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Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 2 juni 2020 inzake de rapportage en
openbaarmaking van risicoposities die onderworpen zijn aan maatregelen die zijn toegepast als reactie
op de COVID-19-crisis (EBA/GL/2020/07)

Toepassingsveld
· Kredietinstellingen naar Belgisch recht.
· Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gereglementeerde instelling
· Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een instelling naar buitenlands recht
· Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gemengde financiële

holding

Samenvatting/Doelstelling
Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit
(EBA) van 2 juni 2020 inzake de rapportage en openbaarmaking van risicoposities die
onderworpen zijn aan maatregelen die zijn toegepast als reactie op de COVID-19-crisis
(EBA/GL/2020/07).
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Geachte mevrouw
Geachte heer

Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van
2 juni 2020 inzake de rapportage en openbaarmaking van risicoposities die onderworpen zijn aan
maatregelen die zijn toegepast als reactie op de COVID-19-crisis (EBA/GL/2020/07), hierna de EBA
richtsnoeren. De Nederlandstalige versie van de door de EBA opgestelde tekst kan op de website van de
Nationale Bank van België worden geraadpleegd.

DEEL 1. ALGEMENE INLEIDING

Om de negatieve impact van de huidige coronacrisis op de algemene economische situatie te beperken
werden in verschillende lidstaten van de Europese Unie, waaronder België, diverse maatregelen genomen
waaronder het toekennen van wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria en het verlenen
van een staatswaarborg.

De EBA stelde echter vast dat noch het bestaande Europese rapporteringskader, zoals vastgelegd in
Verordening (EU) nr. 680/20141, noch de bestaande Pijler 3 openbaarmakingsvereisten2 de nodige
informatie omvatten om de leningen en voorschotten die van deze COVID-19 steunmaatregelen
gebruikmaken op een goede manier op te volgen. Daarom stelde de EBA deze nieuwe EBA richtsnoeren
van 2 juni 2020 op met aanvullende prudentiële rapporterings- en Pijler 3 openbaarmakingsvereisten voor
leningen en voorschotten die onder de COVID-19 steunmaatregelen vallen3. Deze nieuwe vereisten zijn
slechts tijdelijk en zullen vermoedelijk voor een periode van 18 maanden van toepassing zijn4.

In deel 2 van deze circulaire zullen de verwachtingen met betrekking tot de aanvullende prudentiële
rapportering worden uiteengezet. Deel 2 is enkel van toepassing voor de instellingen die binnen het
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) als minder belangrijke entiteiten werden aangeduid (de
zogenaamde Less Significant Institutions, LSIs)5. Deel 3, dat de verwachtingen rond de
openbaarmakingsvereisten uiteenzet, is van toepassing op Less Significant institutions, de Significant
Institutions zullen aan de openbaarmakingsvereisten voldoen volgens de modaliteiten bepaald door de
ECB.

DEEL 2. VERWACHTINGEN ROND DE EUROPESE PRUDENTIËLE RAPPORTERING

De aanvullende rapporteringsverplichtingen zijn in bijlage 1 en 2 bij de EBA richtsnoeren opgenomen, en
zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de al bestaande FINREP-definities om de operationele werklast voor de
instellingen te beperken.

Daarnaast laten de EBA richtsnoeren de bevoegde autoriteit ook toe om een bepaalde vorm van
proportionaliteit toe te passen. De Bank wenst deze proportionaliteitsopties te gebruiken.

1  Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische
uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan de toezichthoudende autoriteit door instellingen
overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad (zoals later gewijzigd).

2  Zie o.a. de EBA Richtsnoeren van 14 december 2016 inzake openbaarmakingen (de zogenoemde Pijler III-
vereisten) krachtens deel acht van Verordening (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2016/11), en de EBA Richtsnoeren van
17 december 2018 inzake de openbaarmaking van niet-renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/10).

3  Voor moratoria die als “EBA-compliant moratoria” aanzien kunnen worden, zie de EBA richtsnoeren inzake wettelijk
vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast
in het licht van de COVID-19-crisis (EBA/GL/2020/02) en de circulaire van de Bank NBB_2020_21.

4  Afhankelijk van de situatie kunnen de Bank, de ECB of de EBA deze aanvullende vereisten verlengen in de tijd.
5  De ECB zal voor de instellingen die binnen het GTM als belangrijk werden aangeduid (de zogenaamde Significant

Institutions, SIs) haar verwachtingen aan deze instellingen communiceren via de Joint Supervisory Teams.
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De rapportering dient te worden opgesteld op (sub-)geconsolideerde basis. Instellingen die niet
onderworpen zijn aan geconsolideerd toezicht (als moederinstelling) dienen op vennootschappelijke basis
te rapporteren als hun “leningen en voorschotten at cost or amortised cost” per 31/12/2019 volgens
tabel F18.00 (rij 070, kolom 010) van de FINREP Solo rapportering6 meer dan 750 miljoen euro bedraagt.

De rapportering betreft alleen de tabellen 90.01, 91.01 en 91.057 en zal op een kwartaalbasis plaats vinden
volgens de in de EBA richtsnoeren opgenomen referentie-en indiendata. De eerste rapportering dient te
gebeuren over de situatie per 30 juni 2020 en zal ten laatste op 11 augustus 2020 bij de Bank moeten
worden ingediend.

De rapportering zal via de OneGate applicatie van de Bank gebeuren, en kan manueel worden ingevoerd
(manual data entry) of kan worden geautomatiseerd. De XBRL taxonomie wordt gepubliceerd op de
website van de EBA en de technische documentatie, waaronder het protocol, zal beschikbaar worden
gesteld op de website van de Bank: « http://www.nbb.be/OneGate », vervolgens « documentatie » en tot
slot « Domein MBS - XBRL rapporteringen: COREP, FINREP, B2P2,... ».

Afhankelijk van de individuele situatie van de instellingen onder toezicht kan de Bank bijkomende informatie
uit de overige tabellen8 in de EBA richtsnoeren opvragen bij de instellingen.

Er dient op gewezen te worden dat deze aanvullende rapportering naar aanleiding van de EBA richtsnoeren
de bestaande nationale rapporteringen rond de Belgische COVID-19 steunmaatregelen niet vervangt.

DEEL 3. VERWACHTINGEN ROND DE OPENBAARMAKINGSVEREISTEN

De nieuwe Pijler 3 openbaarmakingsvereisten zijn in bijlage 3 van de EBA richtsnoeren opgenomen, en
laten de bevoegde autoriteit ook hier toe om een bepaalde vorm van proportionaliteit toe te passen. De
Bank wenst ook voor de Pijler 3 openbaarmakingsvereisten van deze proportionaliteitsopties gebruik te
maken.

Deze aanvullende openbaarmakingsvereisten worden  bijgevolg enkel opgelegd aan de instellingen die als
G-SII's (Globally Systemically Important Institutions) of als O-SII's (Other Systemically Important
Institutions) zijn aangemerkt en dit op het hoogste niveau van consolidatie binnen België, voor zover zij
materiële risicoposities hebben.

Voor de instellingen die geen G-SII’s of O-SII’s zijn (voor zover deze instellingen verplicht zijn informatie
openbaar te maken overeenkomstig deel acht van de CRR) geldt er geen verplichting om deze aanvullende
informatie openbaar te maken, maar raadt de Bank dit wel aan, voor zover zij materiële riscoposities
hebben in verband met het onderhavig onderwerp (COVID-19 risicoposities).

6  De rapportering volgens de taxonomie FINREP_IND_BE_GAAP of FINREP_IND_BE_GAAP_DP.
7  Als gevolg van de proportionaliteitsopties in de EBA richtsnoeren vraagt de Bank geen rapportering op individuele

basis op bij instellingen die al geconsolideerde rapporten opstellen en dienen tabellen 90.02, 90.03, 91.02, 91.03,
91.04, 92.01, 93.01 en 93.02 in bijlage 1 van de EBA richtsnoeren niet door de instellingen te worden gerapporteerd.

8 Meer bepaald gaat het hier om de informatie in tabellen 90.02, 90.03, 91.02, 91.03, 91.04, 92.01, 93.01 en 93.02.
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De betrokken instellingen worden gevraagd om deze aanvullende Pijler 3 openbaarmakingen op
halfjaarlijkse basis te laten plaats vinden met name op 30 juni en 31 december, en zullen dus voor het eerst
worden toegepast in de Pijler 3 openbaarmakingen per 30 juni 2020.

Er wordt een kopie van deze circulaire verzonden naar de erkend commissaris(sen) van uw instelling, maar
deze aanvullende rapportering moet niet geauditeerd worden.

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur

Bijlage: 1


