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Voorwoord

Sinds geruime tijd publiceert de Bank een jaarlijks Financial Stability Review (FSR), dat net als 
gelijkaardige rapporten van andere centrale banken, regelmatig de schokbestendigheid van de 
nationale financiële sector analyseert. Deze analyses hebben in belangrijke mate bijgedragen tot 
een beter begrip van de systemische kwetsbaarheden die niet enkel zwakke specifieke individuele 
instellingen kunnen treffen, maar zich ook kunnen uitbreiden tot het gehele financiële stelsel. 
Dit laatste was een belangrijke les van de crisis voor de financiële markten. Uit de recente crisis 
is immers gebleken dat de verwevenheid van instellingen of gemeenschappelijke blootstellingen 
aan dezelfde categorieën van risico’s, nationale grenzen kunnen overstijgen en betrekking kunnen 
hebben op markten of producten waarop zowel de individuele instellingen zelf als hun binnenlandse 
toezichthouders soms onvoldoende vat hebben.

De analyses die bijdragen tot de identificatie van potentiële risico’s en kwetsbaarheden moeten 
ondersteund worden door de mogelijkheid om doeltreffende corrigerende maatregelen te nemen. 
Regelgevende autoriteiten hebben daarom hun microprudentiële regels, die na de crisis grondig 
werden herschikt, aangevuld met een macroprudentieel beleid. In de EU werd het in 2010 daartoe 
specifiek opgerichte Europees Comité voor Systeemrisico’s belast met de coördinatie van dat nieuwe 
beleid. Hoewel die instelling enkel gemachtigd is waarschuwingen en aanbevelingen te formuleren, 
heeft het gebruik van die soft law een golf van wetgevende initiatieven op gang gebracht. Thans 
hebben alle lidstaten van de EU al wetgeving ingevoerd of voorbereid om één macroprudentiële 
autoriteit aan te wijzen, die een comité of één enkele instelling kan zijn. In België werd die nieuwe 
verantwoordelijkheid door de regering aan de Bank toegewezen via de wet tot instelling van de 
mechanismen van een macroprudentieel beleid. Die wet beschrijft de specifieke taken die aan de 
Bank werden toegekend in verband met haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het 
financiële stelsel.

om zijn taak als macroprudentiële autoriteit te vervullen, zal het Directiecomité van de Bank 
minstens driemaal per jaar vergaderen over macroprudentiële thema’s om mogelijke systeemrisico’s 
in kaart te brengen en op te volgen. op basis van een reeks indicatoren en relevante expertises zal de 
Bank diverse instrumenten hanteren. De wet bepaalt een breed scala aan instrumenten om de Bank 
in staat te stellen haar opdracht te vervullen. Een aantal ervan waren oorspronkelijk enkel bedoeld 
voor microprudentiële doeleinden, maar kunnen ook aangewend worden in een macroprudentieel 
perspectief. Zo kunnen bijvoorbeeld extra kapitaals- of liquiditeitsvereisten opgelegd worden, al dan 
niet toegespitst op specifieke portefeuilles of activiteiten. Daarnaast kunnen beperkingen worden 
opgelegd inzake risicoblootstellingen verbonden aan bepaalde tegenpartijen of activiteiten. Het 
karakter van andere instrumenten is van meer macroprudentiële aard, zoals maatregelen over het 
niveau van de hypotheekschuld in verhouding tot de waarde van de woning of van de schuldaflossing 
ten opzichte van het inkomen. op aanbeveling van de Bank kunnen de laatstgenoemde maatregelen 
door de regering worden geactiveerd.

Luc Coene 

Gouverneur
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De Bank zal handelen in overleg en hiertoe regelmatig met de andere nationale bevoegde 
overheidsinstanties en met de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) de 
ontwikkelingen die nadelig kunnen zijn voor de financiële stabiliteit bespreken. De Bank is bij 
wet ertoe gemachtigd, rechtstreeks of via die autoriteiten, nuttige informatie te verzamelen over 
instellingen die een macroprudentieel risico zouden kunnen inhouden.

Het macroprudentieel beleid heeft een sterke nationale dimensie, aangezien moet worden gekeken 
naar conjuncturele of structurele ontwikkelingen die de financiële stabiliteit in een bepaald land in 
gevaar zouden kunnen brengen. Dit rechtvaardigt het behoud van een ruime nationale autonomie. 
Maar de in de gemeenschappelijke markt vervatte verregaande financiële integratie – die in het 
eurogebied versterkt wordt door de monetaire unie en de bankenunie – heeft tot gevolg dat 
de systeemrisico’s grensoverschrijdend kunnen worden met als mogelijk resultaat wijdverbreide 
en zeer schadelijke besmettingseffecten. Hoewel het macroprudentieel beleid in het algemeen 
positieve externe effecten zou moeten genereren, kunnen af en toe negatieve grensoverschrijdende 
overloopeffecten ontstaan die van nabij zullen moeten worden gevolgd en geëvalueerd op het 
niveau van de EU.

Die synchronisatie zal een moeilijke opgave zijn. In de eerste plaats zijn de door de diverse EU-landen 
ingestelde organisatorische kaders vrij uiteenlopend, wat voortvloeit uit de institutionele kenmerken 
van de diverse lidstaten. Ten tweede zijn verscheidene EU-instanties betrokken bij die coördinatie : 
zowel het Europees Comité voor systeemrisico’s, de Europese Bankautoriteit, de Europese Centrale 
Bank (ECB) en de Europese Commissie zullen mede de uitwerking en de tenuitvoerlegging van 
macroprudentiële instrumenten in de EU bepalen. Die complexe structuur mag niet leiden tot 
inactiviteit. Hoewel de invoering van een ruim scala aan macroprudentiële maatregelen in de 
huidige omgeving minder dringend is dan in de periode voor de crisis, zijn er niettemin een aantal 
kwetsbaarheden of ontwikkelingen die de invoering van gerichte acties rechtvaardigen, waardoor 
de autoriteiten ervaring zullen kunnen opdoen bij het voeren van dat nieuwe beleid.

In België werden onlangs twee maatregelen ingevoerd. Gelet op de stijging van de vastgoedprijzen 
en de economische onzekerheid die de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers zouden 
kunnen aantasten, heeft de Bank besloten de risicogewichten van hypothecaire leningen – waarvan 
het niveau aanzienlijk lager was dan in de meeste buurlanden – op te trekken. Die additionele 
vereiste werd ingevoerd conform artikel 458 van de Capital Requirements Regulation (CRR) van 
de EU. Deze bevat de bepalingen waaronder een lidstaat nationale maatregelen kan nemen, zoals 
wijzigingen in risicogewichten, om veranderingen in de intensiteit van het risico te milderen. Zulke 
wijzigingen in risicogewichten kunnen onder meer ingezet worden tegen risico’s verbonden aan 
sterke prijsstijgingen in de residentiële of commerciële vastgoedsector.

Discussies over de noodzaak van de invoering van structurele hervormingen in de banksector 
hebben de Bank ertoe genoopt voor tradingactiviteiten boven een bepaalde drempel een extra 
kapitaalheffing op te leggen. Die doelgerichte maatregel werd ingevoerd conform artikel 103 van 
de Capital Requirements Directive (CRD), waarbij het is toegestaan specifieke macroprudentiële 
maatregelen toe te passen op instellingen met vergelijkbare risicoprofielen.

De instelling van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (GTM) zal een invloed uitoefenen op 
de omgeving waarin de Bank haar macroprudentieel beleid zal voeren. Vele van de instrumenten 
die hiertoe gebruikt kunnen worden, zullen immers ook door de ECB worden aangewend bij 
de uitoefening van haar nieuwe toezichtfunctie. Volgens de GTM-verordening en behoudens 
voorafgaande wederzijdse kennisgeving, kunnen zowel de nationale autoriteiten als de ECB 
additionele vereisten opleggen voor systemische doeleinden. Het overkoepelende principe is dat het 
niveau van de microprudentiële vereisten, indien nodig, kan worden opgetrokken om het ontstaan 
van systeemrisico’s te voorkomen, maar niet mag worden verlaagd, teneinde te beletten dat het 
gevoerde macroprudentiële beleid tot een versoepeling van de prudentiële regels leidt.
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Die gecoördineerde uitoefening van het macroprudentiële mandaat door de nationale autoriteiten 
en de ECB zal in overeenstemming moeten worden gebracht met, enerzijds, de autonomie van de 
ECB bij het toezicht op individuele kredietinstellingen en, anderzijds, de onafhankelijkheid van het 
monetair beleid. Tegelijkertijd zal de Bank verantwoording verschuldigd zijn voor de uitoefening 
van haar nieuwe opdracht. Zulks legt transparantieverplichtingen op die praktische gevolgen zullen 
hebben voor dit FSR. Met ingang van volgend jaar wordt het Financial Stability Review van de Bank 
een Jaarverslag, dat, conform het nieuwe artikel 28 van de organieke wet van de Bank, zal moeten 
worden bezorgd aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers in het kader van de 
opdracht van de Bank om bij te dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel.

Net als in deze publicatie, zal de hoofdcomponent van het toekomstige Financial Stability Report 
een grondig overzicht van de financiële stabiliteit in België bieden. Het zal de voornaamste oorzaken 
van risico’s en kwetsbaarheden in de bank- en verzekeringssector behandelen en toezien op de 
schokbestendigheid van de in België gevestigde grote betalings- en effectenafwikkelingsinfrastructuren, 
die sterk geïntegreerd zijn in het mondiale financiële stelsel.

Tegelijkertijd zal het nieuwe Verslag ook meer aandacht besteden aan het macroprudentieel beleid. 
De voornaamste activiteiten zullen aan de orde komen en er zal een evaluatie worden gemaakt van 
de toereikendheid van de macroprudentiële beleidskoers en van de effecten van de diverse genomen 
maatregelen, waarvan de eerste twee, namelijk inzake hypothecaire leningen en tradingactiviteiten, 
op dat ogenblik al ruim een jaar van kracht zullen zijn. Het rapport zal de door de Bank gevolgde 
strategie toelichten, alsook de intermediaire doelstellingen en de bij het kiezen en toepassen van de 
specifieke macroprudentiële instrumenten gehanteerde criteria. Indien zulks nuttig wordt geacht, 
kunnen die analyses de vorm aannemen van thematische artikelen, die reeds een vast onderdeel 
vormen van het huidige Financial Stability Review.

Als een voorbode van die toegenomen aandacht voor het macroprudentieel beleid, handelen 
verschillende thematische artikelen van deze publicatie over de beweegredenen of de voorwaarden 
voor dergelijk beleid. In een artikel wordt ingegaan op het algemene kader voor de activering van 
macroprudentiële instrumenten. Een ander artikel behandelt de recente ontwikkelingen inzake 
structurele bankhervormingen die de context vormde waarin strikte macroprudentiële beperkingen 
op tradingactiviteiten werden ingevoerd. In twee andere artikelen wordt in detail toegelicht waarom 
en hoe macroprudentiële instrumenten werden toegepast op de vastgoedsector.

Een ander artikel behandelt de factoren die aan de basis liggen van verschillen in de risicoparameters 
gebruikt door de Belgische banken in hun interne modellen voor bedrijfsleningen. De twee 
laatste artikels behandelen respectievelijk het oversight van financiële infrastructuren en recente 
ontwikkelingen in de post-trade dienstenomgeving in Europa.

Brussel, mei 2014
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Executive summary

1. overzicht

1.1 omgevingsfactoren

Tijdens de verslagperiode zijn de omstandigheden op 
de wereldwijde financiële markten verder verbeterd en 
kwam er een herstel van de economische groei in het 
eurogebied. Desalniettemin blijft de omgeving waarin 
de Belgische bank- en verzekeringssector zijn activiteiten 
ontplooit vrij uitdagend, aangezien de economische groei 
gematigd is en de rentetarieven zich in de buurt van een 
historisch dieptepunt bevinden. Tegen deze achtergrond 
besteedt de Bank in haar prudentieel toezicht bijzondere 
aandacht aan de analyse van de bedrijfsmodellen van de 
Belgische banken en verzekeringsondernemingen, tenein-
de te beoordelen of ze goed gewapend zijn om het hoofd 
te bieden aan de uitdagingen die voortvloeien uit de om-
gevingsfactoren alsook om te voldoen aan de nieuwe of 
toekomstige strengere regelgevingsvereisten in verschei-
dene belangrijke domeinen (Bazel III, Solvabiliteit II, MiFID, 
structurele bankhervormingen, enz...).

De activiteit in het eurogebied begon in de loop van 2013 
te herstellen, na een langdurige recessie die zes kwartalen 
aansleepte. Het herstel blijft echter broos, omdat macro-
economische onevenwichten die aan het licht kwamen 
door de crisis, nog niet volledig zijn weggewerkt. Toch 
is de tweedeling die heerste op het hoogtepunt van de 
overheidsschuldencrisis in het eurogebied tussen de kern-
economieën en de perifere economieën, gaandeweg aan 
het wegebben. Ierland knoopte opnieuw aan met groei in 
2013 als gevolg van de stabilisatie van de vastgoedmarkt, 
waardoor het land uit het financiële steunprogramma van 
€ 85 miljard kon stappen. Portugal en Spanje klommen 
vorig jaar eveneens uit de recessie, dankzij de uitvoer en 
de geleidelijke verbetering van de binnenlandse vraag. 
Spanje beëindigde zijn financiële steunprogramma – dat 

was toegespitst op de binnenlandse banksector – in no-
vember 2013 en Portugal stapte uit zijn steunprogramma 
in mei.

Het economische herstel, in combinatie met de grotere 
risicoappetijt van de beleggers, leidde tot een aanmer-
kelijke daling van de CDS-premies voor de banken- en 
overheidsschulden in het eurogebied, waardoor de medio 
2012 ingezette trend aanhield. Deze ontwikkeling werd 
mogelijk gemaakt door de belangrijke stappen die tijdens 
de verslagperiode werden gezet om de monetaire unie 
te voltooien. wat het bankentoezicht betreft, werd het 
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) opge-
richt, waardoor de ECB vanaf november 2014 recht-
streeks toezicht zal uitoefenen op de circa 130 grootste 
bankengroepen in het eurogebied. Samen met de voorbe-
reiding op de start van het GTM werden ook maatregelen 
getroffen om de integratie van de mechanismen voor 
financiële crisisbeheersing te verdiepen, met de goed-
keuring door het Europees Parlement in april 2014 van 
de Richtlijn betreffende het herstel en de afwikkeling van 
banken (BRRD), de oprichting van een Gemeenschappelijk 
Afwikkelingsmechanisme (SRM) en de overeenstemming 
over een Richtlijn betreffende de depositogarantiestelsels 
(DGSD).

De markten bleven echter sceptisch over de kwaliteit 
van de balansen van de banken van het eurogebied, in 
het licht van de hoge en nog toenemende percentages 
probleemleningen in een aantal landen. om het marktver-
trouwen te herstellen en om zich voor te bereiden op haar 
toekomstige toezichtfunctie, lanceerde de ECB daarom 
een uitgebreide beoordeling van het bankstelsel van het 
eurogebied. Deze diepgaande beoordeling van de grote 
banken van het eurogebied is nog aan de gang, maar 
heeft er reeds toe bijgedragen dat individuele banken 
maatregelen hebben getroffen die beogen meer poten-
tiële probleemleningen te erkennen en er voorzieningen 
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voor aan te leggen, en/of om hun kapitaalbuffers te 
versterken.

Hoewel de institutionele stappen naar de voltooiing van 
de monetaire unie hebben bijgedragen tot het herstel van 
het marktvertrouwen in de onomkeerbaarheid van de 
euro, werd de scherpe daling van de risicopremies sinds 
de zomer van 2012 ook mogelijk gemaakt door het pro-
gramma van rechtstreekse monetaire transacties (oMT) 
dat door de ECB werd goedgekeurd in de tweede helft 
van 2012, en dat erop gericht was de ontstane twijfels 
weg te nemen. Sindsdien zijn de spreads op overheids-
obligaties in het eurogebied aanzienlijk afgenomen, waar-
door de rendementen op overheidsobligaties in verschei-
dene perifere landen van het eurogebied de achterstand 
konden wegwerken op de rendementen in de kernlanden 
van het eurogebied, die tijdens de verslagperiode reeds 
tot historisch lage niveaus waren gezakt. Deze ontwik-
kelingen op de markten voor overheidsobligaties in het 
eurogebied werden tevens geschraagd door de verdere 
vooruitgang die door verscheidene crisislanden werd ge-
boekt bij het corrigeren van de resterende onevenwichten 
in hun economieën en financiële sectoren.

De ECB steunde deze aanpassingsprocessen in de eu-
rolanden via een aanhoudend accommoderende koers 
van het monetair beleid. Na het verschaffen van een 
forward guidance over de rentevoeten vanaf juli, werd 
het basisrentetarief van de ECB in november 2013 verder 
verlaagd met 25 basispunten tot 0,25 %. Mede dankzij 
deze beleidskoers bleven de gevolgen van de geleidelijke 
afbouw van de grootschalige activa-aankopen door de 
Amerikaanse Federal Reserve op de financiële markten 
van het eurogebied binnen de perken.

op lange termijn beschouwd, blijft het rendement op de 
tienjaars overheidsobligaties in de Verenigde Staten, het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland op een historisch laag 
niveau. Dit lage niveau van de rentetarieven leidt tot een 
intensievere zoektocht naar rendement door de beleg-
gers. Een lange periode van zeer lage rentetarieven kan 
een aantal risico’s voor de financiële stabiliteit inhouden 
als deze de basis zou leggen voor de ontwikkeling van 
nieuwe, onhoudbare kredietontwikkelingen of financiële 
zeepbellen. Lage rentetarieven tasten ook de rentabiliteit 
van de financiële instellingen aan, en verzwakken de prik-
kels om overtollige schulden af te bouwen. Tot dusver 
zijn er geen algemene en wijdverbreide tekenen van bui-
tensporige kredietontwikkelingen – als reactie op de lage 
rentetarieven – in de eurolanden. Vele nationale banksec-
toren focussen immers eerder op de verdere afbouw van 
balanstotalen en de kredietverlening aan niet-financiële 
sectoren blijft gematigd. De zoektocht naar rendement 
komt het duidelijkst tot uiting in de stijging van de prijzen 

voor financiële activa en – in een aantal landen – in de 
opwaartse druk op de huizenprijzen en/of de prijzen voor 
commercieel vastgoed.

In België is de groei van de bankkredieten aan huishou-
dens en niet-financiële vennootschappen verder vertraagd 
tijdens de verslagperiode. In het geval van de leningen aan 
de Belgische huishoudens volgt dit echter op een periode 
van sterke groei van de bancaire kredietverlening onder im-
puls van de hypothecaire leningen, waardoor de totale bru-
to schuldgraad van de Belgische huishoudens werd opge-
dreven tot 57,8 % bbp. Hoewel die schuldgraad nog steeds 
lager is dan in het eurogebied (64,5 % bbp), is de kloof 
tussen beide geslonken van meer dan 15 procentpunten in 
2005 tot minder dan 7 procentpunten. In dit verband moet 
tevens worden opgemerkt dat de hoge schuldgraad van de 
huishoudens in een aantal eurolanden heeft bijgedragen 
tot de grote onevenwichten die financiële crises hebben 
veroorzaakt en die momenteel worden teruggedrongen als 
gevolg van de processen van schuldafbouw.

Hoewel de geaggregeerde indicatoren voor de krediet-
kwaliteit van de Belgische huishoudens tot dusver nog niet 
wijzen op een verslechtering van de wanbetalingspercen-
tages op de recente vintages van hypothecaire leningen, 
hebben de Bank en internationale instellingen waaronder 
de ECB, het ESRB, de oESo en het IMF de aandacht ge-
vestigd op de potentiële risico’s die verbonden zijn aan 
de Belgische woning- en hypotheekmarkt, deels aan de 
hand van criteria die de over- of onderwaardering van de 
vastgoedprijzen meten. ondanks de recente aanscherping 
van een aantal kredietvoorwaarden voor de nieuwe pro-
ductie van hypothecaire leningen, is het mogelijk dat een 
omvangrijke groep kredietnemers de afgelopen jaren de 
looptijd en omvang van hun hypothecaire leningen en/
of hun aflossingsverplichtingen heeft opgevoerd tot een 
peil dat voor de banken een hoger risico op toekomstige 
kredietverliezen zou kunnen inhouden dan in het verleden 
het geval was. Tegen deze achtergrond, en gelet op het 
vrij grote aandeel van de binnenlandse hypothecaire lenin-
gen in de balansen van de Belgische kredietinstellingen, 
achtte de Bank het gerechtvaardigd om enkele pruden-
tiële maatregelen te treffen om de schokbestendigheid 
van de banken te vergroten en het concentratierisico te 
verminderen. Deze maatregelen – die uitvoeriger worden 
beschreven in de samenvatting van het thematische artikel 
“De Belgische vastgoedmarkt : recente ontwikkelingen en 
prudentiële maatregelen” – omvatten : een opslagfactor 
(add-on) van 5 procentpunten op de reglementaire risi-
cogewichten voor Belgische hypothecaire leningen voor 
de banken die gebruik maken van een intern model om 
de minimumkapitaalvereisten voor deze portefeuille te 
berekenen ; een horizontale analyse van deze interne ri-
sicomodellen ; en een verzoek aan alle kredietinstellingen 
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om een zelfbeoordeling te maken van hun naleving van 
twee recente EBA-adviezen met betrekking tot hypothe-
caire leningen.

1.2 Banksector

ondanks de nog steeds uitdagende omgevingsfactoren is 
de Belgische banksector erin geslaagd zijn rentabiliteit in 
2013 te verbeteren, met een toename van het rendement 
op het eigen vermogen van 3 % in 2012 tot 5,9 % in 
2013. Aangezien het boekhoudkundig eigen vermogen 
stabiel bleef op circa € 56 miljard, was deze verbetering 
te danken aan de verdubbeling van het nettoresultaat van 
de banksector, van € 1,6 miljard in 2012 tot € 3,3 miljard 
het afgelopen jaar.

De belangrijkste onderliggende factor voor de verbeterde 
rentabiliteit in 2013 was de toename van de niet-rente-
inkomsten van de Belgische banksector, doordat de sterke 
prestaties van de financiële markten in 2013 de banken 
in staat stelden om kapitaalwinsten op obligaties te rea-
liseren en positieve resultaten te boeken op wisselkoers-
verschillen voor een bedrag van iets meer dan € 2 miljard. 
De netto-inkomsten uit provisies en commissies bleven in 
de buurt van de niveaus van de afgelopen jaren. De netto 
rente-inkomsten, de belangrijkste bron van de bedrijfsin-
komsten, gaven voor het tweede jaar op rij terrein prijs, en 
zakten van € 13,6 miljard in 2012 naar € 13,3 miljard in 
2013. De belangrijkste verklarende factor voor deze druk 
op de netto rente-inkomsten is het volume-effect, dat 
sinds 2009 wordt gekenmerkt door een afname van het 
uitstaande bedrag aan rentedragende activa en passiva, 
voornamelijk als gevolg van de inkrimping van de balans 
van de vier belangrijkste banken. De lage rentevoeten 
wegen echter eveneens op de netto rente-inkomsten, 
aangezien de lage rente de structurele marges drukt die 
de kredietinstellingen traditioneel behalen op zeer goed-
kope financieringsbronnen, zoals zichtdeposito’s en in 
mindere mate spaardeposito’s. In een context van lage 
rente worden de leningen en effecten die vervallen immers 
herbelegd tegen rendementen die heel wat lager zijn dan 
de vervallende contractuele rentevoeten, wat resulteert in 
een geleidelijke afname van het gemiddelde rendement op 
de portefeuilles van leningen en obligaties. Dit herbeleg-
gingsrisico in een klimaat van lage rente zal waarschijnlijk 
nog enige tijd aanhouden. En doordat de rentevergoeding 
voor zicht- en spaardeposito’s reeds een uitermate laag 
niveau heeft bereikt, zullen de banken steeds meer moeite 
hebben om dit deels te compenseren door hun financie-
ringskosten te verlagen.

De neerwaartse druk op de belangrijkste inkomsten-
bronnen en – meer in het algemeen – een kleinere 

inkomstenbasis als gevolg van de herstructurering van de 
bedrijfsactiviteiten, hebben talrijke Belgische banken ertoe 
aangezet om nieuwe kostenbesparingsprogramma’s door 
te voeren. Die zijn erop gericht de kostenstructuur beter af 
te stemmen op de bedrijfsmodellen en de uitdagende om-
gevingsfactoren. In 2013 slaagde de Belgische banksector 
erin de kosten-inkomstenverhouding terug te dringen tot 
62,5 %. In vergelijking met de andere Europese banksecto-
ren worden de Belgische banken echter nog steeds geken-
merkt door een vrij hoge kosten-inkomstenverhouding.

Een andere belangrijke kostenfactor voor de banken zijn 
de kredietverliezen op leningen en andere activa. De 
totale waardeverminderingen en voorzieningen beliepen 
€ 2,95 miljard in 2013, een toename met € 0,3 miljard 
in vergelijking met het niveau van het jaar voordien. Het 
grootste gedeelte van deze waardeverminderingen en 
voorzieningen (€ 2,3 miljard) was toe te schrijven aan 
(potentiële) kredietverliezen op de leningenportefeuille. De 
verliesratio op leningen, die de nettostroom van waarde-
verminderingen op leningen en vorderingen vergelijkt met 
het uitstaande bedrag aan dergelijke leningen, steeg van 
30 basispunten in 2012 tot 36 basispunten in 2013, wat 
nog vrij dicht aanleunt bij het historische gemiddelde van 
deze indicator. Naast een aantal eenmalige transacties, die 
anticipeerden op de door de ECB uitgevoerde activakwali-
teitsbeoordeling of betrekking hadden op de nieuwe tech-
nische normen van de EBA voor dubieuze vorderingen en 
forbearance, weerspiegelde deze ontwikkeling de aanhou-
dende kredietverliezen in Belgische en buitenlandse porte-
feuilles als gevolg van de zwakke economische omgeving.

Tijdens de verslagperiode kromp het balanstotaal van de 
Belgische banksector opnieuw, namelijk van € 1 049 mil-
jard eind 2012 tot € 961 miljard eind 2013. Net als in 2012 
was dit voornamelijk toe te schrijven aan het slinkende vo-
lume aan derivaten (gemeten tegen marktwaarde) aan de 
actief- en passiefzijde, als gevolg van het effect van zowel 
renteontwikkelingen op de marktwaarde van deze posities 
als van eenmalige transacties en onderliggende ontwik-
kelingen in de bankactiviteiten die het totale geboekte 
bedrag van dergelijke posities in de geconsolideerde reke-
ningen, verminderde.

Voor het overige is de samenstelling van de activa of pas-
siva niet aanmerkelijk veranderd tijdens de verslagperiode. 
De reglementaire liquiditeits- en solvabiliteitsratio’s zijn 
aldus ruim binnen de reglementaire minimumvereisten 
gebleven, met een liquiditeitsstresstest-ratio van 76 % en 
een ratio voor het kernvermogen (Tier I) van 16,4 %.

Banken die gebruik maken van een intern risicomodel om 
hun minimumkapitaalvereisten voor Belgische hypothecaire 
leningen te berekenen moeten, sinds het laatste kwartaal 
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van 2013 een opslagfactor van 5 procentpunten toepassen 
op hun eigen berekeningen van de risicogewichten. Deze 
aanvullende risicogewogen activa (risk-weighted assets of 
RwA’s) komen overeen met een stijging van de minimum-
kapitaalvereisten met ongeveer € 600 miljoen. Hoewel de 
geaggregeerde RwA’s van de Belgische banksector terug-
liepen van € 352,7 miljard eind 2012 tot € 339,4 miljard 
in 2013, nam het gemiddelde risicogewicht van activa, 
berekend door de RwA’s te delen door de totale activa, 
toe in het vierde kwartaal, als een rechtstreeks gevolg 
van de invoering van de bovengenoemde opslagfactor op 
Belgische hypothecaire leningen. Deze toename deed zich 
voor bij de vier grootste kredietinstellingen, alsook bij de 
drie andere banken die interne risicomodellen gebruiken 
die onderworpen zijn aan de opslagfactor.

In haar prudentieel toezicht besteedt de Bank bijzondere 
aandacht aan de analyse van de bedrijfsmodellen van de 
banken, teneinde te beoordelen of ze goed gewapend 
zijn om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die 
voortvloeien uit de omgevingsfactoren alsook om te vol-
doen aan de toekomstige strengere regelgevingsvereisten 
in verscheidene belangrijke domeinen (Bazel III, MiFID, 
structurele bankhervormingen, enz...). Deze uitdagingen 
volgen op een periode waarin sommige van de grootste 
financiële instellingen in België hun activiteiten en balan-
sen ingrijpend moesten herstructureren als reactie op de 
kwetsbaarheden die aan het licht waren gebracht door de 
wereldwijde financiële crisis meer dan 5 jaar geleden, en 
vaak als onderdeel van de afspraken die met de Europese 
Commissie werden gemaakt met betrekking tot de te ne-
men corrigerende maatregelen in ruil voor de ontvangen 
staatssteun. Deze analyse van de bedrijfsmodellen ver-
schaft de toezichthouder een instrument waarmee deze 
in een vroeg stadium de situaties en acties kan bepalen 
die het voortbestaan of de algemene financiële stabiliteit 
van de instelling in gevaar zouden kunnen brengen. Door 
een prospectieve en proactieve houding aan te nemen, 
wordt de analyse gebruikt om de weerslag van belangrijke 
ontwikkelingen in de operationele of reglementaire om-
geving op de verschillende activiteiten van de instellingen 
en op hun rentabiliteit te beoordelen. De analyse van het 
bedrijfsmodel past tevens in het kader van denkoefenin-
gen over de toekomstige structuur van de Belgische ban-
caire markt, gelet op, enerzijds, de mogelijkerwijs scher-
pere concurrentie doordat een aantal grote banken zich 
op hun Belgische thuismarkt terugtrekken en terugkeren 
naar hun traditionele bankactiviteiten en, anderzijds, de 
herbeoordeling door een aantal buitenlandse banken van 
hun aanwezigheid op de Belgische bancaire markt.

De omzetting van de zogeheten Capital Requirements 
Directive (CRD IV) in de Belgische wetgeving door middel 
van de bankwet van 25 april 2014, ging gepaard met 

de ten uitvoerlegging van een aantal opties die door de 
zogenoemde Capital Requirements Regulation (CRR) aan 
het eigen goeddunken van de lidstaten en de nationale 
bevoegde autoriteiten worden overgelaten. Deze bank-
wet loopt tevens vooruit op een aantal bepalingen van 
de EU-richtlijn betreffende het herstel en de afwikkeling 
van kredietinstellingen en voorziet in een structurele her-
vorming die het beperken van risicovol gedrag bij banken 
door middel van tradingactiviteiten beoogt. Deze bepa-
lingen worden aangevuld met voorzieningen omtrent go-
vernance en beloningsbeleid en met beleidsmaatregelen 
gericht op het vergroten van de kans dat de activa op de 
balansen zullen volstaan om de depositoverplichtingen te 
dekken in geval van een faillissement, zodat een minimaal 
beroep moet worden gedaan op de depositogarantie-
stelsels of op het geld van de belastingbetalers. In dit 
opzicht zal een voorrangsregel voor deposanten worden 
ingevoerd, die verband houdt met de rangorde van te-
rugbetaling van schuldeisers in geval van een faillissement 
van een bank. De bankwet bevat tevens de bepaling, die 
verder dient omgezet te worden in uitvoeringsmaatrege-
len, dat de banken een minimumbedrag aan eigen ver-
mogen of passiva moeten aanhouden dat het voorwerp 
kan uitmaken van een bail-in, teneinde te vermijden dat 
een beroep moet gedaan worden op het geld van de be-
lastingbetaler in geval van een faillissement van een bank.

1.3 Verzekeringssector

In 2013 realiseerde de Belgische verzekeringssector een 
nettowinst van € 1,4 miljard, terwijl die in 2013 nog 
€ 2,4 miljard bedroeg. Deze twee jaren van positieve 
nettowinst volgden op verscheidene jaren van lage 
nettowinst of zelfs verlies, als gevolg van de wereld-
wijde financiële crisis. De afname van de rentabiliteit in 
2013 was het gevolg van een even sterke afname met 
€ 0,6 miljard in het technisch resultaat van de levensver-
zekeringsactiviteiten (van € 1,2 miljard naar € 0,6 miljard 
in 2013) en in het niet-technisch resultaat (naar een tekort 
van € 0,4 miljard). Het technisch resultaat van de niet-
levensverzekeringssector steeg van € 1,0 miljard in 2012 
naar € 1,2 miljard, onder impuls van een verdere toename 
van de niet-levensverzekeringspremies (die aandikten 
met 2,6 % tot € 11,1 miljard) en een stabilisatie van de 
gecombineerde ratio rond 100 %. De niet-levensverzeke-
ringsactiviteiten bleven aldus net als in de afgelopen jaren 
sterke resultaten neerzetten, zoals aangetoond door de 
aanhoudende toename van de rentabiliteit sinds 2008.

In scherpe tegenstelling tot de verdere toename van de 
niet-levensverzekeringspremies, zijn de levensverzeke-
ringspremies vorig jaar zeer sterk teruggelopen, namelijk 
van € 20,7 miljard in 2012 tot € 15,8 miljard in 2013. 
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Deze sterke afname is toe te schrijven aan het klimaat 
van lage rente en aan de verhoging, vanaf 1 januari 2013, 
van een belasting op nieuwe levensverzekeringspremies 
van 1,1 % naar 2 %. Indien de lage rente aanhoudt, zou 
dit structureel kunnen wegen op de nieuwe volumes van 
levensverzekeringsproducten die Belgische verzekerings-
ondernemingen zullen kunnen verkopen, en uiteindelijk 
op hun rentabiliteit als de kostenstructuren niet aan de 
verminderde omzet worden aangepast.

In overeenstemming met het prudentieel kader van 
Solvabiliteit I, wordt bij de berekening van de regle-
mentaire solvabiliteitsmarge momenteel geen rekening 
gehouden met het effect van de lagere rentetarieven op 
de geactualiseerde waarde van de verplichtingen van de 
verzekeringsondernemingen ten aanzien van de verzeke-
ringnemers. onder het toekomstige prudentiële kader, 
Solvabiliteit II, zal dit anders zijn, aangezien zowel de ac-
tiva als de passiva zullen worden berekend op een markt-
conforme waarderingsgrondslag. wat de verzekerings-
overeenkomsten op lange termijn betreft, bijvoorbeeld de 
levensverzekeringen of invaliditeitsverzekeringen, kunnen 
rentewijzigingen dan een belangrijke weerslag hebben 
op de economische waarde van de balans, aangezien 
de eventuele langetermijnverplichtingen doorgaans een 
langere looptijd hebben dan de daartegenoverstaande 
financiële beleggingen. Door een ruimere benadering op 
basis van de economische waarde te hanteren om de ka-
pitaaltoereikendheid van de verzekeringsondernemingen 
te beoordelen, zal het Solvabiliteit II-kader beogen de uit-
dagingen met betrekking tot de waardering van de activa 
en passiva en de mogelijke effecten op de volatiliteit van 
het eigen vermogen beter te weerspiegelen.

Terwijl de levens- en niet-levensverzekeringsactiviteiten 
voor verschillende uitdagingen staan in hun convergentie 
naar de Solvabiliteit II-normen, verschillen ze thans ook 
ten aanzien van het huidige niveau van de reglementaire 
solvabiliteitsmarges. In de niet-levensverzekeringsactivitei-
ten is de vereiste marge in de afgelopen 20 jaar vrij stabiel 
geweest, en overtrof het beschikbaar reglementair eigen 
vermogen deze marge met een factor van minstens 2,5. 
In de levensverzekeringsactiviteiten nam de vereiste marge 
sterk toe tussen 1995 en 2010, waardoor een gelijktijdige 
toename van het reglementair eigen vermogen nodig 
was om de reglementaire solvabiliteitsmarge stabiel te 
houden. In 2008 en 2009 lijkt de herkapitalisatie door een 
aantal Belgische verzekeringsondernemingen aldus vooral 
te zijn gebruikt om het reglementair eigen vermogen voor 
de levensverzekeringsactiviteiten te versterken. Toch was 
dit niet voldoende om de algemene negatieve trend van 
de reglementaire solvabiliteitsmarge tot staan te brengen, 
aangezien bijkomende, crisisgerelateerde verliezen in de 
periode 2010-2011 en een verdere gematigde stijging van 

de vereiste marge de reglementaire solvabiliteitsmarge 
sinds 2010 onder 200 % hebben gehouden. Een terug-
keer naar een hogere rentabiliteit, na belastingen, in de 
levensverzekeringsactiviteiten zou daarom nodig kunnen 
zijn om de kapitaalbuffers in de levensverzekeringsactivi-
teiten opnieuw te versterken.

Het uitstaande bedrag aan levensverzekeringspolissen met 
gewaarborgd rendement en het peil van die gewaarborg-
de rendementen zijn uiterst belangrijke risicoparameters 
voor de verzekeringsondernemingen ingeval de rente op 
risicovrije beleggingen tot een bijzonder laag niveau zakt, 
zoals recentelijk het geval was. Tijdens de jaren negentig 
boden de verzekeringsondernemingen hun klanten vaak 
een gewaarborgd rendement van 4,75 % aan, wat het 
wettelijk plafond was tot eind juni 1999. In juli 1999 werd 
dit plafond verlaagd tot 3,75 %. Bij uittreding uit een 
aanvullend pensioenplan zijn de ondernemingen volgens 
de huidige wetgeving verplicht een minimumrendement 
van 3,25 % te waarborgen op de werkgeversbijdragen en 
van 3,75 % op de werknemersbijdragen. Terwijl de renta-
biliteit van de verzekeringsovereenkomsten die dergelijke 
rendementen waarborgden, werd uitgehold toen de lan-
getermijnrente onder die niveaus begon te dalen, heeft 
de sector die ongunstige structuur geleidelijk gecorrigeerd 
door verzekeringscontracten aan te bieden met gewaar-
borgde rendementen die beter aansluiten bij het niveau 
van de risicoloze tarieven, en die clausules bevatten die 
voorzien in een rendementsherziening op basis van de 
veranderende marktomstandigheden. Bovendien bepalen 
sommige overeenkomsten dat de waarborg beperkt is 
in de tijd, en dat op het einde van die periode de con-
tractuele reserve (d.w.z. het bedrag van de opgebouwde 
spaargelden) technisch wordt beschouwd als een nieuwe 
premie met een gewaarborgde rente die in overeenstem-
ming is met de heersende marktomstandigheden. Al 
deze maatregelen hebben bijgedragen tot een verlaging 
van het gemiddelde gewaarborgde rendement op tak 
21-overeenkomsten van 4,5 % eind 1999 tot 3,22 % eind 
2010, 3,17 % eind 2011 en 3,12 % eind 2012.

Als de gegevens over de gewaarborgde rendementen 
worden geanalyseerd op basis van de verdeling van deze 
rendementen over de verschillende contracten, dan blijkt 
dat de in het verleden gesloten overeenkomsten die nog 
steeds een gewaarborgd rendement van meer dan 4,5 % 
bieden, eind 2012 goed waren voor € 30,2 miljard, of 
circa 18 % van de inventarisreserves. De meeste van die 
overeenkomsten (€ 26,9 miljard) boden een nominaal 
rendement van 4,75 %, het wettelijke maximum voor 
dat type van overeenkomst tot juni 1999. Met reser-
ves van € 34,7 en € 10,2 miljard vertegenwoordigen 
de overeenkomsten met een gewaarborgd rendement 
van respectievelijk 3,25 % en 3,75 % ook aanzienlijke 
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bedragen aan levensverzekeringsverplichtingen met ge-
waarborgd rendement. De verplichtingen in deze beide 
categorieën omhelzen het grootste deel van de tak 
21-groepsverzekeringsovereenkomsten, omdat de verze-
keringsondernemingen – onder druk van de concurrentie 
– in deze groepsverzekeringspolissen vaak een gewaar-
borgd rendement aanboden in overeenstemming met de 
minimumpercentages die bedrijven met groepsverzeke-
ringspolissen krachtens de wet op het aanvullend pensi-
oenstelsel (tweede pensioenpijler) moeten garanderen op 
de werkgevers- en werknemersbijdragen (respectievelijk 
3,25 % en 3,75 %). Dit verklaart grotendeels waarom de 
inventarisreserves voor groepsverzekeringen die overeen-
stemmen met groepsverzekeringscontracten van 3,25 % 
en 3,75 %, tussen 2011 en 2012 verder zijn toegenomen. 
Bij de individuele verzekeringen zijn de inventarisreserves 
gekoppeld aan overeenkomsten met een gewaarborgd 
rendement van meer dan 3 % evenwel afgenomen met 
8 % ten voordele van overeenkomsten met een lager 
rendement in de buurt van 2 %. Zo zijn met name de 
inventarisreserves van individuele overeenkomsten met 
een gewaarborgd rendement van 4,75 % tussen eind 
2011 en eind 2012 afgenomen met 17 %, en beliepen ze 
€ 15,1 miljard eind 2012.

om zichzelf te beschermen tegen de effecten van de 
lage rentevoeten op de rentabiliteit van levensverze-
keringscontracten met een gewaarborgd rendement, 
moeten de verzekeringsondernemingen een aanvullende 
voorziening aanleggen voor overeenkomsten waarvan 
het gewaarborgd rendement tien basispunten hoger ligt 
dan de zogenaamde knipperlichtrente, die is vastgesteld 
op 80 % van het gemiddelde rendement op tienjaars 
overheidsobligaties op de secundaire markt over de afge-
lopen vijf jaar. De verzekeringsondernemingen mogen de 
bedragen die aan deze voorziening worden toegewezen, 
spreiden over een periode van maximum tien jaar. De 
knipperlichtrente voor deze aanvullende voorziening, die 
jaarlijks wordt berekend door de toezichthouder, bedroeg 
2,72 % eind 2013. Eind 2012 beliepen de gecumuleerde 
aanvullende voorzieningen die de Belgische verzekerings-
ondernemingen in dit kader hadden aangelegd, € 3 mil-
jard. De inkomsten uit de overeenstemmende activa van 
deze voorziening worden gevoegd bij de inkomsten die 
worden gegenereerd door de dekkingswaarden van de 
levensverzekeringsvoorziening, zodat het in de overeen-
komst beloofde rendement beter wordt gewaarborgd.

Een circulaire van september 2006 stelde de verzeke-
ringsondernemingen vrij van de verplichting om die 
aanvullende reserve voor renterisico aan te leggen als ze 
konden aantonen dat de financiële stromen die door hun 
dekkingswaarden worden gegenereerd, de in hun verze-
keringsovereenkomsten aangegane verbintenissen zullen 

dekken. In overeenstemming met een aanbeveling van 
het Internationaal Monetair Fonds heeft de Bank echter 
de toepassing van die circulaire in 2013 opgeschort om 
twee belangrijke redenen. De eerste reden heeft te maken 
met het huidige economische klimaat, dat laat vermoeden 
dat het lage rentepeil nog lang zal aanhouden, zowel op 
de Belgische kapitaalmarkt als op de swapmarkt in euro. 
De tweede reden is de behoefte om een mechanisme 
op te zetten dat nauwer aansluit bij de principes van de 
toekomstige toezichtsregeling die zal worden ingevoerd 
wanneer de Solvabiliteit II-Richtlijn wordt omgezet.

2. Thematische artikelen

2.1  Macroprudentieel beleid in de 
banksector : kader en instrumenten

In de nasleep van de financiële crisis werd het regelge-
vingskader van het financiële stelsel ingrijpend hervormd. 
Deze aanpassingen hebben tot doel een structuur op te 
zetten die de financiële stabiliteit beter kan waarborgen. 
wat de microprudentiële regelgeving betreft, introduceert 
het Bazel III-kader nieuwe vereisten met betrekking tot 
de solvabiliteits- en liquiditeitsnormen voor de individuele 
instellingen, die erop gericht zijn het verliesabsorptiever-
mogen van de sector te verbeteren. Daarnaast werd een 
globaal macroprudentieel beleid met betrekking tot het 
financiële stelsel als geheel als een noodzakelijke voor-
waarde beschouwd om het systeemrisico in te dammen. 
onder systeemrisico wordt daarbij verstaan het risico 
van verstoringen in de verlening van financiële diensten 
dat wordt veroorzaakt door een beschadiging van het 
financiële stelsel als geheel of delen daarvan, die op haar 
beurt ernstige negatieve gevolgen kan hebben voor de 
reële economie.

Het waarborgen van de financiële stabiliteit omhelst 
twee hoofdtaken voor het macroprudentieel beleid. In 
de eerste, cyclische dimensie tracht het beleid de ontwik-
keling (over een zekere periode) van systemische kwets-
baarheden in te dijken door buffers aan te leggen die de 
gevolgen van geaggregeerde systeemschokken opvangen 
en die de kredietverlening aan de economie tijdens een 
economische neergang helpen in stand te houden. In 
de tweede dimensie beoogt het beleid structurele sys-
teemrisico’s te beheersen die voortvloeien uit kwetsbaar-
heden zoals de onderlinge verbanden tussen financiële 
intermediairs, de concentratie van de risicoblootstellingen 
van de instellingen en de cruciale rol die zij spelen op 
belangrijke markten, die hen te belangrijk kan maken om 
hen failliet te laten gaan. Een doeltreffend macropruden-
tieel beleid om deze taken te vervullen, vereist adequate 
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macroprudentiële autoriteiten met duidelijk omlijnde 
doelstellingen, bevoegdheden en instrumenten.

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van het 
macroprudentieel kader in Europa (met de oprichting 
van het Europees Comité voor Systeemrisico’s en het 
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme) en België. In 
België heeft het Federaal Parlement het mandaat voor het 
macroprudentieel beleid verleend aan de Nationale Bank 
van België. Binnen dit nieuwe institutionele kader zal de 
Bank – als onderdeel van haar ruimere opdracht om bij te 
dragen aan de stabiliteit van het financiële stelsel – ver-
antwoordelijk zijn voor de opsporing, monitoring en fol-
low-up van het ontstaan van systeemrisico’s, met inbegrip 
van het nemen van beleidsmaatregelen wanneer dit pas-
send wordt geacht. De huidige wetgeving verleent aan de 
Bank uitdrukkelijk macroprudentiële bevoegdheden. Deze 
bevoegdheden hebben betrekking op het inwinnen van 
vertrouwelijke informatie uit de niet-gereguleerde sector, 
de controle over de macroprudentiële instrumenten zoals 
de aanvullende kapitaal- en liquiditeitsvereisten waarin is 
voorzien in de Europese en nationale wetgeving, en de 
mogelijkheid om “comply or explain”-aanbevelingen te 
richten aan de desbetreffende autoriteiten als de vereiste 
maatregelen (bijvoorbeeld in verband met het opleggen 
van grenzen aan de verhouding van het bedrag van een 
lening ten opzichte van de waarde van het onderpand of 
het bedrag van de schuldaflossing ten opzichte van het 
inkomen) buiten de bevoegdheid van de Bank vallen.

Met al deze nieuwe bevoegdheden in het achterhoofd, 
heeft de Bank een specifiek intern organisatorisch kader 
ontwikkeld dat berust op verschillende interne structuren. 
De organisatorische structuur zorgt ervoor dat de risico-
analyses worden besproken in verschillende departemen-
ten en op verschillende niveaus, zodat rekening wordt ge-
houden met uiteenlopende inschattingen. Aangezien deze 
structuur parallel is met de structuur die is opgezet op het 
niveau van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, 
zal ze bovendien de samenhang garanderen en de coördi-
natie vergemakkelijken met de Europese autoriteiten, met 
inbegrip van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme 
en het Europees Comité voor Systeemrisico’s.

2.2 Structurele bankhervormingen

Een van de unieke kenmerken van de crisis die uitbrak in 
2007-2008, was de centrale rol die werd gespeeld door 
complexe financiële producten, die vaak verband hielden 
met de tradingactiviteiten van de banken. De omvang 
en diepgang van de crisis, in combinatie met massale 
bail-outs van banken, leidden tot een uitgebreid interna-
tionaal pakket regelgevende hervormingen. Hoewel deze 

hervormingen de schokbestendigheid van de banken 
en van het financiële stelsel zullen verbeteren, hebben 
verscheidene waarnemers gesteld dat nog een aanvul-
lende stap moet worden gezet, namelijk het opleggen van 
structurele bankhervormingen, die een ruime waaier van 
maatregelen kunnen omvatten. Deze kunnen variëren van 
een volledig verbod op bepaalde activiteiten door de ban-
ken tot de instelling van limieten op de omvang van be-
paalde activiteiten of nog het afzonderen van specifieke 
activiteiten in verschillende rechtspersoonlijke structuren.

De steun voor structurele hervormingen berust op het ar-
gument dat bankrisico’s en complexiteit kunnen toenemen 
wanneer aan de banken wordt toegestaan dat ze commer-
ciële en tradingactiviteiten combineren. Hoewel trading-
activiteiten zeer risicovol zijn, worden zij ook gekenmerkt 
door een grote verscheidenheid. Sommige tradingactivi-
teiten zijn risicovoller dan andere, en een aantal – zoals 
deze verbonden aan market making en het aanbieden van 
indekkingsinstrumenten aan klanten – zijn duidelijk gun-
stig voor de reële economie, terwijl andere, zoals handel 
voor eigen rekening, dat niet zijn. ongelukkigerwijs is het 
onderscheid tussen handel voor eigen rekening en andere 
tradingactiviteiten soms moeilijk te maken in de praktijk, 
hetgeen heeft geleid tot aanzienlijke verschillen tussen 
landen in de uitwerking van structurele hervormingen.

Verscheidene landen, waaronder België, hebben struc-
turele hervormingen voorgesteld. In dit artikel worden 
de voorgestelde structurele hervormingen van de ver-
schillende landen vergeleken, waarbij de verschillen in 
kenmerken van de voorstellen worden besproken, hun 
implicaties worden geanalyseerd en hun mogelijke kosten 
en onbedoelde gevolgen worden bekeken. Het artikel 
beschrijft ook de Belgische structurele hervormingsmaat-
regelen die werden opgenomen in de nieuwe bankwet 
en die hun oorsprong vonden in de beleidsaanbevelingen 
die werden geformuleerd in twee rapporten van de Bank : 
een tussentijds rapport over structurele bankhervormin-
gen in België, gepubliceerd in juni 2012 ; en een eindrap-
port, gepubliceerd in juli 2013.

De geformuleerde doelstellingen voor de structurele her-
vormingen zijn talrijk, en behelzen het afschaffen van de 
depositogarantiesubsidie voor het investeringsbankieren, 
het verbeteren van de afwikkelbaarheid van de banken 
door de complexiteit te verminderen, het indijken van 
de besmetting van retailactiviteiten door risicovolle tra-
dingactiviteiten, het beperken van de risiconeming door 
de banken, en het beperken van het eventuele risico 
dat een bankfaillissement moet worden gedragen door 
de belastingbetalers. Daarom werd in België een brede 
aanpak van de structurele hervormingsmaatregelen ge-
volgd om ertoe bij te dragen dat de doelstellingen van 
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de structurele hervormingen worden verwezenlijkt en om 
meerdere verdedigingslinies op te werpen ten aanzien van 
de uitdagingen die gepaard gaan met de tenuitvoerleg-
ging. De Belgische structurele hervormingsmaatregelen 
omvatten een kapitaalopslag op de tradingactiviteiten 
van de banken boven een bepaalde drempel, een verbod 
op handel voor eigen rekening door de banken, en een 
verplichting voor de banken om een reeks tradingactivitei-
ten die mogelijk verband houden met handel voor eigen 
rekening, terug te schroeven of over te hevelen naar een 
afzonderlijke handelsentiteit.

2.3  De Belgische hypotheekmarkt : 
recente ontwikkelingen en prudentiële 
maatregelen

Dit artikel overloopt de recente ontwikkelingen in de 
Belgische hypotheekmarkt, alvorens de drie prudentiële 
maatregelen voor te stellen die de Bank eind vorig jaar 
heeft genomen om de schokbestendigheid van de markt 
en van de kredietinstellingen met de grootste blootstel-
lingen aan Belgische hypotheekleningen te versterken.

Een eerste deel documenteert de ontwikkeling van de 
kredietvoorwaarden die worden toegepast op nieuwe 
hypotheekleningen, uitgaande van hetzelfde type van 
kwantitatief onderzoek naar de binnenlandse portefeuil-
les van hypotheekleningen van 16 Belgische banken dat 
werd gehanteerd voor een soortgelijk thematisch artikel in 
het Financial Stability Review van 2012. De belangrijkste 
conclusie van dat artikel was dat meer waakzaamheid 
van zowel de banken als de autoriteiten geboden was 
om te zorgen voor een blijvende toepassing van voldoen-
de voorzichtige kredietvoorwaarden en een passende 
doorberekening van de risico’s in de tarieven van alle 
nieuwe hypotheekleningen. Ten einde de huidige hoge 
activakwaliteit van de Belgische hypotheekportefeuilles te 
handhaven riep het artikel tevens op om, waar nodig, de 
kredietvoorwaarden aan te scherpen.

Naar aanleiding van deze beleidsboodschap uit het artikel 
van 2012, maakte de Bank in de tweede helft van 2012 
en in 2013 een nieuwe inventaris op van de hypotheek-
portefeuilles van de 16 Belgische banken, waarbij ze 
bijzondere aandacht besteedde aan analyses van de wijze 
waarop de mogelijke risico’s die gepaard gaan met hy-
pothecaire leningen, in aanmerking worden genomen bij 
de berekening van de minimumkapitaalvereisten voor het 
kredietrisico volgens de regels van Pijler 1. Het onderzoek 
spitste zich vooral toe op de banken die een beroep doen 
op interne risicomodellen om de minimale reglementaire 
kapitaalbuffers te berekenen die voor deze vorderingen 
vereist zijn, omdat deze berekeningen resulteren in 

risicogewichten (10 % gemiddeld) die heel wat lager zijn 
dan die welke worden toegepast in het kader van de ge-
standaardiseerde methode (35 %) van het Bazel II-kader.

De aan de hand van deze interne risicomodellen bere-
kende IRB-risicogewichten voor de Belgische hypotheek-
leningen zijn niet alleen veel lager dan die welke worden 
bepaald aan de hand van de standaardbenadering voor 
het berekenen van de minimumkapitaalvereisten voor 
het kredietrisico, maar vertonen ook grote verschillen 
tussen de instellingen onderling. Een meer gedetailleerde 
analyse heeft bevestigd dat deze verschillen tussen de in-
stellingen grotendeels kunnen worden toegeschreven aan 
verschillen in het risicoprofiel – en met name het relatieve 
belang van de riskantere subsegmenten – van de hypo-
theekportefeuilles van de verschillende banken in België. 
De analyse bevestigde de heterogeniteit tussen de kre-
dietvoorwaarden van de banken en het belang van deze 
voorwaarden bij het verklaren van het percentage van de 
daaruit voortvloeiende wanbetalingen in de portefeuilles. 
Zo bleek met name dat banken die doorgaans minder 
voorzichtige kredietvoorwaarden hanteren (leningen ver-
strekt aan meer risicovolle kredietnemers, met een hogere 
schuldaflossing ten opzichte van het inkomen) de banken 
waren met relatief hogere wanbetalingspercentages. De 
studie heeft ook aangetoond dat de verschillen in de 
IRB-risicogewichten en risicoparameters voor de Belgische 
hypotheekleningen tussen de individuele banken in grote 
lijnen in overeenstemming waren met de rangorde van 
het (relatieve) risicoprofiel van de bankportefeuilles.

Een andere belangrijke conclusie van het onderzoek was 
dat deze IRB-risicogewichten voor Belgische hypotheekle-
ningen doorgaans vrij laag zijn, en gemiddeld genomen 
lager dan in andere landen. Uit gegevens die werden 
verzameld door de Europese Bankautoriteit, blijkt dat het 
gemiddelde risicogewicht voor hypothecaire leningen in 
België behoorde tot de laagste van alle steekproeflanden, 
waarbij Zweden de laagste gewichten had. De Zweedse 
autoriteiten hebben in de loop van 2013 echter een maat-
regel goedgekeurd om een ondergrens van 15 % op dit 
risicogewicht toe te passen, en heeft recentelijk plannen 
aangekondigd om de ondergrens verder op te trekken 
naar 25 %. De buurlanden van België vertonen gemid-
delde risicogewichten van meer dan 10 % (tot maximum 
18 %). In navolging van de ontwikkelingen in Zweden, 
hebben ook Noorwegen en Zwitserland recentelijk maat-
regelen genomen om het gemiddelde risicogewicht van 
de IRB-banken voor binnenlandse hypotheekleningen op 
te trekken (tot en met 35 %, zoals in de gestandaardi-
seerde benadering).

Hoewel de geaggregeerde indicatoren voor de krediet-
kwaliteit van huishoudens tot dusver nog niet wijzen op 
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een verslechtering van de wanbetalingspercentages op 
de recente vintages van hypothecaire leningen, hebben 
de Bank en internationale instellingen waaronder de ECB, 
het ESRB, de oESo en het IMF de aandacht gevestigd op 
de potentiële risico’s die verbonden zijn aan de Belgische 
woning- en hypotheekmarkt, deels aan de hand van 
criteria die de over- of onderwaardering van de vastgoed-
prijzen meten. Indien de voorwaarden op de Belgische 
woningmarkt minder dynamisch zouden worden dan de 
afgelopen 15 jaar het geval was, zouden de risicovollere 
leningsegmenten in de uitstaande hypotheken voor de 
banken een bron van hoger-dan-verwachte kredietverlie-
zen kunnen worden. ondanks de recente aanscherping 
van een aantal kredietvoorwaarden voor de nieuwe pro-
ductie van hypothecaire leningen, is het mogelijk dat een 
omvangrijke groep kredietnemers de afgelopen jaren de 
looptijd en omvang van hun hypothecaire leningen en/
of hun aflossingsverplichtingen heeft opgevoerd tot een 
peil dat voor de banken een hoger risico op toekomstige 
kredietverliezen zou kunnen inhouden dan in het ver-
leden het geval was. Hier moet worden opgemerkt dat 
de interne risicomodellen gekalibreerd zijn op historische 
gegevens over kredietverliezen, zodat deze lage risicoge-
wichten in zekere mate kunnen worden verklaard door de 
afwezigheid van een grote crisis op de Belgische woning-
markt in het verleden en door de doorgaans uitbundige 
marktvoorwaarden van de afgelopen 15 jaar. De door 
de IRB-modellen berekende risicogewichten zijn aldus 
mogelijkerwijs te laag voor verliezen die zouden kunnen 
ontstaan in minder gunstige marktomstandigheden en als 
gevolg van de concretisering van risico’s die zijn ingebed 
in bepaalde subsegmenten van de Belgische hypotheek-
portefeuilles van de banken.

Tegen deze achtergrond, en in het licht van het vrij grote 
aandeel van de binnenlandse hypotheekleningen in de 
balansen van de Belgische kredietinstellingen, achtte 
de Bank het gerechtvaardigd om een aantal pruden-
tiële maatregelen te treffen om de weerbaarheid van 
de banken te versterken en het concentratierisico te 
verminderen.

De eerste maatregel die werd genomen in het laatste 
kwartaal van 2013, was macroprudentieel van aard, 
en voorzag in een forfaitaire verhoging met 5 procent-
punten van de risicowegingen die door de banken zelf 
worden berekend, maar uitsluitend voor banken die hun 
reglementaire minimumkapitaalvereisten voor Belgische 
hypotheekleningen berekenen volgens een IRB-model. 
Die maatregel is in werking getreden met het koninklijk 
besluit van 8 december 2013. Deze opslagfactor was niet 
van toepassing op banken die gebruik maken van de eer-
der genoemde standaardbenadering om hun kapitaalver-
eisten te berekenen. Als een bank die gebruik maakt van 

de IRB-benadering, een interne risicoweging van 10 % 
berekent voor Belgische hypothecaire leningen, vereist 
deze maatregel dat de minimumkapitaalvereisten worden 
berekend op basis van een risicoweging van 15 %. Zo is 
het gemiddelde risicogewicht van de IRB-banken effectief 
gestegen van circa 10 % eind 2012 tot nagenoeg 15 % 
eind 2013 als gevolg van de invoering van de opslagfac-
tor. De relatief bescheiden omvang van de opslagfactor 
leek passend, gelet op het doorgaans vrij voorzichtige 
beleid van de Belgische banken ten aanzien van de hypo-
thecaire leningen in het verleden, en het historisch lage 
percentage van de verliezen op dergelijke leningen. In het 
licht van het cyclische karakter van deze maatregel, zal de 
Bank de marktontwikkelingen echter op de voet volgen 
om het gepaste niveau van die opslagfactor permanent 
te beoordelen.

De twee overige maatregelen die door de Bank eind 2013 
werden goedgekeurd, waren microprudentieel van aard.

Eén maatregel voorzag in het opzetten van een hori-
zontale beoordeling van de IRB-modellen op basis van 
de resultaten van de backtests die door de instellingen 
moeten worden uitgevoerd, gevolgd door eventuele 
noodzakelijke aanpassingen aan deze risicomodellen. 
Het doel van deze maatregel is de mogelijke tekortko-
mingen weg te werken van de risicoparameters die in de 
IRB-benadering worden gebruikt. In dit verband zal de 
bank de toereikendheid beoordelen van de kalibratie van 
de PD- en LGD-modellen die bij de berekening van het 
reglementair kapitaal binnen de IRB-benadering worden 
gebruikt. Banken met onbevredigende kalibraties zullen 
hun Pijler 1-modellen moeten aanpassen.

De andere microprudentiële maatregel bestond erin 
de kredietinstellingen te verzoeken een zelfbeoordeling 
uit te voeren van de mate waarin elke bank voldoet 
aan de EBA Opinion on Good Practices for Responsible 
Mortgage Lending en de EBA Opinion on Good Practices 
for the Treatment of Borrowers in Mortgage Payment 
Difficulties. Deze zelfbeoordelingen door de banken van 
de voorzichtigheidsgraad van hun kredietvoorwaarden 
voor  woninghypotheken zullen door de Bank worden 
geanalyseerd, en als zwakke punten worden geïdentifi-
ceerd, zullen de banken worden verzocht een actieplan 
te ontwikkelen om deze geïdentificeerde zwakke punten 
te verhelpen. Deze maatregel is van toepassing op alle 
16 banken.

Aan de hand van deze drie prudentiële maatregelen 
beoogt de Bank de schokbestendigheid van de markt en 
van de kredietinstellingen met de grootste blootstellingen 
aan Belgische hypotheekleningen tegen potentieel groter-
dan-verwachte verliezen op Belgische hypotheekleningen 
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te versterken voor het geval dat de voorwaarden op 
de Belgische huizenmarkt minder dynamisch zouden 
worden dan de afgelopen 15 jaar het geval is geweest. 
De maatregelen waren er tevens op gericht opnieuw te 
wijzen op het belang van de handhaving van gezonde 
kredietvoorwaarden bij de toekenning van hypothecaire 
leningen, aangezien deze voorwaarden een belangrijke 
rol spelen bij de ontwikkeling van onevenwichten op de 
woningmarkt. Zoals blijkt uit de ervaring van verscheidene 
andere landen, kunnen dergelijke onevenwichten – bij 
het uiteenspatten van een zeepbel – immers leiden tot 
ernstige macro-economische (en sociale) gevolgen en 
verliezen voor de banken.

2.4  Beoordeling van de vroegtijdige 
waarschuwingsindicatoren voor 
vastgoedgerelateerde risico’s

ongunstige ontwikkelingen in de vastgoedsector kun-
nen een belangrijke bron van systeemrisico en financiële 
instabiliteit vormen. Het aanpakken van systeemrisico’s 
die verband houden met de vastgoedsector, behoort 
tot de prioriteiten van de macroprudentiële agenda van 
de Europese autoriteiten. Het Europees Comité voor 
Systeemrisico’s dringt er bij de landen sterk op aan dat ze 
solide macroprudentiële beleidsstrategieën ontwikkelen 
om acties te ondersteunen die beogen het systeemrisico 
op de vastgoedmarkten te temperen. Dergelijke strate-
gieën behelzen het koppelen van de uiteindelijke doelstel-
lingen van het macroprudentieel beleid aan indicatoren 
en instrumenten (bijvoorbeeld risicogewichten voor bloot-
stellingen aan vastgoed, en het opleggen van grenzen 
aan de verhouding van het bedrag van een lening ten 
opzichte van de waarde van het onderpand of het bedrag 
van de schuldaflossing ten opzichte van het inkomen). De 
operationalisering van dergelijke instrumenten vereist de 
identificatie van solide voorlopende indicatoren en bijbe-
horende drempels, die als basis zouden kunnen dienen 
voor een gestuurde discretionaire besluitvorming inzake 
de activering van de macroprudentiële instrumenten.

In dit artikel wordt een nieuwe grafische methodologie 
voorgesteld voor het identificeren van voorlopende indi-
catoren van vastgoedgerelateerde bankcrises aan de hand 
van informatie over 15 EU-landen. Rekening houdend 
met de onzekerheid ten aanzien van de ramingen van 
gemiddelde niveaus van de indicator op basis van cijfers 
voor verschillende landen, biedt de methodologie een 
grafisch instrument voor het beoordelen van het voor-
spellend vermogen van een indicator voor vastgoedgere-
lateerde bankcrises. Het kader maakt ook de identificatie 
mogelijk van drempels voor het afbakenen van zones die 
overeenstemmen met de verschillende intensiteiten van 

het signaal dat door elke indicator wordt afgegeven voor 
een bepaalde voorspellingshorizon. Als dusdanig kan het 
kader worden gebruikt als monitoringtool voor systeem-
risico’s die hun oorsprong vinden in de vastgoedsector.

Het artikel illustreert de relevantie van de resultaten 
voor de systeemrisico’s die hun oorsprong vinden in de 
Belgische vastgoedsector. Zo wijzen met name signalen 
die verband houden met het toenemende niveau van de 
schuldenlast van de huishoudens, in combinatie met een 
mogelijke overwaardering van de woningprijzen, op de 
noodzaak om de ontwikkelingen op de Belgische vast-
goedmarkt en de hypotheekportefeuilles van de Belgische 
banken nauwlettend in de gaten te houden.

De in dit artikel beschreven methodologie is een onder-
deel van het algemeen monitoringkader van de Bank voor 
de ontwikkelingen op de woning- en hypotheekmarkt. 
Signalen die worden verkregen aan de hand van de vroeg-
tijdige waarschuwingsindicatoren en drempels, mogen 
niet als automatische triggers voor beleidsmaatregelen 
dienen. onzekerheid over de drempelniveaus, landspeci-
fieke factoren die de ontwikkelingen op de woning- en 
hypotheekmarkten aansturen en de heterogeniteit van het 
risicoprofiel van afzonderlijke leningen, rechtvaardigen de 
nodige voorzichtigheid bij de beleidstoepassing van der-
gelijke kaders. Ze moeten veeleer worden beschouwd als 
een informatiebron tijdens de eerste stadia van het proces 
van systeemrisicobeoordeling, die wijst op de mogelijke 
noodzaak van een verdere diepgaande beoordeling en 
monitoring van de mogelijke risicobronnen en triggers.

2.5  De rol van interne modellen in de 
reglementaire kapitaalvereisten : 
een vergelijking van de 
kredietrisicoparameters van de Belgische 
banken

Een van de essentiële kenmerken van het internationale 
regelgevingskader voor banken is het gebruik van risi-
cogewogen activa (risk-weighted assets of RwA’s) voor 
het bepalen van het minimumbedrag aan kapitaal dat 
elke bank moet aanhouden. In het Bazels regelgings-
kader worden de minimumkapitaalvereisten uitgedrukt 
als een percentage van de risicogewogen activa en niet 
van de totale activa. Een cruciale nieuwigheid die door 
het Bazel II-kader werd geïntroduceerd, was om aan de 
banken – onder bepaalde voorwaarden – de mogelijkheid 
te bieden om de gestandaardiseerde parameters die wor-
den gebruikt om de risicogewichten van specifieke activa 
zoals leningen te ramen, te vervangen door parameters 
die door de banken rechtstreeks worden geraamd aan de 
hand van hun eigen interne modellen.
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Het gebruik van interne modellen voor de raming van 
de risicoparameters die worden gehanteerd voor het 
berekenen van de risicogewogen activa en dus van de 
kapitaalvereisten, heeft het potentiële voordeel dat de mi-
nimumkapitaalvereisten van de banken specifiek worden 
afgestemd op de werkelijke risicograad van hun activa. 
Het baseren van de kapitaalvereisten op gestandaardi-
seerde risicogewichten die gemiddelden op sectorniveau 
weerspiegelen – zoals het geval was in het Bazel I-kader 
– kan resulteren in kapitaalniveaus die ofwel te laag ofwel 
te hoog zijn voor een welbepaalde bank, gelet op de sa-
menstelling van de activa in haar portefeuilles.

Terzelfder tijd werd bezorgdheid geuit over het feit dat 
het gebruik van interne modellen door de banken zou 
kunnen leiden tot uiteenlopende ramingen van het risico 
tussen de verschillende banken voor soortgelijke activa. 
Indien dit zou gebeuren, zouden ongelijke concurrentie-
voorwaarden worden gecreëerd, waardoor banken met 
lagere risicoramingen voor een bepaalde vordering min-
der kapitaal moeten aanhouden dan banken met hogere 
risicoramingen voor dezelfde of soortgelijke activa.

De ramingen van de risicoparameters voor leningen door 
de banken, zoals de kans op wanbetaling en het verlies in 
geval van wanbetaling, kunnen echter niet het volledige 
niveau van de RwA’s voor de leningenportefeuilles verkla-
ren. De bedragen aan leningen met een uiteenlopende 
risicograad die werden toegekend spelen ook een cruciale 
rol bij het bepalen van de RwA’s. Zo kunnen verschillen in 
RwA’s tussen verschillende banken voor soortgelijke types 
van leningenportefeuilles evenzeer te wijten zijn aan ver-
schillen in kredietverleningspraktijken tussen de banken 
als aan verschillen in risicoparameterramingen door de 
banken voor soortgelijke leningen.

In dit artikel worden de resultaten voorgesteld van een 
analyse die door de Bank werd uitgevoerd om de onder-
liggende factoren van de verschillen in de RwA’s te iden-
tificeren voor de leningenportefeuilles van bedrijven of 
overheidsentiteiten van de vier grootste Belgische banken. 
Dankzij de gehanteerde methodologie en de van deze 
banken verkregen gegevens konden we de oorzaken van 
de verschillen in de waargenomen RwA’s ontrafelen. Uit 
de analyse blijkt dat de kredietverleningspraktijken van de 
banken het effect van verschillen in risicoparameterramin-
gen sterk verminderen. wat de risicoparameters betreft, 
zijn de verschillen in de ramingen van het verlies in geval 
van wanbetaling (loss given default of LGD) groter dan de 
verschillen in de ramingen van de kans op wanbetaling 
door de banken. Bovendien lijken de verschillen in LGD 
tussen de banken verband te houden met de verschillen 
in de onderpandspraktijken van de banken, alsook met 
verschillen in de modelleringskaders of aannames.

2.6  overzicht van het oversight van 
en het toezicht op de financiële 
marktinfrastructuren door de Bank 
in 2013

De Bank is verantwoordelijk voor zowel het oversight van 
als het prudentieel toezicht op de post-trade financiële 
marktinfrastructuren (FMI’s). Deze FMI’s hebben vaak een 
internationale dimensie. Als gevolg hiervan is de Bank 
verantwoordelijk voor de coördinatie van de internati-
onale samenwerking voor de Belgische FMI’s met een 
internationale dimensie waaronder SwIFT, Euroclear, BNy 
Mellon SA/NV en MasterCard Europe. Evenzo neemt de 
Bank ook deel aan samenwerkingsverbanden voor bui-
tenlandse FMI’s (bv. TARGET2, TARGET2-Securities, cen-
trale tegenpartijen in Europa met een band met België). 
In 2013 werden de samenwerkingsverbanden waarin de 
Bank optreedt als hoofdtoezichthouder (lead overseer), 
uitgebreid : voor Euroclear Bank wordt momenteel een 
multilateraal samenwerkingsverband met andere centrale 
banken opgezet, terwijl de informatie met betrekking tot 
SwIFT werd gedeeld met een ruimere groep van centrale 
banken via het SwIFT oversight Forum.

Naast de periodiek terugkerende werkzaamheden in ver-
band met oversight en toezicht, heeft de Bank ook bijzon-
dere aandacht besteed aan bepaalde thema’s in 2013. De 
cyberbeveiligingsregelingen werden grondig geanalyseerd 
voor Euroclear en SwIFT. De aanpassing van Euroclear 
Belgium en NBB-SSS aan TARGET2-Securities wordt mo-
menteel gevolgd, evenals de aanpassing van het debet-
kaartsysteem van Bancontact-MisterCash om tegemoet 
te komen aan de principes van het Gemeenschappelijk 
Eurobetalingsgebied (SEPA). NBB-SSS en MasterCard 
Europe werden beide onderworpen aan een uitgebreide 
oversightbeoordeling. In dit verband is het interessant 
erop te wijzen dat CPSS en IoSCo een beoordelings-
methodologie hebben uitgevaardigd ten aanzien van de 
oversightverwachtingen die van toepassing zijn op sys-
teemkritische dienstverleners, vergelijkbaar met wat reeds 
bestaat voor SwIFT.

Specifiek voor Euroclear, zijn de autoriteiten het herstel-
plan aan het beoordelen. oversight heeft toezicht uitge-
oefend op de maatregelen van Euroclear Bank om het 
liquiditeitsrisico verder terug te dringen en op het plan 
om het kredietrisico te verminderen dat verband houdt 
met de betalingen voor inkomsten en terugbetalingen die 
momenteel worden vooruitbetaald aan de deelnemers.

Prudentieel toezicht heeft toegezien op de aanpassingen 
aan het governance- en risicobeheersingskader van BNy 
Mellon SA/NV – dat deel uitmaakt van het Europees 
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme – om erover te 
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waken dat het evenredig is met de uitbreiding van haar 
activiteiten na fusies met andere groepsentiteiten.

De Bank is ook verantwoordelijk voor het prudentieel 
toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen 
voor elektronisch geld. Het aantal niet-banken die be-
talingsdiensten en e-gelddiensten aanbieden in België, 
neemt toe.

Het Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV), de 
Belgische geautomatiseerde clearinginstelling die de re-
tailbetalingen tussen de in België actief zijnde banken 
verwerkt en afwikkelt, is verhuisd naar een platform van 
de Franse clearinginstelling. Dit was een gelegenheid om 
– zoals aanbevolen door oversight – het risicobeheer van 
het systeem te verbeteren. Twee belangrijke wijzigingen 
hadden betrekking op de frequentie van de verevenings-
cycli, die werd opgevoerd van één naar vijf cycli per dag, 
en de invoering van transactieberichten naar de bank van 
de begunstigde nadat de finale verevening heeft plaats-
gevonden in TARGET2.

2.7  ontwikkelingen in de post-trade-
dienstenomgeving in Europa

De huidige Europese post-trade-dienstenomgeving, die 
de afwikkelings- en vereveningsdiensten omvat, wordt 
gekenmerkt door fragmentatie en door grote aantal-
len bilaterale buitenbeurstransacties (over-the-counter of 
oTC). Een dergelijke fragmentatie geeft aanleiding tot 
tegenpartij- en operationele risico’s, en drijft de kosten 
voor grensoverschrijdende transacties op.

Gelet op het feit dat de betrokken volumes substantieel 
en systeemrelevant zijn, heeft de EU een aantal regelge-
vende initiatieven genomen. wat de afwikkeling van de 
transacties betreft, legt de EMIR-Verordening de regels 
vast met betrekking tot het verplichte beroep op een 
centrale tegenpartij (central counterparty of CCP) voor 

gestandaardiseerde oTC-derivatentransacties. De ver-
ordening maakt de CCP’s robuuster en veiliger. Ze legt 
tevens de verplichting op om de blootstellingen aan niet-
gestandaardiseerde derivatenproducten van onderpand 
te voorzien. wat de verevening van transacties betreft, 
beoogt het ontwerp van CSD-Verordening de belemme-
ringen in de eenheidsmarkt uit de weg te ruimen en de 
concurrentie te bevorderen door middel van harmonisatie, 
alsook de standaarden vast te leggen voor een veilige en 
efficiënte werking van de CSD’s in de EU. Parallel met 
deze twee regelgevende initiatieven is het Eurosysteem 
gestart met het project TARGET2-Securities (T2S), waar-
van de lancering naar verwachting zal plaatsvinden vanaf 
juni 2015. Het doel van het project bestaat erin de opera-
tionele risico’s en de inefficiënties die gepaard gaan met 
de grensoverschrijdende transacties in het eurogebied, 
weg te werken door gebruik te maken van één enkel 
vereveningsplatform.

Hoewel deze ontwikkelingen gunstig zijn, is  enige 
voorzichtigheid toch geboden. Het toenemende 
beroep op CCP’s houdt ook in dat het risico nog 
meer geconcentreerd is in de handen van de CCP’s. 
Interoperabiliteitsovereenkomsten tussen de CCP’s zou-
den couranter kunnen worden, wat risico’s met zich 
brengt. Voorts zal de CSD-Verordening de concurrentie 
vergroten tussen de CSD’s en de bewaarnemers, en zal 
de CSD opklimmen in de waardeketen en meer complexe 
diensten aanbieden. Meer bepaald impliceert de combi-
natie van, enerzijds, een veel ruimere vraag naar onder-
pand en, anderzijds, de CSD’s die toegevoegde diensten 
in het onderpandsbeheer aanbieden, ook een grotere 
onderlinge afhankelijkheid tussen de afwikkelings- en 
vereveningslagen. Tot slot zal TARGET2-Securities de 
verevening overhevelen naar één enkel platform voor de 
deelnemende CSD’s. Dit concentreert tevens de operatio-
nele afhankelijkheid van de CSD’s in de EU van één enkel 
platform. Deze aanpassingen vragen daarom om een 
blijvende aandacht voor en een passende monitoring van 
de ontwikkelingen door de regelgevende autoriteiten.
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