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Richtsnoer van de EBA van 6 december 2013 inzake retaildeposito's waarvan de uitstromen anders 

zijn, met het oog op de liquiditeitsrapportering 

 

 

Toepassingsveld 

Kredietinstellingen naar Belgisch recht en financiële holdings. 

Samenvatting/Doelstelling 

Deze circulaire voorziet in de omzetting van de EBA-richtsnoer van 6 december 2013 inzake 

retaildeposito's waarvan de uitstromen verschillend zijn met het oog op de LCR-rapportering in 

het Belgisch prudentieel kader. 

 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

 

Deze circulaire voorziet in de omzetting van het richtsnoer van de European Banking Authority (EBA) van 

6 december 2013 inzake retaildeposito's waarvan de uitstromen verschillend zijn met het oog op de 

liquiditeitsrapportering (EBA/GL/2013/01) in het Belgisch prudentieel kader. De circulaire omvat, als 

bijlage, de volledige tekst die door de EBA in het Engels werd opgesteld. De bijlage kan worden 

geraadpleegd op de internetsite van de Nationale Bank van België. 

 

CRD IV en CRR leggen het Bazel III-kader inzake de liquiditeitsratio's ten uitvoer binnen de EU. Als één 

van de twee liquiditeitsratio's die in deze teksten worden geïntroduceerd, beoogt de Liquidity Coverage 

Ratio (« LCR ») te garanderen dat de instellingen over een voldoende liquiditeitsreserve beschikken om 

het hoofd te kunnen bieden aan een uitstroom als gevolg van een stressscenario gedurende de volgende 

30 dagen.  

 

De invoering van een Europese liquiditeitsrapportering vormt een belangrijke component waarover de 

betrokken instellingen reeds eerder door de NBB werden geïnformeerd (cf. de NBB-mededelingen van 

29 augustus 2013 (NBB_2013_09) betreffende de nieuwe door de EBA ontwikkelde rapportering en van 

7 oktober 2013 (NBB_2013_11) betreffende de gevolgen van de implementatie van CRD IV en CRR voor 

het liquiditeitstoezicht).    
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Deze circulaire maakt deel uit van een reeks toekomstige richtsnoeren en technische normen die erop 

gericht zijn de integratie van de vereisten inzake LCR-rapportering in het nationale kader te 

vergemakkelijken. De Europese Commissie zou in juli 2014 een gedelegeerde handeling moeten 

goedkeuren teneinde meer algemene vereisten nader te bepalen. 

 

Op grond van de CRR en de LCR-rapportering moeten de instellingen voortaan een uitstroomfactor van 

5 % of meer toepassen voor de retaildeposito's die worden gedekt door een waarborgstelsel en die deel 

uitmaken van een gevestigde relatie (« established relationship ») of worden aangehouden op een 

lopende rekening, met inbegrip van onder meer rekeningen waarop regelmatig lonen worden gestort 

(« transactional account »). Op alle andere retaildeposito's dient een uitstroomfactor van 10 % of meer te 

worden toegepast. Het doel van dit richtsnoer bestaat erin de instellingen ertoe te bewegen passende 

uitstroompercentages boven deze minima toe te passen voor uiterst volatiele retaildeposito's. 

 

Het richtsnoer bepaalt in eerste instantie de criteria voor het vaststellen van een gevestigde relatie en een 

transactierekening. De tekst formuleert vervolgens een methodologie om de hoge uitstroomrisico's van de 

verschillende categorieën van retaildeposito's te identificeren. Alle retaildeposito's die vooraf bepaalde 

risicofactoren vertonen, met inbegrip van die welke deel kunnen uitmaken van een gevestigde relatie of 

die worden aangehouden op een lopende rekening, moeten worden ondergebracht in drie 

risicocategorieën, afhankelijk van de ernst van de aan deze rekeningen verbonden risicofactoren. 

 

Het richtsnoer legt geen specifieke uitstroompercentages op voor de drie risicocategorieën. De 

instellingen worden verzocht zelf de verwachte uitstroompercentages te ramen en toe te passen bij de 

rapportering, op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de hierboven vermelde minima. Bovendien 

worden de instellingen geacht historische indicatoren te ontwikkelen en te handhaven, en te allen tijde de 

uitstroompercentages die in overeenstemming met de volatiliteitsverwachtingen worden toegepast, te 

rechtvaardigen. 

 

De instellingen dienen deze vereisten, die worden toegelicht in de mededelingen van de NBB (zie 

hierboven), in acht te nemen in het kader van de eerste LCR-rapportering, en dit vanaf 1 maart 2014. 

 

Een kopie van deze circulaire wordt aan de commissaris(sen), erkend(e) revisor(en) van uw instelling 

gericht.    

 

Hoogachtend,    

 

 

 

 

 

 

 

Luc Coene 

Gouverneur 

 

 

 


