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Verderzetting van de COVID-19-gerelateerde rapportage- en openbaarmakingsvereisten zoals bepaald
in EBA/GL/2020/07 en circulaire van de Bank NBB_2020_28

Toepassingsveld





Kredietinstellingen naar Belgisch recht,
financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gereglementeerde instelling,
financiële dienstengroepen met aan het hoofd een instelling naar buitenlands recht,
financiële dienstengroepen met aan het hoofd een Belgische gemengde financiële
holding,
die binnen het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme als minder belangrijke entiteiten
werden aangeduid.
Samenvatting/Doelstelling
Deze mededeling wenst de betrokken instellingen te informeren over de verderzetting van de
COVID-19-gerelateerde rapportage- en openbaarmakingsvereisten zoals bepaald in
EBA/GL/2020/071 en in België omgezet volgens circulaire NBB_2020_28 van 14 juli 20202.
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Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van 2 juni 2020 inzake de rapportage en openbaarmaking
van risicoposities die onderworpen zijn aan maatregelen die zijn toegepast als reactie op de COVID-19-crisis
(EBA/GL /2020/07).
Circulaire NBB_2020_28 van 14 juli 2020 betreffende de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) van
2 juni 2020 inzake de rapportage en openbaarmaking van risicoposities die onderworpen zijn aan maatregelen die
zijn toegepast als reactie op de COVID-19-crisis (EBA/GL/2020/07).
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Geachte mevrouw
Geachte heer
Om de negatieve impact van de COVID-19-crisis op de algemene economische situatie te beperken
werden in verschillende lidstaten van de Europese Unie, waaronder België, diverse maatregelen genomen
waaronder het toekennen van wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria en het verlenen
van een staatswaarborg. Om de kredieten waarvoor van deze COVID-19 steunmaatregelen gebruik werd
gemaakt op te volgen binnen het Europese geharmoniseerde rapporterings- en Pijler 3openbaarmakingskader, publiceerde de EBA op 2 juni 2020 richtsnoeren met aanvullende rapporteringsen openbaarmakingsvereisten. Deze nieuwe vereisten werden door de Bank omgezet in België per
circulaire NBB_2020_28 van 14 juli 2020.
Bij de inwerkingtreding van de EBA richtsnoeren in juni 2020, werd verwacht dat deze richtsnoeren, en de
daarbij horende rapporterings- en openbaarmakingsvereisten, voor een periode van 18 maanden van
toepassing zouden zijn (met 31 december 2021 als voorziene laatste referentiedatum). Per mededeling
van 17 januari 20223 heeft de EBA aangegeven dat de looptijd van de EBA richtsnoeren, en de daar
bijhorende aanvullende rapporterings- en openbaarmakingsvereisten, tot nader order zal worden verlengd
(na referentiedatum 31 december 2021).
Als gevolg van de verlenging van de looptijd van deze EBA richtsnoeren, verzoekt de Bank de instellingen
onder toezicht deze aanvullende rapporterings- en openbaarmakingsvereisten tot nader order verder te
zetten volgens de modaliteiten zoals bepaald in circulaire NBB_2020_28.
In overeenstemming met de EBA zal de Bank de toepassing van de richtsnoeren blijvend evalueren, en
deze intrekken wanneer de situatie dit zal toelaten.
Er wordt een kopie van deze mededeling verzonden naar de erkend commissaris(sen) van uw instelling,
maar deze aanvullende rapportering moet niet geauditeerd worden.

Hoogachtend

Pierre Wunsch
Gouverneur
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Mededeling EBA: 17/01/2022: https://www.eba.europa.eu/eba-confirms-continued-application-covid-19-relatedreporting-and-disclosure-requirements-until
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