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IFRS 9 in het kader van de coronaviruspandemie (COVID-19)

Toepassingsveld
Belgische (gemengde) financiële holdings en kredietinstellingen die als “less significant institutions” (LSI’s)
niet zijn onderworpen aan het rechtstreeks prudentieel toezicht van de Europese Centrale Bank1 en die
hun geconsolideerde jaarrekening opstellen op basis van IFRS.

1 De lijst van instellingen die onder het rechtstreeks prudentieel toezicht van de ECB staan, is beschikbaar op het volgende
internetadres: https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/index.nl.html.

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/who/html/index.nl.html
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Geachte mevrouw
Geachte heer

In het huidige klimaat van onzekerheid als gevolg van de COVID-19-pandemie vormt de toepassing van
het model inzake voorzieningen voor verwachte kredietverliezen van IFRS 9 een bijzonder aandachtspunt
voor de toezichthouders.

Tegen deze achtergrond en in het verlengde van eerdere mededelingen van de EBA2 en de ESMA3 heeft
de ECB4 op 01/04/2020 richtsnoeren uitgebracht ter attentie van de belangrijke entiteiten (SI’s), waarin de
volgende aspecten worden behandeld:

- De collectieve beoordeling van een mogelijke toename van het kredietrisico (SICR5);
- Het gebruik van macro-economische vooruitzichten voor de lange termijn;
- Het gebruik van macro-economische vooruitzichten voor “specifieke” jaren.

De Bank is van oordeel dat deze richtsnoeren ook relevant zijn voor de minder belangrijke entiteiten (LSI’s)
die hun geconsolideerde jaarrekening opstellen op basis van de IFRS-boekhoudnormen en die met
dezelfde problemen worden geconfronteerd. Ze verwacht bijgevolg dat deze instellingen rekening houden
met de aanbevelingen van de ECB bij de beoordeling van en in de voorzieningen voor hun verwachte
kredietverliezen die zij rapporteren in hun periodieke financiële staten.

Een kopie van deze mededeling wordt aan de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw instelling
gericht.

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur

Bijlage - uitsluitend beschikbaar op www.nbb.be:

- brief SSM/2020/154 betreffende IFRS 9 in het kader van COVID-19

2 https://eba.europa.eu/eba-provides-clarity-banks-consumers-application-prudential-framework-light-covid-19-measures.
3 https://www.esma.europa.eu/document/esma-statement-markets-and-covid-19.
4fdfhttps://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/shared/pdf/2020/ssm.2020_letter_IFRS_9_in_the_context_of_t

he_coronavirus_COVID-19_pandemic.en.pdf.
5 Significant increase in credit risk.
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