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Geachte Confrater, 
 
 
Betreft: Derogatie art 36bis - Uniforme brief aan alle kredietinstellingen  
dd 29 december 2015 
 
 
Tijdens een vergadering met de Nationale Bank van België, werden ons enkele 
verduidelijkingen over de verwachtingen ten opzichte van de erkende revisoren met 
betrekking tot de nieuwe derogatie van artikel 36 bis van het koninklijk besluit van  
23 september 1992, zoals uiteengezet in haar uniforme brief aan alle kredietinstellingen 
dd 29 december 2015. 
 
In bijlage vindt u een samenvatting van onze gesprekken met de Bank. 
 
Wij vestigen met name de aandacht op het feit dat de signaalfunctie van toepassing kan 
zijn, indien de erkende commissaris tijdens zijn werkzaamheden aanzienlijke 
overschrijdingen vast stelt per 31 maart of 30 september.  
 
 
***** 
 
Aarzel niet mij of Grégory Joos, verantwoordelijke van de werkgroep IFRS, te contacteren 
mocht u aangaande de inhoud van deze mededeling of haar bijlage vragen of 
bedenkingen hebben. 
 
Met de meeste hoogachting 
 
 
 
 
Jean-François Hubin 
Voorzitter 
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Derogatie art 36bis - Uniforme brief aan alle kredietinstellingen  
dd 29 december 2015 – verwachtingen van de NBB ten opzichte van de erkende 
revisoren – samenvatting van het onderhoud 

Hieronder vindt u een aantal verduidelijkingen van de Nationale Bank over de uniforme 
brief dd 29 december 2015, met betrekking tot de praktische gevolgen  voor de revisoren. 

a) Afdekkingsinstrumenten die reeds bestonden op 31 december 2015 

Voor wat betreft de afdekkingsinstrumenten die reeds bestonden op 31 december 2015, 
blijven de vroegere afwijkingen gelden tot 31 december 2021,  

- mits een bijgevoegde vragenlijst tegen 31 maart 2016 ingevuld terug werd 
gestuurd naar de NBB  

- en mits voldaan is aan de oorspronkelijk vastgestelde toekenningscriteria.  

De brief voorziet eveneens dat die elementen door de commissaris van de instelling 
gecontroleerd worden.  

De Nationale Bank verwacht dat de revisoren zowel de antwoorden op de vragenlijst 
controleren als het voldoen aan de oorspronkelijk vastgestelde toekenningscriteria. De 
Nationale Bank verwacht evenwel niet dat dit noodzakelijk het voorwerp uitmaakt van een 
afzonderlijk verslag, maar dat eventuele uitzonderingen ("reporting by exception") worden 
gerapporteerd in het halfjaarlijks verslag per 30 juni 2016 of op jaareinde. De revisor kan 
in dit verslag de uitgevoerde werkzaamheden toelichten.  

In geval van uitzonderingen, zal de revisor de NBB moeten inlichten voor de finalisatie van 
zijn verslag in het kader van de signaalfunctie. 

b) Nieuwe afdekkingsinstrumenten die vanaf 1 januari 2016 worden verworven en passen 
in het kader van strategieën die uitdrukkelijk in aanmerking kwamen voor een afwijking 

De uniforme brief licht toe:  

"De nieuwe afdekkingsinstrumenten die vanaf 1 januari 2016 worden verworven en 
passen in het kader van strategieën die uitdrukkelijk in aanmerking kwamen voor een 
afwijking die vóór de inwerkingtreding van het nieuwe beleid van toepassing was, 
kunnen eveneens prorata geboekt worden in het kader van een dynamisch 
balansbeheer, voor zover:  
       a. de instellingen kunnen aantonen dat de betrokken strategie onder de 
oorspronkelijke verleende afwijking valt.  
       b. op kwartaalbasis aan de revisoren documentatie ter beschikking stellen met de 
resultaten van de effectiviteitstests zoals voorzien in het nieuw beleid.  
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(...) 
De afdekkingstransacties die tijdens de overgangsperiode niet voldoen aan de 
effectiviteitscriteria die in het kader van het nieuw afwijkingsbeleid zijn vastgelegd, 
mogen tijdens de overgangsperiode niet langer prorata geboekt worden, tenzij:  
       a. de documentatie die aan de revisoren worden overgemaakt elk kwartaal een 
rechtvaardiging bevat die aantoont dat deze overschrijding van tijdelijke of technische 
aard zijn;  
       b. de instelling corrigerende maatregelen heeft genomen om de ineffectiviteit tot een 
aanvaardbaar niveau te herleiden.  
 
Ongerechtvaardigde of door de revisoren als abnormaal beschouwde structurele 
overschrijdingen zullen door de Bank worden onderzocht in het kader van haar 
prudentieel toezicht."  
 

De begrippen "tijdelijke of technische aarde", "abnormaal beschouwde structurele 
overschrijdingen" en "aanvaardbaar niveau" (ineffectiviteit) zijn niet verder gedefinieerd 
door de NBB en de revisor heeft niet de verantwoordelijkheid om deze begrippen te 
definiëren. De NBB verwacht echter dat in geval van het niet voldoen aan de 
effectiviteitscriteria, de instelling hetzij erkent dat ze niet meer aan de voorwaarden voldoet 
om te genieten van de derogatie (en in dit geval de boekhoudkundige verwerking van de 
indekkingsinstrumenten op pro-rata basis stopzet), hetzij de overschrijding motiveert door 
aan te tonen en te documenteren dat deze overschrijding tijdelijk, niet structureel en van 
een aanvaardbaar niveau op het gebied van risico is. De instelling dient eveneens de 
genomen of te nemen corrigerende maatregelen aan te geven.  

De opdracht van de commissaris is de geldigheid van de motivatie en documentatie na te 
gaan die door de instelling wordt ingeroepen. Als gevolg, geeft de commissaris in zijn 
verslag een beschrijving van de aard van de overschrijding en de door de instelling 
genomen maatregelen, en spreekt hij zich uit over de geldigheid van de gegeven 
rechtvaardiging.  

Indien de instelling niet voldoet aan de voorvermelde elementen (rechtvaardiging, 
corrigerende maatregelen) en toch de boekhoudkundige verwerking als 
indekkingsinstrumenten verderzet, dient de revisor hieruit de conclusies te trekken voor 
de attestatie van de rekeningen en zijn verslaggeving aan de NBB en aan de personen 
belast met het bestuur van de instelling. De NBB, als toezichthouder zal vervolgens de 
maatregelen nemen die zij nodig acht in het kader van het prudentieel toezicht.  

De rapportering van belangrijke overschrijdingen kadert in de signaalfunctie van de revisor 
en de NBB verwacht dat de eventuele overschrijdingen per eind maart of per eind 
september het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke rapportering en dat de 
rapportering van deze overschrijdingen niet wordt uitgesteld tot het verslag over de situatie 
per 30 juni of per jaareinde.  
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c) Nieuw derogatieaanvraag 

In geval van een nieuw dossier onder het nieuwe afwijkingsbeleid, dient dit dossier aan te 
tonen dat voldaan is aan alle criteria die in het kader van het nieuwe beleid zijn vastgesteld 
en dient dit dossier door de commissaris van de instelling te worden gecontroleerd.  


