
Rectificatie van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 
tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de 
nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende 
passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, 
blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en 

openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 

(Publicatieblad van de Europese Unie L 150 van 7 juni 2019) 

1) Bladzijde 18, artikel 6, nieuw lid 1 bis, eerste alinea: 

in plaats van: “1 bis. In afwijking van lid 1 van dit artikel voldoen uitsluitend als af te wikkelen entiteiten 
aangemerkte instellingen die ook MSI’s of deel van een MSI zijn en geen dochteronder
nemingen hebben, op individuele basis aan het in artikel 92 bis bepaalde vereiste.”, 

lezen: “1 bis. In afwijking van lid 1 van dit artikel voldoen uitsluitend als af te wikkelen entiteiten 
aangemerkte instellingen die ook MSI-entiteiten zijn en geen dochterondernemingen 
hebben, op individuele basis aan de in artikel 92 bis bepaalde vereisten.”.   

2) Bladzijde 20, artikel 11, nieuw lid 3 bis, eerste alinea: 

in plaats van: “3 bis. In afwijking van lid 1 van dit artikel voldoen alleen als af te wikkelen entiteiten aangemerkte 
moederinstellingen die ook MSI’s of deel van een MSI of deel van een niet-EU-MSI zijn, op 
geconsolideerde basis aan artikel 92 bis van deze verordening, in de mate en op de wijze als 
bepaald in artikel 18 van deze verordening.”, 

lezen: “3 bis. In afwijking van lid 1 van dit artikel voldoen alleen als af te wikkelen entiteiten aangemerkte 
moederinstellingen die MSI-entiteiten zijn, op geconsolideerde basis aan artikel 92 bis van 
deze verordening, in de mate en op de wijze als bepaald in artikel 18 van deze verordening.”.   

3) Bladzijde 21, nieuw artikel 12 bis, tweede en derde alinea: 

in plaats van: “Wanneer het overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel berekende bedrag lager is dan de som 
van de in artikel 92 bis, lid 1, punt a), van deze verordening bedoelde bedragen aan eigen vermogen 
en in aanmerking komende passiva van alle tot die MSI behorende af te wikkelen entiteiten, 
handelen de afwikkelingsautoriteiten overeenkomstig artikel 45 quinquies, lid 3, en 
artikel 45 nonies, lid 2, van Richtlijn 2014/59/EU. 

Wanneer het overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel berekende bedrag hoger is dan de som 
van de in artikel 92 bis, lid 1, punt a), van deze verordening bedoelde bedragen aan eigen vermogen 
en in aanmerking komende passiva van alle tot die MSI behorende af te wikkelen entiteiten, kunnen 
de afwikkelingsautoriteiten overeenkomstig artikel 45 quinquies, lid 3, en artikel 45 nonies, lid 2, 
van Richtlijn 2014/59/EU handelen.”, 

lezen: “Wanneer het overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel berekende bedrag lager is dan de som 
van de in artikel 92 bis, lid 1, onder a), van deze verordening bedoelde bedragen aan eigen 
vermogen en in aanmerking komende passiva van alle tot die MSI behorende af te wikkelen 
entiteiten, handelen de afwikkelingsautoriteiten overeenkomstig artikel 45 quinquies, lid 4, en 
artikel 45 nonies, lid 2, van Richtlijn 2014/59/EU. 

Wanneer het overeenkomstig de eerste alinea van dit artikel berekende bedrag hoger is dan de som 
van de in artikel 92 bis, lid 1, onder a), van deze verordening bedoelde bedragen aan eigen 
vermogen en in aanmerking komende passiva van alle tot die MSI behorende af te wikkelen 
entiteiten, kunnen de afwikkelingsautoriteiten overeenkomstig artikel 45 quinquies, lid 4, en 
artikel 45 nonies, lid 2, van Richtlijn 2014/59/EU handelen.”.   
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4) Bladzijde 21, vervangen artikel 13, lid 2: 

in plaats van: “2. Als af te wikkelen entiteiten aangemerkte instellingen die MSI’s of deel van een MSI zijn, 
voldoen op basis van de geconsolideerde situatie van hun af te wikkelen groep aan artikel 437 
bis en artikel 447, punt h).”, 

lezen: “2. Als af te wikkelen entiteiten aangemerkte instellingen die MSI-entiteiten zijn, voldoen op basis 
van de geconsolideerde situatie van hun af te wikkelen groep aan artikel 437 bis en artikel 447, 
onder h).”.   

5) Bladzijde 23, vervangen artikel 22: 

in plaats van: “Artikel 22 

Subconsolidatie in geval van entiteiten in derde landen 

1. Instellingen die een dochteronderneming zijn, passen de vereisten van de artikelen 89, 90 
en 91 en de delen drie, vier en zeven en de daarmee verband houdende rapportagevereisten van 
deel zeven bis op basis van hun gesubconsolideerde situatie toe indien die instellingen in een derde 
land een instelling of een financiële instelling als dochteronderneming hebben of een deelneming in 
dit soort onderneming hebben. 

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel mogen instellingen die een dochteronderneming zijn, 
besluiten de vereisten van de artikelen 89, 90 en 91 en de delen drie, vier en zeven en de daarmee 
verband houdende rapportagevereisten van deel zeven bis niet op basis van hun gesubconso
lideerde situatie toe te passen indien de totale activa en posten buiten de balanstelling van hun 
dochterondernemingen en deelnemingen in derde landen minder dan 10 % bedragen van het 
totale bedrag van de actiefposten en de posten buiten de balanstelling van de instelling die een 
dochteronderneming is.”, 

lezen: “Artikel 22 

Subconsolidatie in geval van entiteiten in derde landen 

1. Instellingen die een dochteronderneming zijn, passen de vereisten van de artikelen 89, 90 
en 91 en de delen drie, vier en zeven en de daarmee verband houdende rapportagevereisten van 
deel zeven bis op basis van hun gesubconsolideerde situatie toe indien die instellingen, of hun 
moederonderneming indien de moederonderneming een financiële holding of een gemengde 
financiële holding is, in een derde land een instelling of een financiële instelling als dochteron
derneming hebben of een deelneming in dit soort onderneming hebben. 

2. In afwijking van lid 1 van dit artikel mogen instellingen die een dochteronderneming zijn, 
besluiten de vereisten van de artikelen 89, 90 en 91 en de delen drie, vier en zeven en de daarmee 
verband houdende rapportagevereisten van deel zeven bis niet op basis van hun gesubconso
lideerde situatie toe te passen indien de totale activa en posten buiten de balanstelling van de 
dochterondernemingen en deelnemingen in derde landen minder dan 10 % bedragen van het 
totale bedrag van de actiefposten en de posten buiten de balanstelling van de instelling die een 
dochteronderneming is.”.   

6) Bladzijde 34, nieuw artikel 72 sexies, lid 4, eerste alinea, definities: 

in plaats van: 

“LPi = het bedrag aan de door dochteronderneming i uitgegeven en door de 
moederinstelling aangehouden in aanmerking komende passivabestanddelen; 

β = percentage van door dochteronderneming i uitgegeven en door de 
moederonderneming aangehouden eigenvermogensinstrumenten en in 
aanmerking komende passivabestanddelen; 

Oi = het bedrag aan eigen vermogen van dochteronderneming i, zonder rekening te 
houden met de overeenkomstig dit lid berekende aftrek; 
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Li = het bedrag aan in aanmerking komende passiva van dochteronderneming i, 
zonder rekening te houden met de overeenkomstig dit lid berekende aftrek; 

ri = de ratio die van toepassing is op dochteronderneming i op het niveau van haar af 
te wikkelen groep overeenkomstig artikel 92 bis, lid 1, punt a), van deze 
verordening en artikel 45 quinquies van Richtlijn 2014/59/EU; en”, 

lezen: 

“LPi = het bedrag aan de door dochteronderneming i uitgegeven en door de 
moederinstelling aangehouden in aanmerking komende passiva-instrumenten; 

β = percentage van door dochteronderneming i uitgegeven en door de 
moederonderneming aangehouden eigenvermogensinstrumenten en in 
aanmerking komende passiva-instrumenten, berekend als volgt: 

; 

Oi = het bedrag aan eigen vermogen van dochteronderneming i, zonder rekening te 
houden met de overeenkomstig dit lid berekende aftrek; 

Li = het bedrag aan in aanmerking komende passiva van dochteronderneming i, 
zonder rekening te houden met de overeenkomstig dit lid berekende aftrek; 

ri = de ratio die van toepassing is op dochteronderneming i op het niveau van haar af 
te wikkelen groep overeenkomstig artikel 92 bis, lid 1, onder a), van deze 
verordening en artikel 45 quater, lid 3, eerste alinea, onder a), van Richtlijn 
2014/59/EU, en”.   

7) Bladzijde 37, artikel 1, punt 35): 

in plaats van: “35) In artikel 76 worden de leden 1, 2 en 3 vervangen door: 

“1. Voor de toepassing van artikel 42, punt a), artikel 45, punt a), artikel 57, punt a), 
artikel 59, punt a), artikel 67, punt a), artikel 69, punt a), en artikel 72 nonies, punt a), 
mogen instellingen het bedrag van een lange positie in een kapitaalinstrument verlagen 
met het gedeelte van een index dat is samengesteld uit dezelfde onderliggende 
blootstelling die wordt afgedekt, mits aan alle volgende voorwaarden is voldaan: 

(…) 

2. Indien de bevoegde autoriteit haar voorafgaande toestemming heeft verleend, mag een 
instelling uitgaan van een voorzichtige raming van haar onderliggende blootstelling met 
betrekking tot in indices opgenomen instrumenten in plaats van haar blootstelling aan 
één of meer van de in de volgende punten bedoelde bestanddelen te berekenen: 

(…)””, 

lezen: “35) In artikel 76 worden de titel en de leden 1, 2 en 3 vervangen door: 

“Artikel 76 

In indices opgenomen kapitaalinstrumenten en passiva 

1. Voor de toepassing van artikel 42, onder a), artikel 45, onder a), artikel 57, onder a), 
artikel 59, onder a), artikel 67, onder a), artikel 69, onder a), artikel 72 septies, onder a), en 
artikel 72 nonies, onder a), mogen instellingen het bedrag van een lange positie in een 
kapitaalinstrument of in een passivum verlagen met het gedeelte van een index dat is 
samengesteld uit dezelfde onderliggende blootstelling die wordt afgedekt, mits aan alle 
volgende voorwaarden is voldaan:  

(…) 
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2. Indien de bevoegde autoriteit haar voorafgaande toestemming heeft verleend, mag een 
instelling uitgaan van een voorzichtige raming van haar onderliggende blootstelling met 
betrekking tot in indices opgenomen kapitaalinstrumenten of passiva in plaats van haar 
blootstelling aan één of meer van de in de volgende punten bedoelde bestanddelen te 
berekenen:  

(…)””.   

8) Bladzijde 38, vervangen artikel 78, lid 1, tweede alinea, vierde zin: 

in plaats van: “In het geval van tier 1-kernkapitaalinstrumenten bedraagt dat vooraf bepaalde bedrag niet meer 
dan 3 % van de betrokken uitgifte en niet meer dan 10 % van het bedrag waarmee het tier 1- 
kernkapitaal het totaal van de in deze verordening, in de Richtlijnen 2013/36/EU en 2014/59/EU 
vastgestelde tier 1-kernkapitaalvereisten overschrijdt met een marge die de bevoegde autoriteit 
noodzakelijk acht. ”, 

lezen: “In het geval van tier 1-kernkapitaalinstrumenten bedraagt dat vooraf bepaalde bedrag niet meer 
dan 3 % van de betrokken uitgifte en niet meer dan 10 % van het bedrag waarmee het tier 1- 
kernkapitaal het totaal overschrijdt van de in deze verordening en in de Richtlijnen 2013/36/EU 
en 2014/59/EU vastgestelde tier 1-kernkapitaalvereisten en een marge die de bevoegde autoriteit 
noodzakelijk acht.”.   

9) Bladzijde 42, vervangen artikel 82: 

in plaats van: “ “Artikel 82 

In aanmerking komend aanvullend-tier 1-, tier 1- en tier 2-kapitaalen in aanmerking 
komend eigen vermogen 

Het in aanmerking komend aanvullend-tier 1-, tier 1- en tier 2-kapitaal en het in aanmerking 
komend eigen vermogen omvatten het minderheidsbelang, aanvullend-tier 1- of tier 2- 
instrumenten, naargelang het geval, en de daaraan gerelateerde ingehouden winsten en 
agiorekeningen van een dochteronderneming, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

(…) 

c) die instrumenten zijn eigendom van andere personen dan de op grond van deel een, titel II, 
hoofdstuk 2, in de consolidatie betrokken ondernemingen.”;”, 

lezen: “ “Artikel 82 

In aanmerking komend aanvullend-tier 1-, tier 1- en tier 2-kapitaal en in aanmerking 
komend eigen vermogen 

Het in aanmerking komend aanvullend-tier 1-, tier 1- en tier 2-kapitaal en het in aanmerking 
komend eigen vermogen omvatten het minderheidsbelang, aanvullend-tier 1- of tier 2- 
instrumenten, naargelang het geval, en de daaraan gerelateerde agiorekeningen, van een dochteron
derneming, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

(…) 

c) de tier 1-kernkapitaalbestanddelen, aanvullend tier 1-bestanddelen en tier 2-bestanddelen 
bedoeld in de inleidende zin van deze alinea, zijn eigendom van andere personen dan de op 
grond van deel een, titel II, hoofdstuk 2, in de consolidatie betrokken ondernemingen.”;”.   
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10) Bladzijde 43, nieuw artikel 92 bis, lid 1, inleidend gedeelte: 

in plaats van: “1. Met inachtneming van de artikelen 93 en 94 en de in lid 2 van dit artikel vervatte 
uitzonderingen voldoen instellingen die als af te wikkelen entiteiten zijn geïdentificeerd en die 
een MSI of deel van een MSI zijn, te allen tijde aan de volgende vereisten inzake eigen vermogen 
en in aanmerking komende passiva:”, 

lezen: “1. Met inachtneming van de artikelen 93 en 94 en de in lid 2 van dit artikel vervatte 
uitzonderingen voldoen instellingen die als af te wikkelen entiteiten zijn geïdentificeerd en die 
MSI-entiteiten zijn, te allen tijde aan de volgende vereisten inzake eigen vermogen en in 
aanmerking komende passiva:”.   

11) Bladzijde 44, nieuw artikel 92 bis, lid 3: 

in plaats van: “3. Wanneer het totaal, resulterend uit de toepassing van het in lid 1, punt a), van dit lid 
vastgestelde vereiste op elke af te wikkelen entiteit van dezelfde MSI, het vereiste inzake eigen 
vermogen en in aanmerking komende passiva als berekend overeenkomstig artikel 12 bis van 
deze verordening overschrijdt, kan de afwikkelingsautoriteit van de EU-moederinstelling, na 
raadpleging van de andere betrokken afwikkelingsautoriteiten, overeenkomstig artikel 45 
quinquies, lid 4, of artikel 45 nonies, lid 1, van Richtlijn 2014/59/EU handelen.”, 

lezen: “3. Wanneer het totaal, resulterend uit de toepassing van het in lid 1, onder a), van dit lid 
vastgestelde vereiste op elke af te wikkelen entiteit van dezelfde MSI, het vereiste inzake eigen 
vermogen en in aanmerking komende passiva als berekend overeenkomstig artikel 12 bis van 
deze verordening overschrijdt, kan de afwikkelingsautoriteit van de EU-moederinstelling, na 
raadpleging van de andere betrokken afwikkelingsautoriteiten, overeenkomstig 
artikel 45 quinquies, lid 4, of artikel 45 nonies, lid 2, van Richtlijn 2014/59/EU handelen.”.   

12) Bladzijde 68, nieuw artikel 279 bis, lid 1, onder a), definities 

in plaats van: 

“T = de uiterste geldigheidsdatum van de optie; voor opties die slechts op een enkele 
toekomstige datum kunnen worden uitgeoefend, is de uiterste geldigheidsdatum 
gelijk aan die datum; voor opties die op meerdere toekomstige datums kunnen 
worden uitgeoefend, is de uiterste geldigheidsdatum gelijk aan die datums; de 
uiterste geldigheidsdatum wordt uitgedrukt in jaren, volgens de betrokken 
gebruiken inzake werkdagen; en”, 

lezen: 

“T = de periode tussen de uiterste geldigheidsdatum van de optie Texp en de 
rapportagedatum; voor opties die slechts op een enkele toekomstige datum 
kunnen worden uitgeoefend, is Texp gelijk aan die datum; voor opties die op 
meerdere toekomstige datums kunnen worden uitgeoefend, is Texp gelijk aan de 
laatste van die datums; T wordt uitgedrukt in jaren, volgens de betrokken 
gebruiken inzake werkdagen, en”.   
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13) Bladzijde 70, nieuw artikel 279 ter, lid 1, onder a), de formule: 

in plaats van: “ 

waarbij: 

R = de disconteringsvoet voor toezichtsdoeleinden; R = 5 %; 

S = de termijn tussen de aanvangsdatum van een transactie en de rapportagedatum, 
die wordt uitgedrukt in jaren, volgens de betrokken gebruiken inzake werkdagen; 
en 

E = de termijn tussen de einddatum van een transactie en de rapportagedatum, die 
wordt uitgedrukt in jaren, volgens de betrokken gebruiken inzake werkdagen.”, 

lezen: “ 

waarbij: 

R = de disconteringsvoet voor toezichtsdoeleinden; R = 5 %; 

S = de termijn tussen de aanvangsdatum van een transactie en de rapportagedatum, 
die wordt uitgedrukt in jaren, volgens de betrokken gebruiken inzake werkdagen; 

E = de termijn tussen de einddatum van een transactie en de rapportagedatum, die 
wordt uitgedrukt in jaren, volgens de betrokken gebruiken inzake werkdagen, en 

OneBusines
sYear = 

één jaar uitgedrukt in werkdagen volgens de betrokken gebruiken inzake 
werkdagen.”.   

14) Bladzijde 73, nieuw artikel 280 bis, lid 3, de formule: 

in plaats van: “ ”, 

lezen: “ ”.   

15) Bladzijde 75, nieuw artikel 280 quater, lid 3, de formule: 

in plaats van: “ ”, 

lezen: “ ”.   

16) Bladzijde 77, nieuw artikel 280 quinquies, lid 3, de formule: 

in plaats van: “ ”, 

lezen: “ ”.   
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17) Bladzijde 77, nieuw artikel 280 quinquies, lid 4, de formule: 

in plaats van: “ ”, 

lezen: “ ”.   

18) Bladzijde 78, nieuw artikel 280 sexies, lid 1, de formule: 

in plaats van: “ ”, 

lezen: “ ”.   

19) Bladzijde 78, nieuw artikel 280 sexies, lid 4, de formule 

in plaats van: “ ”, 

lezen: “ ”.   

20) Bladzijde 78, nieuw artikel 280 sexies, lid 5, definities: 

in plaats van: 

“ = de voor grondstoffenreferentiesoort ’k’ toepasselijke factor voor toezichts
doeleinden; indien de grondstoffenreferentiesoort ’k’ overeenstemt met 
transacties toegewezen aan de hedging set als bedoeld in artikel 277 bis, lid 1, 
punt e), onder i), met uitzondering van transacties die betrekking hebben op 
elektriciteit, ; voor transacties die betrekking hebben op 
elektriciteit, ; en”, 

lezen: 

“ = de voor grondstoffenreferentiesoort “k” toepasselijke factor voor toezichts
doeleinden; indien de grondstoffenreferentiesoort “k” overeenstemt met 
transacties toegewezen aan de hedging set als bedoeld in artikel 277 bis, lid 1, 
onder e), met uitzondering van transacties die betrekking hebben op 
elektriciteit, ; voor transacties die betrekking hebben op electriciteit, 

, en”.   

21) Bladzijde 89, nieuw artikel 325 bis, lid 2, onder c): 

in plaats van: “c) alle posities worden tegen hun marktwaarden op die datum gewaardeerd, met uitzondering van 
de in punt b) bedoelde posities. Indien de marktwaarde van een positie op een bepaalde datum 
niet beschikbaar is, nemen instellingen voor de positie een reële waarde op die datum; indien de 
reële waarde en de marktwaarde van een positie op een gegeven datum niet beschikbaar zijn, 
nemen instellingen voor de positie in kwestie de meest recente waarde, hetzij de marktwaarde, 
hetzij de reële waarde;”,  
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lezen: “c) alle posities worden tegen hun marktwaarden op die datum gewaardeerd, met uitzondering van 
de in onder b) bedoelde posities. Indien de marktwaarde van een handelsportefeuillepositie op 
een gegeven datum niet beschikbaar is, nemen instellingen voor de handelsportefeuillepositie 
een reële waarde op die datum; indien de reële waarde en de marktwaarde van een handelspor
tefeuillepositie op een gegeven datum niet beschikbaar zijn, nemen instellingen voor de positie 
in kwestie de meest recente waarde, hetzij de marktwaarde, hetzij de reële waarde;”.   

22) Bladzijde 93, nieuw artikel 325 septies, lid 8, definities: 

in plaats van: “Sb=ΣkWSk voor alle risicofactoren van subklasse b en Sc=ΣkWSk voor die van subklasse c; indien 
deze waarden voor Sb en voor Sc de totale som van een negatieve waarde opleveren, 
berekent de instelling de risicoklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor het delta- of het 
vegarisico door middel van een alternatieve specificatie, waarbij (…)”, 

lezen: “Sb=ΣkWSk voor alle risicofactoren van subklasse b en Sc=ΣkWSk voor die van subklasse c; indien 
deze waarden voor Sb en voor Sc voor de totale som van een negatieve waarde 
opleveren, berekent de instelling de risicoklassespecifieke eigenvermogensvereisten voor het delta- 
of het vegarisico door middel van een alternatieve specificatie, waarbij (…)”.   

23) Bladzijde 100, nieuw artikel 325 novodecies, lid 4, definities: 

in plaats van: 

“Vi (.) = de marktwaarde van instrument i als functie van risicofactor k; en”, 

lezen: 

“Vi (.) = de prijsfunctie van instrument i, en”.   

24) Bladzijde 100, nieuw artikel 325 novodecies, lid 5, definities: 

in plaats van: 

“Vi (.) = de marktwaarde van instrument i als functie van risicofactor k; en”, 

lezen: 

“Vi (.) = de prijsfunctie van instrument i, en”.   

25) Bladzijde 101, nieuw artikel 325 vicies, lid 1, de formule: 

in plaats van: “ ”, 

lezen: “ ”.   
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26) Bladzijde 104, nieuw artikel 325 quatervicies, lid 1, definities: 

in plaats van: 

“Vnotional = het notionele bedrag van het instrument; 
(…) 

Adjustmentlong = het bedrag waarmee het verlies van de instelling in geval van wanbetaling, wegens de 
structuur van het derivaat, zou worden verhoogd of verlaagd ten opzichte van het 
volledige verlies op het onderliggende instrument; verhogingen worden met een positief 
teken in de term Adjustmentlong opgenomen en verlagingen met een negatief teken.”, 

lezen: 

“Vnotional = het notionele bedrag van het instrument waaruit de blootstelling voortvloeit; 
(…) 

Adjustmentlong = indien het instrument waaruit de blootstelling voortvloeit een derivaat is, het 
bedrag waarmee het verlies van de instelling in geval van wanbetaling, wegens de 
structuur van het derivaat, zou worden verhoogd of verlaagd ten opzichte van het 
volledige verlies op het onderliggende instrument; verhogingen worden met een 
positief teken in de formule opgenomen en verlagingen met een negatief teken.”.   

27) Bladzijde 104, nieuw artikel 325 quatervicies, lid 2, definities: 

in plaats van: 

“Vnotional = het notionele bedrag van het instrument dat met een negatief teken in de formule 
wordt opgenomen; 
(…) 

Adjustmentshort = het bedrag waarmee de winst van de instelling in geval van wanbetaling, 
wegens de structuur van het derivaat, zou worden verhoogd of verlaagd ten 
opzichte van het volledige verlies op het onderliggende instrument; 
verlagingen worden met een positief teken in de term Adjustmentshort 

opgenomen en verhogingen met een negatief teken.”, 

lezen: 

“Vnotional = het notionele bedrag van het instrument waaruit de blootstelling voortvloeit 
wordt met een negatief teken in de formule opgenomen; 
(…) 

Adjustmentshort = indien het instrument waaruit de blootstelling voortvloeit een derivaat is, het 
bedrag waarmee de winst van de instelling in geval van wanbetaling, wegens de 
structuur van het derivaat, zou worden verhoogd of verlaagd ten opzichte van het 
volledige verlies op het onderliggende instrument; verlagingen worden met een 
positief teken in de formule opgenomen en verhogingen met een negatief teken.”.   
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28) Bladzijde 104, nieuw artikel 325 quatervicies, lid 4: 

in plaats van: “4. Voor de in de leden 1 en 2 beschreven berekeningen worden de notionele bedragen als volgt bepaald: 
a) het notionele bedrag van een schuldinstrument is de nominale waarde van het 

schuldinstrument; 
b) in het geval van derivaten met schuldtitels als onderliggende waarden, is het notionele 

bedrag het notionele bedrag van het derivaat.”, 

lezen: “4. Voor de in de leden 1 en 2 beschreven berekeningen worden de notionele bedragen als volgt bepaald: 
a) het notionele bedrag van een obligatie is de nominale waarde van de obligatie; 
b) in het geval van een verkochte putoptie op een obligatie, is het notionele bedrag het 

notionele bedrag van de optie; in het geval van een gekochte calloptie op een obligatie, is 
het notionele bedrag gelijk aan 0.”.   

29) Bladzijde 104, nieuw artikel 325 quatervicies, lid 5: 

in plaats van: “5. Voor blootstellingen in de vorm van aandeleninstrumenten berekenen instellingen de bruto 
JTD-bedragen als volgt, in plaats van met behulp van de in de leden 1 en 2 bedoelde formules: 
JTDlong = max {LGD · V + P&Llong + Adjustmentlong; 0} 
JTDshort = min {LGD · V + P&Lshort + Adjustmentshort; 0}  

waarbij:   

JTDlong = het bruto JTD-bedrag voor de lange blootstelling; 

JTDshort = het bruto JTD-bedrag voor de korte blootstelling; en 

V = de reële waarde van het aandeel of, in het geval van derivaten met aandelen als 
onderliggende waarden, de reële waarde van de onderliggende aandelen.”, 

lezen: “5. Voor blootstellingen in de vorm van aandeleninstrumenten berekenen instellingen de bruto JTD- 
bedragen als volgt: 
JTDlong = max {LGD · Vnotional + P&Llong + Adjustmentlong; 0} 
JTDshort = min {LGD · Vnotional + P&Lshort + Adjustmentshort; 0}  

waarbij:   

JTDlong = het bruto JTD-bedrag voor de lange blootstelling; 

Vnotional = het notionele bedrag van het instrument waaruit de blootstelling voortvloeit; het 
notionele bedrag is de reële waarde van het aandeel voor aandeleninstrumenten in 
contanten; voor de JTDshort-formule wordt het notionele bedrag van het instrument 
met een negatief teken in de formule opgenomen; 

P&Llong = een term die corrigeert voor de winsten of verliezen die de instelling reeds in 
aanmerking heeft genomen en die toe te schrijven zijn aan veranderingen in de reële 
waarde van het instrument dat tot het ontstaan van de lange blootstelling aanleiding 
heeft gegeven; winsten worden met een positief teken in de formule opgenomen en 
verliezen met een negatief teken; 

Adjustmentlong = het bedrag waarmee het verlies van de instelling in geval van wanbetaling, wegens de 
structuur van het derivaat, zou worden verhoogd of verlaagd ten opzichte van het 
volledige verlies op het onderliggende instrument; verhogingen worden met een positief 
teken in de formule opgenomen en verlagingen met een negatief teken; 

JTDshort = het bruto JTD-bedrag voor de korte blootstelling; 

P&Lshort = een term die corrigeert voor de winsten of verliezen die de instelling reeds in 
aanmerking heeft genomen en die toe te schrijven zijn aan veranderingen in de reële 
waarde van het instrument dat tot het ontstaan van de korte blootstelling aanleiding 
heeft gegeven; winsten worden met een positief teken in de formule opgenomen en 
verliezen met een negatief teken; en 

NL Publicatieblad van de Europese Unie L 65/70                                                                                                                                           25.2.2021   



Adjustmentshort = het bedrag waarmee de winst van de instelling in geval van wanbetaling, wegens de 
structuur van het derivaat, zou worden verhoogd of verlaagd ten opzichte van het 
volledige verlies op het onderliggende instrument; verlagingen worden met een 
positief teken in de formule opgenomen en verhogingen met een negatief teken.”.   

30) Bladzijde 105, nieuw artikel 325 quatervicies, lid 8, eerste alinea, onder a): 

in plaats van: “a) de manier waarop instellingen JTD-bedragen voor verschillende typen instrumenten 
overeenkomstig dit artikel moeten berekenen;”, 

lezen: “a) de manier waarop instellingen de componenten P&Llong, P&Lshort, Adjustmentlong en 
Adjustmentshort moeten bepalen bij het berekenen van de JTD-bedragen voor verschillende 
typen instrumenten overeenkomstig dit artikel;”.   

31) Bladzijde 109, nieuw artikel 325 untricies, lid 4, de formule 

in plaats van: “ ”, 

lezen: “ ”.   

32) Bladzijde 115, artikel 325 unquadragies, lid 1, definities: 

in plaats van: “ρkl
(thranche) gelijk is aan 1 indien (…)”, 

lezen: “ρkl
(tranche) gelijk is aan 1 indien (…)”.   

33) Bladzijde 121, artikel 325, lid 1, inleidend gedeelte: 

in plaats van: “1. Tussen vegarisicogevoeligheden binnen dezelfde subklasse van de algemeen-renterisicoklasse 
(GIRR-klasse) wordt de correlatieparameter rkl als volgt vastgesteld: (…)”, 

lezen: “1. Tussen vegarisicogevoeligheden binnen dezelfde subklasse van de algemeen-renterisicoklasse 
(GIRR-klasse) wordt de correlatieparameter ρkl als volgt vastgesteld: (…)”.   

34) Bladzijde 124, nieuw artikel 325 quinquinquagies, lid 1, inleidend gedeelte: 

in plaats van: “1. Instellingen berekenen de in artikel 325 quaterquinquagies, lid 1, punt a), bedoelde “expected 
shortfall”-risicomaatstaf voor een gegeven datum “t” en voor een gegeven portefeuille van 
handelsportefeuilleposities als volgt:”, 

lezen: “1. Instellingen berekenen de in artikel 325 quaterquinquagies, lid 1, onder a), bedoelde “expected 
shortfall”-risicomaatstaf voor een gegeven datum “t” en voor een gegeven portefeuille van 
handelsportefeuilleposities en niet-handelsportefeuilleposities waaraan een wisselkoers- of 
grondstoffenrisico verbonden is als volgt:”.   

35) Bladzijde 125, nieuw artikel 325 sexquinquagies , lid 1, onder c), inleidend gedeelte: 

in plaats van: “c) voor een gegeven portefeuille van handelsportefeuilleposities berekenen instellingen de “partial 
expected shortfall”-maatstaf op het tijdstip ’t’ volgens de onderstaande formule: 

”,  
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lezen: “c) voor een gegeven portefeuille van handelsportefeuilleposities en niet-handelsportefeuille
posities waaraan een wisselkoers- of grondstoffenrisico verbonden is, berekenen instellingen 
de “partial expected shortfall”-maatstaf op het tijdstip “t” volgens de onderstaande formule: 

”.   

36) Bladzijde 127, nieuw artikel 325 septquinquagies, lid 4, inleidend gedeelte: 

in plaats van: “4. Voor de berekening van de “partial expected shortfall”-maatstaven overeenkomstig artikel 325 
sexquinquagies, lid 1, punt c), wordt de effectieve liquiditeitshorizon van een gegeven 
modelleerbare risicofactor van een gegeven handelsportefeuillepositie als volgt berekend:”, 

lezen: “4. Voor de berekening van de “partial expected shortfall”-maatstaven overeenkomstig 
artikel 325 sexquinquagies, lid 1, onder c), wordt de effectieve liquiditeitshorizon van een 
gegeven modelleerbare risicofactor van een gegeven handelsportefeuillepositie of een niet- 
handelsportefeuillepositie waaraan een wisselkoers- of grondstoffenrisico verbonden is, als 
volgt berekend:”.   

37) Bladzijde 148, vervangen artikel 411, punt 4): 

in plaats van: “4) “depositomakelaar”: een natuurlijke persoon of een onderneming die deposito’s van derden, 
inclusief retaildeposito’s en deposito’s van ondernemingen maar exclusief deposito’s van 
financiële instellingen, bij kredietinstellingen plaatst in ruil voor een vergoeding;”, 

lezen: “4) “depositomakelaar”: een natuurlijke persoon of een onderneming die deposito’s van derden, 
inclusief retaildeposito’s en deposito’s van ondernemingen maar exclusief deposito’s van 
financiële cliënten, bij kredietinstellingen plaatst in ruil voor een vergoeding;”.   

38) Bladzijde 158, nieuw artikel 428 duodecies, lid 3, inleidend gedeelte: 

in plaats van: “3. De volgende verplichtingen zijn onderworpen aan een factor voor de beschikbare stabiele 
financiering van 0 %:”, 

lezen: “3. De volgende passiva- en kapitaalbestanddelen of -instrumenten zijn onderworpen aan een 
factor voor de beschikbare stabiele financiering van 0 %:”.   

39) Bladzijde 159, nieuw artikel 428 duodecies, lid 3, onder d): 

in plaats van: “d) alle andere passiva en kapitaalbestanddelen of -instrumenten die niet worden genoemd in de 
artikelen 428 terdecies tot en met 428 sexdecies.”, 

lezen: “d) alle andere passiva- en kapitaalbestanddelen of -instrumenten die niet worden genoemd in de 
artikelen 428 terdecies tot en met 428 sexdecies.”.   

40) Bladzijde 159, nieuw artikel 428 terdecies, inleidend gedeelte: 

in plaats van: “De volgende verplichtingen zijn onderworpen aan een factor voor de beschikbare stabiele 
financiering van 50 %:”, 

lezen: “De volgende passiva- en kapitaalbestanddelen of -instrumenten zijn onderworpen aan een factor 
voor de beschikbare stabiele financiering van 50 %:”.   
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41) Bladzijde 159, nieuw artikel 428 terdecies, onder d): 

in plaats van: “d) alle andere verplichtingen met een resterende looptijd van ten minste zes maanden, maar 
minder dan één jaar die niet bedoeld zijn in de artikelen 428 quaterdecies, 428 quindecies tot 
en met 428 sexdecies.”, 

lezen: “d) alle andere passiva- en kapitaalbestanddelen of -instrumenten met een resterende looptijd van 
ten minste zes maanden, maar minder dan één jaar die niet bedoeld zijn in de artikelen 
428 quaterdecies, 428 quindecies tot en met 428 sexdecies.”.   

42) Bladzijde 167, nieuw artikel 428 quatertricies, onder h): 

in plaats van: “h) activa die zijn bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer in een door gedekte 
obligaties gefinancierde dekkingspool als bedoeld in artikel 52, lid 4, van Richtlijn 
2009/65/EG, of gedekte obligaties die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te 
komen voor de behandeling als beschreven in artikel 129, lid 4 of lid 5 van onderhavige 
verordening.”, 

lezen: “h) activa die zijn bezwaard voor een resterende looptijd van één jaar of meer in een dekkingspool 
gefinancierd door gedekte obligaties als bedoeld in artikel 52, lid 4, van Richtlijn 2009/65/EG 
of gedekte obligaties die voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de 
behandeling als beschreven in artikel 129, lid 4 of lid 5 van onderhavige verordening.”.   

43) Bladzijde 169, nieuw artikel 428 novotricies, lid 3, inleidend gedeelte: 

in plaats van: “3. De volgende verplichtingen zijn onderworpen aan een factor voor de beschikbare stabiele 
financiering van 0 %: (…)”, 

lezen: “3. De volgende passiva- en kapitaalbestanddelen of -instrumenten zijn onderworpen aan een 
factor voor de beschikbare stabiele financiering van 0 %: (…)”.   

44) Bladzijde 169, nieuw artikel 428 quadragies, inleidend gedeelte: 

in plaats van: “De volgende verplichtingen zijn onderworpen aan een factor voor de beschikbare stabiele 
financiering van 50 %: (…)”, 

lezen: “De volgende passiva- en kapitaalbestanddelen of -instrumenten zijn onderworpen aan een factor 
voor de beschikbare stabiele financiering van 50 %: (…)”.   

45) Bladzijde 169, nieuw artikel 428 quadragies, onder b): 

in plaats van: “b) verplichtingen met een resterende looptijd van minder dan één jaar verstrekt door: (…)”, 

lezen: “b) passiva- en kapitaalbestanddelen of -instrumenten met een resterende looptijd van minder dan 
één jaar verstrekt door: (…)”.   

46) Bladzijde 175, vervangen artikel 429, lid 5, eerste alinea,onder a): 

in plaats van: “a) een afgeleid instrument dat wordt beschouwd als een post buiten de balanstelling 
overeenkomstig lid 4, punt d), maar uit hoofde van het toepasselijke kader voor financiële 
verslaggeving wordt behandeld als een derivaat, wordt onderworpen aan de in dat punt 
beschreven behandeling;”,  
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lezen: “a) een post buiten de balanstelling overeenkomstig lid 4, onder d), die overeenkomstig het 
toepasselijke kader voor financiële verslaggeving wordt behandeld als een derivaat, wordt 
onderworpen aan de in lid 4, onder b), beschreven behandeling;”.   

47) Bladzijde 176, nieuw artikel 429 bis, lid 1, eerste alinea, onder d): 

in plaats van: “d) indien de instelling een publiekrechtelijke ontwikkelingskredietinstelling is, de blootstellingen 
als gevolg van activa die vorderingen vertegenwoordigen op centrale overheden, regionale 
overheden, lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen in verband met investeringen 
van de overheidssector en stimuleringsleningen;”, 

lezen: “d) indien de instelling een publiekrechtelijke ontwikkelingskredietinstelling is, de blootstellingen 
als gevolg van activa die vorderingen vertegenwoordigen op centrale overheden, regionale 
overheden, lokale autoriteiten of publiekrechtelijke lichamen in verband met investeringen 
van de overheidssector, en stimuleringsleningen;”.   

48) Bladzijde 178, nieuw artikel 429 bis, lid 2, eerste alinea, inleidend gedeelte: 

in plaats van: “2. Voor de toepassing van lid 1, punten d) en e), wordt onder publiekrechtelijke ontwikkelingskre
dietinstelling verstaan, een kredietinstelling die aan alle volgende voorwaarden voldoet:”, 

lezen: “2. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, onder d) en e), wordt onder publiekrechtelijke 
ontwikkelingskredietinstelling verstaan, een kredietinstelling die aan alle volgende 
voorwaarden voldoet:”.   

49) Bladzijde 178, nieuw artikel 429 bis, lid 2, derde alinea: 

in plaats van: “Voor de toepassing van de eerste alinea, punten d) en e), en onverminderd de Unieregels inzake 
staatssteun en (…)”, 

lezen: “Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, onder d) en e), en onverminderd de Unieregels inzake 
staatssteun en (…)”.   

50) Bladzijde 178, nieuw artikel 429 bis, lid 3: 

in plaats van: “3. Voor de toepassing van lid 1, punten d) en e), en lid 2, onder d), wordt onder 
“stimuleringslening” verstaan (…)”, 

lezen: “3. Voor de toepassing van lid 1, eerste alinea, onder d) en e), en lid 2, eerste alinea, onder d), wordt 
onder “stimuleringslening” verstaan (…)”.   

51) Bladzijde 178, nieuw artikel 429 bis, lid 4: 

in plaats van: “4. Instellingen sluiten de in lid 1, punten g) en h), van dit artikel beschreven transactiebloot
stellingen niet uit indien niet aan de in artikel 429, lid 5, derde alinea, beschreven voorwaarde 
is voldaan.”, 

lezen: “4. Instellingen sluiten de in lid 1, eerste alinea, onder g) en h), van dit artikel beschreven transactie
blootstellingen niet uit indien niet aan de in artikel 429, lid 5, derde alinea, beschreven 
voorwaarde is voldaan.”.   
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52) Bladzijde 178, nieuw artikel 429 bis, lid 5, inleidend gedeelte: 
in plaats van: “5. Instellingen mogen de lid 1, punt n), vermelde blootstellingen uitsluiten indien aan de volgende 

voorwaarden is voldaan:”, 

lezen: “5. Instellingen mogen de lid 1, eerste alinea, onder n), vermelde blootstellingen uitsluiten indien 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:”.   

53) Bladzijde 178, nieuw artikel 429 bis, lid 6, inleidend gedeelte: 
in plaats van: “6. De krachtens lid 1, punt n), uit te sluiten blootstellingen voldoen aan de volgende 

voorwaarden:”, 

lezen: “6. De krachtens lid 1, eerste alinea, onder n), uit te sluiten blootstellingen voldoen aan de volgende 
voorwaarden:”.   

54) Bladzijde 179, nieuw artikel 429 bis, lid 7: 
in plaats van: “7. In afwijking van artikel 92, lid 1, punt d), leeft een instelling die de in lid 1, punt n), van dit 

artikel bedoelde blootstellingen uitsluit, gedurende de periode van uitsluiting te allen tijde het 
volgende vereiste inzake een aangepaste hefboomratio na:  

(…)  
waarbij:   

aLR = de aangepaste hefboomratio; 

EM LR = de maatstaf van totale blootstelling van de instelling als omschreven in 
artikel 429, lid 4, met inbegrip van de overeenkomstig punt n) van lid 1 van dit 
artikel uitgesloten blootstellingen; en 

CB = het bedrag van de overeenkomstig punt n) van lid 1 van dit artikel uitgesloten 
blootstellingen.”, 

lezen: “7. In afwijking van artikel 92, lid 1, onder d), leeft een instelling die de in lid 1, eerste alinea, 
onder n), van dit artikel bedoelde blootstellingen uitsluit, gedurende de periode van uitsluiting 
te allen tijde het volgende vereiste inzake een aangepaste hefboomratio na:  

(…)  
waarbij:   

aLR = de aangepaste hefboomratio; 

EM LR = de maatstaf van totale blootstelling van de instelling als omschreven in 
artikel 429, lid 4, met inbegrip van de overeenkomstig onder n) van de eerste 
alinea van lid 1 van dit artikel uitgesloten blootstellingen, en 

CB = het bedrag van de overeenkomstig onder n) van de eerste alinea van lid 1 van dit 
artikel uitgesloten blootstellingen.”.   

55) Bladzijde 209, nieuw artikel 461 bis, eerste alinea: 
in plaats van: “Voor de toepassing van de rapportagevereisten van artikel 430 ter, lid 1, is de Commissie bevoegd 

om overeenkomstig artikel 462 gedelegeerde handelingen vast te stellen om, rekening houdend met 
ontwikkelingen inzake internationale reguleringsnormen, deze verordening te wijzigen door 
technische aanpassingen aan te brengen in de artikelen 325 sexies, 325 octies tot en met 325 
undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 octotricies, 325 quadragies, 325 
terquadragies, 325 quaterquadragies, 325 quinquadragies, 325 sexquadragies, 325 septquadragies, 
325 novoquadragies, 325 unquinquagies, om het risicogewicht van subklasse 11 in tabel 4 in 
artikel 325 quintricies te bepalen, (…)”, 
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lezen: “Voor de toepassing van de rapportagevereisten van artikel 430 ter, lid 1, is de Commissie bevoegd 
om overeenkomstig artikel 462 gedelegeerde handelingen vast te stellen om, rekening houdend met 
ontwikkelingen inzake internationale reguleringsnormen, deze verordening te wijzigen door 
technische aanpassingen aan te brengen in de artikelen 325 sexies, 325 octies tot en met 325 
undecies, 325 septdecies, 325 octodecies, 325 duotricies, 325 sextricies, 325 octotricies, 325 
quadragies, 325 terquadragies, 325 quaterquadragies, 325 quinquadragies, 325 sexquadragies, 
325 septquadragies, 325 novoquadragies, 325 unquinquagies, om het risicogewicht van subklasse 
11 in tabel 4 in artikel 325 quintricies te bepalen, (…)”.   

56) Bladzijde 209, vervangen artikel 462 

in plaats van: “ (…) 
2. De in artikel 244, lid 6, artikel 245, lid 6, de artikelen 456 tot en met 460 en artikel 461 bis 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van 28 juni 2013. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 244, lid 6, artikel 245, lid 6, de artikelen 
456 tot en met 460 en artikel 461 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. 
Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. 
Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds in 
werking zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 
(…) 

6. Een op grond van artikel 244, lid 6, artikel 245, lid 6, de artikelen 456 tot en met 460 en 
artikel 461 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien (…)”, 

lezen: “ (…) 
2. De in artikel 244, lid 6, artikel 245, lid 6, en de artikelen 456, 457, 459, 460 en 461 bis 

bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie 
toegekend voor onbepaalde tijd met ingang van 28 juni 2013. 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 244, lid 6, artikel 245, lid 6, en de artikelen 
456, 457, 459, 460 en 461 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het 
besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het 
wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de 
Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds in 
werking zijnde gedelegeerde handelingen onverlet. 
(…) 

6. Een op grond van artikel 244, lid 6, artikel 245, lid 6, en de artikelen 456, 457, 459, 460 en 461 
bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien (…)”.   

57) Bladzijde 210, vervangen artikel 494, lid 1, inleidend gedeelte: 

in plaats van: “1. In afwijking van artikel 92 bis voldoen als af te wikkelen entiteiten aangewezen instellingen die 
een MSI of een deel van een MSI zijn vanaf 27 juni 2019 tot en met 31 december 2021 te allen 
tijde aan de volgende vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva:”, 

lezen: “1. In afwijking van artikel 92 bis voldoen als af te wikkelen entiteiten aangewezen instellingen die 
MSI-entiteiten zijn, vanaf 27 juni 2019 tot en met 31 december 2021 te allen tijde aan de 
volgende vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva:”.   

58) Bladzijde 211, nieuw artikel 494 bis, lid 2, onder a): 

in plaats van: “a) de voorwaarden van artikel 63, lid 1, met uitzondering van de voorwaarde dat de instrumenten 
rechtstreeks door de instelling worden uitgegeven;”, 

lezen: “a) de voorwaarden van artikel 63, met uitzondering van de voorwaarde dat de instrumenten 
rechtstreeks door de instelling worden uitgegeven;”.   
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59) Bladzijde 211, nieuw artikel 494 ter, lid 3: 

in plaats van: “3. In afwijking van artikel 72 bis, lid 1, punt a), worden passiva die vóór 27 juni 2019 zijn 
uitgegeven, als in aanmerking komende passivabestanddelen aangemerkt mits zij (…)”, 

lezen: “3. In afwijking van artikel 72 bis, lid 1, onder a), worden passiva die vóór 27 juni 2019 zijn 
uitgegeven, als in aanmerking komende passiva-instrumenten aangemerkt mits zij (…)”.   

60) Bladzijde 213, vervangen artikel 500, lid 1, eerste alinea, onder c): 

in plaats van: “c) het cumulatieve bedrag aan blootstellingen waarbij sprake is van wanbetaling die sedert de 
datum van de eerste verkoop volgens het in punt a) bedoelde plan zijn verkocht, ligt boven 20 
% van het cumulatieve bedrag van alle gevallen van wanbetaling die sedert de in de punten a) en 
b) bedoelde eerste verkoopdatum zijn waargenomen.”, 

lezen: “c) het cumulatieve blootstellingsbedrag van blootstellingen waarbij sprake is van wanbetaling die 
sedert de datum van de eerste verkoop volgens het onder a) bedoelde plan zijn verkocht, ligt 
boven 20 % van het blootstellingsbedrag van alle blootstellingen waarbij sprake is van 
wanbetaling, waarbij beide in dit punt vermelde blootstellingen sedert de onder a) en b) 
bedoelde eerste verkoopdatum als een blootstelling binnen of buiten de balanstelling zijn 
waargenomen.”.   

61) Bladzijde 213, vervangen artikel 501, lid 1, definities: 

in plaats van: 

“E* = het totale bedrag dat de kmo of de groep van verbonden cliënten van de kmo aan 
de instelling, haar dochterondernemingen, haar moederondernemingen en 
andere dochterondernemingen van die moederondernemingen verschuldigd is, 
inclusief eventuele blootstellingen waarbij sprake is van wanbetaling, maar 
exclusief vorderingen of voorwaardelijke vorderingen die zijn gedekt door 
zekerheden in de vorm van niet-zakelijk onroerend goed.”, 

lezen: “E* is één van de volgende bedragen: 
a) het totale bedrag dat de kmo of de groep van verbonden cliënten van de kmo aan de instelling, 

haar dochterondernemingen, haar moederondernemingen en andere dochterondernemingen 
van die moederondernemingen verschuldigd is, inclusief eventuele blootstellingen waarbij 
sprake is van wanbetaling, maar exclusief door zekerheden in de vorm van niet-zakelijk 
onroerend goed gedekte vorderingen of voorwaardelijke vorderingen; 

b) indien het onder a) bedoelde totale bedrag gelijk is aan 0, het bedrag aan door zekerheden in de 
vorm van niet-zakelijk onroerend goed gedekte vorderingen of voorwaardelijke vorderingen 
tegen de kmo of de groep van verbonden cliënten van de kmo, die uitgesloten zijn van de 
berekening van het in dat punt bedoelde totale bedrag.”.   

62) Bladzijde 218, het nieuwe lid 8 van artikel 510: 

in plaats van: “8. Uiterlijk op 28 juni 2025 worden de factoren voor vereiste stabiele financiering die worden 
toegepast op de in artikel 428 novodecies, lid 1, punt g), artikel 428 vicies, lid 1, punt c), en 
artikel 428 tervicies, punt b), bedoelde transacties, respectievelijk verhoogd (…).”, 

lezen: “8. Uiterlijk op 28 juni 2025 worden de factoren voor vereiste stabiele financiering die worden 
toegepast op de in artikel 428 novodecies, lid 1, onder g), artikel 428 vicies, lid 1, onder b), en 
artikel 428 tervicies, onder a), bedoelde transacties, respectievelijk verhoogd (…).”.     
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