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 Brussel, 21 maart 2018 

Bijlage 1 bij de mededeling NBB_2018_10 

Lijst met voorbeelden van aanvullende indicatoren voor herstelplannen 
 

 
Toepassingsveld 

Deze mededeling is van toepassing op Belgische kredietinstellingen en Belgische 
moederondernemingen van kredietinstellingen, tenzij ze onder het rechtstreekse toezicht van 
de ECB vallen in overeenstemming met de GTM-Verordening, met uitzondering van de 
volgende kredietinstellingen: 

- Belgische kredietinstellingen waaraan een stelsel van vereenvoudigde verplichtingen 
werd toegekend. Deze instellingen moeten hun herstelplan opstellen overeenkomstig de 
Richtsnoeren betreffende de Verplichtingen voor Vereenvoudigde Herstelplannen. 

- Belgische kredietinstellingen die een dochteronderneming zijn van een Belgische 
moederkredietinstelling, van een Belgische (gemengde) financiële holding of van een 
Belgische gemengde holding, en waarvoor niet werd beslist dat een herstelplan op 
individueel niveau moet worden opgesteld. Deze instellingen dienen geen individueel 
herstelplan op te stellen. 

- Belgische kredietinstellingen die deel uitmaken van een groep die onderworpen is aan 
geconsolideerd toezicht, waarvan de moederonderneming is gevestigd in een andere 
lidstaat van de EU, en waaraan geen gezamenlijk besluit werd meegedeeld van de 
NBB, de consoliderende toezichthouder en de bevoegde autoriteiten van de eventuele 
andere dochterondernemingen, dat een herstelplan op individuele basis moet worden 
opgesteld. Deze instellingen dienen geen individueel herstelplan op te stellen. 

De NBB heeft specifieke richtsnoeren gepubliceerd voor Belgische kredietinstellingen en 
Belgische moederondernemingen van kredietinstellingen die eveneens de wettelijke status 
hebben van vereffeningsinstelling of met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling. 
D eze Mededeling en de richtsnoeren van het CPMI-IOSCO-verslag over het herstel van 
de financiëlemarktinfrastructuren zullen in deze specifieke richtlijnen geïntegreerd worden. 
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1. Kapitaalindicatoren 

a) (Ingehouden winsten en reserves) / Totaal eigen vermogen  

b) Ongunstige informatie over de financiële positie van belangrijke tegenpartijen 

2. Liquiditeitsindicatoren 

a) Concentratie van liquiditeits- en financieringsbronnen 

b) Kosten van totale financiering (retail- en wholesalefinanciering) 

c) Gemiddelde duur van wholesalefinanciering 

d) Looptijdverschillen van overeenkomsten 

3. Winstgevendheidsindicatoren 

a) Kosten-opbrengstenverhouding (bedrijfskosten / bedrijfsopbrengsten) 

b) Nettorentemarge 

4. Indicatoren voor activakwaliteit 

a) Oninbare leningen (netto) / Eigen vermogen 

b) (Oninbare leningen (bruto)) / Totaal leningen  

c) Groei van waardeverminderingen van financiële activa 

d) Oninbare leningen per belangrijke geografische of sectorconcentratie 

e) Opgegeven blootstellingen/ Totaal blootstellingen  

5. Marktindicatoren 

a) Koers-boekwaardeverhouding 

b) Bedreiging voor de reputatie van de instelling of belangrijke reputatieschade 

6. Macro-economische indicatoren  

a) Negatieve beoordeling in verband met rating of afwaardering van staatsschuld  

b) Werkloosheidscijfer  
 


