
NBB_2021_09 – 28 mei 2021 Circulaire – Blz. 1/2

de Berlaimontlaan 14 – BE-1000 Brussel
tel. +32 2 221 30 17
ondernemingsnummer: 0203.201.340
RPR Brussel
www.nbb.be

Circulaire
Brussel, 28 mei 2021

Kenmerk: NBB_2021_09

uw correspondent:

Nicolas Staner
tel. +32 2 221 44 69
nicolas.staner@nbb.be

EBA-richtsnoeren ter specificatie van de voorwaarden voor toepassing van de alternatieve behandeling
van blootstellingen van instellingen in verband met de in artikel 403, lid 3, van Verordening (EU)
nr 575/2013 beschreven “tripartiete retrocessieovereenkomsten” voor grote blootstellingen.

Toepassingsveld
Deze circulaire is van toepassing op kredietinstellingen, beursvennootschappen,
vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen naar Belgisch
recht (hierna «de instelling» of «de instellingen»), zowel op geconsolideerde als op
vennootschappelijke basis.

Samenvatting/Doelstelling
De richtsnoeren EBA/GL/2021/01 (hierna « EBA richtsnoeren ter specificatie voor toepassing van
de alternatieve behandeling voorzien in artikel 403, lid 3)  specificeren de voorwaarden waaraan
een instelling dient te voldoen indien zij besluit gebruik te maken van de in artikel 403, lid 3, van
Verordening (EU) nr. 575/2013 vermelde alternatieve behandeling met betrekking tot tripartiete
retrocessieovereenkomsten die door een tripartiete agent zijn gefaciliteerd, waaronder de
voorwaarden en de frequentie voor het bepalen, monitoren en herzien van de limieten als bedoeld
in artikel 403, lid 3, punt b), van genoemde verordening voor de toepassing van de
substitutiebenadering waarin artikel 403, lid 1, punt b), van die verordening voorziet.

Deze circulaire verduidelijkt de aanpak van de NBB wat betreft de minder belangrijke instellingen
(less significant institutions, LSI). Belangrijke instellingen (significant institutions) die onder het
directe toezicht van de ECB vallen wordt aanbevolen deze circulaire te volgen voor zover de ECB
op dit gebied geen richtsnoeren publiceert.
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Geachte mevrouw
Geachte heer

Met deze circulaire wenst de Nationale Bank van België aan te geven dat de EBA-richtsnoeren ter
specificatie van de voorwaarden voor toepassing van de alternatieve behandeling van blootstellingen van
instellingen in verband met de in artikel 403, lid 3, van Verordening (EU) nr. 575/2013 (CRR) beschreven
“tripartiete retrocessieovereenkomsten” voor de toepassing van de in artikel 403, lid 3, van die verordening
vermelde alternatieve behandeling, geïntegreerd zijn in haar toezichtspraktijk.

Deze richtsnoeren gelden vanaf 28 juni 2021 voor blootstellingen van instellingen aan uitgevers van
zekerheden als gevolg van tripartiete retrocessieovereenkomsten (tripartiete repo’s) die door een tripartiete
agent zijn gefaciliteerd.

Om de alternatieve behandeling voorzien in genoemd artikel 403, lid 3), zorgen de instellingen voor interne
governanceregelingen, het verifiëren dat de tripartiete agent heeft voorzien in voldoende waarborgen ter
voorkoming van enige schendingen van de limieten die de instelling heeft gespecificeerd voor effecten
uitgegeven door de uitgever van zekerheden, het bepalen, herzien en monitoren van genoemde opgegeven
limieten bij de tripartiete agent, en zorgen ze ervoor dat de toepassing van de alternatieve behandeling niet
leidt tot schending van de limieten voor grote blootstellingen als bepaald in artikel 395, lid 1, van
Verordening (EU) nr. 575/2013. EBA richtsnoeren ook bepalingen voorziet voor wat betreft communicatie
met de toezichthouder.

De EBA richtsnoeren voor de alternatieve behandeling voorzien in artikel 403, lid 3, kunnen op de EBA
website geconsulteerd worden via volgende link:
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures/guidelines-conditions-application-
alternative-treatment-institutions%E2%80%99-exposures-related-tri-party
of op de website van de NBB (www.nbb.be).

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

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur
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