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Circulaire over de praktische regels voor de toepassing van de wet van 3 augustus 2012 tot invoering 

van een wettelijke regeling voor covered bonds 

 

Toepassingsveld 

De circulaire is van toepassing op de kredietinstellingen die opgenomen zijn in de lijst vermeld 
in artikel 64/5, § 3, 1 van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen en op de uitgegeven effecten die opgenomen zijn in de lijst vermeld in artikel 
64/5, § 3, 2 van dezelfde wet. 

Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire bevat de praktische regels voor de toepassing van de wet van 3 augustus 2012 
tot invoering van een wettelijke regeling voor Belgische covered bonds en van het koninklijk 
besluit van 11 oktober 2012. 

Structuur 

1.  Algemene toestemming voor de kredietinstelling 

2. Specifieke toestemming voor elke uitgifte van covered bonds 

3. Nadere bijzonderheden over de beperking van de uitgifte van covered bonds 

4. Lijst van de kredietinstellingen die de toestemming hebben verkregen om covered bonds uit 
te geven – Lijst van de uitgegeven covered bonds 

5. Nadere bijzonderheden over de definitie en de waardering van de dekkingswaarden 

6. Nadere bijzonderheden over het bijhouden van een register van het bijzonder vermogen 

7. Nadere bijzonderheden over de liquiditeitstest 

8. Nadere bijzonderheden over het beheer van het wisselkoersrisico en het renterisico 

9. Rapportering 
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Geachte mevrouw  

Geachte heer 

1. Algemene toestemming voor de kredietinstelling 

Conform artikel 64/2 van de wet van 22 maart 1993 moet een kredietinstelling die covered bonds wenst 

uit te geven daarvoor voorafgaandelijk de toestemming verkrijgen van de Bank. Deze toestemming wordt 

maar verleend indien de Bank ervan overtuigd is dat de kredietinstelling voldoet aan enerzijds de 

vereisten van artikel 64/2, eerste lid van die wet, en anderzijds aan de eventuele bijzondere voorwaarden 

die zijzelf heeft opgelegd voor de uitgifte van covered bonds.  

Om te beoordelen of de kredietinstelling voldoet aan de door de wet en het reglement opgelegde 

vereisten, baseert de Bank zich op het volledig en gedetailleerd aanvraagdossier dat door de 

kredietinstelling wordt ingediend, op de conclusies van de inspecties ter plaatse en op de inlichtingen die 

zij van de kredietinstelling en eventueel van derden heeft verkregen. 

De inlichtingen die verstrekt moeten worden om de toestemming te kunnen verkrijgen om covered bonds 

uit te geven, zijn opgenomen in bijlage 1.  

Om te beoordelen of aan deze vereisten voldaan is, houdt de Bank rekening met de structuur die binnen 

een groep werd opgezet voor de uitgifte van covered bonds. 

De activiteiten of processen met betrekking tot de initiatie en het beheer van de kredieten die als dekking 

worden aangewend voor de uitgegeven covered bonds, kunnen gedeeltelijk worden uitbesteed op de 

door de Bank opgelegde voorwaarden. De door de Bank vastgelegde normen inzake uitbesteding dienen 

in dit verband als referentie. 

Indien de kredietinstelling wenst dat de uitgifte van covered bonds wordt verricht door een 

dochteronderneming die zich uitsluitend daaraan wijdt, kan de Bank eisen dat de uitgifte van covered 

bonds door deze dochteronderneming (die noodzakelijkerwijs zelf ook de hoedanigheid van 

kredietinstelling heeft) gewaarborgd wordt door de instelling die het krediet heeft verleend of, in 

voorkomend geval, door de moederonderneming. Hierdoor kunnen de houders van de covered bonds 

dezelfde bescherming genieten als wanneer de uitgifte door de betrokken instelling zou zijn verricht.  

2. Specifieke toestemming voor elke uitgifte van covered bonds 

Elke kredietinstelling die een algemene toestemming heeft verkregen om covered bonds uit te geven, 

moet voor elke uitgifte van covered bonds (die niet plaatsvindt in het kader van een programma waarvoor 

zij reeds de toestemming heeft verkregen) en voor elk uitgifteprogramma voor covered bonds, 

voorafgaandelijk een bijzondere toestemming vragen van de Bank. Deze voorafgaande bijzondere 

toestemming wordt maar verleend indien de kredietinstelling voldoet aan de vereisten van de wet en van 

dit reglement en aan de eventuele bijzondere voorwaarden die door de Bank zijn opgelegd voor de 

uitgifte van covered bonds. 

Indien een kredietinstelling covered bonds uitgeeft in het kader van uitgifteprogramma's, moet zij enkel bij 

de aanvang van elk programma een bijzondere toestemming aanvragen. Zij moet echter regelmatig een 

overzicht van de betrokken uitgiften aan de Bank bezorgen. 

In bijlage 2 wordt een gedetailleerde beschrijving gegeven van de inhoud van het dossier dat aan de 

Bank moet worden bezorgd. 

Indien zij dit nodig acht om zich te kunnen uitspreken over een aanvraag voor het verkrijgen van een 

algemene toestemming om covered bonds uit te geven of voor het verkrijgen van een specifieke 

toestemming voor een bepaalde uitgifte, kan de Bank altijd bijkomende inlichtingen opvragen. Dit verzoek 

om bijkomende inlichtingen heeft in principe geen invloed op de termijn die de Bank nodig heeft om zich 

uit te spreken over de aanvraag, tenzij de kwantiteit en de inhoud van de gevraagde bijkomende 

informatie belangrijk zijn en/of de kredietinstelling ze niet tijdig aan de Bank bezorgt (d.w.z. binnen de 

termijn die vermeld is in het verzoek om bijkomende inlichtingen). 
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De uitgever van covered bonds geeft aan de portefeuillesurveillant alle inlichtingen door die noodzakelijk 

zijn voor het correcte verloop van zijn opdracht, en dit tot aan het einde van zijn mandaat. De uitgevende 

instelling bezorgt aan de portefeuillesurveillant die na het voorafgaand akkoord van de Bank werd 

aangesteld, alle verslagen over deze activiteit, en in het bijzonder : 

 de beoordelingsverslagen van de effectieve leiding; 

 de verslagen, bevindingen of elke andere vorm van informatie afkomstig van de erkende 

commissarissen van de instelling; 

 de interne-auditverslagen. 

De uitgever van de covered bonds brengt de Bank en de surveillant onmiddellijk op de hoogte indien niet 

langer voldaan is aan een of meer van de vereisten van de wet van 22 maart 1993 of van dit reglement. 

De kredietinstelling brengt de Bank en de surveillant ook onmiddellijk op de hoogte van elke aanpassing 

in de contractuele bepalingen met betrekking tot de uitgifte. 

Elk dossier voor het aanvragen van een vergunning, ongeacht of ze algemeen of specifiek is, moet 

worden voorafgegaan door een brief waarin de instelling formeel de toestemming vraagt om covered 

bonds uit te geven. In dat schrijven verklaart de effectieve leiding van de instelling dat alle relevante 

inlichtingen in het dossier zijn opgenomen, en dat deze inlichtingen de situatie correct weergeven op het 

ogenblik dat het verzoek wordt ingediend. De effectieve leiding van de instelling bevestigt tevens dat ze 

een zelfbeoordeling heeft verricht op de naleving van de wettelijke en reglementaire vereisten die zijn 

vastgelegd inzake de uitgifte van covered bonds, en dat die beoordeling tot een positief resultaat heeft 

geleid. De brief wordt ondertekend door minstens één lid van het directiecomité. 

Daarnaast wordt een kopie van de brief en van het aanvraagdossier m.b.t. een algemene toestemming 

ook gericht aan de erkende commissaris van de instelling, die is belast met het opstellen van een verslag 

over de organisatorische kwaliteit van de instelling ten aanzien van de bepalingen inzake de uitgifte van 

covered bonds, zoals bedoeld in artikel 64/4 van de wet van 22 maart 1993. 

3. Nadere bijzonderheden over de beperking van de uitgifte van covered bonds 

Met het oog op de berekening van de limiet bepaald in artikel 10, § 1 van het koninklijk besluit van 11 

oktober 2012, is de teller, te weten het bedrag van de dekkingswaarden, gelijk aan de som van de 

bedragen opgenomen in de boekhoudstaten op vennootschappelijke basis van de uitgevende instelling, 

en dit voor elk van de activa toegewezen aan het bijzonder vermogen van de covered bonds. De 

berekening heeft betrekking op alle uitgegeven covered bonds. 

De noemer, te weten het totaal van de activa van de uitgevende instelling, stemt overeen met het 

balanstotaal op vennootschappelijke basis van de instelling. 

Daarnaast voorziet het koninklijk besluit tevens in de mogelijkheid voor de Bank om strengere limieten 

vast te leggen op basis van een individuele benadering. 

De Bank zal de noodzaak beoordelen om een dergelijke limiet vast te leggen, onder meer rekening 

houdend met de impact van de uitgifte van covered bonds op de inpandgeving van de activa van de 

uitgevende kredietinstelling. De Bank verwacht dan ook dat de instellingen hiermee rekening houden in 

hun liquiditeitsbeleid, alsook dat ze interne limieten vastleggen die ervoor zorgen dat : 
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 er een adequaat niveau van diversificatie van de financieringsbronnen wordt gehandhaafd, 

rekening houdend met het feit of de funding al dan niet secured is;  

 er een buffer bestaande uit niet-verpande activa in stand wordt gehouden om het hoofd te 

kunnen bieden aan een crisissituatie op de markt van de unsecured funding; 

 er een buffer in stand wordt gehouden bestaande uit niet-verpande activa die in aanmerking 

komen als dekking voor de uitgegeven covered bonds, om te kunnen voldoen aan de 

verplichtingen inzake de vervanging van vervallen activa of activa in wanbetaling en, in 

voorkomend geval, aan de contractuele verplichtingen tot verhoging van het dekkingsniveau. 

Dit beleid moet worden beschreven in het dossier waarmee de kredietinstelling de algemene 

toestemming aanvraagt. Tevens moeten de kwantitatieve gegevens die er betrekking op hebben, 

desgevallend worden bijgewerkt in het dossier waarin de specifieke toestemming wordt aangevraagd. 

4. Lijst van kredietinstellingen die de toestemming hebben verkregen om covered bonds uit te 

geven – Lijst van uitgegeven covered bonds 

De Bank houdt een lijst bij van de kredietinstellingen die van haar de toestemming hebben verkregen om 

covered bonds uit te geven. Zij publiceert deze lijst op haar website. De lijst vermeldt voor elke 

toestemming de datum waarop zij van kracht wordt. 

Indien een kredietinstelling niet meer is ingeschreven op de lijst, mag zij geen nieuwe covered bonds 

meer uitgeven of nieuwe uitgiften verrichten in het kader van een programma waarvoor zij vroeger de 

toestemming heeft verkregen.  

De Bank publiceert een afzonderlijke lijst van de uitgiften van covered bonds die verricht zijn door de 

kredietinstellingen. Deze afzonderlijke lijst vermeldt onder meer de ISIN-code, het uitstaand bedrag en de 

vervaldatum van de uitgegeven covered bonds. Indien de toestemming betrekking heeft op een 

uitgifteprogramma, vermeldt de lijst het totaal bedrag aan covered bonds dat in het kader van het 

programma mag worden uitgegeven en het reeds uitgegeven bedrag. In de gepubliceerde lijst wordt een 

onderscheid gemaakt tussen covered bonds die aan de CRD voldoen en covered bonds die er niet aan 

voldoen. 

Covered bonds die vervallen zijn en terugbetaald werden, worden geschrapt van de lijst. 

De Bank ziet erop toe dat de inlichtingen die zij op haar website verstrekt, regelmatig geactualiseerd 

worden. 

5. Nadere bijzonderheden over de definitie en de waardering van de dekkingswaarden  

In artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012 wordt de aard van de dekkingswaarden 

omschreven, met name door verwijzing naar bepaalde bijlagen van Richtlijn 2006/48/EG, die met 

toepassing van artikel 43 van de wet van 22 maart 1993 werden omgezet in het reglement van NBB van 

11 november 2011 op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen 

(hierna "eigenvermogensreglement").  

De bepalingen van deze richtlijn zijn als volgt omgezet in het eigenvermogensreglement:  

 de lijst van de multilaterale ontwikkelingsbanken of van de internationale organisaties die in 

aanmerking komen voor een risicogewicht van 0% met toepassing van bijlage V, punt 20 van 

Richtlijn 2006/48/EG, is opgenomen in artikel V.16, §§4 en 5 van het eigenvermogensreglement. 

 de Belgische publiekrechtelijke entiteiten zijn gedefinieerd conform artikel V.16, § 3 van het 

eigenvermogensreglement.  
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 de effectiseringsposities die tot categorie 1 behoren, als gedefinieerd in bijlage IX, deel 4, punt 6 

van Richtlijn 2066/48/EG, zijn deze die behoren tot categorie 1 als gedefinieerd in artikel VII.8 

van het eigenvermogensreglement. 

 de schuldvorderingen op of gewaarborgd door kredietinstellingen die ressorteren onder het recht 

van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte en die behoren tot categorie 1 als 

gedefinieerd in bijlage V, punten 29 tot 32 van Richtlijn 2006/48/EG, zijn deze die behoren tot 

categorie 1 als gedefinieerd in artikel V.16, § 6 van het eigenvermogensreglement. 

 De vereisten bedoeld in bijlage 8, deel 2, punt 8 en deel 3, punten 62 tot 65 van Richtlijn 

2006/48/EG, met betrekking tot de inaanmerkingneming van hypotheken op onroerend goed, zijn 

omgezet in de artikelen V.32 en V.72 van het eigenvermogensreglement. 

De verkoopwaarde van niet-zakelijk en zakelijk vastgoed als bedoeld in artikel 6 van het koninklijk besluit 

van 11 oktober 2012, zou op een duidelijke en transparante manier moeten worden gerechtvaardigd aan 

de hand van een document opgesteld door een persoon die onafhankelijk is van het commercieel proces 

inzake de toekenning van kredieten. Die persoon moet beschikken over de nodige kwalificaties, de 

bekwaamheid en de ervaring om een dergelijke waardering te verrichten. 

Een expertiseverslag is systematisch vereist voor vastgoed met een waarde van meer dan 3 miljoen euro 

of 2% van het bedrag van de betrokken covered bond. Bij gebrek aan een onafhankelijk expertiseverslag 

voor vastgoed waarvan de waarde onder de voornoemde drempel ligt, kan de instelling zich baseren op 

de waarde van de onderhandse verkoop zoals die is opgenomen in de notariële akte of op de 

schattingswaarde van de architect voor vastgoed in opbouw. De instelling dient echter over prudente 

waarderingsprocedures te beschikken en moet in voorkomend geval het bedrag van de waarborg 

aanpassen. 

Wat de methode voor de waardering van vastgoed betreft, kunnen de meest gebruikte methodes voor de 

bepaling van de marktwaarde in twee grote categorieën worden opgedeeld. In de eerste categorie wordt 

als basis voor de berekening van de verkoopwaarde de intrinsieke waarde van het vastgoed genomen: 

methode op basis van vergelijkingspunten en methode op basis van de intrinsieke waarde. In de tweede 

categorie is de berekening gebaseerd op de toekomstige rendementswaarde: methode op basis van het 

rendement en methode van de geactualiseerde cashflows. Deze methodes worden toegelicht in bijlage 3. 

Om aanvaard te kunnen worden door de Bank, moet de waarde verkregen zijn op grond van een 

waardering die met behulp van meer dan een van de voornoemde methodes is uitgevoerd. Het is 

aangewezen de twee types van methodes te combineren, d.w.z. een waardering op basis van de 

intrinsieke waarde te combineren met een waardering op basis van de rendementswaarde. 

De waarde van het vastgoed moet periodiek worden gecontroleerd, en met name minstens eenmaal per 

jaar voor zakelijk vastgoed en eenmaal om de drie jaar voor niet-zakelijk vastgoed. Een frequentere 

controle zal worden verricht wanneer de marktvoorwaarden onderhevig zijn aan significante 

veranderingen. Voor deze controle en voor het inventariseren van het te herwaarderen vastgoed, kan de 

instelling gebruik maken van adequate indexen die representatief zijn voor de markt, zoals Stadimindex 

Een vastgoed moet worden geherwaardeerd wanneer de instelling beschikt over inlichtingen waaruit blijkt 

dat de waarde ervan mogelijk gevoelig is gedaald. De herwaardering moet worden verricht door een 

persoon die onafhankelijk is van het besluitvormingsproces inzake de verlening van kredieten. Die 

persoon moet beschikken over de nodige kwalificaties, de bekwaamheid en de ervaring om een 

dergelijke herwaardering te verrichten. Vastgoed met een waarde van meer dan 3 miljoen euro of 2% van 

het bedrag van de betrokken covered bond moet echter minstens om de drie jaar worden 

geherwaardeerd. 

Voor de toepassing van artikel 4 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012 wordt de tegenpartij van 

de in de dekkingswaarden opgenomen dekkingsinstrumenten beschouwd als een partij met een laag 

wanbetalingsrisico als ze behoort tot de groep van categorie 1 of 2 zoals bepaald in bijlage VI van 

Richtlijn 2006/48/EG. 
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6. Nadere bijzonderheden over het bijhouden van een register van het bijzonder vermogen 

De activa en dekkingsinstrumenten en de uitgegeven schuldinstrumenten die deel uitmaken van het 

bijzonder vermogen van de covered bond, moeten worden ingeschreven in een register op grond van de 

volgende principes: 

 de dekkingswaarden die ingeschreven zijn in het register, moeten te allen tijde identificeerbaar 

zijn in de rekeningen en systemen van de bank; 

 elke verrichting op dekkingswaarden moet onmiddellijk worden opgenomen in het register, en dit 

uiterlijk op het moment van de dagelijkse sluiting; 

 elke inschrijving en/of wijziging in het register moet kunnen worden opgespoord; 

 de uitgevende instelling moet de inhoud van het register te allen tijde kunnen kopiëren; 

 de inhoud van het register moet op het eind van elke maand gekopieerd worden en gedurende 

een periode van 5 jaar volgend op de vervaldatum van de covered bond bewaard worden. De 

standaardprocedures voor de back-up en de bewaring van de archieven van de instelling kunnen 

hiertoe worden gebruikt, voor zover de gebruikte drager aanvaardbaar is voor de commissaris-

revisor van de instelling, de portefeuillesurveillant, de portefeuillebeheerder en de Bank.  

De inhoud van het register die gekopieerd moet worden, omvat minstens de informatie die verstrekt moet 

worden op grond van artikel 9, § 2 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012. 

7. Nadere bijzonderheden over de liquiditeitstest 

Voor de toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012 moeten de 

binnenkomende liquiditeitsstromen die gegenereerd worden door de dekkingswaarden, aangepast 

worden om rekening te houden met de wanbetalingen die voor het betrokken activatype verwacht worden 

gedurende de periode van zes maanden bedoeld in de liquiditeitstest.  

Belhalve de door de dekkingswaarden gegenereerde instroom van liquiditeit, mogen de vereffende activa 

in aanmerking worden genomen voor de toetsing van de naleving van het vereiste bedoeld in artikel 7 

van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012, voor zover:  

 het gaat om activa die als dekkingswaarden mogen worden aangewend, zoals gedefinieerd in 

artikel 3 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012; 

 zij in aanmerking mogen worden genomen voor de berekening van de beschikbare liquiditeit 

zoals bepaald in het kader van het Reglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en 

Assurantiewezen van 27 juli 2010 op de liquiditeit van de kredietinstellingen, financiële holdings, 

vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingengelijkgestelde instellingen; 

 zij nog niet zijn opgenomen in de berekening van de instroom.  

De waarde waarvoor deze liquide activa in aanmerking worden genomen bij de toetsing van de naleving 

van de liquiditeitsnorm bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012 wordt 

vastgesteld conform de wegingsposten bepaald in het voornoemde reglement. 

8. Nadere bijzonderheden over het beheer van het wisselkoersrisico en het renterisico 

Voor de toepassing van artikel 8 van het koninklijk besluit van 11 oktober 2012 moet de instelling ervoor 

zorgen dat de dekkingswaarden in geval van een brutale en onverwachte beweging in de rentevoet en in 

de wisselkoers, toereikend blijven om de betrokken covered bonds en de bijbehorende lasten te dekken 

en dat de liquiditeitstest waarin voorzien is in het besluit, wordt nageleefd. 
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De Bank legt geen specifieke methodologie op voor de raming van de impact van deze onverwachte 

bewegingen.  

Voor de definitie van een brutale beweging wordt verwezen naar het eigenvermogensreglement. Het gaat 

om een plotse verhoging of verlaging met 2% van de rentevoeten en met 8% van de wisselkoersen. 

Indien de instelling een interne wiskundige methode gebruikt voor de berekening van haar 

eigenvermogensvereisten voor het marktrisico, mag zij andere hypothesen gebruiken waarin er sprake is 

van een beweging van de rentevoet en de wisselkoers, voor zover die voldoende prudent zijn. In dit geval 

moet een vertrouwensinterval van minstens 99% worden gehanteerd een een tijdhorizon van 1 jaar. 

Indien de dekkingswaarden niet langer toereikend zijn, rekening houdend met de voornoemde 

bewegingen, moet de instelling de nodige maatregelen nemen en er minstens voor zorgen dat zij over 

voldoende andere activa beschikt die zij in pand kan geven indien deze bewegingen zich effectief 

voordoen.  

9. Rapporteringsverplichtingen 

Elke kredietinstelling die covered bonds uitgeeft moet haar verplichtingen inzake rapportering aan de 

Bank naleven. Dit betekent dat de uitgevende kredietinstelling periodiek moet aantonen dat de covered 

bonds die zij heeft uitgegeven nog steeds voldoen aan de voorwaarden die opgelegd zijn door de 

toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen. Hiertoe moet de instelling binnen een termijn van 15 

werkdagen na het einde van het kalenderkwartaal precieze gegevens verstrekken aan de Bank over de 

verschillende categorieën van dekkingswaarden en de waardering ervan. Bovendien moet zij verslag 

uitbrengen over de kwaliteit van de dekkingswaarden, hun rendement, hun vervaldatum; over de 

resultaten van de liquiditeitstest en over de dekking van het wisselkoers- en renterisico.  

Bij de toezending van de rapportering op 31 december van elk boekjaar, verklaart de effectieve leiding 

van de kredietinstelling dat de voornoemde rapportering in overeenstemming is met de boekhouding en 

met het register van het bijzonder vermogen. De effectieve leiding bevestigt het nodige te hebben gedaan 

om ervoor te zorgen dat de rapportering werd opgesteld in overeenstemming met de wettelijke en 

reglementaire bepalingen inzake covered bonds. 

Het formaat en de inhoud van de rapportering zijn beschreven in bijlage 4. 

Met de meeste hoogachting 
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