeheerpraktijken voor kredietinstellingen
inzake het beheer van NPE's, respijtblootstellingen en geëxecuteerde activa. De richtsnoeren verschaffen
aan de bevoegde autoriteiten ook een leidraad voor de beoordeling van de risicobeheerpraktijken, -
processen en -procedures en het risicobeheerbeleid inzake het beheer van NPE's en respijtblootstellingen
van kredietinstellingen als onderdeel van de procedure voor toetsing en evaluatie door de toezichthouder
(SREP).
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De EBA-richtsnoeren bevatten verschillende essentiële aspecten voor:

a) de uitwerking en uitvoering van een strategie inzake NPE’s;

b) de governance en de operationele activiteiten met betrekking tot de herschikking van NPE’s;

c) de governance en de operationele activiteiten met betrekking tot respijtblootstellingen;

d) de governance en de operationele activiteiten met betrekking tot de erkenning van NPE’s;

e) de governance en de operationele activiteiten met betrekking tot het meten van bijzondere
waardevermindering en afschrijvingen voor NPE's;

f) de waardering van de voor NPE’s als zekerheid verstrekte roerende en onroerende goederen.

Naast haar richtsnoeren voor het beheer van niet-renderende en respijtblootstellingen heeft de EBA ook
richtsnoeren betreffende de openbaarmaking van deze blootstellingen gepubliceerd (circulaire
NBB_2019_11).

Tenuitvoerlegging van de richtsnoeren

Voor de kredietinstellingen die onder het toezicht van de ECB staan, zijn de EBA-richtsnoeren afgestemd
op de richtsnoeren van de ECB inzake niet-renderende leningen (non performing loans - NPL's),1hoewel
ze niet altijd even gedetailleerd zijn als deze laatste (met name voor de aspecten die verband houden met
het niveau van bijzondere waardevermindering en de herschikking van de NPE's). Gelet op deze
afstemming en op het feit dat de ECB haar richtsnoeren inzake NPL’s reeds als uitgangspunt voor haar
besprekingen met de banken gebruikt, zou de tenuitvoerlegging van de EBA-richtsnoeren voor de
betrokken instellingen geen grote moeilijkheden moeten opleveren.

Voor minder belangrijke kredietinstellingen, die onder rechtstreeks toezicht van de NBB staan, moeten de
EBA-richtsnoeren op evenredige wijze worden toegepast. Meer in het bijzonder moeten de
organisatorische aspecten van het beheer van de NPE’s en de respijtblootstellingen worden toegepast
rekening houdend met de omvang en de complexiteit van de instelling. Dit stelt kleinere en minder
complexe  instellingen  in staat om governancemechanismen, beleidslijnen en procedures op
vereenvoudigde wijze toe te passen om de financiële moeilijkheden van kredietnemers te kunnen
beoordelen en om de NPL’s te kunnen identificeren, in overeenstemming met de EBA-richtsnoeren inzake
interne governance.

Deze circulaire beoogt de EBA-richtsnoeren te integreren in het nationaal regelgevend kader voor
kredietinstellingen naar Belgisch recht. Er wordt van de betrokken instellingen verwacht dat zij aan de EBA-
richtsnoeren voldoen.

De EBA-richtsnoeren zijn van toepassing vanaf 30 juni 2019. Voor de eerste toepassing van deze
richtsnoeren zullen de kredietinstellingen hun NPL-ratio's moeten berekenen op basis van de
referentiedatum van 31 december 2018.

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

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur

Bijlage 1 – enkel beschikbaar via www.nbb.be : Final Report – Guidelines on management of non-
performing and forborne exposures

1 https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.nl.pdf

http://www.nbb.be/
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/guidance_on_npl.nl.pdf

