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Betreft: uw vraag met verzoek om schriftelijk antwoord Z-03/2015 

 

Geachte heer Annemans,  

Hartelijk dank voor uw brief, die aan mij is doorgezonden door Roberto Gualtieri, Voorzitter van de 

Commissie Economische en Monetaire Zaken, vergezeld van een begeleidende brief gedateerd 16 januari 

2015.  

U gaat in op de vraag naar de risicogewichten ten aanzien van door kredietinstellingen aangehouden 

staatsobligaties. In Artikel 114, lid 4, van de Verordening Kapitaalvereisten,1 dat van toepassing is op de 

banken waarop de ECB toezicht uitoefent, wordt bepaald dat blootstellingen met betrekking tot de centrale 

overheden en de centrale banken van de lidstaten die luiden in de nationale valuta en die gefinancierd zijn in 

de nationale valuta van die centrale overheid en centrale bank, een risicogewicht van 0% wordt toegekend.2 

Als toezichthouder roept de ECB kredietinstellingen op hun eigen beoordeling te maken van de risico’s die 

verbonden zijn aan hun blootstellingen en een voorzichtiger beleid te voeren wanneer dit nodig wordt geacht 

in de context van de bij elke kredietinstelling gehanteerde interne beoordelingsprocessen ten aanzien van de 

toereikendheid van het kapitaal en de liquiditeit (de zogeheten “internal capital and liquidity adequacy 

assessment processes” (ICAAP en ILAAP)). 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Danièle Nouy 

                                                      
1  Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële 

vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1. 
2  Tot 31 december 2017 zal dezelfde behandeling worden aangehouden voor blootstellingen aan de centrale 

regeringen of centrale banken van de lidstaten die luiden en gefinancierd zijn in de nationale valuta van elke lidstaat 
(Artikel 495, lid 2, van de Verordening Kapitaalvereisten). Deze gelijke behandeling zal daarna geleidelijk, tot 31 
december 2019, worden uitgefaseerd (Artikel 114, lid 6, van de Verordening Kapitaalvereisten). 
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