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De gevolgen van de implementatie van CRD IV en CRR voor het Nationale Bank van België
liquiditeitstoezicht.

Toepassingsveld
Kredietinstellingen, beursvennootschappen, financiële holdings, vereffeningsinstellingen en met
vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen.
Samenvatting/Doelstelling
Deze mededeling omschrijft de gevolgen van de implementatie van CRD IV en CRR voor het
NBB liquiditeitstoezicht.

Geachte mevrouw
Geachte heer
De Capital Requirements Directive IV (CRD IV) en Capital Requirements Regulation (CRR) omvatten
bepalingen die relevant zijn voor het liquiditeitstoezicht op Belgische instellingen. Deze mededeling wenst
de betrokken instellingen te informeren omtrent de geplande implementatie van deze bepalingen in de
context van het liquiditeitstoezicht van de Nationale Bank van België (NBB). In een volgend stadium
zullen deze plannen geconcretiseerd worden in aanpassingen aan de relevante reglementeringen.
De invoering van een Europese liquiditeitsrapportering vormt een belangrijke component waaromtrent de
betrokken instellingen reeds eerder werden geïnformeerd (zie NBB mededeling van 29 augustus 2013
m.b.t. de nieuwe door de EBA ontwikkelde rapportering).
Een tweede belangrijke component vormt de overgang van de NBB liquiditeitsreglementering naar de
Bazel III Liquidity Coverage Ratio die de CRR vanaf 2015 gefaseerd invoert (startend van een 60%
minimum LCR begin 2015, jaarlijks oplopend om aan de volledige 100% te worden ingevoerd in 2018).
De CRR voorziet dat de Europese Commissie ten laatste eind juni 2014 de definitieve modaliteiten van
de Europese LCR vastlegt. De NBB liquiditeitsreglementering 1 hanteert reeds sinds 2011 soortgelijke
reglementaire kwantitatieve liquiditeitsnormen. De NBB wenst er dan ook over te waken dat
kredietinstellingen en financiële holdings naar Belgisch recht bij de overgang van de NBB ratio's naar de
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LCR voldoende liquiditeitsbuffers blijven aanhouden om klifeffecten verbonden aan de gefaseerde
invoering te vermijden. De CRR geeft de NBB de expliciete bevoegdheid om strengere vereisten op te
leggen tot aan de 100% invoering van de LCR (voorzien in 2018). De NBB plant dan ook om de
Europese LCR reeds aan 100% in te voeren voor alle Belgische kredietinstellingen en financiële holdings
vanaf 1 januari 2015 en met name op basis van de vennootschappelijke en geconsolideerde positie voor
kredietinstellingen naar Belgisch recht en op basis van de geconsolideerde positie voor financiële
holdings naar Belgisch recht. De NBB plant de naleving van de Europese LCR en liquiditeitsrapportering
ook op te leggen op geconsolideerde basis voor Belgische dochterondernemingen van een
moederonderneming die een kredietinstelling of financiële holding naar buitenlands recht is. Belgische
dochterondernemingen van een kredietinstelling of financiële holding naar Belgisch recht die op hun beurt
(sub)consolideren zullen evenwel worden vrijgesteld van de naleving van de Europese LCR op basis van
deze (sub)geconsolideerde positie. Vanaf 1 januari 2015 zullen de Belgische reglementaire kwantitatieve
liquiditeitsnormen en -rapportering niet langer worden gehandhaafd voor alle Belgische kredietinstellingen
en financiële holdings.
Door de opheffing van de gedeelde verantwoordelijkheid voor het liquiditeitstoezicht van bijkantoren in
België van kredietinstellingen uit Lidstaten van de Europese Economische Ruimte voor de toezichthouder
van het gastland vanaf 2015 zullen de Belgische reglementaire kwantitatieve liquiditeitsnormen en rapportering tevens niet langer worden opgelegd aan deze bijkantoren. De Europese LCR en Europese
liquiditeitsrapportering is evenmin van toepassing op deze bijkantoren.
De NBB plant wel om de Europese LCR aan 100% alsook de Europese liquiditeitsrapportering in te
voeren vanaf 1 januari 2015 voor bijkantoren in België van kredietinstellingen uit landen die geen
Lidstaten van de Europese Economische Ruimte zijn. Eveneens zullen voor hen de Belgische
reglementaire kwantitatieve liquiditeitsnormen en -rapportering vanaf 1 januari 2015 niet langer worden
gehandhaafd.
De Europese liquiditeitsreglementering en -rapportering zal tevens niet van toepassing zijn op de
Belgische vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen en de
toepassing van het NBB liquiditeitsreglement zal worden opgeheven voor deze instellingen vanaf
1 januari 2015. Als dergelijke instellingen tevens een statuut van kredietinstelling of financiële holding
naar Belgisch recht hebben zijn zij in die hoedanigheid uiteraard wel onderworpen aan de bepalingen uit
CRD IV/CRR en de overgang van de NBB ratio's naar de 100% Europese LCR vanaf 2015, net zoals de
overige kredietinstellingen en financiële holdings. Bovendien blijven de specifieke liquiditeitsvereisten en rapportering uit artikel 37 van het Koninklijk besluit houdende het statuut van de vereffeningsinstellingen
en de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen voor hen van kracht.
De NBB besliste tot slot tevens om de Belgische beursvennootschappen vrij te stellen van de Europese
liquiditeitsrapportering en de Europese LCR in afwachting van de ontwikkeling van een specifiek
prudentieel regime voor beleggingsondernemingen door de Europese Commissie tegen eind 2015.
Afschrift van deze mededeling wordt eveneens bezorgd aan de commissaris(sen), erkend revisor(en) van
uw instelling.
Hoogachtend

De Gouverneur,
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