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Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 1 juli 2020 inzake de behandeling van
structurele vreemde valuta’s overeenkomstig artikel 352, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 (VKV)

Toepassingsveld

Deze circulaire geldt voor kredietinstellingen naar Belgisch recht en financiële holdings naar
Belgisch recht waaraan goedkeuring is verleend of die zijn aangewezen (hierna “instellingen”),
alsook voor beursvennootschappen naar Belgisch recht als bedoeld in artikel 1, leden 2 en 5, van
Verordening 2019/2033 (hierna “grote beursvennootschappen”).

Samenvatting/Doelstelling

De richtsnoeren EBA/GL/2020/09 van 1 juli 2020 inzake de behandeling van structurele vreemde
valuta’s overeenkomstig artikel 352, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 bepalen de
voorwaarden waaraan een instelling of grote beursvennootschap naar Belgisch recht moet
voldoen om gebruik te mogen maken van de behandeling waarin wordt voorzien in artikel 352,
lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 met betrekking tot structurele posities in vreemde
valuta's voor de berekening van de kapitaalvereisten.

Deze richtsnoeren gelden vanaf 1 januari 2022.

Deze circulaire verduidelijkt de benadering van de NBB ten aanzien van de minder belangrijke
instellingen (less significant institutions, LSI’s) en van de grote beursvennootschappen naar
Belgisch recht. De belangrijke instellingen (significant institutions) onder het rechtstreeks toezicht
van de ECB worden aanbevolen deze circulaire te volgen zolang de ECB geen richtsnoeren ter
zake publiceert.
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Geachte mevrouw
Geachte heer

Met deze circulaire wenst de Nationale Bank van België u mee te delen dat de richtsnoeren van de EBA
tot vaststelling van de voorwaarden voor de toepassing van de behandeling van structurele posities in
vreemde valuta’s als bepaald in artikel 352, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 (CRR) in haar
toezichtspraktijk zijn opgenomen.

Deze richtsnoeren gelden vanaf 1 januari 2022.

Ze beschrijven het proces dat gevolgd moet worden om gebruik te mogen maken van de in artikel 352,
lid 2 van de CRR bedoelde bepalingen, in het bijzonder:

- de ontvankelijkheidscriteria (met name het toepassingsniveau, de betrokken valuta’s en de
afgedekte ratio),

- de criteria voor de beoordeling van de structurele aard van de posities en van het voornemen om
de ratio af te dekken (inzonderheid de governanceaspecten en de strategie voor het risicobeheer
van de structurele posities),

- de omvang van de positie die buiten beschouwing kan worden gelaten,

- de doorlopende monitoring van de toestemming (inhoud en frequentie van de rapportering).

De richtsnoeren van de EBA inzake de behandeling van structurele posities in vreemde valuta’s als bedoeld
in artikel 352, lid 2 van de CRR kunnen worden geraadpleegd op de website van de EBA:

EBA-GL-2020-09 Guidelines on Structural FX_COR_NL.docx (europa.eu) of op de website van de NBB
(www.nbb.be).

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

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2020/GLs%20on%20the%20treatment%20of%20structural%20FX/Translations/931693/EBA-GL-2020-09%20Guidelines%20on%20Structural%20FX_COR_NL.pdf?retry=1
https://www.nbb.be/doc/dq/n/dq3/histo/nnds0001.pdf
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