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Toepassingsgebied  
Deze circulaire is gericht aan de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen die erkend 
zijn als beursvennootschappen. 

Samenvatting/Doelstellingen 
Het omzetten van de richtsnoeren van het CEBS (EBA) van 31 december 2010 met als titel 
"Guidelines to Article 122a of the Capital Requirements Directive" en het aanbrengen van de 
preciseringen die nodig zijn voor het ten uitvoer leggen van artikel VII.35 van het reglement van 
de Nationale Bank van België van 15 november 2011 op het eigen vermogen van de 
kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen. 

 
Geachte mevrouw,  
Geachte heer, 
 
Op 31 december 2010 publiceerde het Committee of European Banking Supervisors (CEBS)

1
 

richtsnoeren in verband met artikel 122bis van de Europese richtlijn 2009/111/EG betreffende de 
vereisten inzake aanhouding en zorgvuldigheid ten aanzien van de effectiseringsverrichtingen. 
 
Dit artikel werd omgezet in Belgisch recht door artikel VII.35 van het eigenvermogensreglement. 
 
In haar mededeling NBB_2011_03 van 4 juli 2011 herinnerde de Bank reeds aan het nuttig referentiepunt 
dat deze richtsnoeren vormen bij de implementatie en de tenuitvoerlegging van artikel VII.35. De 
voornoemde mededeling bracht tevens de belangrijkste bepalingen van artikel VII.35 in herinnering. 
 
  

 
1
 Het CEBS werd op 1 januari 2011 omgevormd tot de European Banking Authority (EBA). 



 
 
 
 

Circulaire NBB_2012_02 – 10 mei 2012 

2 

Deze circulaire beoogt de omzetting van de voornoemde richtsnoeren in het Belgisch prudentieel kader. 
De circulaire heeft een structuur die vergelijkbaar is met die van de richtsnoeren van het CEBS, waarbij 
de bepalingen van artikel VII.35 één na één worden overlopen om er de draagwijdte van te preciseren. 
De door de circulaire aangebrachte preciseringen zijn cursief opgenomen in de tekst.  
 
De circulaire bevat met name de definitie van bepaalde begrippen die in artikel VII.35 worden gebruikt, de 
toepassingsvoorwaarden voor de bepalingen van het desbetreffende artikel, in het bijzonder in de context 
van een groep van kredietinstellingen en in het kader van het trading book of nog de tenuitvoerlegging 
van de verschillende aanhoudingswijzen die door artikel VII.35 zijn toegestaan. 
 
De Bank zal zich op de in deze circulaire vooropgestelde principes baseren bij het evalueren van de 
naleving van de bepalingen van artikel VII.35 inzake aanhouding en zorgvuldigheid voor de 
(her)effectiseringsverrichtingen. 
 
De Bank verwacht dat de bestuursorganen van elke instelling erop toezien dat een passend 
risicobeheersysteem ten uitvoer wordt gelegd, wat een efficiënt geheel van geïntegreerde maatregelen 
vereist die aan de organisatie en de werking van de instelling zijn aangepast en die in overeenstemming 
zijn met de beginselen van een gezond en voorzichtig beheer. De instellingen dienen in dat verband de 
nodige maatregelen te nemen om zich aan de beginselen van deze circulaire te conformeren. 
 
Een kopie van deze circulaire wordt naar uw commissaris(sen), erkend revisor(en) verstuurd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
Françoise Masai 
Vice-gouverneur 
 
Bijlage:  NBB_2012_02-1 / De blootstelling aan overgedragen kredietrisico's, als bedoeld in artikel VII.35 

van het reglement van de Nationale Bank van België van 15 november 2011 op het eigen 
vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen 

 


