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In de nasleep van de financiële crisis hebben de autori-
teiten het regelgevingskader voor het financieel stelsel 
fundamenteel hervormd ; dat gebeurde zowel op inter-
nationaal als op nationaal niveau. Met deze hervorming 
beogen zij een structuur tot stand te brengen waarin 
de financiële stabiliteit beter kan worden gevrijwaard. 
Daarnaast moeten de wijzigingen de governance in de 
financiële sector helpen verbeteren. De G20 had een 
aanzienlijk aandeel in het uitzetten van de grote lijnen 
van deze hervormingen, die nadien verder zijn uitgewerkt 
door internationale instellingen zoals het IMf, het Comité 
voor financiële stabiliteit, de BIB of de oESo. Deze coördi-
natie op internationaal niveau is van groot belang om het 
prudentiële kader te kunnen integreren en aldus, tegen 
de achtergrond van de financiële globalisering, regelge-
vingsarbitrage te voorkomen. 

Naast de grondige aanpassingen die de afgelopen vijf jaar 
in de regelgeving zijn doorgevoerd, en waarvan de imple-
mentatie op Europees en nationaal niveau uitgebreider 
beschreven wordt in hoofdstuk B van het deel ‘Prudentiële 
regelgeving en prudentieel toezicht’ van het Verslag, werd 
ook beslist de toezichtsarchitectuur te hervormen om 
zowel de macro- als de microprudentiële aspecten te 
versterken en de convergentie van de toezichtspraktijken 

In het deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht’ van het Verslag wordt met ‘nieuwe bankwet’ bedoeld 
het grote project van hervorming van de regelgeving in de banksector in het kader van de omzetting van de 
Europese CrD IV-richtlijn en Crr-verordening. Dat project omvat ook andere belangrijke elementen, zoals de 
structurele hervormingen en bepaalde aspecten van de Europese richtlijn betreffende het herstel en de afwikkeling 
van kredietinstellingen. Voor de eenvoud wordt de term ‘bankwet’ gebruikt, ook al gaat het op de afsluitdatum 
van dit Verslag nog maar om een ontwerp dat nog in bespreking is in het Parlement. Sommige van de bepalingen 
die in dit Verslag zijn opgenomen, kunnen dus nog gewijzigd worden.

te verzekeren. Dit komt aan bod in hoofdstuk C. Zoals in 
het Verslag 2011 uitvoerig uiteengezet is, heeft de invoe-
ring van het Europees systeem voor financieel toezicht 
(European System of financial Supervision, ESfS) nu reeds 
helpen bijdragen tot een geleidelijke verbetering van de 
samenwerking tussen de nationale toezichthoudende au-
toriteiten maar ook tot de opstelling van een geheel van 
geharmoniseerde prudentiële procedures. De samenwer-
king tussen de nationale toezichthoudende autoriteiten 
en de harmonisering van de toezichtspraktijken hebben 
ook een concrete invulling gekregen in het kader van de 
werking van de colleges van nationale toezichthouders 
die belast zijn met het toezicht op de voornaamste enti-
teiten van grensoverschrijdende groepen. 

In het eurogebied heeft het uitdijen van de crisis naar 
de markten van de overheidsschuld in bepaalde landen 
aangetoond dat een monetaire unie, naast een versterkte 
coördinatie van het economisch en begrotingsbeleid, een 
eengemaakt toezicht vereist en, meer in het algemeen, 
een geïntegreerd financieel kader. Een dergelijke struc-
tuur, de zogenoemde ‘bankenunie’, is onontbeerlijk om 
de negatieve interferenties tussen de overheidssector en 
de banksector en ook de fragmentering van de markten 
te beperken. overigens reikt het toezicht op de banken 
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in het algemeen over de landsgrenzen heen, gelet op de 
grensoverschrijdende groepen en de meer algemene inte-
gratie van de markten. In dit opzicht vormt de bankenunie 
een hoeksteen voor de verdere opbouw van de EMu, en 
het is tegen die achtergrond dat de staatshoofden en 
regeringsleiders in december 2012 een akkoord hebben 
gesloten over de concrete uitvoering van een eerste pij-
ler van de bankenunie, namelijk het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme (GTM), waarvan de voornaam-
ste kenmerken worden besproken in paragraaf 2 van 
dit hoofdstuk.

In de loop van het verslagjaar werd grote vooruitgang 
geboekt met de voorbereiding van het GTM, zowel op 
wetgevend vlak, waarbij het voorstel van verordening 
betreffende het GTM (1) op 12 september door het 
Europees Parlement en op 15 oktober door de raad 
werd goedgekeurd, als op het vlak van de operationele 
implementatie van het GTM. 

Wat de tweede pijler betreft, namelijk een gemeen-
schappelijk afwikkelingsmechanisme, werd in december 
van het verslagjaar een akkoord bereikt in de raad. 
Daarenboven werd de wil geuit om tegen 1 maart 2014 
een intergouvernementeel akkoord te sluiten dat de 
werking zal regelen van het gemeenschappelijk afwik-
kelingsfonds. De grote lijnen van het akkoord worden 
behandeld in paragraaf 3 van dit hoofdstuk. Er zij 
opgemerkt dat de nieuwe bankwet voorziet in de 
oprichting van een afwikkelingsautoriteit binnen de 
Bank, die over ruime afwikkelingsbevoegdheden zal 
beschikken voor instellingen die zich in grote financiële 
moeilijkheden bevinden. 

De vorderingen inzake de derde pijler, met name 
het gemeenschappelijk depositogarantiestelsel, ble-
ven tot dusver beperkt tot een harmonisatie van de 
nationale stelsels. 

op nationaal niveau heeft de invoering van het Twin 
Peaks-model op 1 april 2011 (2) de toezichtsarchitectuur 
fundamenteel gewijzigd. Dit nieuwe kader heeft tot een 

verbetering van de coördinatie en de integratie van het 
micro- en macroprudentieel beleid geleid. In 2013 werd 
verdere vooruitgang geboekt met het wetsontwerp 
tot oprichting van een macroprudentiële autoriteit in 
België ; de regering stelt voor dat de Bank deze taak op 
zich zal nemen. Zij zal moeten samenwerken met de 
ECB, die eveneens bepaalde bevoegdheden op het vlak 
van macroprudentieel beleid zal hebben. Paragraaf 4 
van dit hoofdstuk behandelt het kader voor de uitvoe-
ring van het macroprudentieel beleid.

Het Twin Peaks-model werd ook versterkt door de 
ondertekening van samenwerkingsovereenkomsten tus-
sen de Bank en de Autoriteit voor financiële Diensten 
en Markten (financial Services and Markets Authority, 
fSMA), ter verbetering van de informatie-uitwisseling 
tussen deze twee instellingen. op basis van de verslagen 
die deze twee instellingen respectievelijk hebben inge-
diend, bestudeert de regering momenteel de mogelijk-
heid van een verdere hervorming, waarbij het toezicht 
op de pensioenfondsen zou worden overgedragen van 
de fSMA naar de Bank. Die ontwikkelingen worden 
beschreven in paragraaf 5 van dit hoofdstuk.

In de loop van het verslagjaar kreeg deze algemene 
hervorming van de Belgische toezichtsarchitectuur en 
van het bijbehorende regelgevingskader een positieve 
beoordeling van het IMf, in het kader van zijn financial 
Sector Assessment Programme (fSAP).

Grafiek 1 DE DRIE PIJLERS VAN DE BANKENUNIE

Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme

Gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme

Gemeenschappelijk
depositogarantiestelsel

(1) Verordening (Eu) Nr. 1024 / 2013 van de raad van 15 oktober 2013 waarbij aan 
de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het 
beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen.

(2) Koninklijk besluit van 3 maart 2011 betreffende de evolutie van 
de toezichtsarchitectuur voor de financiële sector.
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2.1 Context en voorbereiding

De overheidsschuldencrisis in het eurogebied had ern-
stige lacunes aan het licht gebracht in de structuur van 
de EMu. Dankzij de opeenvolgende reacties van de 
Europese autoriteiten sinds nagenoeg twee jaar konden 
de schadelijke interacties die waren ontstaan tussen de 
overheidssector en de banksector geleidelijk worden 
ingeperkt, en kon de terugtrekking van de marktdeelne-
mers binnen hun landsgrenzen worden afgeremd. In dit 
opzicht is gebleken dat de verklaringen en maatregelen 
van de ECB, de mededeling (1) van de Voorzitter van de 
raad in juni 2012, waarin hij de noodzaak benadrukte 
van een nauwe coördinatie op zowel economisch, bud-
gettair als financieel vlak, de conclusies van de raad van 
29 juni 2012 over de noodzaak van een bankenunie 
en, ten slotte, de goedkeuring door de raad en het 
Parlement, tijdens de tweede helft van het verslagjaar, 
van de verordening tot oprichting van het GTM, van 
doorslaggevend belang zijn geweest voor het geleide-
lijke herstel van het vertrouwen van de actoren in het 
Europese bankwezen en, meer in het algemeen, in de 
EMu. In grafiek 2 zijn de datums van de aankondiging 
door de raad van Bestuur van de ECB van de outright 
monetaire transacties alsook van de bankenunie opge-
nomen. De ECB-beslissing, versterkt door het project 
van de bankenunie, heeft er niet enkel toe geleid dat 
de prijzen van de credit default swaps voor soevereine 
schuld en Europese financiële instellingen verder werden 
teruggedrongen, maar is tevens gepaard gegaan met 
een duurzame inversie van de hiërarchie tussen de twee 
categorieën van debiteuren, waarbij de index van credit 
default swaps voor soevereine schuld opnieuw onder 
die voor financiële instellingen is gezakt, en tevens met 
een geringere volatiliteit.

De effectieve inwerkingtreding van het GTM, dat voorna-
melijk tot doel heeft om de soliditeit en de instandhouding 

van de Europese banken te verzekeren en de integratie en 
financiële stabiliteit in Europa te versterken, is gepland op 
4 november 2014. De tenuitvoerlegging van deze hervor-
ming van de architectuur van het financieel toezicht in 
Europa vormt een belangrijke uitdaging, te meer omdat 
de voorbereidende werkzaamheden binnen een uiterst 
korte termijn moeten worden afgerond. 

Tijdens het verslagjaar zijn reeds verscheidene projecten 
en werkzaamheden in de steigers gezet en werden vor-
deringen gemaakt op verschillende gebieden, met name 
op organisatorisch vlak, inzake toezichtstechnieken en 
op wetgevend gebied. De ECB en de nationale bevoegde 
autoriteiten hebben in de loop van 2013 intensief sa-
mengewerkt aan de voorbereiding van het GTM. Deze 
samenwerking werd gestuurd door een High Level Group 
met vertegenwoordigers van elk van de betrokken nati-
onale toezichthouders en van de ECB, alsook door een 
Project Team met een meer beperkte samenstelling. De 
High Level Group werd ondersteund door een Task force 
die wordt bijgestaan door vijf Work Streams. 

De procedures inzake de werking van het GTM werden 
uitgewerkt in een ontwerp van kaderverordening en een 
toezichtshandleiding. Bovendien is de ECB, in overeen-
stemming met de verordening tot oprichting van het 
GTM, in nauwe samenwerking met de bevoegde natio-
nale autoriteiten, gestart met het proces van uitgebreide 
beoordeling (comprehensive assessment) van de krediet-
instellingen die rechtstreeks onder het toezicht van de 
ECB zullen vallen vanaf 4 november 2014. Deze oefening, 
waarvan de componenten worden beschreven in Kader 1, 
is erop gericht het risicoprofiel te bepalen en de eventuele 
structurele tekortkomingen van deze instellingen te iden-
tificeren, teneinde de transparantie en de sanering van de 
Europese banksector te bevorderen, om het herstel van 

2. Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme

(1) Naar een echte economische en monetaire unie, 26 juni 2012.
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het vertrouwen van de markten in het Europese bankwe-
zen te bestendigen.

2.2 opdrachten

De GTM-verordening vertrouwt aan de ECB belangrijke 
opdrachten toe die verband houden met het prudentieel 
beleid, zonder afbreuk te doen aan het unierecht. De 
verantwoordelijkheden van de ECB hebben betrekking 
op de instellingen die als belangrijk worden beschouwd, 
dit betekent dat voldaan wordt aan een van volgende 
criteria : (1) de totale waarde van de activa bedraagt meer 
dan € 30 miljard, (2) het aandeel van de totale activa in 
verhouding tot het bbp van het land van vestiging is meer 
dan 20 % (tenzij de totale waarde van de activa minder 
dan € 5 miljard bedraagt), (3) de bevoegde nationale toe-
zichthouder oordeelt dat de instelling van groot belang 
is voor de binnenlandse economie, wat bevestigd wordt 
door de ECB en (4) de instelling heeft steun gevraagd of 
gekregen van de EffS of van het ESM. Voor de instellingen 
die als minder belangrijk worden beschouwd, behouden 
de nationale toezichthouders de toezichtsverantwoor-
delijkheid. De ECB zal evenwel een horizontaal toezicht 

uitoefenen, zodat mogelijke kwetsbaarheden kunnen 
worden opgespoord. Zij zal tevens beschikken over de 
mogelijkheid om het rechtstreekse toezicht op deze instel-
lingen over te nemen indien dit noodzakelijk blijkt om een 
coherente en strikte toepassing van de toezichtsnormen 
te verzekeren. Er is evenwel voorzien in een uitzondering 
voor de zogenaamde gemeenschappelijke procedures 
(common procedures). Voor het verlenen en intrekken van 
de vergunning van kredietinstellingen, alsook voor beslis-
singen met betrekking tot de gekwalificeerde deelnemin-
gen, zal de ECB immers verantwoordelijk zijn voor alle 
banken, ongeacht hun belang. De nationale autoriteiten 
zullen echter bevoegd blijven voor het voorbereiden van 
de beslissingen ter zake.

De ECB zal erop moeten toezien dat de kredietinstel-
lingen de door CrD IV en Crr (1) vastgelegde minimale 
prudentiële vereisten naleven, met name inzake kapitaal, 

(1) richtlijn 2013 / 36 / Eu van het Europees Parlement en de raad van 26 juni 2013 
betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel 
toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging 
van richtlijn 2002 / 87 / EG en tot intrekking van de richtlijnen 2006 / 48 / EG 
en 2006 / 49 / EG en Verordening (Eu) Nr. 575 / 2013 van het Europees 
Parlement en de raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening 
(Eu) nr. 648 / 2012.

Grafiek 2 IMPACT VAN DE BANKENUNIE OP HET VERBAND TUSSEN DE BANKSECTOR EN DE OVERHEID
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(1) Deze index meet het gemiddelde niveau van de premies op de credit default swaps op vijf jaar met betrekking tot de overheidsschuld van negentien West-Europese landen.
(2) Deze index meet het gemiddelde niveau van de premies op de credit default swaps op vijf jaar met betrekking tot de senior debt van vijfentwintig grote Europese 

financiële instellingen. 
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liquiditeit, governance of grote risico’s. Zo zal zij erover 
moeten waken dat de instellingen voldoende eigen ver-
mogen aanhouden in overeenstemming met de minimale 
prudentiële regels, maar ook in het licht van hun intrin-
sieke risicoprofiel. In dit verband zal de ECB tevens verant-
woordelijk zijn voor de geïndividualiseerde beoordeling 
van de risico’s in het kader van pijler 2. 

De ECB zal tevens tot taak hebben de kwalitatieve vereis-
ten toe te passen die moeten garanderen dat de krediet-
instellingen beschikken over degelijke governancestructu-
ren, -processen en -mechanismen. Dit omvat met name 
de procedures voor het verifiëren van de vereisten inzake 
betrouwbaarheid en deskundigheid die gelden voor de 
personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de 
kredietinstellingen, maar tevens het toetsen van de inter-
necontrolemechanismen of de beleidslijnen en praktijken 
inzake beloning. 

Gelet op het belang van de grote financiële groepen, zal 
de ECB toezicht moeten uitoefenen zowel op niet-gecon-
solideerde als op geconsolideerde basis. Zo zal de ECB 
deelnemen aan de colleges, zonder afbreuk te doen aan 
het recht van de nationale autoriteiten om als waarnemer 
deel te nemen. Indien het bancaire onderdeel dominant 
is in de activiteiten van een conglomeraat, zal het aanvul-
lend toezicht op de financiële conglomeraten bovendien 
onder de verantwoordelijkheid vallen van de ECB, die 
aldus als coördinator zal optreden. 

De kaderverordening en de toezichtshandleiding bepalen 
dat er voor elke belangrijke bank of bankengroep een 
Joint Supervisory Team (JST) zal worden opgericht, dat 
het toezicht over die bank of bankengroep zal uitoefenen. 

De ECB zal de Europese wetgevingen en de nationale 
wetgevingen die voortvloeien uit Europese reglemente-
ringen moeten toepassen. Bepaalde toezichtsopdrachten 
worden niet aan de ECB toevertrouwd en blijven onder 
de bevoegdheid van de nationale autoriteiten. Het betreft 
met name de consumentenbescherming en de bestrijding 
van het witwassen van geld. Daarbij komt nog dat, zoals 
uiteengezet in paragraaf 4 van dit hoofdstuk, de macro-
prudentiële bevoegdheden verdeeld zijn tussen de ECB 
en de bevoegde nationale autoriteiten. Gezien het belang 
van deze beleidslijnen voor de stabiliteit van het financiële 
stelsel als geheel, zal een efficiënte coördinatie met alle 
betrokken autoriteiten moeten worden opgezet. 

Indien de ECB tekortkomingen of inbreuken vaststelt, zal 
zij gepaste maatregelen of sancties kunnen opleggen, zo-
als bepaald in de kaderverordening. Deze verordening ver-
duidelijkt de respectievelijke rol van de ECB en van de na-
tionale toezichthouders. De verdeling van de bevoegdheid 

om sancties op te leggen volgt verder zoveel mogelijk de 
verdeling van de bevoegdheid om toezicht uit te oefenen, 
en houdt dus rekening met het onderscheid tussen de 
belangrijke en de minder belangrijke instellingen. Zoals 
bepaald in de GTM-verordening, is de sanctiebevoegd-
heid van de ECB beperkt tot het opleggen van geldboetes 
en dwangsommen. De ECB kan de nationale bevoegde 
autoriteiten vragen bijkomende sancties op te leggen. 
Wanneer een ernstige verslechtering van de financiële 
positie van een kredietinstelling wordt vastgesteld, zal 
de ECB daarnaast ook over de mogelijkheid beschikken 
om vroegtijdige-interventiemaatregelen te treffen, zoals 
bepaald door het unierecht. Deze acties moeten het 
voorwerp uitmaken van een coördinatie met de bevoegde 
afwikkelingsautoriteiten. 

2.3 Governance 

De raad van Bestuur (Governing Council) is het hoogste 
beslissingsorgaan binnen de ECB, ook voor de uitvoering 
van de nieuwe taken in het GTM. Voor de voorbereiding 
en de uitvoering van de taken van de ECB onder het 
GTM wordt binnen de ECB een nieuw orgaan opgericht, 
de raad van Toezicht (Supervisory Board). De volledige 
ontwerpbesluiten van de raad van Toezicht worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan de raad van Bestuur.

De beslissingen voor de uitvoering van de prudentiële 
taken kunnen de vorm aannemen zowel van individuele 
beslissingen als van richtsnoeren, aanbevelingen of be-
sluiten. De ECB kan tevens verordeningen uitvaardigen, 
zij het uitsluitend voor zover noodzakelijk ter bepaling 

Grafiek 3 GOVERNANCE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK 
TOEZICHTSMECHANISME
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of specificering van de uitvoeringsregelingen voor de 
GTM-taken.

De vergaderingen van de raad van Toezicht zullen wor-
den voorbereid door een Stuurcomité. De samenstel-
ling van dit Stuurcomité zal worden vastgelegd in het 
procedurereglement van de raad van Toezicht, maar 
moet in elk geval een billijk evenwicht garanderen tus-
sen de nationale bevoegde autoriteiten, volgens een 
billijke  toerbeurtregeling. 

rekening houdend met zijn verantwoordelijkheid voor de 
stabiliteit van het financiële stelsel, kan verwacht worden 
dat de raad van Toezicht nauw zal samenwerken met de 
raad van Bestuur, in het bijzonder bij het bepalen van het 
macroprudentieel beleid. De raad van Bestuur en de raad 
van Toezicht kunnen gezamenlijke vergaderingen organi-
seren, om te zorgen voor een efficiënte combinatie van 
het micro- en het macroperspectief. Dergelijke gezamen-
lijke vergaderingen dienen ertoe bij te dragen dat de ont-
werpbesluiten die de raad van Toezicht zal voorbereiden 
voor de activering van macroprudentiële instrumenten, 
in de meeste gevallen, zonder aanpassing zullen kunnen 
worden goedgekeurd door de raad van Bestuur (zie hier-
voor paragraaf 4 van dit hoofdstuk).

Het Comité voor financiële stabiliteit van het ESCB zal 
ook in GTM-samenstelling samenkomen. Aangezien de 
macro prudentiële instrumenten grotendeels in handen 
blijven van de nationale autoriteiten, zullen de leden van 
dit comité met hun nationale ervaring een belangrijke 
bijdrage leveren aan de evaluatie van macroprudentiële 
risico’s. op dit vlak zal de ECB ook samenwerken met het 
Europees Comité voor Systeemrisico’s (European Systemic 
risk Board, ESrB) die een belangrijke taak uitoefent 

inzake de coördinatie van het macroprudentiële beleid (zie 
paragraaf 4 van dit hoofdstuk).

De inwerkingtreding van het GTM heeft tevens gevol-
gen voor de Europese Bankautoriteit (EBA), waarvoor 
de modaliteiten inzake governance en stemprocedures 
aangepast werden om de goede werking van de interne 
markt en de cohesie van de Europese unie te verzekeren. 
Zo werd de regel van de eenvoudige meerderheid voor 
bepaalde beslissingen van de raad van Toezicht gewijzigd 
in een dubbele regel van gewone meerderheid, zowel 
voor de leden afkomstig van de bevoegde autoriteiten van 
staten die deelnemen aan het GTM, als voor de leden die 
bevoegde autoriteiten vertegenwoordigen van staten die 
niet deelnemen aan het GTM. 

Bovendien werden de verschillende bevoegdheden van 
de EBA verduidelijkt. Behalve aan de convergentie van de 
prudentiële regels en normen, moet de EBA ook bijdra-
gen aan het bevorderen van de beste praktijken inzake 
het toezicht op de interne markt, door in overleg met de 
bevoegde autoriteiten een Europees toezichtshandboek 
te ontwikkelen dat de beste toezichtstechnieken en -pro-
cedures zal bundelen. Dit handboek zal handelen over 
zowel de prudentiële aspecten, die bijvoorbeeld verband 
houden met de krediet- of liquiditeitsrisico’s, als de dimen-
sies inzake consumentenbescherming en bestrijding van 
het witwassen van geld. Daarnaast wordt de EBA, in het 
kader van haar bevoegdheden inzake de coördinatie van 
de crisisbeheersing, ook uitgenodigd om als waarnemer 
deel te nemen aan de vergaderingen van de betrokken 
autoriteiten, in het bijzonder de afwikkelingsautoriteiten. 
De taken van de EBA worden daarnaast uitgebreid tot 
het beoordelen van de wenselijkheid om bepaalde soor-
ten financiële activiteiten al dan niet te verbieden of te 

Kader 1 –  Proces van uitgebreide beoordeling van de kredietinstellingen in 
het kader van de voorbereiding op het GTM

In overeenstemming met de GTM-verordening zijn de ECB en de bevoegde autoriteiten in de loop van de 
maand november van het verslagjaar begonnen met de uitgebreide beoordeling van de banken waarop de 
nieuwe Europese toezichthoudende autoriteit vanaf 4 november 2014 toezicht zal uitoefenen. Deze oefening 
heeft betrekking op de 128 kredietinstellingen in de 18 deelnemende landen van het eurogebied, waarvan de 
waarde van de activa meer dan € 30 miljard bedraagt, en die nagenoeg 85 % van de bancaire activa van het 
eurogebied vertegenwoordigen.

Deze oefening, die afgerond zou moeten zijn vóór de inwerkingtreding van het GTM, heeft twee doelstellingen : 
enerzijds, de transparantie bevorderen door het verbeteren van de kwaliteit van de informatie die beschikbaar is 
over de situatie van de banken en, anderzijds, de balanssanering bij de kredietinstellingen voortzetten door een 
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uitgebreide beoordeling van hun risicoprofiel uit te voeren en, in voorkomend geval, corrigerende maatregelen te 
identificeren en ten uitvoer te leggen. 

Deze beoordeling, die moet bijdragen tot het versterken van het vertrouwen in het Europese bankwezen, omvat drie 
grote complementaire componenten, waarvan de resultaten na afloop van het proces zullen worden meegedeeld 
per land en per instelling, vooraleer het toezicht op die instellingen aan het GTM zal worden overgedragen :

– Risicobeoordelingssysteem (Risk Assessment System, RAS) : op basis van diverse indicatoren en retrospectieve 
en prospectieve informatie zal een uitgebreide kwantitatieve en kwalitatieve beoordeling van het intrinsieke 
risicoprofiel van de instellingen worden uitgevoerd. Die beoordeling zal betrekking hebben op het bedrijfsmodel, 
de liquiditeits- en kredietrisico’s, of nog de governanceaspecten. De beoordeling zal worden uitgevoerd aan de 
hand van een geharmoniseerde methodologie die door de ECB wordt ontwikkeld in overleg met de nationale 
autoriteiten. In een eerste fase zal dit nieuwe toezichtsinstrument parallel met de nationale systemen worden 
gebruikt om te kunnen beschikken over vergelijkingsbases en om de methodologie te verbeteren. Dankzij 
deze dubbele toetsing, die vrij zwaar is op operationeel niveau, zal het overgangsproces naar het nieuwe 
toezichtskader kunnen worden vergemakkelijkt. 

– Activakwaliteitsbeoordeling : deze beoordeling is erop gericht de kwaliteit van de tegoeden van de 
banken uitvoerig te analyseren, hoofdzakelijk door hun waardering in de rekeningen van de instellingen op 
31 december 2013 te verifiëren, rekening houdend met het niveau van de waarborgen en voorzieningen. De 
analyse zal worden uitgebreid tot de risicoblootstellingen van het banking en trading book, tot de posities op 
en buiten de balans, en tot de blootstellingen aan binnenlandse of buitenlandse risico’s door criteria inzake 
minimale dekking te hanteren. Alle categorieën van risicoblootstellingen zijn hierbij betrokken, ongeacht of ze 
zich voordoen ten aanzien van de overheid, financiële instellingen, ondernemingen of particulieren. Speciale 
aandacht zal worden besteed aan de waardering van de meer complexe instrumenten en de minder liquide 
of meer risicovolle activa, die bijdragen tot de ondoorzichtigheid van de balansen van de banken. Voor deze 
oefening zal een voorzichtige interpretatie van de internationale boekhoudnormen (IfrS) worden toegepast, 
en zal een geharmoniseerde definitie van de dubieuze vorderingen en van forbearance door de EBA worden 
opgesteld teneinde een uniforme behandeling tussen de landen en instellingen te verzekeren. 

– Stresstest : na afloop van de risicobeoordeling en de kwaliteitsbeoordeling zal een stresstest worden uitgevoerd, 
in samenspraak met de EBA, teneinde het vermogen van de banken te controleren om verschillende soorten 
macro-economische en financiële schokken op te vangen. 

Teneinde de eventuele kapitaaltekorten te bepalen, zal de beoordeling gebaseerd zijn op een referentiewaarde van 
8 % van het common equity Tier 1 (CET 1), in overeenstemming met de definitie van CrD IV en Crr, rekening 
houdend met het overgangsdispositief, zowel voor de activakwaliteitsbeoordeling als voor het basisscenario van 
de stresstest. Voor de ongunstige scenario’s zullen lagere eigenvermogensdrempels worden meegedeeld, samen 
met de details van de oefening. 

rekening houdend met de omvang van deze oefening, zullen de ECB en de nationale autoriteiten nauw en 
doorlopend samenwerken, waarbij ook een beroep zal worden gedaan op onafhankelijke derden. om de 
coherentie van de oefening tussen de lidstaten en de banken te verzekeren, zal de ECB de verantwoordelijkheid 
op zich nemen voor de ontwikkeling en uitwerking van een eenvormige methodologie en een globale aanpak, 
terwijl de nationale autoriteiten verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering onder het toezicht van de ECB, die 
zal toezien op de kwaliteit van de oefening. 

Verscheidene kredietinstellingen naar Belgisch recht zullen worden onderworpen aan deze uitgebreide beoordeling. 
Het betreft Belfius, KBC Group, Investar (Argenta), Axa, Bank of New York Mellon en Dexia. Voor deze laatste 
instelling zal een specifieke behandeling worden ontwikkeld teneinde rekening te houden met haar specifieke 
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beperken, of tot het formuleren van aanbevelingen aan 
de EC of de raad van Toezicht van het GTM met betrek-
king tot de behandeling van nieuwe of innoverende finan-
ciële activiteiten. Al deze wijzigingen werden aangebracht 
door een Europese verordening van 22 oktober 2013 (1).

2.4 uitdagingen

Gelet op de omvang en het belang van de hervorming van 
het prudentieel toezicht, gaat de praktische uitvoering 
gepaard met grote uitdagingen : de overgangsperiode 
is uiterst kort en alle voorbereidende werkzaamheden 
moeten afgerond zijn na afloop van die periode, hoewel 

bepaalde belangrijke parameters nadien nog moeten 
worden vastgelegd. 

op organisatorisch vlak dient de ECB de vereiste des-
kundigheid te ontwikkelen en de human resources aan 
te trekken die nodig zijn om de toezichtspraktijken uit 
te werken en te harmoniseren. In totaal plant de ECB 
een toename van haar personeelsbestand met ongeveer 
1 000 personen over de periode 2013-2014, die zullen 
worden verspreid over verschillende directoraten-gene-
raal of andere ondersteunende diensten, die operationeel 
moeten zijn op het ogenblik dat het GTM daadwerkelijk 
in werking treedt. Die aanwervingen van het nodige 
personeel, dat onder meer afkomstig zal zijn van de na-
tionale toezichtsorganismen, mogen niet gebeuren door 
middel van een significante verzwakking van de nationale 
teams, die zelf ook een relatief zware opdracht zullen 
hebben aan hun eigen voorbereiding op het GTM en de 
uitgebreide beoordeling van de grote banken van hun 

kenmerken en het afwikkelingsplan dat door de Europese Commissie is goedgekeurd op 28 december 2012. 
De kredietinstellingen BNP Paribas fortis en ING Belgium zullen eveneens aan deze oefening worden onderworpen 
via hun respectieve moederonderneming. 

Deze uitgebreide beoordeling van de kredietinstellingen zal in voorkomend geval worden gevolgd door 
een reeks corrigerende maatregelen die er met name op gericht zijn de voorzieningen en het eigen 
vermogen van de verschillende banken aan te passen. Tegen deze achtergrond is het opzetten ex ante van 
ondersteuningsmechanismen van cruciaal belang voor het succes van de oefening. De eigenvermogenstekorten 
die zouden worden geïdentificeerd, zullen met voorrang moeten worden aangezuiverd met behulp van 
privékapitaalbronnen. Indien deze laatste niet volstaan, mag een beroep worden gedaan op overheidsinterventies, 
in overeenstemming met de nationale praktijken en de Europese regels. 

TIJDSCHEMA VOOR DE UITGEBREIDE BEOORDELING

Okt. 2014Jun. 2014Maa. 2014

Inwerkingtreding van het GTM

Officiële
communicatie

Stresstests

Risicobeoordelingssysteem (RAS)

Activakwaliteitsbeoordeling (AQR)

Nov. 2013 Sept. 2014Aug. 2014 Nov. 2014

Bron : ECB

(1) Verordening (Eu) Nr. 1022 / 2013 van het Europees Parlement en de raad van 
22 oktober 2013 tot wijziging van Verordening (Eu) nr. 1093 / 2010 tot oprichting 
van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit) waarbij 
aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen krachtens 
Verordening (Eu) nr. 1024 / 2013.
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land. Die nationale teams zullen nauw met de ECB moe-
ten samenwerken, zowel tijdens de overgangsfase als 
tijdens de definitieve fase, met name in het kader van de 
JST’s om de vereiste kennisoverdracht te kunnen verze-
keren, teneinde een kwaliteitsvol toezicht te garanderen. 

Naast deze samenwerking tussen de ECB en de nationale 
autoriteiten dient tevens te worden gezorgd voor een 
zekere uniformiteit in de beslissingen, teneinde een level 
playing field te creëren tussen de instellingen die onder 
het toezicht van de ECB zullen vallen. Hierbij dient reke-
ning te worden gehouden met de verschillen in structuur, 
maar ook in risicoprofiel tussen de afzonderlijke instellin-
gen. Dit besluitvormingsproces zal efficiënt moeten zijn, 
en zal binnen een redelijke termijn moeten plaatsvinden, 
ook al zullen de interrelaties tussen de nationale autori-
teiten en de ECB bij het voorbereiden en ten uitvoer leg-
gen van de beslissingen binnen het GTM, zeer intensief 
zijn. De uitgebreide beoordeling van de grote Europese 
kredietinstellingen zal een eerste ervaring vormen in de 
tenuitvoerlegging van dit samenwerkingskader. Zij zal 
tevens een eerste kans bieden om de toezichtspraktijken 
en -technieken te harmoniseren. 

op wetgevend niveau gaat de door de CrD IV-richtlijn en 
de Crr-verordening ingevoerde harmonisatie van de regels 
hand in hand met het behoud van een zekere speelruimte 
die aan de lidstaten en de bevoegde toezichthouders 
wordt gelaten. Sommige van deze nationale opties kunnen 
niet te verwaarlozen prudentiële gevolgen hebben, waar-
onder met name de behandeling van de deelnemingen 
van kredietinstellingen in verzekeringsondernemingen, of 
nog de stelsels die tijdens de door Bazel III vastgelegde 
overgangsfase van toepassing zijn op, enerzijds, de niet-
gerealiseerde verliezen en winsten op activa gemeten tegen 
reële waarde en, anderzijds, de uitgestelde belastingen. Tot 
op het ogenblik van de inwerkingtreding van het GTM is 
het aan de nationale autoriteiten  – te weten de Bank voor 
de ondernemingen die onder haar toezicht staan – om 
deze opties te bepalen (zie hoofdstuk B, paragraaf 2.1 van 
het deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht’ 
van het Verslag voor meer bijzonderheden omtrent de 
Belgische opties). Vanaf 4 november 2014 zal de ECB tot 
taak hebben deze opties te harmoniseren in het kader van 
het GTM. In de tussentijd zullen er onzekerheden blijven 
bestaan in de prudentiële behandeling van de kredietin-
stellingen van het GTM, die belangrijke boekhoudkundige 
implicaties kunnen hebben. Het is van essentieel belang dat 
deze gevolgen correct worden gekwantificeerd, teneinde 
een uniforme benadering van het proces van uitgebreide 
beoordeling te garanderen, rekening houdend met de mo-
gelijke implicaties van deze oefening voor het al dan niet 
opleggen van corrigerende maatregelen inzake herkapitali-
satie of herstructurering. 

Deze harmonisatieproblemen zullen niet beperkt blijven 
tot de behandeling van de opties van CrD IV en Crr, 
maar zullen zich ook stellen ten aanzien van de toepas-
sing van de nationale wetgevingen van de deelnemende 
staten, of ze nu voortvloeien uit de omzetting van andere 
Europese richtlijnen of vallen onder het zuivere nationale 
recht, in die zin dat deze wetgevende bepalingen onver-
enigbaar zouden kunnen zijn met de aan de ECB toever-
trouwde opdrachten. In het geval van België kan gedacht 
worden aan het vetorecht dat aan de Bank is toegekend 
voor de strategische beslissingen die door de Belgische 
systeemrelevante kredietinstellingen worden genomen. 

De ECB zal haar beleid eveneens moeten coördineren 
met dat van de Europese regelgevende autoriteiten. Dit 
heeft allereerst betrekking op de EBA, maar zal ook gel-
den voor de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en 
Bedrijfspensioenen (European Insurance and occupational 
Pensions Authority, EIoPA) en de Europese Autoriteit voor 
Effecten en Markten (European Securities and Markets 
Authority, ESMA). De ECB zal er immers toe genoopt 
worden toe te zien op conglomeraten die activiteiten 
uitoefenen in verscheidene sectoren en zal er, in het bij-
zonder, moeten op letten elk arbitragerisico te vermijden 
dat uit uiteenlopende sectorale regelgevingen zou kun-
nen voortvloeien.

2.5 Impact op het prudentieel 
toezicht van de Bank en op 
de kredietinstellingen

Als gevolg van het grote marktaandeel in België van de 
financiële groepen die voldoen aan de criteria om als 
belangrijke banken te worden aangemerkt, zal de Bank 
zeer nauw betrokken zijn bij de tenuitvoerlegging van het 
GTM. ongeveer 95 % van de totale activa van de sector 
wordt immers aangehouden bij Belgische kredietinstel-
lingen die als belangrijke instellingen worden beschouwd, 
en die derhalve vanaf 4 november 2014 onder de be-
voegdheid van de ECB zullen vallen. 

Voor elke belangrijke bank of bankengroep zal er een 
JST worden opgericht. De raad van Toezicht zal voor 
elke JST een coordinator aanstellen en beslissen over de 
grootte en de samenstelling van de JST’s. De nationale 
bevoegde autoriteiten van de landen waar een bank ge-
vestigd is, zullen dan de stafleden aanduiden die zullen 
deel uitmaken van de JST’s. De JST’s zijn het middel bij 
uitstek waarmee de nationale bevoegde autoriteiten 
bijstand verlenen aan de ECB bij de voorbereiding van 
haar toezichtstaken. Wat betreft de banken die onder 
rechtstreeks toezicht vallen van de ECB, zullen de dos-
siers immers moeten worden voorbereid door de JST’s, 
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volgens procedures die op het niveau van het GTM dui-
delijk worden afgebakend en geharmoniseerd. Hoewel de 
eindbeslissing voortaan zal liggen bij de raad van Toezicht 
en de raad van Bestuur, zal de Bank toch vooraf worden 
ingelicht over alle ontwerpbeslissingen met betrekking tot 
de zogenaamde belangrijke kredietinstellingen via, ener-
zijds, de leden van de JST’s, die regelmatig aan de Bank 
verslag zullen uitbrengen over de werkzaamheden binnen 
de structuren van het GTM en, anderzijds, de nationale 
leden van de raad van Toezicht en de raad van Bestuur. 

Voor de banken die als minder belangrijk worden 
beschouwd en voor de instellingen die niet onder 
het toezicht van de ECB vallen, zoals de bijkantoren 
buiten de EEr, blijft de Bank volledig verantwoorde-
lijk voor de eindbeslissingen (1). De toezichtsmethodes 
zullen evenwel moeten worden geharmoniseerd met 
de methodes die werden ontwikkeld voor de als be-
langrijk beschouwde banken, rekening houdend met 
het evenredigheidsbeginsel. 

De inwerkingtreding van het GTM zal tevens een invloed 
hebben op de instellingen die onder het rechtstreekse 

toezicht van de ECB staan. Terwijl de Bank het contact-
punt zal blijven voor bepaalde specifieke dossiers, zoals 
het fit and proper-karakter van de bestuurders, zullen die 
instellingen zich voortaan tot de ECB moeten wenden 
voor de meeste taken, teneinde de gelijkvormige behan-
deling binnen het GTM te waarborgen. Bovendien zullen 
de regelmatige vergaderingen tussen de toezichthou-
dende autoriteit en de instellingen voortaan plaatsvinden 
onder leiding van de ECB en de JST’s. Hoewel de natio-
nale autoriteiten belast zullen blijven met het regelmatig 
verzamelen van de prudentiële gegevens, zal de ECB de 
vereiste verificaties verrichten om zich te vergewissen van 
het kwaliteitsniveau.

(1) Met uitzondering van de beslissingen in verband met de gemeenschappelijke 
procedures, waarbij de eindbeslissing wordt genomen door de besluitvormende 
organen van het GTM.

Grafiek 4 GEVOLGEN VAN HET GTM VOOR DE BANK INZAKE BESLISSINGSPROCESSEN VAN DE INSTELLINGEN ONDER 
HAAR TOEZICHT
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Bron : NBB.
(1) ‘Home’ toezicht betreft het toezicht in het land van herkomst van de bank op het hoogste niveau van consolidatie.
(2) ‘Host’ toezicht betreft het toezicht in het land van ontvangst op bijkantoren of dochterondernemingen van banken van buitenlandse origine.
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De Europese Commissie heeft op 10 juli 2013 een voorstel 
van verordening gepubliceerd betreffende de vaststelling 
van regels en procedures voor de afwikkeling van banken 
in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsme-
chanisme (1). Dit voorstel strekt tot invoering van de twee-
de pijler van de bankenunie, die een aanvulling vormt op 
de twee andere pijlers, namelijk het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme en het geharmoniseerd deposi-
togarantiestelsel. Het gemeenschappelijk afwikkelings-
mechanisme beoogt de samenhang van de bankenunie 
te versterken door de centralisering op Europees niveau 
van de afwikkelingsverantwoordelijkheden, zoals ook het 
geval is met de centralisering van de toezichtsverantwoor-
delijkheden. Deze afstemming is noodzakelijk in de mate 
dat het toezicht, de vroegtijdige interventie en de afwik-
keling een samenhangend geheel vormen. Ze verhindert 
dat de gevolgen van de toezichtsverantwoordelijkheden 
die op centraal niveau worden uitgeoefend, in het kader 
van de afwikkeling moeten worden gedragen door de 
nationale autoriteiten. 

Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, zoals 
voorgesteld door de EC, berust op de oprichting van een 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad en een gemeen-
schappelijk bankenafwikkelingsfonds. De gemeenschap-
pelijke afwikkelingsraad zou bestaan uit een uitvoerend 
directeur, een plaatsvervangend uitvoerend directeur en 
vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van de 
Europese Centrale Bank en van de nationale afwikkelings-
autoriteiten. Deze raad zou belast zijn met de voorberei-
ding van afwikkelingsplannen voor alle bankengroepen 
die gevestigd zijn in de lidstaten die deelnemen aan het 
GTM, evenals voor de banken die geen deel uitmaken 
van een groep. Daarnaast zou deze raad de effectieve 
afwikkelingsmogelijkheden beoordelen en zou hij de 
minimumeigenvermogensvereisten vaststellen. Hij zou 
tevens de passiva bepalen die in aanmerking komen voor 
deelname aan de interne versterking (bail-in) van de bank, 

erover wakend dat de financiële stabiliteit niet in gevaar 
komt. Tot slot zou de raad moeten bepalen welke aanpak 
gevolgd moet worden wanneer hij in samenwerking met 
het GTM vaststelt dat een groep of een bank effectief 
aan de afwikkelingsvoorwaarden voldoet. Dit houdt in het 
bijzonder in dat bepaald wordt hoe gebruik moet worden 
gemaakt van de verschillende afwikkelingsinstrumenten, 
namelijk (i) het stopzetten van de ondernemingsactivi-
teiten, (ii) het opzetten van een overbruggingsinstelling, 
(iii) de afsplitsing van activa en (iv) de bail-in. De aanpak 
die wordt voorgesteld door de gemeenschappelijke af-
wikkelingsraad zou bekrachtigd worden door de EC en 
toegepast worden door de betrokken nationale afwik-
kelingsautoriteiten, onder het toezicht van de gemeen-
schappelijke afwikkelingsraad. 

Bij het vastleggen van een aanpak voor de afwikkeling 
wordt uitgegaan van een aantal beginselen die de con-
tinuïteit van de kritieke functies van de instelling moeten 
garanderen zonder dat een beroep wordt gedaan op 
overheidssteun en waarbij bepaalde vormen van moral 
hazard worden vermeden. De gemeenschappelijke afwik-
kelingsraad moet erop toezien dat de aandeelhouders 
in eerste lijn de verliezen dragen, indien nodig gevolgd 
door de schuldeisers van de instelling, dit volgens de 
rangorde van hun schuldvorderingen in geval van fail-
lissement, waarbij schuldeisers van dezelfde rangorde 
gelijk worden behandeld. Geen enkele schuldeiser mag 
grotere verliezen lijden dan de verliezen die hij zou heb-
ben geleden indien de instelling het voorwerp zou heb-
ben uitgemaakt van een faillissementsprocedure. Tot slot 
dient de afwikkelingsraad erop toe te zien dat de leiders 
van de instelling van hun ambt worden ontheven, tenzij 

(1) Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de raad tot 
vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige procedure voor de 
afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen 
in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een 
gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van Verordening 
(Eu) nr. 1093 / 2010.

3.  Gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme
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hun aanblijven noodzakelijk is voor de verwezenlijking van 
de afwikkelingsdoelstellingen. 

Het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds zou gefinan-
cierd worden met bijdragen van de kredietinstellingen en 
de beleggingsondernemingen. Dit fonds zou in de plaats 
komen van de nationale afwikkelingsfondsen van de deel-
nemende lidstaten en zou hun rol overnemen. Het zou op 
zes wijzen kunnen optreden. Ten eerste kan het garanties 
verlenen voor de activa of de passiefbestanddelen van 
een instelling in afwikkeling, van een van haar dochteron-
dernemingen, van een overbruggingsinstelling of van een 
vehikel voor activabeheer. Ten tweede kan het een lening 
verstrekken aan deze verschillende instellingen. Ten derde 
kan het bepaalde activa van een instelling in afwikkeling 
verwerven. Ten vierde kan het bijdragen aan het kapitaal 
van een overbruggingsinstelling of van een vehikel voor 
activabeheer. Ten vijfde kan het een vergoeding betalen 
aan de aandeelhouders of de schuldeisers wanneer is 
vastgesteld dat de vergoeding die zij hebben ontvangen, 
te laag was voor de situatie waarin ze zich zouden heb-
ben bevonden in geval van faillissement. Tot slot kan dit 
fonds bijdragen aan de bail-in wanneer deze niet werd 
toegepast op alle schuldeisers die voor bail-in in aanmer-
king komen. 

De raad van de Europese unie bereikte op 18 decem-
ber 2013 een akkoord omtrent de globale aanpak van 
het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. Dit ak-
koord heeft zowel betrekking op een compromistekst van 
de verordening betreffende de vaststelling van regels en 
procedures voor de afwikkeling van banken in het kader 
van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, als 
op de wil om tegen 1 maart 2014 een intergouverne-
menteel akkoord af te sluiten dat de werking zal regelen 

van het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. Het ge-
meenschappelijk afwikkelingsfonds dient voornamelijk 
gefinancierd te worden door de banksector, aangevuld 
met een opvangmechanisme (back stop) ten laste van de 
nationale autoriteiten of het ESM (1), indien de beschik-
bare fondsen niet volstaan. De compromistekst voorziet 
in aanpassingen inzake de wijze waarop binnen het ge-
meenschappelijk affwikkelingsmechanisme beslissingen 
zullen genomen worden, de samenstelling van de ge-
meenschappelijke afwikkelingsraad en de bevoegdheden 
van het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. op basis 
hiervan kunnen de onderhandelingen met het Europees 
Parlement aangevat worden, zodat een akkoord kan wor-
den bereikt voor het einde van de legislatuur.

Het is de bedoeling dat het gemeenschappelijk afwik-
kelingsmechanisme in werking treedt op 1 januari 2015. 
om correct te functioneren moet dit mechanisme, dat het 
noodzakelijke verlengstuk is van het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme, evenwel gebaseerd zijn op een ge-
meenschappelijk stel regels in de deelnemende lidstaten. 
Derhalve hangt de inwerkingtreding van het gemeen-
schappelijk afwikkelingsmechanisme eveneens af van de 
datum van inwerkingtreding van de richtlijn betreffende 
de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de 
afwikkeling van banken (2), namelijk op 1 januari 2015 (3). 

Deze richtlijn zal gedeeltelijk in Belgisch recht wor-
den omgezet via de nieuwe bankwet, die met name 
bepaalt dat de Bank de rol van afwikkelingsautoriteit 
zal vervullen en dat daartoe een Afwikkelingscollege 
wordt opgericht binnen de Bank. Voor de opdrach-
ten die aan haar zullen worden toebedeeld, zal deze 
nieuwe afwikkelingsautoriteit samenwerken met de 
gemeenschappelijke afwikkelingsraad (4).

(1) op 21 juni van het verslagjaar werd binnen de Eurogroep een akkoord afgesloten 
omtrent de directe herkapitalisering van financiële instellingen door het ESM. 
De herkapitalisering zou beperkt blijven tot € 60 miljard. Het operationeel kader 
zou pas afgerond worden eenmaal de wetgevende voorstellen voor herstel en 
afwikkeling en depositogarantiestelsel afgerond zijn door het Europees Parlement.

(2) Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de raad betreffende 
de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van de 
richtlijnen 77 / 91 / EEG, 82 / 891 / EG, 2001 / 24 / EG, 2002 / 47 / EG, 2004 / 25 / EG, 
2005 / 56 / EG, 2007 / 36 / EG en 2011 / 35 / Eu en Verordening (Eu) nr. 1093 / 2010.

(3) Zie in dit verband hoofdstuk B, paragraaf 2.4 van het deel ‘Prudentiële 
regelgeving en prudentieel toezicht’ van het Verslag, die gewijd is aan het 
wetgevend kader voor het herstel en de afwikkeling van banken. 

(4) Zie in dit verband hoofdstuk B, paragraaf 2.4 van het deel ‘Prudentiële 
regelgeving en prudentieel toezicht’ van het Verslag.
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Het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, dat een 
microprudentiële opdracht heeft, zal zijn activiteiten 
moeten coördineren met die van de macroprudentiële au-
toriteiten, die belast zijn met het toezicht op de algehele 
stabiliteit van het financiële stelsel. Een van de grote les-
sen uit de recente crisis was inderdaad dat een individuele 
aanpak van de instellingen niet volstaat om het risico 
van een toenemende financiële kwetsbaarheid binnen 
de perken te houden. Gelet op de globalisering van de 
markten kunnen de wisselwerkingen tussen financiële 
instellingen vlug besmettingseffecten veroorzaken, die 
zich des te sneller zullen ontwikkelen naarmate de voor-
naamste marktpartijen vergelijkbare strategieën volgen of 
identieke posities innemen.

Die macroprudentiële dimensie doet een beroep op 
specifieke competenties, aangezien ze niet alleen een 
allesomvattende visie op de werking van de financiële 
markten vereist, maar ook een goed inzicht in de wis-
selwerking tussen de reële en de financiële sfeer van de 
economie. De oorzaken van de instabiliteit in het stelsel 
houden immers niet uitsluitend verband met endogene 
factoren, maar kunnen ook voortkomen uit ontwikke-
lingen in de structuur van de economische activiteiten, 
die op wereldvlak worden gekenmerkt door structurele 
onevenwichtigheden in de lopende rekening van de be-
talingsbalans of, op nationaal vlak, door een hypertrofie 
van bepaalde bestedings- en investeringscategorieën, met 
name in de vastgoedsector.

Wegens hun centrale plaats in het financiële stelsel, in 
combinatie met de expertise die ze in een van de belang-
rijke aspecten van de macro-economische beleidsvoering 
hebben verworven, dienen de centrale banken een pro-
minente rol te spelen bij de afbakening van dat macro-
prudentieel beleid. Dit beleid moet aan twee belangrijke 
vereisten voldoen. Het moet op een gecoördineerde wijze 
worden gevoerd in economische gebieden die worden 

gekenmerkt door een nauwe financiële integratie, zoals 
het eurogebied, aangezien besmettingen in een dergelijke 
omgeving bijzonder krachtig tot uiting dreigen te komen. 
Tegelijkertijd wordt vastgesteld dat financiële instabiliteit 
ook kan ontstaan in een welbepaalde markt, als gevolg 
van specifiek voor een land geldende conjunctuurontwik-
kelingen, wat pleit voor het behoud van enige nationale 
autonomie. Vooreerst zal de oprichting van een gemeen-
schappelijk afwikkelingsmechanisme niet beletten dat de 
nationale autoriteiten de eerstelijnsverantwoordelijken 
blijven voor de financiële gevolgen van een systeemcrisis 
die hun economie treft. Daarenboven zullen die autori-
teiten er des te meer toe genoopt zijn gebruik te maken 
van hun vrijheid van handelen inzake macroprudentieel 
beleid wanneer de andere grote componenten van het 
macro-economisch beleid (zoals het monetair en micro-
prudentieel beleid) steeds meer aan hun rechtstreekse 
controle ontsnappen.

Die overwegingen lagen ten grondslag aan de oprichting, 
in 2010, van het ESrB, dat ermee belast werd de macro-
prudentiële beleidsvoering in de Eu te coördineren en, via 
zijn waarschuwingen en aanbevelingen, de maatregelen 
ter zake van de nationale of Europese autoriteiten te sti-
muleren. Het ESrB heeft tot nu toe zes aanbevelingen ge-
formuleerd. Vier daarvan hebben betrekking op specifieke 
domeinen, namelijk de leningen in vreemde valuta, de 
financiering in dollar van de kredietinstellingen, de mone-
taire instellingen voor collectieve belegging en de evaluatie 
en follow-up van de financieringsrisico’s. Twee aanbevelin-
gen handelen meer bepaald over het opzetten van passen-
de structuren voor de macroprudentiële beleidsvoering. 

In de eerste van die twee aanbevelingen wordt elke lid-
staat van de Eu verzocht een nationale autoriteit aan te 
wijzen die specifiek met dat beleid wordt belast. In België 
heeft de regering voorgesteld dit mandaat toe te kennen 
aan de Bank via het ontwerp van wet tot invoering van 

4. Macroprudentieel beleid
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de mechanismen voor een macroprudentieel beleid en 
tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale 
Bank van België in het kader van haar opdracht om bij te 
dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel. Teneinde 
deze taak te kunnen uitoefenen, zou de Bank gemachtigd 
zijn om alle nuttige informatie op te vragen bij instellin-
gen die een macroprudentieel risico kunnen opleveren, 
in voorkomend geval via de organen die belast zijn met 
het toezicht op die instellingen. Ze zou de gegevens en 
de expertise aanwenden waarover ze intern beschikt, en 
steunen op haar regelmatige contacten met de andere be-
voegde instanties, alsook op haar relaties met de Europese 
autoriteiten die bij de macroprudentiële beleidsvoering 
betrokken zijn.

Een andere aanbeveling van het ESrB verzoekt de lidstaten 
een strategie voor de macroprudentiële beleidsvoering uit 
te werken, door intermediaire doelstellingen vast te stellen, 
specifieke instrumenten aan te wenden en die doelstellingen 
en instrumenten regelmatig te beoordelen. opdat de Bank 
deze aanbeveling zou kunnen uitvoeren, voorziet het wets-
ontwerp in een ruim scala aan instrumenten. Hierbij dient 
een onderscheid gemaakt te worden tussen, enerzijds, de 
instrumenten die oorspronkelijk een microprudentieel doel 
hadden, en, anderzijds, bepaalde instrumenten met uitslui-
tend macroprudentiële draagwijdte. Eerstgenoemde omvat-
ten meer bepaald het opleggen van bijkomende eigenver-
mogens- of liquiditeitsvereisten, ofwel van algemene aard of 
gericht op bepaalde risicoposities, en kwantitatieve limieten 
met betrekking tot tegenpartijen of bepaalde activiteiten. 
Ze kunnen rechtstreeks door de Bank ten uitvoer worden 
gelegd, mits zij voorafgaandelijk de bevoegde autoriteiten in 
kennis stelt en rekening houdt met hun mogelijke bezwaren. 
De tweede groep van instrumenten omvat maatregelen in 
verband met hypothecaire leningen, die betrekking heb-
ben op de ratio tussen het bedrag van de lening en de 
waarde van het te financieren goed, en tussen de terugbe-
taling van de schuld en de inkomsten van de schuldenaar. 
Laatstgenoemde maatregelen dienen door de regering, op 
advies van de Bank, ten uitvoer gelegd te worden. 

De Bank heeft echter niet gewacht op de inwerkingtreding 
van deze nieuwe wet om maatregelen te nemen ter voor-
koming van het ontstaan van systeemrisico’s. Hoewel de 
vroegere wetgeving geen autoriteit had aangewezen die 
verantwoordelijk was voor het macroprudentieel beleid als 
dusdanig, beschouwt de organieke wet van de Bank het 
bijdragen tot de financiële stabiliteit reeds lang als een van 
de opdrachten van de Bank. Die rol van de Bank werd sterk 
uitgebreid in april 2011, met de tenuitvoerlegging van het 
Twin Peaks-model, waarin de macro- en microprudentiële 
dimensie van het financieel toezicht werden geïntegreerd en 
de Bank specifieke bevoegdheden werden verleend voor de 
zogenoemde systeemrelevante instellingen.

In dat kader heeft de Bank eind 2013 twee wijzigingen in 
haar eigenvermogensreglementering aangebracht. Gelet 
op de recente stijgingen van de vastgoedprijzen en de 
economische onzekerheid die het toekomstige terugbeta-
lingsvermogen van de kredietnemers zouden kunnen druk-
ken, verhoogde ze, als onderdeel van een globaal pakket, 
de wegingscoëfficiënten van de hypothecaire kredieten, 
die aanzienlijk lager waren dan in de meeste buurlanden 
(zie hoofdstuk C, paragraaf 2.1 van het deel ‘Prudentiële 
regelgeving en prudentieel toezicht’ van het Verslag). om 
de omvang van de zeer risicovolle activiteiten van de kre-
dietinstellingen te verminderen, stelde de Bank bovendien 
voor om, in het kader van de gedachtewisselingen over de 
wenselijkheid van een structurele hervorming in de Belgische 
banksector, een additionele eigenvermogensvereiste op te 
leggen voor de tradingactiviteiten die boven een bepaalde 
drempelwaarde uitkomen (zie hoofdstuk B, paragraaf 3 van 
deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht’ van 
het Verslag).

De centralisatie van het prudentieel toezicht op de kre-
dietinstellingen in het toekomstig gemeenschappelijk toe-
zichtsmechanisme zal de Bank ertoe nopen haar macropru-
dentieel beleid vaker dan in het verleden te coördineren met 
de ECB. Tot nu toe was deze coördinatie voornamelijk geba-
seerd op de bestaande wisselwerkingen tussen de financiële 
stabiliteit en de prijsstabiliteit, de hoofddoelstelling van het 
monetair beleid van de ECB. Ze berustte op artikel 127, lid 5 
van het Verdrag betreffende de werking van de Eu, dat 
bepaalt dat het ESCB bijdraagt tot een goede beleidsvoering 
van de bevoegde autoriteiten ten aanzien van het bedrijfs-
economisch toezicht op kredietinstellingen en de stabiliteit 
van het financiële stelsel. omdat de ECB het individuele 
toezicht op de systeemrelevante financiële instellingen van 
het eurogebied rechtstreeks ten laste neemt, dient ze het 
gebruik, voor microprudentiële doeleinden, te controleren 
van tal van instrumenten die eveneens op macroprudentieel 
vlak kunnen worden ingezet. Hierdoor valt de behoefte 
aan een meer gerichte aanwending van die mechanismen 
door de nationale autoriteiten bij ontwikkelingen die de 
financiële stabiliteit van een van de lidstaten bedreigen niet 
volledig weg. De GTM-verordening bepaalt dat zowel de 
bevoegde nationale autoriteiten als de ECB, mits ze elkaar 
vooraf in kennis stellen, extra solvabiliteitsvereisten kunnen 
opleggen voor systemische doeleinden. Dit heeft tot gevolg 
dat deze respectievelijke bevoegdheden elkaar versterken 
en aanvullen om, desgevallend, de vereiste niveaus op te 
trekken, maar niet om ze te verlagen, dit om te vermijden 
dat het macroprudentieel beleid tot een versoepeling van de 
prudentiële regels zou leiden.

De invoering van dat nieuwe kader voor de coördinatie van 
het macroprudentieel beleid tussen de ECB en de natio-
nale centrale banken dient in overeenstemming te worden 
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gebracht met een binnen het ESCB op te zetten bestuurs-
structuur die het mogelijk zal maken zowel de autonome 
uitoefening van het individuele toezicht op de kredietin-
stellingen te waarborgen als de onafhankelijkheid van het 
monetair beleid te vrijwaren. op macroprudentieel vlak 
moeten bijzondere regelingen worden uitgewerkt waarin 
de hiërarchie tot uiting komt die reeds geldt in de meeste 
lidstaten, waar de centrale bank de voornaamste instantie 
is voor de invoering van regelgeving met het specifieke doel 
risico’s van systemische aard te voorkomen. 

Bovendien zal de ECB overleg moeten plegen met het 
ESrB, dat zijn eigen macroprudentiële bevoegdheden 
behoudt. Deze zijn tegelijkertijd beperkter dan die van 
de ECB, aangezien het ESrB enkel kan waarschuwen of 
aanbevelen, zonder rechtstreeks vat te hebben op het 
gebruik zelf van de instrumenten. Ze hebben daarentegen 
een ruimere draagwijdte, aangezien het mandaat van het 
ESrB de hele Eu omvat en daarenboven niet enkel het 
segment van de kredietinstellingen maar de financiële 
sector als geheel bestrijkt.

  

   

TABEL 1 EUROPESE ARCHITECTUUR VAN HET PRUDENTIEEL TOEZICHT

 

Microprudentieel toezicht
 

Macroprudentieel toezicht
 

Prudentiële regelgeving
 

Eurogebied
 

Rest EU
 

Eurogebied
 

Rest EU
 

EU
 

Banken GTM /  
nationale autoriteiten

Nationale autoriteiten GTM /  
nationale  

autoriteiten /  
ESRB

Nationale  
autoriteiten /  

ESRB

EC / EBA

Andere financiële 
instellingen

Nationale autoriteiten Nationale autoriteiten / ESRB EC / EIOPA / ESMA

Bron : NBB.
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De wet van 2 juli 2010 (1) heeft de grondslagen gelegd 
voor een ingrijpende wijziging van het toezicht op de 
ondernemingen van de financiële sector in België. De 
Koning wordt bij deze wet namelijk gemachtigd om het 
prudentieel toezicht op de kredietinstellingen, de verze-
keringsondernemingen, de beleggingsondernemingen, 
de herverzekeringsondernemingen en de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) over te hevelen naar de 
Nationale Bank van België.

Deze hervorming, die werd ingevoerd bij het koninklijk 
besluit Twin Peaks, hield in dat de Bank de voornaamste 
prudentiële toezichthouder zou worden en dat de fSMA 
zou instaan voor het transversaal gedragstoezicht, het toe-
zicht op de markten en de consumenteninformatie en -be-
scherming (2). Het verslag aan de Koning bij het Twin Peaks-
besluit bakent ook de bevoegdheden van beide instellingen 
af : ‘De prudentiële regels zijn specifiek gericht op het 
waarborgen van de soliditeit van de financiële instellingen 
door vereisten op te leggen op het vlak onder meer van 
de solvabiliteit, de liquiditeit en de rendabiliteit van deze 
instellingen. De gedragsregels zijn er specifiek op gericht 
om een loyale, billijke en professionele behandeling van 
de cliënten te bewerkstelligen door vereisten op te leggen 
op het vlak onder meer van de deskundigheid van de on-
derneming, haar bedrijfsvoering en de zorgvuldige behan-
deling van de cliënt of de consument op het gebied van 
de gedragsregels.’

5.1 Samenwerkingsprotocol tussen de 
Bank en de fSMA

De nieuwe Twin Peaks-toezichtsarchitectuur vergt in-
teractie en overleg tussen de Bank en de fSMA, met 
het oog op de coördinatie van de uitoefening van hun 
toezichtstaken. De bank- en financiële wetgeving, die 
aangepast werd door het Twin Peaks-besluit, bevat een 

aantal bepalingen die de coördinatie regelen van het 
toezicht dat door de Bank en de fSMA wordt uitgeoe-
fend. Daarnaast bepaalt deze wetgeving dat deze twee 
autoriteiten een protocol moeten sluiten om de prak-
tische modaliteiten vast te leggen van de door de wet 
opgelegde vormen van samenwerking, en om te bepalen 
in welke gevallen overleg noodzakelijk is om een eenvor-
mige toepassing van de wetgeving te verzekeren.

De Bank en de fSMA hebben dit samenwerkingsprotocol 
op 14 maart 2013 gesloten (3). Het protocol is opgevat 
als een consensus tussen de twee autoriteiten over hun 
onderlinge samenwerking, maar herinnert er ook aan 
dat elke autoriteit in volle onafhankelijkheid en met volle 
verantwoordelijkheid de opdrachten dient uit te oefenen 
die haar bij wet zijn toevertrouwd. De samenwerking 
kan drie vormen aannemen : uitwisseling van informatie, 
raadpleging en overleg. Dit overleg wordt opgevat als 
een dialoog waarbij de autoriteit die beslist, de enige 
verantwoordelijke blijft. 

In dit verband zijn de twee autoriteiten met name over-
eengekomen dat zij naast de informatie-uitwisseling 
waarin de bank- en financiële wetgeving voorziet, uit 
eigen beweging aan elkaar alle informatie zullen mee-
delen die van betekenisvol belang en relevant is voor de 
uitoefening van hun respectieve opdrachten, zodat elke 
autoriteit met kennis van zaken beslissingen kan nemen. 
Daarnaast zijn zij overeengekomen dat zij overleg zullen 
plegen om een eenvormige toepassing van de bank- en 
financiële regelgeving te verzekeren.

5. Belgisch toezichtskader

(1) Wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten en van de wet van 
22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank 
van België, en houdende diverse bepalingen.

(2) Parl.St. Kamer 2009-2010, nr. 52-2408 / 1, 27.
(3) Algemeen samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de 

Autoriteit voor financiële Diensten en Markten met het oog op de coördinatie 
van het toezicht op de instellingen die onder hun respectievelijk toezicht vallen. 
Dit protocol is gepubliceerd op de websites van beide instellingen.
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Naast de periodieke vergaderingen tussen de 
Gouverneur van de Bank en de Voorzitter van de fSMA 
voorziet het protocol in de oprichting van een ver-
bindingscomité en een gezamenlijk comité voor het 
toezichtsbeleid. Deze twee comités moeten zorgen 
voor een continue dialoog tussen beide autoriteiten 
met betrekking tot, respectievelijk, de uitvoering van 
het protocol en de coördinatie van hun toezichtsbeleid. 
In dit verband hebben de Bank et de fSMA met name 
overleg gepleegd over aspecten die verband houden 
met het fit and proper-karakter van de leiders en met 
het witwassen van geld. 

Het protocol legt ook de praktische modaliteiten vast 
van de samenwerking tussen beide autoriteiten.

Tot slot zij nog opgemerkt dat dit algemeen samenwer-
kingsprotocol tegemoetkomt aan de aanbevelingen van 
het IMf in het kader van het fSAP. Behalve dit protocol 
hebben de Bank en de fSMA reeds een samenwer-
kingsovereenkomst gesloten over het toezicht en de 
controle op de marktinfrastructuren. Bovendien is er 
een protocol over buitenlandse beleggingsondernemin-
gen in de maak, dat momenteel wordt afgerond.

5.2 Toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening en op 
de aanvullende pensioenen

De bevoegdheden met betrekking tot het prudentieel toe-
zicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening 
werden nog niet overgedragen aan de Bank. In deze over-
dracht wordt voorzien in hoofdstuk 20 van het Twin Peaks-
besluit, maar volgens artikel 351, paragraaf 2, 3de streepje 
van ditzelfde besluit, moet de effectieve datum van deze 
overdracht worden vastgesteld bij koninklijk besluit. Bij 
gebreke van een dergelijk besluit zal de overdracht van 
rechtswege plaatsvinden op 31 december 2015. Er werd 
ook bepaald dat de Bank en de fSMA uiterlijk op 31 de-
cember 2013 een verslag dienen op te stellen ‘waarin zij 
de Koning duiding verschaffen bij de inwerkingtreding van 
dit hoofdstuk’. Dit verslag moet onder andere de eventu-
ele wijzigingen in de kenmerken van de wetgeving en de 
IBP-markt onderzoeken en moet zorgen voor een gelijke 
behandeling van de instellingen die actief zijn in de sector 
van de tweede pensioenpijler (verzekeringsondernemingen 
en instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening), om pru-
dentiële arbitrage te vermijden. De Bank heeft haar verslag 
eind 2013 voorgelegd aan de regering.
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