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Verval van de mogelijkheid om blootstellingen met betrekking tot centrale banken uit te sluiten van de
berekening van de hefboomratio.

Toepassingsveld

Belgische (gemengde) financiële holdings en kredietinstellingen die niet onder het rechtstreeks
toezicht van de Europese Centrale Bank staan1.

Samenvatting/Doelstelling

Deze mededeling bevestigt dat de tijdelijke maatregel die het mogelijk maakt om blootstellingen
aan centrale banken uit te sluiten bij de berekening van de hefboomratio op 31 maart 2022
afloopt.

1 De lijst van instellingen die onder het rechtstreeks prudentieel toezicht van de ECB staan, kan worden
geraadpleegd op https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/html/index.nl.html

https://www.bankingsupervision.europa.eu/banking/list/html/index.nl.html
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Geachte mevrouw
Geachte heer

Zoals zij heeft aangegeven in haar mededeling NBB_2021_14 van 29 juni 2021, bevestigt de Nationale
Bank van België dat de tijdelijke maatregel op grond waarvan blootstellingen met betrekking tot centrale
banken mochten worden uitgesloten van de berekening van de hefboomratio, op 31 maart 2022 afloopt.
Deze tijdelijke maatregel wordt niet verlengd.

Krachtens artikel 429 bis, lid 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013 kunnen bankentoezichthouders banken
toestaan bepaalde blootstellingen met betrekking tot centrale banken gedurende maximaal één jaar uit te
sluiten van de berekening van hun hefboomratio, indien de bevoegde autoriteit van de instelling na overleg
met de betrokken centrale bank heeft vastgesteld dat er zich uitzonderlijke omstandigheden voordoen die
deze uitsluiting rechtvaardigen.

Deze tijdelijke maatregel werd geactiveerd om de doeltreffendheid te versterken van de
monetairbeleidsmaatregelen die in de uitzonderlijke context van de COVID-19-pandemie ten uitvoer
werden gelegd en om de kredietinstellingen te ondersteunen in hun rol bij de financiering van de reële
economie.

De vervaldatum van deze maatregel valt samen met de tijdshorizon van het pandemie-
noodaankoopprogramma (Pandemic Emergency Purchase Programme - PEPP) van het eurosysteem.

De Europese Centrale Bank is van oordeel dat het niet langer gerechtvaardigd is deze tijdelijke
uitsluitingsmaatregel te handhaven, gelet op het niveau van het kapitaal dat momenteel beschikbaar is in
het bankstelsel van het eurogebied.

Link naar de mededeling van de ECB:

ECB will not extend capital and leverage relief for banks (europa.eu)

Link naar de mededeling van de NBB van 29/06/2021:

Mededeling NBB_2021_14 / Mededeling betreffende de tijdelijke uitsluiting van bepaalde blootstellingen
met betrekking tot centrale banken van de maatstaf van totale blootstelling voor de berekening van de
hefboomratio

Er wordt een kopie van deze mededeling verzonden naar de commissaris(sen), erkend revisor(en) van uw
instelling.

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur
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