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1. Nalevings- en
rapportageverplichtingen
Status van deze richtsnoeren
1. Dit document bevat richtsnoeren die zijn uitgebracht op grond van artikel 16
van Verordening (EU) nr. 1093/2010 1. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU)
nr. 1093/2010 moeten bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich tot het uiterste
inspannen om aan die richtsnoeren te voldoen.
2. Richtsnoeren geven weer wat in de opvatting van de EBA passende toezichtpraktijken binnen
het Europees Systeem voor financieel toezicht zijn en hoe het recht van de Unie op een
specifiek gebied dient te worden toegepast. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 4, lid
2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 voor wie richtsnoeren gelden, dienen hieraan te
voldoen door deze op passende wijze in hun praktijken te integreren (bijvoorbeeld door hun
wettelijk kader of hun toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer richtsnoeren primair
tot instellingen zijn gericht.

Kennisgevingsverplichtingen
3. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 stellen bevoegde
autoriteiten EBA vóór 11/09/2017 ervan in kennis of zij aan deze richtsnoeren voldoen of
voornemens zijn deze op te volgen, of, indien dit niet het geval is, wat de redenen van de
niet-naleving zijn. Bevoegde autoriteiten die bij het verstrijken van de termijn niet hebben
gereageerd, worden geacht niet te hebben voldaan aan de richtsnoeren. Kennisgevingen
worden ingediend door het formulier op de EBA-website te versturen naar
compliance@eba.europa.eu onder vermelding van "EBA/GL/2017/02". Kennisgevingen
worden ingediend door personen die bevoegd zijn om namens hun bevoegde autoriteiten te
melden of zij aan de richtsnoeren voldoen. Elke verandering in de status van de naleving dient
eveneens aan EBA te worden gemeld.
4. Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van de EBA-verordening op
haarwebsite bekendgemaakt.
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Titel I – Onderwerp en toepassingsgebied
1. Onderwerp
1. In deze richtsnoeren wordt overeenkomstig artikel 48, lid 6, van Richtlijn 2014/59/EU een
nadere uitwerking gegeven van het onderlinge verband tussen enerzijds Verordening (EU)
nr. 575/2013 en Richtlijn 2013/36/EU en anderzijds Richtlijn 2014/59/EU als het gaat om de
volgorde van afschrijving en omzetting. In de richtsnoeren wordt dit onderlinge verband
verduidelijkt met het oog op de toepassing van artikel 48 van Richtlijn 2014/59/EU, dat
betrekking heeft op de volgorde van afschrijving en omzetting wanneer het instrument van
bail-in wordt toegepast. Zij zijn ook relevant voor artikel 60 van Richtlijn 2014/59/EU wat
betreft de volgorde van afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten op het moment
van niet-levensvatbaarheid. In deze richtsnoeren wordt onder "kapitaalinstrumenten"
verstaan instrumenten die worden gerekend tot tier 1-kernkapitaal- (CET1), aanvullende tier
1- (AT1) of tier 2- (T2)-instrumenten in de zin van Verordening (EU) nr. 575/2013.
2. In artikel 48, lid 1, van Richtlijn 2014/59/EU wordt bepaald dat de lidstaten er zorg voor
dragen dat de afwikkelingsautoriteiten bij de toepassing van het instrument van bail-in,
behoudens de uitzonderingen in artikel 44, leden 2 en 3 van Richtlijn 2014/59/EU, de
afschrijvings- en omzettingsbevoegdheden in onderstaande volgorde uitoefenen: CET1bestanddelen; vervolgens AT1-instrumenten; daarna T2-instrumenten; daarna overige
achtergestelde schuld die geen AT1- of T2-instrument is volgens de rangorde van vorderingen
overeenkomstig het normale faillissementsrecht; tot slot de rest van de in aanmerking
komende passiva volgens de rangorde van vorderingen in het normale faillissementsrecht.
3. Artikel 48, lid 2, van Richtlijn 2014/59/EU bepaalt dat de afwikkelingsautoriteiten de verliezen
gelijkelijk over de aandelen en andere eigendomsinstrumenten en de in aanmerking komende
passiva van dezelfde rang verdelen, behalve indien discretionaire uitsluitingen van bail-in op
grond van artikel 44, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU resulteren in een andere verdeling van de
verliezen over passiva van dezelfde rang. In dat geval mag het niveau van afschrijving of
omzetting dat op andere in aanmerking komende passiva wordt toegepast op grond van
artikel 44, lid 3, worden verhoogd, mits het niveau van afschrijving of omzetting voldoet aan
het beginsel dat geen enkele schuldeiser slechter af mag zijn, als bedoeld in artikel 34, lid 1,
onder g), van die richtlijn.
4. Volgens artikel 48, lid 3, van Richtlijn 2014/59/EU verrichten de afwikkelingsautoriteiten,
alvorens de afschrijvings- of omzettingsbevoegdheid op andere in aanmerking komende
passiva of passiva van gelijke rang toe te passen, een omzetting of een verlaging van de
hoofdsom van AT1- en T2-instrumenten en van andere achtergestelde passiva wanneer deze
passiva nog niet zijn omgezet en daarvoor de volgende voorwaarden gelden: a) de hoofdsom
van het instrument wordt verlaagd bij het plaatsvinden van een gebeurtenis die van invloed is
op de financiële positie, de solvabiliteit of het niveau van het eigen vermogen van de
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instelling; of b) bij het plaatsvinden van een dergelijke gebeurtenis worden de instrumenten
in aandelen of andere eigendomsinstrumenten omgezet.
5. In artikel 48, lid 4, van Richtlijn 2014/59/EU wordt bepaald dat indien de
afwikkelingsautoriteiten de hoofdsom van een instrument in overeenstemming met lid 3 van
dat artikel verlagen, maar niet tot nul, zij de rangorde van schuldeisers in acht nemen en
overeenkomstig de regeling in lid 1, de afschrijvings- en omzettingsbevoegdheden op het
resterende bedrag van deze hoofdsom toepassen. Voorts wordt in artikel 48, lid 5, bepaald
dat wanneer de afwikkelingsautoriteiten beslissen of passiva moeten worden afgeschreven of
in aandelen moeten worden omgezet, zij niet één categorie passiva mogen omzetten terwijl
een categorie passiva die aan die categorie passiva achtergesteld is, grotendeels niet in
aandelen wordt omgezet of niet wordt afgeschreven, tenzij anders bepaald in artikel 44,
leden 2 en 3, van Richtlijn 2014/59/EU.
6. De bepalingen in artikel 48, met name in het eerste lid daarvan, creëren een aantal
onderlinge verbanden met de regeling als beschreven in Verordening (EU) nr. 575/2013 en
Richtlijn 2014/59/EU, die een verduidelijking vereisen. Dit onderlinge verband heeft in het
bijzonder betrekking op de kapitaalinstrumenten (vooral de categorieën AT1 en T2) als het
gaat om de volgorde van afschrijving en omzetting. In de punten 69, 73 en 74 van artikel 2, lid
1, van Richtlijn 2014/59/EU worden die instrumenten gedefinieerd als instrumenten die
voldoen aan de voorwaarden van de artikelen 52 en 63 van Verordening (EU) nr. 575/2013,
maar er wordt niet vermeld welke behandeling van toepassing is op instrumenten die tot
dezelfde categorie of uitgifte behoren, maar die voor de berekening van het eigen vermogen
van de instelling onder een andere regeling vallen.

2. Toepassingsgebied en -niveau
7. Deze richtsnoeren zijn gericht tot afwikkelingsautoriteiten die het instrument van bail-in of de
bevoegdheid tot afschrijving of omzetting van kapitaalinstrumenten op het moment van nietlevensvatbaarheid toepassen op een instelling of entiteit als bedoeld in artikel 1, lid 1), onder
b), c) of d), van Richtlijn 2014/59/EU.

Titel II – Richtsnoeren inzake de behandeling die van toepassing is op
instrumenten als vermeld in Verordening (EU) nr. 575/2013 en in
Richtlijn 2013/36/EU met het oog op de volgorde van afschrijving en
omzetting
8. De hieronder beschreven richtsnoeren hebben uitsluitend betrekking op het onderlinge
verband tussen enerzijds Verordening (EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2013/36/EU en
anderzijds Richtlijn 2014/59/EU als het gaat om de volgorde van afschrijving en omzetting, in
het geval dat het instrument van bail-in of de omzettingsbevoegdheid op het moment van
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niet-levensvatbaarheid wordt toegepast. Zij gaan niet over andere onderlinge verbanden van
Richtlijn 2014/59/EU met Verordening (EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2013/36/EU.
9. De richtsnoeren dienen om te verduidelijken hoe de afwikkelingsautoriteiten bij het
vaststellen van de volgorde van afschrijving of omzetting, rekening dienen te houden met de
contractuele kenmerken van instrumenten die zijn uitgegeven door de entiteit waarop het
instrument van bail-in of de omzettingsbevoegdheid op het moment van nietlevensvatbaarheid wordt toegepast, en die tot aanvullend-T1- of -T2-instrumenten worden
gerekend volgens het kader dat is vastgelegd in Verordening (EU) nr. 575/2013 en Richtlijn
2013/36/EU. In sommige gevallen worden instrumenten binnen dit kader als
kapitaalinstrumenten erkend, maar worden zij door bepaalde contractuele kenmerken geheel
of gedeeltelijk van de berekening van het "eigen vermogen" uitgesloten. De
afwikkelingsautoriteiten zorgen ervoor dat de behandeling van instrumenten die behoren tot
dezelfde volgordecategorie van afschrijving en omzetting als beschreven in artikel 48, lid 1, of
artikel 60, lid 1, van Richtlijn 2014/59/EU, plaatsvindt volgens de rangorde van schuldeisers in
normale insolventieprocedures.
10. Richtsnoer 1: Bij het toepassen van het instrument van bail-in of de afschrijvings- en
omzettingsbevoegdheid op het moment van niet-levensvatbaarheid, behandelt de
afwikkelingsautoriteit kapitaalinstrumenten die tot dezelfde volgordecategorie als vastgesteld
in artikel 48 of artikel 60 van de BRRD behoren en die bij insolventie van gelijke rang zijn, op
dezelfde wijze, ongeacht de andere kenmerken of niet-getriggerde contractuele bepalingen
daarvan betreffende afschrijving en omzetting. In het bijzonder worden zij in dezelfde mate
afgeschreven of aan dezelfde voorwaarden voor omzetting onderworpen. Indien een
contractuele triggergebeurtenis die tot afschrijving of omzetting van een instrument leidt,
plaatsvindt vóór of op hetzelfde moment als de toepassing van een van beide bevoegdheden,
wordt bij het vaststellen van de rangorde van schuldeisers rekening gehouden met de
gevolgen van die afschrijving of omzetting.
11. Richtsnoer 2: Bij het vaststellen van de volgorde en het bedrag van de afschrijving of
omzetting, past de afwikkelingsautoriteit dezelfde behandeling toe op alle instrumenten die
als eigen vermogen in aanmerking worden genomen volgens Verordening (EU) nr. 575/2013,
deel twee of deel tien, titel 1, hoofdstuk 2, ongeacht of zij geheel of gedeeltelijk van de
berekening van het eigen vermogen van een instelling worden uitgesloten. In het bijzonder
worden zij in dezelfde mate afgeschreven of aan dezelfde voorwaarden voor omzetting
onderworpen.
12. Hieronder wordt een leidraad verstrekt voor de wijze waarop de afwikkelingsautoriteiten
deze richtsnoeren in specifieke gevallen dienen toe te passen.
Toepassing van richtsnoer 1: uitgegeven AT1-instrumenten die volledig voldoen aan de
voorwaarden van artikel 52 van Verordening (EU) nr. 575/2013 en instrumenten waarvoor
grandfatheringbepalingen gelden volgens deel tien, titel 1, hoofdstuk 2, van die verordening,
en die dezelfde rang in de rangorde van schuldeisers hebben, moeten als het gaat om de

RICHTSNOEREN INZAKE ONDERLING VERBAND TUSSEN BRRD EN CRR-CRD

volgorde van afschrijving en omzetting op dezelfde wijze worden behandeld. In het bijzonder
worden zij in dezelfde mate afgeschreven of aan dezelfde voorwaarden voor omzetting
onderworpen.
13. Om in het eigen vermogen te worden opgenomen, dienen AT1-instrumenten te voldoen aan
de voorwaarden van artikel 52 van Verordening (EU) nr. 575/2013. In artikel 52 wordt
bepaald dat AT1-instrumenten contractuele bepalingen dienen te bevatten volgens welke bij
een triggergebeurtenis de hoofdsom van de instrumenten permanent of tijdelijk wordt
afgeschreven of de instrumenten worden omgezet in CET1. Voor de toepassing van deze
bepaling wordt in artikel 54, lid 1, onder a), van Verordening (EU) nr. 575/2013 tevens vereist
dat AT1-instrumenten worden omgezet wanneer de CET1-ratio daalt tot 5,125% of een
hogere waarde indien een dergelijke waarde in de voor het instrument geldende bepalingen
is gespecificeerd. De bepalingen voor het instrument kunnen een of meer triggers omvatten
en daarin moeten hetzij de omzettingsvoet en een maximaal toegestaan omzettingsbedrag
hetzij een marge waarbinnen de instrumenten zullen worden omgezet in CET1, worden
gespecificeerd (artikel 54, lid 1, onder b) en c), van Verordening (EU) nr. 575/2013).
14. , Richtlijn 2006/48/EG stelt diezelfde voorwaarde niet voor het in aanmerking nemen van
instrumenten als eigen vermogen.
15. Volgens de bepalingen van Verordening (EU) nr. 575/2013, deel tien, titel 1, hoofdstuk 2
(grandfatheringbepalingen voor kapitaalinstrumenten), kunnen bestanddelen die uit hoofde
van nationale transponeringsmaatregelen voor Richtlijn 2006/48/EG, als eigen vermogen in
aanmerking worden genomen, voor de toepassing van Verordening (EU) nr. 575/2013 als
eigen vermogen worden meegerekend, ook al voldoen zij niet aan alle voorwaarden van de
artikelen 52 en volgende van Verordening (EU) nr. 575/2013. Daarom worden instrumenten
waarop grandfatheringbepalingen van toepassing zijn en die niet voorzien in de contractuele
trigger van artikel 54 van Verordening (EU) nr. 575/2013, in het eigen vermogen opgenomen
met inachtneming van de in de verordening vastgelegde limieten.
16. Overeenkomstig richtsnoer 1 en om te waarborgen dat de rangorde van schuldeisers in acht
wordt genomen, behandelt de afwikkelingsautoriteit alle AT1-instrumenten die bij insolventie
van gelijke rang zijn, op dezelfde wijze met het oog op afschrijving en omzetting (tenzij in
Richtlijn 2014/59/EU anders wordt bepaald), zonder inachtneming van andere verschillen in
verliesabsorberend vermogen van deze AT1-instrumenten die uit de contractuele bepalingen
daarvan voortvloeien. Daarom behandelt de afwikkelingsautoriteit, in geval van toepassing
van het instrument van bail-in of de afschrijvings- of omzettingsbevoegdheid op het moment
van niet-levensvatbaarheid, de overeenkomstig Verordening (EU) nr. 575/2013 uitgegeven
AT1-instrumenten op dezelfde wijze als AT1-instrumenten waarop grandfatheringbepalingen
van toepassing zijn.
17. Instrumenten waarop volgens Verordening (EU) nr. 575/2013 grandfatheringbepalingen van
toepassing zijn, worden in het eigen vermogen opgenomen met inachtneming van de limieten
van Verordening (EU) nr. 575/2013 (deel tien, hoofdstuk 2), volgens welke deze bestanddelen
geleidelijk van het eigen vermogen worden uitgesloten ( 2). Wanneer bij het bepalen van de
volgorde van afschrijving en omzetting zowel richtsnoer 1 als richtsnoer 2 wordt toegepast,
(2) Voor de toepassing van deze richtsnoeren geldt dezelfde behandeling voor alle bedragen van bestanddelen die als
eigen vermogen worden berekend met inachtneming van de limieten die in deel tien, hoofdstuk 2, van de CRR worden
genoemd.
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geldt dezelfde behandeling voor AT1-bestanddelen die voldoen aan de regels van
Verordening (EU) nr. 575/2013, als voor instrumenten waarop grandfatheringbepalingen van
toepassing zijn, inclusief bedragen die geleidelijk van het eigen vermogen worden uitgesloten
vanwege de in Verordening (EU) nr. 575/2013, deel tien, hoofdstuk 2 (met name artikel 486),
vastgestelde limieten.
Toepassing van richtsnoer 2: T2-instrumenten die onder de amortisatieregeling vallen, ondergaan
dezelfde behandeling als T2-instrumenten die volledig in het eigen vermogen zijn opgenomen.
18. Volgens de amortisatieregeling van artikel 64 van Verordening (EU) nr. 575/2013, is de
waarde van een T2-instrument die in het eigen vermogen kan worden opgenomen, gelijk aan
de nominale waarde daarvan die gedurende de laatste vijf jaar van de looptijd lineair is
afgeschreven. Het te amortiseren bedrag wordt niet in het eigen vermogen opgenomen, ook
al komt het T2-instrument daarvoor op grond van artikel 63 van Verordening (EU) nr.
575/2013 in aanmerking. Bij het vaststellen van de volgorde en het bedrag van de afschrijving
of omzetting behandelt de afwikkelingsautoriteit T2-instrumenten die tot dezelfde categorie
behoren op dezelfde wijze; een andere behandeling van een uitgifte van dezelfde T2instrumenten is evenmin toegestaan.
19. Het geamortiseerde bedrag van de T2-instrumenten wordt ook op dezelfde wijze behandeld
als het bedrag van de T2-instrumenten die in het eigen vermogen zijn opgenomen, wanneer
de
amortisatieregeling
wordt
toegepast
op
een
instrument
waarvoor
grandfatheringbepalingen gelden. In dit geval wordt met toepassing van de richtsnoeren 1 en
2 en in overeenstemming met de rangorde van schuldeisers, het volledige nominale bedrag
van een T2-instrument waarop grandfatheringbepalingen en tevens de amortisatieregeling
van toepassing zijn, op dezelfde wijze behandeld als T2-instrumenten van gelijke rang om de
volgorde en het bedrag van afschrijving en omzetting vast te stellen.
20. Daarnaast worden AT1-instrumenten op dezelfde wijze behandeld, ongeacht of de in artikel
486 van Verordening (EU) nr. 575/2013 vermelde limieten daarop van toepassing zijn.

Titel III – Slotbepalingen en tenuitvoerlegging
21. De betrokken afwikkelingsautoriteiten leggen deze richtsnoeren zes maanden na de
publicatie ervan als nationale afwikkelingspraktijken ten uitvoer.

