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Wederkerigheid van macroprudentiële maatregelen: 

algemeen kader en toepassing in België 

Sinds februari 2016 bestaat er een Europees kader voor vrijwillige wederkerigheid van macroprudentiële 

maatregelen, ontwikkeld door het Europees Comité voor Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board - ESRB). 

Wederkerigheid impliceert dat macroprudentiële maatregelen in een bepaalde lidstaat ook gelden voor bijkantoren 

van buitenlandse banken en voor de directe kredietverlening door buitenlandse banken in die lidstaat. Het doel 

van deze nota bestaat erin de beweegredenen voor wederkerigheid te bespreken (punt 1), het ESRB kader toe te 

lichten (punt 2) en de toepassing ervan in België voor te bereiden, zowel inzake interne procedures als op 

regelgevend vlak (punt 3). 

1. Waarom wederkerigheid? 

De door een bepaald land genomen macroprudentiële maatregelen zijn over het algemeen van toepassing op de 

banken van dat land en op de dochterondernemingen van buitenlandse banken. Ze gelden evenwel niet 

automatisch voor de bijkantoren van buitenlandse banken, noch voor de directe kredietverlening door buitenlandse 

banken. Dit impliceert dat soortgelijke risicoblootstellingen in een land onderworpen kunnen zijn aan verschillende 

(macro)prudentiële vereisten. In een geïntegreerd financieel systeem, zoals de interne markt, kan het nationale 

macroprudentiële beleid aldus aanzienlijke en ongewenste grensoverschrijdende effecten teweegbrengen.  

In de eerste plaats kunnen leakages en toezichtsarbitrage de effectiviteit van de nationale macroprudentiële 

maatregelen ernstig ondermijnen. De grensoverschrijdende dienstverlening door bijkantoren van buitenlandse 

banken of de directe kredietverlening door buitenlandse banken zijn niet onderworpen aan de vereisten en kunnen 

zich dus verder ontwikkelen. Bovendien kunnen bepaalde activiteiten die wel onder de maatregelen vallen, 

doelbewust naar die kanalen worden overgeheveld om aan de verplichtingen te ontsnappen. Een tweede 

ongewenst effect is de concurrentieverstoring. Het is mogelijk dat buitenlandse banken via hun bijkantoren of door 

middel van directe dienstverlening hun comparatief voordeel zullen aanwenden om hun marktaandeel te vergroten. 

Tot slot dienen de bijkantoren van buitenlandse banken en de buitenlandse directe dienstverleners geen buffer op 

te bouwen tegen de risico’s waarmee hun host-toezichthouder wordt geconfronteerd, hoewel ze, net als de 

binnenlandse banken en de dochterondernemingen van buitenlandse banken, wel degelijk blootgesteld zijn aan 

die risico’s. Door hun comparatieve voordeel kunnen ze bovendien de risico’s voor de lidstaat nog vergroten. Indien 

het risico zich effectief voordoet, zullen de opgebouwde buffers bijgevolg ontoereikend zijn.  

Over het algemeen zijn de grensoverschrijdende effecten van het macroprudentieel beleid positief. Daar het beleid 

de opbouw van systeemrisico’s probeert te voorkomen en het de impact van systemische crisissen vermindert, 

draagt het bij tot de financiële stabiliteit in andere landen. De voornoemde ongewenste effecten kunnen de positieve 

invloed evenwel sterk drukken. De macroprudentiële beleidsmakers dienen bijgevolg de nodige aandacht te 

besteden aan de negatieve grensoverschrijdende effecten en de geschikte beleidsinstrumenten te ontwikkelen om 

ze op te vangen. Het ESRB heeft hiertoe een strategie ontwikkeld die berust op twee pijlers: (1) een systematische 

follow-up van de grensoverschrijdende effecten van het macroprudentieel beleid en (2) een gecoördineerd 

Europees kader voor vrijwillige wederkerigheid (reciprocity) van macroprudentiële maatregelen. Wederkerigheid 



 

 

2 

 

impliceert dat macroprudentiële maatregelen ook gelden voor de bijkantoren van buitenlandse banken en 

voor de directe kredietverlening door buitenlandse banken. 

2. ESRB-kader 

Het ESRB-kader beoogt een gecoördineerd mechanisme van vrijwillige wederkerigheid van macroprudentiële 

maatregelen in te stellen voor alle ESRB-lidstaten1. Het heeft betrekking op alle macroprudentiële maatregelen 

waarvoor geen verplichte wederkerigheid geldt onder de richtlijn en verordening inzake de kapitaalvereisten 

(Capital Requirements Directive – CRD2, and Regulation – CRR3). Daartoe behoren dus niet: contracyclische 

kapitaalbuffers (CCyBs) - waarvoor erkenning verplicht is tot 2,5 % en sterk wordt aanbevolen voor buffers hoger 

dan 2,5 % - en hogere pijler 1-vereisten voor vastgoed die worden opgelegd op grond van artikel 124 en 164 van 

de CRR. Merk op dat het ESRB-kader dus ook betrekking heeft (i) op maatregelen die niet werden geharmoniseerd 

in de CRD/CRR en (ii) op de hele financiële sector.  

Het kader werd geformaliseerd in een ESRB-aanbeveling4 en in een hoofdstuk van het ‘ESRB Handbook’. De meer 

praktische aspecten betreffende de coördinerende rol van het ESRB-secretariaat werden opgenomen in de 

herwerkte versie van het Besluit ESRB/2014/2 betreffende het coördinatiekader voor de notificatie van 

macroprudentiële maatregelen5. 

Het ultieme doel van het ESRB-kader is dat dezelfde reeks macroprudentiële vereisten wordt opgelegd voor 

dezelfde soort risicoblootstellingen, ongeacht het wettelijke statuut of de vestigingsplaats van de dienstverlener. 

Hiertoe werden de maatregelen in verschillende categorieën onderverdeeld, waarbij de toepassing van het 

wederkerigheidsprincipe sterk wordt aanbevolen voor maatregelen die gericht zijn op binnenlandse 

risicoblootstellingen. Dat geldt met name voor de maatregelen genomen krachtens artikel 458 van de CRR. 

Maatregelen gericht op risico’s uitgaande van individuele instellingen (meer bepaald de O-SII- of G-SII-buffers), 

daarentegen, worden vrijgesteld. Daarnaast is er een categorie van hybride maatregelen waarvoor een grondig 

onderzoek van de motieven en doelstellingen nodig is om te beoordelen of wederkerigheid wenselijk is.  

Het mechanisme zal op gang worden gebracht door de lidstaat die een macroprudentiële maatregel neemt en een 

aanvraag tot wederkerigheid indient bij het ESRB. Hiertoe werden gestandaardiseerde templates uitgewerkt. Het 

ESRB speelt daarbij een coördinerende rol. Deze rol impliceert ook dat lidstaten die vinden dat maatregelen 

waarvoor geen wederkerigheid werd gevraagd, materiële grensoverschrijdende effecten uitoefenen, 

wederkerigheid kunnen aanvragen. Bij discussie zal een procedure bij het ATC/General Board worden ingesteld. 

Elke maatregel waarvoor het wederkerigheidsprincipe van toepassing is, tis opgenomen in de bijlage bij de 

ESRB/2015/2-aanbeveling. Deze is beschikbaar in alle officiële talen.  

De niet-activerende lidstaten kunnen de wederkerigheid vrijwillig toepassen, maar deze is onderworpen aan een 

‘comply-or-explain’ procedure.  

 
1

  Zie lijst : https://www.esrb.europa.eu/about/orga/list/html/index.nl.html 
2

  Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
3

   Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 
4

  Aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 15 december 2015 betreffende de beoordeling van grensoverschrijdende effecten van macroprudentiële 

beleidsmaatregelen en van vrijwillige toepassing van wederkerigheid ten aanzien van macroprudentiële beleidsmaatregelen (ESRB/2015/2). 
5  Besluit van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 16 december 2015 betreffende een coördinatiekader voor de kennisgeving door betrokken autoriteiten van 

nationale macroprudentiële beleidsmaatregelen, het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen door het ESRB en tot intrekking van Besluit ESRB/2014/2 
(ESRB/2015/4). 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/f0f7175d-3dff-11e8-b5fe-01aa75ed71a1
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Om het wederkerigheidsprincipe toe te passen, dient dezelfde macroprudentiële maatregel te worden gehanteerd 

als het activerende land toepast. Indien deze maatregel niet in het reglementaire kader is opgenomen, kan een 

maatregel met een soortgelijk effect worden toegepast. 

De beslissing tot wederkerigheid dient uiterlijk drie maanden na de publicatie in het Publicatieblad van de 

geactualiseerde bijlage bij de ESRB-aanbeveling te worden genomen (tenzij een specifieke deadline was 

vastgesteld). Binnen de maand na het toepassen van de wederkerigheid, dient het ESRB hiervan op de hoogte te 

worden gebracht. Om de twee jaar vindt een follow-up plaats waarbij de lidstaten aan het ESRB moeten rapporteren 

over de toepassing van het wederkerigheidsprincipe, en eventuele afwijkingen ervan dienen te rechtvaardigen. 

3. Toepassing in België  

Naar Belgisch recht is voor elke macroprudentiële maatregel van algemene strekking een reglement van de Bank 

vereist1, inclusief voor de erkenning van macroprudentiële maatregelen van algemene strekking die in een andere 

lidstaat worden genomen. Om het ESRB-kader te kunnen toepassen in België, is dus een reglement vereist. 

Er dient een onderscheid te worden gemaakt tussen wederkerigheid (‘reciprocity’) en erkenning. Wederkerigheid 

impliceert dat in België dezelfde maatregel wordt toegepast als in de lidstaat van oorsprong. Daartoe wordt een 

maatregel van bv. Hongaars recht gereciproceerd met dezelfde maatregel naar Belgisch recht. Erkenning 

daarentegen veronderstelt dat de Hongaarse maatregel rechtstreeks van toepassing wordt in de Belgische 

rechtsorde. Wederkerigheid en erkenning hebben dus hetzelfde effect en de ESRB-aanbeveling behandelt beide 

hypotheses. In het reglement2 van de Nationale Bank van België (NBB) wordt enkel de erkenningshypothese 

behandeld, die het meeste voorkomt. 

Het materieel toepassingsgebied 

Het NBB-reglement stelt voor drie types macroprudentiële maatregelen een flexibele erkenningsprocedure in, 

indien het ESRB de erkenning ervan aanbeveelt. Het gaat om maatregelen waarvoor de CRR of de bankwet, in 

uitvoering van de CRD in een rechtsbasis voor erkenning voorziet. Het betreft: (1) nationale maatregelen genomen 

om macroprudentiële risico’s of systeemrisico’s tegen te gaan die genomen zijn op basis van artikel 458 van de 

CRR; (2) contracyclische kapitaalbuffers van meer dan 2,5% (waarvoor dus geen erkenning bij wet verplicht is) en 

(3) buffers voor macroprudentieel of systeemrisico (dus niet de instellingsspecifieke buffers voor systeemrelevante 

instellingen). 

Enerzijds is het toepassingsgebied van het NBB-reglement dus beperkter dan het toepassingsgebied van de ESRB-

aanbeveling, dat alle mogelijke macroprudentiële maatregelen omvat, inclusief maatregelen die niet zijn genomen 

op grond van de CRR of de nationale bepalingen ter omzetting van de CRD. De drie vermelde types maatregelen 

worden op grond van het reglement erkend, tenzij de Bank bij reglement beslist niet te erkennen. De logica wordt 

als het ware omgedraaid: erkenning vergt geen reglement meer; niet-erkenning daarentegen wel. 

 
1 Artikel 36, §§ 1-2 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België. 
2

 Reglement van 24 februari 2016 van de Nationale Bank van België, goedgekeurd bij KB van 20 mei 2016. 
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Anderzijds is het toepassingsgebied ratione materiae van dit NBB-reglement ruimer dan dat van de Aanbeveling, 

daar het ook uitvoering geeft aan Aanbeveling 2014/1 van het ESRB1, waarin wordt aanbevolen om ook door een 

lidstaat aangenomen CCyB-percentages van meer dan 2,5 % te erkennen. 

Het personeel toepassingsgebied 

Dit reglement is van toepassing op kredietinstellingen naar Belgisch recht.  

Vereisten in geval van erkenning of niet-erkenning 

Indien het ESRB aanbeveelt een nationale maatregel te erkennen die een lidstaat heeft genomen op basis van 

artikel 458 van CRR, gaat de NBB na of de in het vierde lid van dat artikel vermelde voorwaarden door het ESRB 

in aanmerking werden genomen. Indien een artikel 458-maatregel wordt erkend krachtens dit reglement, dient 

België, op grond van artikel 458, lid 6 van CRR, de Raad van de EU, de EC, de EBA en het ESRB daarvan in 

kennis te stellen. Daarenboven schrijft artikel 1, § 4 van dit reglement voor dat de erkende artikel 458-maatregelen 

dienen te worden bekendgemaakt op de website van de NBB, met vermelding van de datum van inwerkingtreding. 

Voor een erkenning van de buffers voor macroprudentieel risico of voor systeemrisico geldt de verplichte 

bekendmaking op de website van de NBB eveneens. Voorts dient de Bank, op grond van de ESRB-Aanbeveling, 

het ESRB in kennis te stellen van de erkenning. 

Bij een erkenning van een CCyB-percentage hoger dan 2,5 %, gelden de bekendmakingsvereisten zoals bepaald 

in artikel 7, § 3 van Bijlage IV bij de bankwet. Ingeval de Bank een reglement tot niet-erkenning aanneemt (waardoor 

Belgische banken voor hun blootstellingen een CCyB van 2,5 % dienen toe te passen), of indien zij een percentage 

vaststelt dat tussen 2,5 % en het percentage in de lidstaat ligt, dient de Bank, op grond van Aanbeveling 2014/1, 

het ESRB, de macroprudentiële autoriteit in de lidstaat en de ECB daarvan in te lichten. 

Inwerkingtreding van gereciproceerde maatregel 

De erkenning van een CCyB van meer dan 2,5 % in België treedt in werking op het ogenblik dat een dergelijke 

CCyB in de lidstaat in werking treedt. 

Voor de erkenning van een artikel 458-maatregel en de erkenning van buffers voor macroprudentieel of 

systeemrisico geldt een licht verschillende regeling. Om de Bank de tijd te geven te beoordelen of een maatregel 

al dan niet dient te worden erkend, wordt de erkenning pas twee maanden na de bekendmaking van de maatregel 

in de Aanbeveling van kracht. Deze tweemaandenregel respecteert de maximale termijn van drie maanden die het 

ESRB voorschrijft. Indien die datum vóór de inwerkingtreding van de maatregel in de lidstaat valt, treedt de 

maatregel in België echter pas in werking op de datum van inwerkingtreding in de lidstaat. 

 

De lijst met door België erkende (en vervallen) macroprudentiële maatregelen is beschikbaar op de website van de 

NBB.  

 

 
1

 Aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 18 juni 2014 inzake ESRB-richtsnoeren voor het vaststellen van anticyclische bufferpercentages 

(ECSR/2014/1). 

https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/macroprudentieel-beleid/macroprudentiele-instrumenten/reciprociteit
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/macroprudentieel-beleid/macroprudentiele-instrumenten/reciprociteit

