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1. Samenvatting 

De uitbraak van de COVID-19-pandemie en de responsmaatregelen die in veel landen in de 
Europese Unie (EU) en wereldwijd zijn getroffen, waaronder diverse soorten lockdowns, hebben 
aanzienlijke economische gevolgen. Veel bedrijven en particulieren kunnen met name te maken 
krijgen met een gebrek aan liquide middelen en problemen om tijdig te kunnen voldoen aan hun 
financiële en overige verplichtingen. 

In dit verband heeft EBA diverse stappen ondernomen om de flexibiliteit die geboden wordt door 
het regelgevingskader inzake kapitaalvereisten te verduidelijken en operationele noodhulp te 
bieden in reactie op de COVID-19-pandemie. Eén van de meest doortastende maatregelen van EBA 
was de bekendmaking van de richtsnoeren over wettelijk vastgestelde en niet wettelijk 
vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast in het licht 
van de COVID-19-crisis (EBA/GL/2020/02, hierna aangeduid als de richtsnoeren over moratoria).1 
In de richtsnoeren over moratoria worden de criteria uiteengezet waaraan wettelijk en niet 
wettelijk vastgestelde moratoria moeten voldoen om automatische herindeling als 
respijtmaatregel en automatische herbeoordeling van gedwongen herstructureringsmaatregelen 
te voorkomen. Een van de afgesproken voorwaarden was dat de richtsnoeren over moratoria 
tijdsgebonden zouden zijn; moratoria moesten derhalve voor 30 juni 2020 worden aangekondigd 
en toegepast (d.w.z. de schulden moesten voor die tijd worden herschikt). 

Toen EBA de richtsnoeren uitvaardigde, hield zij rekening met de mogelijkheid om de uiterste 
termijn van 30 juni 2020 te verlengen, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen. Aangezien de 
economieën van de EU-lidstaten nog niet geheel zijn heropend en de COVID-19-crisis in de 
verschillende landen in de EU op verschillende wijze en in een wisselend tempo is verlopen, heeft 
EBA besloten om banken die financiering verstrekken aan Europese bedrijven te blijven steunen 
door de geldigheidsduur van de richtsnoeren met drie maanden te verlengen.2 

Deze richtsnoeren worden nu gewijzigd door de oorspronkelijke uiterste datum van 30 juni 2020 in 
punt 10, onder f), van de richtsnoeren over moratoria te vervangen door een nieuwe uiterste 
datum, te weten 30 september 2020. 

Vanwege het spoedeisende karakter hiervan en het feit dat deze richtsnoeren specifiek betrekking 
hebben op maatregelen tegen de COVID-19-pandemie, heeft EBA besloten in dit geval geen 
openbare raadpleging te houden of een kosten-batenanalyse uit te voeren. EBA heeft de 
Stakeholdergroep bankwezen kennisgeving gedaan van haar voornemen om deze richtsnoeren uit 
te brengen, maar heeft haar niet om advies gevraagd. 

  

                                                            
1 https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures 
2 https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september. 

https://eba.europa.eu/eba-publishes-guidelines-treatment-public-and-private-moratoria-light-covid-19-measures
https://eba.europa.eu/eba-extends-deadline-application-its-guidelines-payment-moratoria-30-september
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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. 1093/20103. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) 
nr. 1093/2010 moeten bevoegde autoriteiten en financiële instellingen zich tot het uiterste 
inspannen om aan de richtsnoeren te voldoen. 

2. Richtsnoeren geven weer wat in de opvatting van 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. 

Rapportageverplichtingen 

3. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 delen bevoegde 
autoriteiten EBA vóór 26 augustus 2020 mee 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 onder vermelding van 
“EBA/GL/2020/08”. Kennisgevingen dienen te worden ingezonden door personen die bevoegd 
zijn om namens hun bevoegde autoriteit mede te delen of al dan niet aan de richtsnoeren wordt 
voldaan. Elke verandering in de status van de naleving moet eveneens aan EBA worden gemeld. 

4. Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 
op de website van EBA bekendgemaakt. 

  

                                                            
3 Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot 
intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12). 
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2. Geadresseerden 

5. Deze richtsnoeren zijn gericht tot bevoegde autoriteiten als gedefinieerd in artikel 4, lid 2, 
onder i), van Verordening (EU) nr. 1093/2010, en tot kredietinstellingen als gedefinieerd in 
artikel 4, lid 1, punt 1), van Verordening (EU) nr. 575/2013. 

3. Tenuitvoerlegging 

Toepassingsdatum 

6. Deze richtsnoeren gelden vanaf 25 juni 2020. 
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4. Wijzigingen 

7. Punt 10, onder f), van de Richtsnoeren EBA/GL/2020/02 over wettelijk vastgestelde en niet 
wettelijk vastgestelde moratoria op de betaling van aflossing en rente op leningen die worden 
toegepast in het licht van de COVID-19-crisis wordt als volgt gewijzigd: 

“f) het moratorium is gelanceerd als reactie op de COVID-19-pandemie en is vóór 
30 september 2020 van toepassing geworden. Deze termijn kan in de toekomst echter 
worden herzien, afhankelijk van de ontwikkelingen van de actuele situatie met betrekking 
tot de COVID-19-pandemie.” 
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