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Jaarlijkse publicatie betreffende de aanwijzing van Belgische 
systeemrelevante instellingen en de vaststelling van aanvullende 

kapitaalvereisten voor deze instellingen 
(1 december 2022) 

 

Zoals elk jaar heeft het Directiecomité van de Nationale Bank van België (NBB) in haar hoedanigheid 

van macroprudentiële autoriteit bekeken welke Belgische banken als binnenlandse 

systeemrelevante instellingen (in EU-regelgeving 'andere systeemrelevante instellingen' of 'O-SII's') 

kunnen worden aangemerkt. Daarnaast heeft de NBB ook onderzocht welke aanvullende 

kapitaalvereisten er aan deze instellingen moeten worden opgelegd.  

Systeemrelevante banken zijn instellingen waarvan het in gebreke blijven een significante impact 

zou hebben op het financiële stelsel of de reële economie. De NBB legt aan deze instellingen 

aanvullende kapitaalvereisten op om de volgende twee redenen: (1) om hun kans op wanbetaling te 

verkleinen, gezien de hoge economische en sociale kosten die dit met zich mee zou brengen; (2) 

om ervoor te zorgen dat deze instellingen over een buffer beschikken om de negatieve externe 

effecten van een in gebreke blijven op te vangen.  

Aanwijzing van O-SII's 

De NBB heeft zich voor de nieuwe aanwijzing van O-SII’s gebaseerd op de methodiek van de EBA, 

die wordt beschreven in de EBA-richtsnoeren betreffende de identificatie van O-SII's1. Deze 

methodiek bestaat uit twee stappen: in de eerste stap worden relevante instellingen automatisch als 

O-SII's aangewezen op basis van een score, terwijl in de tweede stap bijkomende banken als O-SII’s 

kunnen worden aangemerkt op basis van een discretionaire beoordeling.  

In de eerste stap wordt voor elke instelling een score voor systeemrelevantie berekend op basis van 

kwantitatieve criteria, die bestaan uit één of meer verplichte indicatoren met betrekking tot de 

omvang, de substitueerbaarheid (de mate waarin andere instellingen snel kritieke diensten kunnen 

overnemen), de complexiteit en de verwevenheid. De individuele score voor elke indicator geeft voor 

elke instelling haar aandeel weer in de totale waarde van alle Belgische instellingen en dus in zekere 

zin haar marktaandeel. De totaalscore van een instelling wordt berekend als het gewogen 

gemiddelde van de individuele scores voor elke indicator. De instellingen waarvan de totaalscore 

boven een bepaalde drempelwaarde ligt, worden automatisch als O-SII’s aangemerkt. De 

indicatoren en hun weging in de totaalscore zijn als volgt: 

Criterium Indicatoren Wegingsfactor 

Omvang Totale activa 25,00% 

Belang (inclusief 

substitueerbaarheid/ 

financiële infrastructuren) 

Waarde van binnenlandse betalingstransacties 8,33% 

Deposito’s van de private sector in de EU 8,33% 

Leningen aan de private sector in de EU 8,33% 

Complexiteit/ 

grensoverschrijdende 

activiteiten 

Notionele waarde van OTC-derivaten 8,33% 

Grensoverschrijdende schuldverplichtingen 8,33% 

Grensoverschrijdende schuldvorderingen 8,33% 

Verwevenheid 

Schuldverplichtingen tegenover de financiële sector 8,33% 

Schuldvorderingen op de financiële sector 8,33% 

Uitstaande schuldbewijzen 8,33% 

 
1 Richtsnoeren EBA/GL/2014/10 van 16 december 2014 over de criteria om de voorwaarden te bepalen voor de toepassing 
van artikel 131, lid 3, van Richtlijn 2013/36/EU (RKV) met betrekking tot de beoordeling van andere systeemrelevante 
instellingen. 

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/documents/10180/1045622/c374817f-dd0b-4fb7-96e5-8962d9b997d5/EBA-GL-2014-10_NL_GL%20on%20O-siis.pdf?retry=1
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In de tweede stap van de methodiek kunnen de autoriteiten bijkomende instellingen als O-SII’s 

aanmerken. Zij kunnen daarvoor andere indicatoren gebruiken of andere wegingsfactoren 

toekennen aan de verplichte indicatoren. 

Aan de hand van deze methodiek heeft de NBB de acht Belgische instellingen die reeds in 2021 als 

O-SII’s werden aangewezen, opnieuw als O-SII’s aangemerkt, zij het soms op een hoger 

consolidatieniveau. Het gaat om KBC Groep, BNP Paribas Fortis, ING België, Belfius Bank, 

Euroclear Holding, The Bank of New York Mellon, Investeringsmaatschappij Argenta en Crelan (na 

de overname van AXA Bank Belgium). De eerste zes van deze instellingen werden automatisch als 

O-SII’s aangemerkt op basis van de scores die hen werden toegekend in de eerste stap van de EBA-

methodiek. Argenta en Crelan werden in de tweede stap als O-SII’s aangewezen op basis van een 

discretionaire beoordeling. 

De scores van deze acht instellingen op basis van de eerste stap van de methodiek worden hieronder 

weergegeven. De EBA raadt aan een score van 350 basispunten te hanteren als drempel voor de 

automatische aanwijzing van O-SII's, maar deze drempel mag licht worden verhoogd of verlaagd, 

mits dit afdoende gemotiveerd wordt door de toezichthouder. 

Instelling O-SII-score 

KBC Groep  2511 

BNP Paribas Fortis 2505 

ING België 1411 

Belfius Bank 1339 

Euroclear Holding 858 

The Bank of New York Mellon 482 

Investeringsmaatschappij Argenta 348 

Crelan 338 

 

De alternatieve indicatoren die in de tweede stap van de methodiek werden gehanteerd, zijn (1) 

deposito’s van de private sector in België, (2) leningen aan de private sector in België, (3) 

schuldvorderingen op de Belgische financiële sector en (4) schuldverplichtingen tegenover de 

Belgische financiële sector. Omdat deze indicatoren een nationale reikwijdte hebben, worden ze 

meer geschikt geacht om binnenlandse systeemrelevante instellingen aan te wijzen dan sommige 

van de indicatoren met een Europese of mondiale reikwijdte die in de eerste stap werden gehanteerd. 

Op basis van deze alternatieve indicatoren kunnen zowel Argenta als Crelan als O-SII’s worden 

aangemerkt omdat hun alternatieve scores boven de drempel van 350 basispunten liggen.  

O-SII-buffers 

Omdat ervan uitgegaan wordt dat het faillissement van grotere, meer systeemrelevante instellingen 

kan leiden tot groter dan proportionele maatschappelijke kosten, worden er aanvullende tier 1- 

kernkapitaalvereisten opgelegd aan dergelijke instellingen die als systeemrelevant worden 

beschouwd. Daardoor nemen hun kapitaalvereisten meer dan proportioneel toe in verhouding tot 

hun risicogewogen activa.  

Het Directiecomité van de NBB heeft besloten de in 2015 aangekondigde hogere tier 1- 

kernkapitaalvereisten te handhaven voor elk van de acht O-SII’s, zij het soms op een hoger 

consolidatieniveau. Deze hogere kapitaalvereisten worden opgelegd op basis van artikel 14 van 

Bijlage IV van de Belgische Bankwet2. Bij de kalibratie van deze O-SII-buffer werd rekening 

gehouden met verscheidene criteria, waaronder de systeemrelevantie van de instelling, die bepaald 

 
2 Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen. 
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wordt op basis van haar omvang en O-SII-score, alsook historische verliezen in de Belgische 

banksector, resultaten van stresstests en overwegingen in verband met het level playing field met 

de O-SII's in andere EU-rechtsgebieden wat betreft de O-SII-buffervereisten en de totale 

kapitaalvereisten. 

De aanvullende tier 1-kernkapitaalvereisten worden vastgesteld op basis van de mate van 

systeemrelevantie van de betrokken bank. Minder systeemrelevante instellingen (in de tabel 

hieronder categorie 1) krijgen een buffer van 0,75% opgelegd, meer systeemrelevante instellingen 

(in de tabel hieronder categorie 2) een buffer van 1,5%3:  

Instelling Categorie O-SII-buffer 

KBC Groep 2 1,5% 

BNP Paribas Fortis 2 1,5% 

ING België 2 1,5% 

Belfius Bank 2 1,5% 

Euroclear Holding 1 0,75% 

The Bank of New York Mellon 1 0,75% 

Investeringsmaatschappij Argenta 1 0,75% 

Crelan 1 0,75% 

 

Dit aanvullende buffervereiste geldt met ingang van 1 januari 20234. De buffer is voornamelijk 

structureel. In geval van een aanhoudende crisis kan hij slechts tijdelijk worden vrijgegeven na 

coördinatie met de betrokken nationale en internationale instellingen. Als er nood zou zijn aan 

aanvullende ondersteuningsmaatregelen, zou de vrijgave van deze buffer waarschijnlijk een van de 

laatste macroprudentiële instrumenten zijn die worden gebruikt. 

 
3 Met inachtneming van de bovengrens bepaald in artikel 14, § 5 van Bijlage IV van de Belgische Bankwet. 
4 Koninklijk besluit van 10 november 2022 tot goedkeuring van het reglement van de NBB van 12 april 2022 betreffende de 

methode om een instelling als binnenlandse systeemrelevante instelling aan te merken en om het bedrag van haar tier 1-

kernkapitaalbuffer te bepalen. 


