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Omzetting van de EBA richtsnoeren rond rapportering en Pijler 3 openbaarmakingen in het kader van
de CRR Quick Fix

Toepassingsveld1

 Kredietinstellingen naar Belgisch recht
 Beursvennootschappen naar Belgisch recht
 Financiële holdings naar Belgisch recht
 Financiële holdings naar buitenlands recht
 Financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gemengde financiële

holding

Samenvatting/Doelstelling
Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging in België van de:

 Richtsnoeren van de EBA van 11 augustus 2020 inzake toezichtsrapportage en
openbaarmakingsvereisten overeenkomstig de “Quick Fix” van de Verordening
kapitaalvereisten in respons op de COVID-19-pandemie (EBA/GL/2020/11);

 Richtsnoeren van de EBA van 11 augustus 2020 tot wijziging van Richtsnoeren
EBA/GL/2018/01 betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis
van Verordening (EU) nr. 575/2013 (VKV) wat betreft de overgangsperiode ter beperking
van het effect van de invoering van IFRS 9 op het eigen vermogen met het oog op naleving
van de “Quick Fix” van de VKV in respons op de COVID-19-pandemie (EBA/GL/2020/12).

1 De rapporteringsvereisten die in deze circulaire worden uiteengezet zijn van toepassing op de instellingen die
binnen het GTM niet onder het directe toezicht van de ECB staan, als op de instellingen die binnen het GTM onder
het directe toezicht van de ECB staan (tenzij anders door de ECB gecommuniceerd, dan dienen deze laatste
instellingen de verwachtingen van de ECB te volgen).
De Pijler 3 openbaarmakingsvereisten zijn van toepassing op de kredietinstellingen en beursvennootschappen
naar Belgisch recht die onderworpen zijn aan een deel van of alle openbaarmakingsvereisten vermeld in Deel 8
van de CRR, en die binnen het GTM niet onder het directe toezicht van de ECB staan.
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Geachte mevrouw
Geachte heer

Deze circulaire beoogt de tenuitvoerlegging van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (hierna
de 'EBA' genoemd). De Nederlandstalige versies van de door de EBA opgestelde teksten kunnen als bijlage
bij deze circulaire worden geraadpleegd op de website van de Nationale Bank van België (hierna de Bank).

Naar aanleiding van de COVID-19 pandemie nam het Europees Parlement en de Raad op 24 juni 2020
Verordening (EU) 2020/873 tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575/2013 en (EU) 2019/876 wat
betreft bepaalde aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie (hierna de “CRR Quick Fix”)2 aan.

Deze “CRR Quick Fix” maakt deel uit van de maatregelen die door de Europese instellingen zijn genomen
om de impact van de COVID-19-pandemie op de financiële instellingen te verzachten. De “CRR Quick Fix”
voorziet in bepaalde aanpassingen aan de CRR, die bedoeld zijn om de kredietstromen naar bedrijven en
huishoudens te versterken en zo de economie van de EU te ondersteunen. Daarnaast verlengde de “CRR
Quick Fix” ook bepaalde overgangsbepalingen die bij de invoering van IFRS 9 werden genomen om de
impact op het eigen vermogen te verzachten.

Deze door de “CRR Quick Fix” ingevoerde wijzigingen in het reglementaire kader hebben ook een impact
op het bestaande Europese rapporterings-3 en Pijler 3 openbaarmakingskader4. De EBA stelde daartoe de
2 nieuwe richtsnoeren (EBA/GL/2020/11 en EBA/GL/2020/12) op.

Deze 2 nieuwe EBA-richtsnoeren leggen geen bijkomende rapporterings- of openbaarmakingsvereisten
op, maar trachten te verduidelijken hoe bepaalde reglementaire wijzigingen uit de “CRR Quick Fix” binnen
het bestaande rapporterings- en openbaarmakingskader weergegeven moeten worden. Dit om de
uniformiteit en de vergelijkbaarheid van de rapportering en de openbaarmakingen te behouden.

EBA-richtsnoeren van 11 augustus 2020 (EBA/GL/2020/11) inzake toezichtsrapportage en
openbaarmakingsvereisten overeenkomstig de “Quick Fix” van de Verordening
kapitaalvereisten in respons op de COVID-19-pandemie

Deze EBA-richtsnoeren verduidelijken hoe de “CRR Quick Fix”-wijzigingen die een impact hebben op
de tabellen met betrekking tot de hefboomratio (leverage ratio), het eigen vermogen (Own Funds) en
het kredietrisico (Credit Risk) moeten worden weergegeven in het bestaande Europese rapporterings-
en openbaarmakingskader.

De aanbevelingen in deze richtsnoeren zijn van toepassing voor rapporteringen tot referentiedatum
31 mei 2021 en tot en met de laatste openbaarmakingsreferentiedatum vóór 28 juni 2021.

EBA-richtsnoeren van 11 augustus 2020 (EBA/GL/2020/12) tot wijziging van Richtsnoeren
EBA/GL/2018/01 betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van
Verordening (EU) nr. 575/2013 (VKV) wat betreft de overgangsperiode ter beperking van het
effect van de invoering van IFRS 9 op het eigen vermogen met het oog op naleving van de “Quick
Fix” van de VKV in respons op de COVID-19-pandemie (EBA/GL/2020/12).

2 Deze Verordening werd op 26 juni 2020 gepubliceerd in het EU Official Journal
3 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),
en meer bepaald versie 2.9 en versie 2.10 van de EBA taxonomie.

4 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).
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Bij de aanvang van de overgangsmaatregelen om de impact van IFRS 9 op het eigen vermogen te
beperken, stelde de EBA-richtsnoeren op rond de openbaarmakingsvereisten voor deze
overgangsmaatregelen (EBA/GL/2018/01)5. Deze bestaande EBA-richtsnoeren werden in 2018 in
België per circulaire (NBB_2018_076) omgezet.

Aangezien de “CRR Quick Fix” bepaalde overgangsmaatregelen wijzigt, paste de EBA deze bestaande
EBA-richtsnoeren aan via de nieuwe EBA-richtsnoeren (EBA/GL/2020/12). De onderhavige circulaire
zal dus de bestaande NBB circulaire uit 2018 verder aanvullen met de nieuwe EBA-richtsnoeren.

Rapporteringsmodaliteiten

Aangezien de “CRR Quick Fix” sinds juni 2020 inwerking is getreden hebben sommige van de gewijzigde
regels mogelijks ook al een impact gehad op de cijfers over het tweede kwartaal van 2020. De Bank vraagt
daarom om eventuele wijzigingen aan de rapportering of de openbaarmakingen over het tweede kwartaal
van 2020 zo snel als mogelijk door te voeren, en waar nodig een herziening van de rapportering aan de
Bank te bezorgen.

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

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur

Bijlagen (2) - uitsluitend beschikbaar op www.nbb.be:
 Richtsnoeren van de EBA van 11 augustus 2020 inzake toezichtsrapportage en

openbaarmakingsvereisten overeenkomstig de “Quick Fix” van de Verordening kapitaalvereisten
in respons op de COVID-19-pandemie (EBA/GL/2020/11);

 Richtsnoeren van de EBA van 11 augustus 2020 tot wijziging van Richtsnoeren EBA/GL/2018/01
betreffende de uniforme openbaarmaking uit hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr.
575/2013 (VKV) wat betreft de overgangsperiode ter beperking van het effect van de invoering van
IFRS 9 op het eigen vermogen met het oog op naleving van de “Quick Fix” van de VKV in respons
op de COVID-19-pandemie (EBA/GL/2020/12).

5 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.

6 Circulaire NBB_2018_07 van 6 maart 2018 rond de richtsnoeren betreffende de uniforme openbaarmaking uit
hoofde van artikel 473 bis van Verordening (EU) nr. 575/2013.
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