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Richtsnoer van de Europese Centrale bank betreffende de drempel voor de beoordeling van de 

materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen (ECB/2020/32 van 25 juni 2020). 

 

 

Toepassingsveld 

Minder belangrijke kredietinstellingen, beursvennootschappen, vereffeningsinstellingen en met 

vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen naar Belgisch recht en in België gevestigde 

bijkantoren van kredietinstellingen en beursvennootschappen die ressorteren onder het recht van 

een land dat geen lid is van de EER, zowel op geconsolideerde als op vennootschappelijke basis 

(hierna “de instellingen” genoemd). 

Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire vervolledigt Circulaire NBB 2019/31 van 5 december 2019 inzake de toepassing 

van de definitie van wanbetaling1. Via deze circulaire wordt Richtsnoer (EU) 2020/978 van de 

ECB betreffende de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige 

kredietverplichtingen toegepast op minder belangrijke instellingen, ongeacht de gebruikte 

methode voor de berekening van hun risicogewogen posten. De Nationale Bank van België maakt 

hierbij gebruik van de manoeuvreerruimte die krachtens artikel 178, lid 2, onder d), van 

Verordening (EU) nr. 575/2013 (de CRR) aan haar  is toegekend om een materialiteitsdrempel 

voor achterstallige kredietverplichtingen vast te stellen voor de definitie van wanbetaling. 

Dit richtsnoer verlangt van minder belangrijke instellingen dat zij de materialiteit van een 

achterstallige kredietverplichting beoordelen tegen de volgende drempel, die twee componenten 

bevat: 

a) een grens in termen van de som van alle achterstallige bedragen verschuldigd door de 

debiteur aan de kredietinstelling, de moederonderneming van de kredietinstelling of een 

van haar dochterondernemingen (hierna de “achterstallige kredietverplichting” genoemd), 

die gelijk is aan: 

i. 100 euro voor blootstellingen met betrekking tot particulieren; 

ii. 500 euro voor andere blootstellingen dan blootstellingen met betrekking tot 

particulieren; en 

 
1  Richtsnoeren van de EBA (EBA/GL/2016/07) inzake de toepassing van de definitie van wanbetaling 

overeenkomstig artikel 178  van Verordening (EU) nr. 575/2013. 
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b) een grens in termen van het bedrag van de achterstallige kredietverplichting in verhouding 

tot het totaalbedrag van alle blootstellingen binnen de balansstelling voor de 

kredietinstelling, de moederonderneming van de kredietinstelling of een van haar 

dochterondernemingen aan deze debiteur, met uitzondering van blootstellingen in 

aandelen, die gelijk is aan 1 %. 

Bovendien verlangt dit richtsnoer van minder belangrijke instellingen die de definitie van 

wanbetaling vervat in artikel 178, lid 1, eerste alinea, onder a) en b), van Verordening (EU) nr. 

575/2013 toepassen voor blootstellingen met betrekking tot particulieren op het niveau van een 

individuele kredietlijn, dat zij de hierboven bedoelde drempel toepassen op het niveau van de 

individuele kredietlijn die aan de debiteur wordt verstrekt door de kredietinstelling, de 

moederonderneming of een van haar dochterondernemingen. 

Wanbetaling wordt geacht zich te hebben voorgedaan wanneer beide in het eerste lid, onder a) 

en b), uiteengezette grenzen gedurende meer dan negentig opeenvolgende dagen worden 

overschreden. 

De minder belangrijke instellingen stellen de Nationale Bank van België in kennis van de exacte 

datum waarop zij ermee beginnen de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van een 

achterstallige kredietverplichting toe te passen. Deze datum mag niet later zijn dan 31 december 

2020. 

Geachte mevrouw  

Geachte heer 

Met deze circulaire wenst de Nationale Bank van België aan te geven dat het richtsnoer van de ECB 
betreffende de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen 
(ECB/2020/32) met onmiddellijke ingang geïntegreerd is in haar toezichtspraktijk.  

Deze circulaire verlangt dat de instellingen, ongeacht de gebruikte methode voor de berekening van hun 
risicogewogen posten, de Nationale Bank van België in kennis stellen van de exacte datum waarop zij 
ermee beginnen de in de circulaire vastgelegde drempel voor de beoordeling van de materialiteit van een 
achterstallige kredietverplichting toe te passen voor hun definitie van wanbetaling. Deze datum mag niet 
later zijn dan 31 december 2020. 

Deze circulaire bevat een korte samenvatting van dit richtsnoer, dat geraadpleegd kan worden op de 
website van de Commissie: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020O0978&from=EN 

De Nederlandse versie van het ECB-richtsnoer is volledig als bijlage bij deze circulaire gevoegd. De bijlage 
kan worden geraadpleegd op de website van de Nationale Bank van België. 

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

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Pierre Wunsch 
Gouverneur 
 
 
Bijlage: ECB-richtsnoer betreffende de drempel voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige 
kredietverplichtingen (ECB/2020/32). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020O0978&from=EN

