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In de loop van 2012 en 2013 voerde het IMf een volle-
dige en grondige analyse uit van de Belgische financiële 
sector in het kader van het fSAP. Daarnaast, en rekening 
houdend met de aanbevelingen voortvloeiend uit het 
fSAP, formuleerde de Bank haar analyseprioriteiten op 
micro- en macroprudentieel vlak in haar masterplan 
2012-2015 en in haar risk reviews van 2013 en 2014. 
Bij het bepalen van deze prioriteiten wordt rekening ge-
houden met de potentiële risico’s in de financiële sector, 
die zich zouden kunnen voordoen in de huidige nationale 
en internationale macro-economische omgeving. In de 
actieplannen van de verschillende prudentiële diensten 
dient rekening gehouden te worden met de als prioritair 
aangestipte risico’s. 

De voor de banken, verzekeringsondernemingen en 
financiële marktinfrastructuren tijdens het verslagjaar in 
het kader van de fSAP-aanbevelingen en Annual risk 
review 2013 verder uitgewerkte toezichtstructuur, wordt 
besproken in, respectievelijk, de paragrafen 2, 3 en 4 van 
dit hoofdstuk. 

1.1 financial Sector Assessment 
Programme

De evaluatie van de financiële sector door het IMf strekt 
ertoe de belangrijkste kwetsbare plekken op te sporen 
die financiële crises kunnen teweegbrengen. Deze evalu-
atie bestaat uit twee grote pijlers. De eerste betreft de 
analyse van de weerbaarheid van het financiële stelsel in 
zijn geheel, onder meer aan de hand van stresstests en de 
detectie van de voornaamste risico’s waaraan het stelsel 
is blootgesteld. De tweede pijler beoordeelt de kwaliteit 
van de regelgeving en van het toezicht op de banken, de 
verzekeringsondernemingen en de financiële markten. 

De conclusies van de evaluatie van de Belgische finan-
ciële sector, die in mei van het verslagjaar gepubliceerd 
werden, leggen de nadruk op de belangrijkste vorderin-
gen die gemaakt werden bij het saneren van de financi-
ele sector en bij het doeltreffender maken van het kader 
voor prudentieel toezicht op basis van de lessen die uit 
de financiële crisis zijn getrokken. De evaluatie van het 
IMf was over het algemeen positief ; er werd benadrukt 
dat de regelgeving van de banken en de verzekerings-
ondernemingen voldoet aan de internationale goede 
praktijken. De tegemoetkoming aan de aanbevelingen 
geformuleerd door het IMf zal verder dienen getoetst 
te worden in het nieuwe toezichtskader van het GTM. 

Terwijl de invoering van het Twin Peaks -model op 
1 april 2011 tot meer synergie tussen het macro- en 
microprudentieel beleid heeft geleid, hebben de door 
de Bank aangenomen toezichtsmethode en de imple-
mentatie van een toezichtscyclus bijgedragen tot de ver-
betering van de analyses en tot de bevordering van een 
financieel toezicht dat op de voornaamste risicofactoren 
is gericht. Het IMf heeft echter benadrukt dat de hervor-
mingen moeten worden voortgezet, opdat de nieuwe 
toezichtsarchitectuur optimaal zou functioneren. Het 
heeft aangeraden de samenwerking tussen de fSMA en 
de Bank te versterken en een macroprudentiële autoriteit 
op te richten. Bovendien heeft het IMf aanbevolen om, 
naast de verbeteringen die in het regelgevingskader voor 
het crisisbeheer moeten worden aangebracht, in België 
een afwikkelingsautoriteit in te stellen. 

Wat het toezichtsproces betreft, heeft het IMf benadrukt 
dat het van belang is dat het toezicht op de afzonderlijke 
instellingen wordt afgestemd op de risicoprofielen en de 
complexiteit van de organisatiestructuren, vooral in het 
geval van kleinere instellingen. Voorts was het IMf van 

1.  ontwikkeling van een meer intensief 
en inclusief toezicht
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oordeel dat de toezichthouder regelmatig moet vergade-
ren met de leiding van de financiële instellingen, om de 
voornaamste risico’s die de instellingen lopen en de maat-
regelen en acties die vereist zijn om die risico’s te beperken, 
uitvoerig te bespreken. ook in de verzekeringssector zou in 
het prudentieel toezichtskader meer rekening moeten wor-
den gehouden met dit risicoanalyseaspect, zodat de sector 
beter voorbereid is op de implementatie van Solvabiliteit II.

De voornaamste bevindingen en aanbevelingen van het 
IMf rond conglomeraatstoezicht in België waren dat de 
prudentiële praktijk van de afgelopen jaren gericht was 
op voorzichtigheid en op het maximaal benutten van be-
voegdheden die aan de toezichthouder zijn toegekend, 
ook als dat betekent dat niet een specifiek conglome-
raatsregime wordt toegepast, maar wel integendeel, een 
sectoraal geconsolideerd toezicht. Als keerzijde daarvan 
stelde het IMf dat een duidelijk kader, van toepassing op 
elke groep die gekwalificeerd wordt als een financieel 
conglomeraat, momenteel ontbreekt. De belangrijkste 
aanbeveling van het IMf was dan ook om voor financiële 
conglomeraten een basistoezicht te ontwikkelen. 

Hoewel de financiële positie van de banken en de 
verzekeringsondernemingen de afgelopen jaren ge-
leidelijk verbeterd is, zijn uit de stresstests bepaalde 
kwetsbaarheden naar voren gekomen, met name de 
lage rentabiliteit van de sector en de nauwe banden 
tussen de financiële sector en de overheid. Volgens het 
IMf zouden in het kader van het toezicht op de finan-
ciële instellingen meer systematisch stresstests moeten 
worden uitgevoerd, zowel op micro- als op macropru-
dentieel niveau. 

Zoals in verschillende paragrafen van dit Verslag wordt 
uiteengezet, werd met de meeste aanbevelingen die 
het IMf in het kader van het fSAP geformuleerd heeft, 
rekening gehouden of zal er rekening mee worden 
gehouden in de verschillende wetgevende voorstellen 
waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd en 
in de toezichtstechnieken en -processen die de Bank 
toepast. Ter illustratie wordt in kader 3 nader ingegaan 
op de voorbereidende werkzaamheden van de Bank 
omtrent de financial Action Task force (fATf) ter bestrij-
ding van het witwassen van geld. 

Kader 3 –  Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme en proliferatie : voorbereiding van de 4de wederzijdse 
evaluatie van België door de fATf

In februari 2012 keurde de intergouvernementele organisatie financial Action Task force (fATf) de nieuwe 
‘Internationale normen ter bestrijding van het witwassen van geld (WW) en de financiering van terrorisme en 
proliferatie (fT)’ goed, die haar veertig nieuwe ‘Aanbevelingen’ vormen. Daarna zette de fATf zijn werkzaamheden 
voort, om de nieuwe methodologie voor de beoordeling van de technische overeenstemming met de fATf-
aanbevelingen en van de doeltreffendheid van de WW/fT-systemen vast te leggen. Als lid van de Belgische 
delegatie heeft de Bank hier actief aan meegewerkt. Deze nieuwe methodologie, die in februari 2013 werd 
aangenomen, zal als basis dienen voor de vierde ronde van wederzijdse evaluaties van de landen die lid zijn van 
de organisatie. In het verlengde van de beoordeling van het Belgische financiële stelsel door het IMf, die in 2012 
en 2013 werd verricht in het kader van het fSAP, zal België een van de vier eerste landen zijn waarvoor de nieuwe 
methodologie wordt toegepast bij de wederzijdse evaluatie door de fATf.

Nieuwe methodologie van de fATf

De nieuwe methodologie houdt rekening met de ervaring die tijdens de derde ronde van wederzijdse evaluaties 
werd opgedaan. Na afloop van deze ronde hebben de leden-landen namelijk geoordeeld dat het weliswaar 
noodzakelijk was dat in een eerste fase werd nagegaan of de beoordeelde landen hun wetten, regelgevende 
teksten en mechanismen voor de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 
hadden aangepast om tegemoet te komen aan de 40 Aanbevelingen van de fATf, maar dat de vierde ronde 
van evaluaties te baat zou moeten worden genomen om na te gaan of de bestrijdingsmechanismen die de 
leden-landen ontwikkeld hebben, doeltreffend zijn, daarbij tegelijkertijd rekening houdend met de noodzaak 
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voor deze landen om te waken over de overeenstemming van hun bepalingen met de nieuwe internationale 
normen, die de onmisbare grondslag blijven vormen van de doeltreffendheid van deze systemen. 

De nieuwe methodologie van de fATf houdt aldus in dat de vierde ronde van evaluaties via een tweeledig proces 
verloopt. In de eerste plaats worden de nationale systemen beoordeeld op hun technische overeenstemming 
met de normen, maar daarnaast wordt ook beoordeeld in welke mate ze doeltreffend zijn voor de bestrijding 
van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en proliferatie. Zo zullen de beoordeelde landen 
moeten aantonen dat hun wettelijke en reglementaire bepalingen en de andere maatregelen die zij toepassen, 
voldoen aan de bijna 250 criteria voor de beoordeling van de technische conformiteit, die betrekking hebben 
op alle onderdelen van de fATf-aanbevelingen. Bovendien zullen zij moeten aantonen in welke mate hun 
systemen geschikt zijn om de doelstellingen van een doeltreffend systeem te bereiken. Deze doelstellingen 
worden in de methodologie geïdentificeerd en in detail omschreven in de vorm van elf onmiddellijke resultaten. 

Net zoals in het verleden zullen de nieuwe beoordelingen in drie grote fasen verlopen. In eerste instantie 
dient het beoordeelde land aan het beoordelingsteam gedetailleerde informatie te verschaffen, zowel over de 
technische conformiteit van zijn systemen met de Aanbevelingen van de fATf, als over de doeltreffendheid. 
Die basisinformatie wordt aangevuld met een bezoek ter plaatse door het evaluatieteam, dat twee weken 
duurt en dat de evaluatoren een nog beter inzicht moet verschaffen in de bestaande mechanismen. Tot slot 
wordt het Verslag van de Wederzijdse Evaluatie besproken en goedgekeurd door de fATf. In dit verband dient 
evenwel te worden opgemerkt dat de nadruk bij het bezoek ter plaatse zal liggen op de beoordeling van de 
doeltreffendheid van de mechanismen waarover het beoordeelde land beschikt. De evaluatie zal overigens 
hoofdzakelijk gericht zijn op de kwetsbaarheden van het beoordeelde land en zal rekening houden met alle 
specifieke kenmerken van het land. De evaluatie moet het beoordeelde land namelijk het hoofd helpen bieden 
aan deze kwetsbaarheden, zodat de strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en 
proliferatie doeltreffender kan worden gevoerd.

Voorbereiding in België

In de laatste weken van 2013 en de eerste weken van 2014 hebben de verschillende betrokken Belgische 
autoriteiten, waaronder de Bank, aldus meegewerkt aan de opstelling van het gedetailleerd informatiedossier 
over de bestaande mechanismen in België, dat moet aantonen dat deze mechanismen voldoen aan de normen 
en doeltreffend zijn.

In dit verband dient opgemerkt te worden dat de Belgische wetgeving en reglementering, in afwachting van de 
vierde richtlijn over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, waarover nog 
onderhandeld wordt, nog niet zijn aangepast aan de nieuwe fATf-normen. 

Aangezien de nieuwe normen sterker de nadruk leggen op de risicogeoriënteerde benadering voor het 
toezicht, kan de Bank echter met name gebruik maken van de ‘periodieke vragenlijst’ met betrekking tot 
WW / fT, die de financiële instellingen die onder haar bevoegdheid vallen, jaarlijks dienen in te vullen. Aldus zal 
haar risicogeoriënteerde benadering bij de uitoefening van het toezicht gebaseerd zijn op de inzameling van 
systematische en gestandaardiseerde gegevens, wat de vergelijking tussen de financiële instellingen onderling 
alsook in de tijd vergemakkelijkt. om de financiële instellingen de gelegenheid te geven om hun antwoorden op 
de vragenlijst, die begin 2014 worden verwacht, voor te bereiden, werd deze vragenlijst hen reeds in september 
2013 (1) toegestuurd via circulaire. De vragenlijst werd kort daarna ook aan hen voorgesteld tijdens een door de 
Bank georganiseerde informatievergadering.

(1) Cf. Circulaire NBB_2013_10 van 25 september 2013 over de Periodieke vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme en de bijlagen bij die circulaire.
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1.2 Annual risk review 2013

om haar prudentiële analyses en beleidslijnen af te ba-
kenen, legt de Bank elk jaar haar prioriteiten vast voor 
de drie grote financiële sectoren, namelijk de banken, de 
verzekeringsondernemingen en de marktinfrastructuren, 
rekening houdend met hun respectieve kenmerken. De 
geïdentificeerde prioriteiten worden zowel transversaal 
onderzocht, voor het geheel van elk van deze sectoren, 
als verticaal, op het niveau van de individuele dossiers 
die door de operationele diensten worden behandeld, 
en slaan zowel op de grote financiële risico’s als op de 
toezichtsprocessen. Al deze aspecten, hierna opgesomd 
en geïllustreerd in grafiek 8, worden uitvoeriger toe-
gelicht in de volgende paragrafen. In Kader 4 wordt 
dieper ingegaan op het project Nieuwe organisatie voor 
Valorisatie van Audit (NoVA), een hervorming die reeds 
voor het vastleggen van de annual risk review 2013 was 
opgestart, maar die ook kadert in een verbetering van 
de toezichtsprocessen.

Wat de financiële risico’s betreft, werd tijdens het ver-
slagjaar bijzondere aandacht besteed aan de bedrijfsmo-
dellen van de afzonderlijke instellingen aangezien laatst-
genoemde aan strengere vereisten zijn onderworpen als 
gevolg van belangrijke wijzigingen in de regelgeving na 
de financiële crisis. Het bedrijfsmodellenrisico betreft 
de drie sectoren, maar de werkzaamheden hadden in 
eerste instantie vooral betrekking op de banksector, 
waar de determinanten van de voornaamste bronnen 
van inkomsten en kosten geïdentificeerd werden. Nauw 
verweven met de bedrijfsmodellen is het renterisico 
omwille van het belang van de intermediatie-activiteit. 
Laatstgenoemde wordt evenwel anders ingevuld door 
de banken dan door de verzekeringsondernemingen. 
Als prioritair werden tevens beschouwd het liquiditeits-
risico, waaraan de drie sectoren zijn blootgesteld door 

de volatiliteit op de financiële markten, het kredietrisico, 
tegen de achtergrond van de vertraagde economische 
groei in België en de omliggende landen van het euroge-
bied en de risico’s op de vastgoedmarkt in België. Meer 
specifiek voor de marktinfrastructuren, ten slotte, zijn de 
operationele risico’s verbonden aan de cyberveiligheid.

Wat betreft de toezichtsprocessen, hadden de werkzaam-
heden betrekking op drie prioritaire thema’s. Vooreerst 
werd met de publicatie van een nieuwe circulaire betref-
fende deskundigheid en professionele betrouwbaarheid  
een belangrijke stap voorwaarts gezet in het in 2012 
opgestarte fit and proper-project. De uniforme toepassing 
van de beoordelingscriteria opgenomen in de circulaire 
en de verruiming van de ervaring met fit and proper-
interviews blijven in 2014 hoog op de agenda staan voor 
alle prudentiële departementen. 

Binnen het tweede thema kan ‘scorecarding’ voor de kre-
dietinstellingen als afgewerkt worden beschouwd. De Bank 
hervormde dit risicoanalyse-instrument met het oog op een 
grotere structurele coherentie in het toezicht op de verschil-
lende kredietinstellingen onder haar bevoegdheid. In dit 
verband heeft zij gewerkt aan twee projecten : clusterana-
lyse en proportionaliteit. Het eerste project was bedoeld 
om de zogenaamde ‘peer group clustering’ te verbeteren 
op een meer verfijnde en risicogeoriënteerde basis. Het 
proportionaliteitsproject diende om het profiel van instel-
lingen in de scorecardingtoepassing te kunnen aanpassen 
op basis van hun impact / risicoclassificatie en is bijgevolg 
gekoppeld aan het clusteringproject. De werkzaamheden 
met betrekking tot pijler 2 zijn uitgesteld voor de kredietin-
stellingen : het verdere verloop zal worden bepaald door de 
GTM-ontwikkelingen op het gebied van de SrEP.

Met name op grond van het informatiedossier dat de Belgische autoriteiten hebben opgesteld, zal het evaluatieteam 
van de fATf in het voorjaar van 2014 de prioriteiten vastleggen waaraan bijzondere aandacht zal worden besteed 
bij het verdere verloop van het proces van wederzijdse evaluatie, en met name tijdens het bezoek ter plaatse. 

Bij het bezoek ter plaatse, dat gepland is van 30 juni tot 11 juli 2014, zal het evaluatieteam vervolgens overgaan tot 
een grondig onderzoek van de mechanismen inzake WW en fT die in België ten uitvoer worden gelegd, rekening 
houdend met de voorafgaandelijke beslissing over de prioriteit van de diverse thema’s met betrekking tot WW/fT. 

Het ontwerp van evaluatieverslag zal door de fATf worden besproken en goedgekeurd in februari 2015. Dit verslag 
van wederzijdse evaluatie zal ook het laatste onderdeel vormen van het verslag dat door het IMf wordt opgesteld 
over België in het kader van het fSAP.

(1) Zie hoofdstuk B, paragraaf 5.2 van het deel ‘Prudentiële regelgeving en 
prudentieel toezicht’ van het Verslag.
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De herziening van de kwantitatieve analytische instru-
menten (Quantitative Analytical Tools, QAT’s), tot slot, is 
een project dat betrekking heeft op het toezichtsproces 
voor zowel de banken als de verzekeringsondernemin-
gen. In 2013 spitsten de werkzaamheden zich toe op 
het bankgedeelte (het zogenaamde B-QAT-project). Het 
bestaande Bank Performance report (BPr) diende te 
worden herzien als gevolg van de CrD IV-veranderingen 
in de financiële en prudentiële rapportering, die in janu-
ari 2014 van kracht werden. In het project wordt gewerkt 
aan zowel de inhoud – wat zijn de meest relevante 
kerngegevens ter ondersteuning van het toezicht – als 
de vorm waarin gegevens optimaal kunnen worden 
verwerkt en voorgesteld, zoals bijvoorbeeld de manier 
waarop een betere integratie tussen micro- en macro-
gegevens kan worden bewerkstelligd. B-QAT is op drie 
niveaus georganiseerd  : (1) de Key risk Indicators (KrI’s), 
zijn een gestandaardiseerd geheel van ratio’s en kerncij-
fers die functioneren als vroege waarschuwingen voor de 
teams die belast zijn met het prudentieel toezicht, (2) het 
risicodashboard geeft een uitgebreider en gedetailleer-
der beeld van de kredietinstelling en vormt een soort van 
financiële identiteitskaart, waarin verschillende thema’s 
op een heldere manier worden gebundeld, om een 
coherent, gestructureerd beeld van de kredietinstelling 
te geven, en (3) de gedetailleerde analytische sjablonen 

verschaffen meer gedetailleerde informatie per thema 
en vergemakkelijken een grondige analyse van een 
specifiek thema door relevante gegevens van verschil-
lende bronnen of van verschillende basisrapporteringen 
te combineren. Voor niveau 2 en niveau 3 diende het 
meeste werk door de Bank gedaan te worden ; de KrI’s 
daarentegen worden hoofdzakelijk bepaald door de EBA 
of door het GTM. De werkzaamheden met betrekking tot 
de analytische sjablonen werden afgerond in het najaar 
van 2013. Het B-QAT-project heeft samen met andere 
wijzigingen in de toezichtspraktijken aangetoond dat er 
nood was aan een geactualiseerde IT-omgeving, wat de 
aanzet gaf tot het zogenoemde PrIME-project. PrIME 
is een programma voor de vernieuwing van informati-
catoepassingen en -tools die de prudentiële toezichts-
activiteiten van de Bank ondersteunen. Het programma 
beoogt de instellingen, de toezichthouders, de leiding 
en de verschillende betrokken partijen een doeltreffende 
en moderne omgeving aan te reiken voor de inzameling, 
de validatie en het beheer van de gegevens, en voor de 
prudentiële analyse en rapportering. Deze omgeving zal 
eveneens flexibel zijn, zodat voldaan kan worden aan de 
aangekondigde vereisten van het GTM. In PrIME wor-
den de gegevens van de verschillende sectoren waarop 
toezicht wordt uitgeoefend, samengebracht in één en 
hetzelfde technologisch platform.

Grafiek 8 RISK REVIEW 2013

VOORNAAMSTE FINANCIËLE RISICO’S PRIORITEITEN TOEZICHTSPROCES

1. Bedrijfsmodelanalyse

2. Renterisico

3. Liquiditeitsrisico

4. Kredietrisico

5. Risico m.b.t. vastgoed

1. Fit and proper

2. Scorecarding / pijler 2-beleid

3. Kwantitatieve analytische
 instrumenten

1. Bedrijfsmodelanalyse

Marktinfrastructuren

2. Liquiditeitsrisico

3. Operationeel risico

Banken en verzekeringsondernemingen

Bron  : NBB.
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Kader 4 – Vernieuwde inspectiemethode NoVA

De inspecties die bij banken en verzekeringsondernemingen worden uitgevoerd door gespecialiseerde inspecteurs, 
zijn voor de Bank een essentieel en onvervangbaar controle-instrument om tekortkomingen vast te stellen in de 
wijze waarop de instellingen hun activiteiten organiseren en hun risico’s beheersen, en om corrigerende 
maatregelen te nemen. De inspecties die de Bank verricht, vinden plaats in het kader van de risicobeoordeling van 
de instellingen, waarbij beslist wordt over actieplannen. Een mogelijke actie is het plannen van een inspectie. 
Daarnaast kan de Bank op elk moment een inspectie verrichten indien specifieke omstandigheden dit vereisen. Na 
afloop van de inspectie stelt de Bank een inspectieverslag op waarin zij een globale opinie en vaststellingen en 
aanbevelingen formuleert. Dit inspectieverslag stelt de Bank in staat om te beoordelen of zij onmiddellijk actie 
dient te ondernemen, en om het algemeen risicoprofiel van de instelling bij te stellen tijdens de periodieke 
risicobeoordeling (zie grafiek voor meer details). 

In de loop van het verslagjaar is de inspectiemethodiek grondig herzien in het kader van het project Nieuwe 
organisatie voor Valorisatie van Audit (NoVA), met het oog op de harmonisatie en een grotere doeltreffendheid 
van de inspecties. De NoVA-werkzaamheden resulteerden in een algemene inspectiehandleiding, die van 
toepassing is sedert oktober 2013. Deze handleiding verschaft een eenduidige definitie van het inspectieproces 
en legt een formele methodologie vast. Er werd meer bepaald voorzien in een inspectie-universum, het invoeren 
van de meest recente auditconcepten en -technieken, een herziening van de opzet van de werkprogramma’s, 
een gestandaardiseerd uitvoeringsproces, een rating van de opinie, een scoring van de aanbevelingen en een 

INSPECTIES IN HET KADER VAN DE RISICOBEOORDELING

– Actieplan

– Andere

Risicobeoordeling Scorecards

Opinie

Inspectieplan

Inspectieopdracht

Gestandaardiseerde financiële rapportering

Rapporten externe auditors

Rapporten interne auditors

Contacten met instellingen en auditors

ICAAP / ORSA

Samenwerking inzake toezicht

Toezichtsbeleid

Inspectieverslagen

Macrofinanciële analyses

Internecontroleverklaring van het bestuur 

Periodiek
O

nm
iddellijk

– Corrigerende maatregelen
– Kapitaalopslag / solvabiliteitsvereisten
– Andere

– Beslissing inzake
 kapitaal / solvabiliteitsvereisten

Bron  : Circulaire Inspecties NBB_2013_15 van 11 december 2013.
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1.3 Annual risk review 2014

Wat betreft de financiële risico’s, heeft de Bank voor 
2014 haar toezichtsprioriteiten vastgelegd tegen 
de achtergrond van een lichte verbetering van de 
macro¬economische en financiële omgeving. over het 
algemeen zullen de in 2013 aangevatte werkzaamheden 
worden voortgezet in 2014. De prioriteitenlijst werd niet 
grondig gewijzigd, maar de volgorde werd aangepast 
en de accenten werden verlegd. Bovendien werd meer 
onderscheid gemaakt tussen de prioriteiten voor de 
kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen. 
Terwijl de analyses voor de banksector sterk beïnvloed 
zullen worden door de voorbereidingswerkzaamheden 
voor het GTM, in het bijzonder de uitgebreide beoorde-
ling van de kredietinstellingen die vanaf november 2014 
onder rechtstreeks toezicht van de ECB zullen staan, zal 
bij de analyses voor de verzekeringsondernemingen de 
focus liggen op het onderzoek van de bedrijfsmodellen 
en hun duurzaamheid, tegen de achtergrond van het 
zeer lage peil van de rentetarieven tijdens de afgelopen 
jaren en op de veranderingen in de regelgeving die met 
Solvabiliteit II zullen worden ingevoerd.

Zoals het IMf heeft aanbevolen naar aanleiding van 
het fSAP, zal het concept van een aan het risicopro-
fiel aangepast toezicht bovendien worden uitgebreid 
tot kleinere instellingen, inzonderheid tot die met een 
hoog risicoprofiel.

Wat betreft de prioriteiten met betrekking tot toezichts-
processen, zal vooreerst het B-QAT-project binnenkort 
worden aangevuld met zijn tweede component : het 
risicodashboard. De eerste toepassing van de nieuwe 
B-QAT voor gegevens van het eerste kwartaal van 
2014 zal uiteraard van heel nabij worden gevolgd, en 
op dat ogenblik zal de laatste hand worden gelegd 
aan dit nieuwe analyse-instrument. Voor het toezicht 
op de verzekeringsondernemingen zal een soortgelijk 
analyse-instrument tot stand moeten worden gebracht 
als gevolg van Solvabiliteit II, dat nieuwe rapporterings-
vereisten zal invoeren. Nu bepaald is dat Solvabiliteit II 
geïmplementeerd zal worden op 1 januari 2016, zal 
deze uitdaging groter worden in 2014. Een andere 
werkzaamheid met betrekking tot het toezicht op de 
verzekeringsondernemingen, die op korte termijn moet 
gebeuren, is het updaten van de scorecarding, om een 

aangepast inspectieverslag. In het kader van het NoVA-project werd ook gewerkt aan de automatisering van het 
inspectieproces, om de consistentie in de uitvoering ervan maximaal te ondersteunen.

De inspecties die worden uitgevoerd door de Bank zijn (a) resultaatgericht : inspecteurs formuleren opinies en 
aanbevelingen voor onderzochte domeinen, waaraan individuele scores worden toegekend, om de vastgestelde 
tekortkomingen gericht te kunnen aanpakken, (b) risicogeoriënteerd : inspecteurs passen een inspectiemethodologie 
toe die gebaseerd is op een analyse van de risicoblootstellingen en de manier waarop de risico’s al dan niet worden 
opgevolgd, (c) doortastend : er wordt actief gezocht naar passende controle-informatie en (d) vooruitziend : de 
onderzochte domeinen zijn gerelateerd aan het globale risicobeheersingssysteem, dat de toekomstige (financiële) 
prestaties ondersteunt, waarbij de Bank het ‘Prudential Internal Control Standardized Model’ (of PrISM) als intern 
referentiemodel gebruikt.

De herziening van de inspectiemethodiek valt samen met de invoering van het GTM. De Bank heeft beslist om de 
NoVA-methodiek maximaal te laten aansluiten bij die van het GTM, met behoud van de elementen waarin nog niet 
voorzien is in het GTM en / of waarvoor de Belgische ervaring aantoont dat ze best behouden blijven, bv. formuleren 
van aanbevelingen en de opvolging ervan door inspecteurs, meedelen van een globale rating. Deze bijkomende 
elementen worden voor alle gecontroleerde instellingen toegepast tot de operationele inwerkingtreding van het 
GTM, en voor elke materie waarvoor enkel de Bank volkomen bevoegd is.

Het inspectieproces en de verwachtingen ten aanzien van de gecontroleerde instellingen worden uitgebreid 
toegelicht in de circulaire Inspecties (1). Met deze transparante aanpak wordt vooral een optimaal verloop van de 
inspecties beoogd. De methodologische vernieuwing gaat gepaard met een bijstelling van het organisatiemodel. De 
Bank heeft namelijk beslist om de inspecteurs vanaf november 2014 onder te brengen in één dienst.

(1) Circulaire Inspecties NBB_2013 15 van 11 december 2013.
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meer risicogericht toezicht mogelijk te maken. Net zoals 
voor het bankentoezicht, zal dit in 2014 de basis vormen 
voor een clusteranalyse (1). 

Daarnaast zullen herstel en afwikkeling worden toege-
voegd aan de lijst van prioriteiten. Sinds de crisis van 
2007-2008 is de ontwikkeling van herstel- en afwik-
kelingsplannen namelijk een van de prioriteiten ge-
worden van toezichthouders wereldwijd. De opstelling 
van dergelijke plannen voor mondiaal systeemrelevante 
banken (G-SIB’s) wordt op G20-niveau gecoördineerd 
door de fSB. Dit aspect zal samen met het Europese 
programma met betrekking tot dit domein verder 
worden uitgewerkt nu de Bank op de ervaring van een 
aantal proefprojecten kan bogen (2). 

De oprichting van het GTM vormt op zichzelf ook al een 
belangrijke organisatorische uitdaging voor de toezichts-
processen van de Bank, zoals uitvoerig wordt beschreven 

in andere paragrafen van het Verslag (3). Bovendien zal het 
operationele kader voor de macroprudentiële instrumen-
ten waarin de CrD IV-richtlijn voorziet, ontwikkeld wor-
den in overeenstemming met de koers op internationaal 
niveau, zoals die van het ESrB.

Wat het conglomeraatstoezicht betreft, ten slotte, was één 
van de aanbevelingen van het fSAP om een beter ontwik-
keld basistoezicht uit te werken voor financiële conglome-
raten en om meer aandacht te besteden aan de specifieke 
risico’s die binnen dergelijke ‘bankverzekeringsgroepen’ 
worden gegenereerd. Aangezien er momenteel geen dui-
delijke internationale richtsnoeren bestaan op dit gebied, 
leek het de Bank aangewezen het toezicht op financiële 
conglomeraten af te stemmen op het sectoraal groepstoe-
zicht. Voor de kredietinstellingen werd dit gedaan in de 
nieuwe bankwet (4). Voor de verzekeringsondernemingen 
zal hetzelfde worden gedaan in het kader van de omzet-
ting van de Solvabiliteit II-richtlijn.

Grafiek 9 RISK REVIEW 2014
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Bron  : NBB.

(1) Zie hoofdstuk C, paragraaf 3.1 van het deel ‘Prudentiële regelgeving en 
prudentieel toezicht’ van het Verslag. 

(2) Zie hoofdstuk B, paragraaf 2.4 van het deel ‘Prudentiële regelgeving en 
prudentieel toezicht’ van het Verslag.

(3) Zie hoofdstuk A, paragraaf 2 van het deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel 
toezicht’ van het Verslag.

(4) Zie hoofdstuk B, paragraaf 2.2 van het deel ‘Prudentiële regelgeving en 
prudentieel toezicht’ van het Verslag.
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2.1 Componenten annual risk review 
2013

Voor de banksector lagen de toezichtsprioriteiten van de 
Bank tijdens het verslagjaar bij de bedrijfsmodellen en bij 
het renterisico, het liquiditeitsrisico, het kredietrisico en 
het vastgoed.

Bedrijfsmodellen en renterisico

In de tweede helft van 2012 startte de Bank met het 
opzetten van een analyse van de bedrijfsmodellen van 
de banken. Deze analyse en de ondersteunende me-
thodieken werden getest bij één grootbank. Vervolgens 
werd de ontwikkelde methodologie in de loop van 2013 
verder verfijnd en uitgebreid tot de vier grootbanken 
(namelijk Belfius, BNPP fortis, ING België en KBC).

Bedrijfsmodellen zijn middelen en methodes die door 
een instelling worden gehanteerd in het kader van haar 
bedrijfsvoering, winstgeneratie en verdere ontwikkeling. 
Elk bedrijfsmodel is uniek, maar bepaalde karakteristieken 
kunnen bij verschillende banken teruggevonden worden. 
De bedrijfsmodelanalyse valt onder de toezichtsactivitei-
ten en moet volgens CrD IV als een kernonderdeel van de 
SrEP worden beschouwd, wat inhoudt dat de bevindin-
gen dienen door te stromen naar andere SrEP-onderdelen 
en de algemene SrEP-analyse moeten voeden. Het doel 
van de bedrijfsmodelanalyse is dat de toezichthouder zich 
een oordeel kan vormen over (1) het huidige bedrijfsmo-
del van de instelling onder toezicht en haar levensvatbaar-
heid ; en (2) hoe het bedrijfsmodel zich kan ontwikkelen 
ten gevolge van de strategische beslissingen van de instel-
ling en/of wijzigingen in de economische en marktom-
geving, met name de duurzaamheid van het model. Dit 
oordeel is bepalend voor de acties die de toezichthouder 
zal ondernemen in het kader van de SrEP.

De bedrijfsmodelanalyse verstrekt aan de toezichthou-
der een instrument om in een vroeg stadium de posities 
en acties te identificeren die het voortbestaan van de 
instelling of de algemene financiële stabiliteit in gevaar 
kunnen brengen. Hierdoor kan de toezichthouder een 
meer prospectief en proactief toezicht uitoefenen. Het 
ontwikkelen en opzetten van bedrijfsmodellenanaly-
ses in België is in lijn met de algemene internationale 
tendens bij toezichthouders om in het kader van hun 
toezicht een doorgedreven analyse uit te voeren van de 
bedrijfsmodellen van banken. 

De noodzaak van de bedrijfsmodelanalyse bij het toe-
zicht sluit ook aan bij de belangrijke internationale en 
nationale markt- en economische ontwikkelingen en 
wijzigingen in de bankreglementering, die de instel-
lingen onder druk zetten en tot aanpassingen dwin-
gen. Daarenboven wordt de Belgische banksector ook 
gekenmerkt door een grote concurrentiedruk, omwille 
van de terugplooiing van enkele grootbanken op hun 
thuismarkt en van hun terugkeer naar de traditionele 
bankactiviteiten. De opname van de bedrijfsmodelana-
lyse in het bankentoezicht en de uitbreiding tot de 
verzekeringsondernemingen maken deel uit van de 
aanbevelingen van het IMf in het kader van de fSAP (1).

In 2013 werd voornamelijk aandacht besteed aan de 
ontwikkeling en implementatie van de eerste fase van 
de bedrijfsmodelanalyse, waarbij de bedrijfsmodellen 
van de vier grootste banken in kaart werden gebracht. 
Deze analyse is zowel op kwantitatieve als op kwalita-
tieve informatie gebaseerd. Daar het de bedoeling is om 
in deze fase onder andere de inkomsten- en winstgene-
ratie van de instelling te bepalen, dienen de drijvende 
krachten achter de rendabiliteit te worden bepaald op 

(1) Zie hoofdstuk C, paragraaf 1 van het deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel 
toezicht’ van het Verslag.

2. Banken
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het meest elementaire niveau. Het gaat hier met name 
om cliëntentarieven, volumes, commissies, enz. De ont-
wikkeling van het analysekader voor deze elementaire 
variabelen laat ook toe bepaalde vergelijkingen te ma-
ken tussen de instellingen (bijvoorbeeld op het vlak van 
volumes, tarieven en marges) en in een tweede fase ra-
mingen en scenario’s op te stellen waarbij onder andere 
de interactie met macro-economische variabelen – zoals 
de rentecurve – wordt gesimuleerd. De kwantitatieve 
analyse is onder andere gebaseerd op interne data ; de 
instelling rapporteert over haar activiteiten, portefeuilles 
en subportefeuilles en maakt daarbij een onderscheid 
tussen de verschillende homogene productgroepen, 
waarbij kenmerkende gegevens zoals volumes, cli-
ententarieven en looptijd worden verstrekt voor alle 
balans- en buitenbalansactiviteiten. De verschillende in-
komstenbronnen zoals nettorente- inkomsten, commis-
sie-inkomsten en inkomsten uit marktactiviteiten wor-
den in de analyse opgenomen, alsook de operationele 
kostenstructuur en afschrijvingen. Deze analyse laat toe 
om een schematische economische voorstelling van de 
activiteiten en van de onderliggende winstgeneratie van 
elke instelling op te stellen. 

De kwantitatieve analyse wordt aangevuld met 
verschillende soorten kwalitatieve informatie over de 
instelling : kwartaal- en jaarrapportering, management 
accounting en budgetcontroles, marktanalyses, 
risicoanalyses van de verschillende activiteiten, 
enz. Er worden tevens gesprekken gehouden met 
de verantwoordelijken voor de verschillende 
bedrijfsactiviteiten binnen de kredietinstellingen. 
Deze data en kwalitatieve informatie laten toe een 
doorgedreven bottom-upanalyse te maken die echter 
ook wordt aangevuld met een top-downanalyse. op 
basis van de kwantitatieve en kwalitatieve analyses 
worden uiteindelijk de prestaties van het huidige 
bedrijfsmodel van elke instelling en de belangrijkste 
kwetsbaarheden en risico’s beoordeeld. Deze analyse 
voedt niet enkel de SrEP-analyse maar dient ook 
als ondersteuning bij de analyse van de periodieke 
financiële resultaten van de instelling. 

In 2014 zal de bedrijfsmodelanalyse voortgezet worden 
met de verdere operationalisering van de eerste fase en 
(waar mogelijk) de start van de implementatie van de 
tweede fase. Deze tweede fase zal zich meer toespitsen 
op prospectieve analyses, waarin de strategische acties 
en meerjarenplannen van de instelling zullen worden 
opgenomen, om finaal de duurzaamheid van de instel-
ling te kunnen beoordelen. 

Gelet op de lage renteomgeving en de mogelijke im-
pact van een renteomslag, werd bijzondere aandacht 

besteed aan de analyse van renterisico’s voor de 
banksector. Aangezien de impact van de lage ren-
teomgeving op het inkomen van de banken een 
belangrijk aandachtspunt was in de werkzaamheden 
met betrekking tot de bedrijfsmodelanalyse, werden 
de werkzaamheden met betrekking tot het renterisico 
voor de banksector in grote mate geïntegreerd in die 
van de bedrijfsmodelanalyse in 2013. In 2014 zal de 
werkstroom met betrekking tot het renterisico meer 
specifiek focussen op het ALM-onderdeel. Daarnaast 
werden er in 2013 gerichte analyses uitgevoerd van 
bepaalde aspecten van het ALM-beheer bij individuele 
kredietinstellingen en werden er werkzaamheden ver-
richt in verband met de modellering van de rentegevoe-
ligheid van zicht- en spaarrekeningen en de impact van 
een plotse stijging van de rente op de marktwaarde van 
de Belgische overheidsobligaties in de portefeuille van 
de kredietinstellingen.

Liquiditeitsrisico

In 2013 waren de kredietinstellingen in staat om zich 
op de financiële markten te financieren tegen ver-
beterde voorwaarden. De meeste grote instellingen 
kenden bovendien een blijvende groei van de inleg op 
gereglementeerde spaarboekjes. De verdere stijging 
van deze laatste financieringsbron en de beperkte 
groei van de activa heeft de nood aan de uitgifte van 
langetermijnpapier door Belgische banken enigszins 
getemperd. De uitgiftes van langetermijnpapier bleven 
relatief beperkt tijdens de verslagperiode en het betrof 
vooral uitgiftes van gedekte obligaties. Bovenstaande 
ontwikkelingen zorgden ervoor dat kredietinstellingen 
en financiële holdings hun relatief comfortabele kor-
tetermijnliquiditeitspositie konden consolideren en dat 
ze konden voldoen aan de reglementaire stresstestra-
tio’s voor het liquiditeitsrisico die de toezichthouder 
in 2011 introduceerde.

Niettegenstaande de gestage verbetering van de om-
standigheden op de financieringsmarkten sinds de 
tweede helft van 2012, blijft het toezicht op de liquidi-
teitspositie en het liquiditeitsbeheer van kredietinstellin-
gen een prioriteit, in het bijzonder tegen de achtergrond 
van de voorbereiding op de invoering van internationale 
liquiditeitsstandaarden. De Bank bleef gedurende de 
verslagperiode dan ook een rapport opmaken op kwar-
taalbasis met een algemeen overzicht van de ontwikke-
lingen van de financieringsvoorwaarden op de geld- en 
kapitaalmarkten en een transversale analyse van de 
liquiditeitspositie van de instellingen op basis van nati-
onale en nieuw ontwikkelde internationaal geharmo-
niseerde liquiditeitsratio’s. Dit rapport volgt het verloop 
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van de liquiditeitspositie van de banken periodiek op en 
informeert de betrokken diensten en het bestuur van de 
Bank hierover. De dagelijkse rapportering van de liquidi-
teitspositie door de systeemrelevante instellingen bleef 
eveneens onverminderd van kracht.

Naar aanleiding van een onderzoek naar de behandeling 
van de kasstromen verbonden aan de derivatenporte-
feuille, stelde de Bank een aantal incoherenties vast in 
de op dit moment geldende Belgische liquiditeitsrappor-
tering. De toezichthouder berekent zijn reglementaire 
liquiditeitsstandaarden, de stresstestratio’s voor het liqui-
diteitsrisico, aan de hand van deze liquiditeitsrapporte-
ring. om ervoor te zorgen dat rapporteringstabellen op 
een coherente wijze worden ingevuld, besliste de Bank 
dan ook om een lijst te publiceren met frequent gestelde 
vragen en antwoorden over de tabellen en instructies. 
De Bank verwacht dat de instellingen voortaan rekening 
zullen houden met deze verduidelijkingen bij het rap-
porteren van de liquiditeitspositie.

De tweede pijler van het toezicht dat volgens de 
Bazelprincipes wordt uitgeoefend op de banken, stoelt 
op een analyse van de specifieke kenmerken van indi-
viduele instellingen door de toezichthouder en op de 
noodzaak om geïndividualiseerde toezichtsmaatregelen 
op te leggen. Met betrekking tot deze tweedepijleraan-
pak bepaalt CrD IV dat de toezichthouders tijdens het 
SrEP ook expliciete aandacht moeten hebben voor de 
liquiditeitspositie en -management van een instelling en 
dat aanvullend specifieke liquiditeitsvereisten kunnen 
worden opgelegd op basis van deze analyse en andere 
elementen. Naast een tweedepijlerbeslissing inzake kapi-
taal wordt dus ook eenzelfde – op zijn minst jaarlijkse – 
beslissing voor liquiditeit geïntroduceerd vanaf 2014. De 
EBA werkte tijdens het verslagjaar aan richtlijnen voor 
een SrEP inzake liquiditeit en ook het GTM ontwikkelde 
een vergelijkbare methodologie. De Bank ontwikkelt te-
vens een methodologie op basis van deze internationale 
richtlijnen en werkzaamheden.

Kredietrisico en vastgoed

Tijdens het verslagjaar stonden de werkzaamheden in 
verband met het kredietrisico in het teken van twee be-
langrijke thema’s : de vergelijking van de verschillende 
parameters die de banken gebruiken voor de bereke-
ning van hun risicogewogen activa en de prospectieve 
beoordeling van het kredietrisico op grond van ongun-
stige macro-economische scenario’s. 

De vergelijking van de parameters voor het kre-
dietrisico werd uitgevoerd voor de portefeuille 

ondernemingskredieten. Deze portefeuille leent zich 
beter tot directe vergelijkingen van door verschillende 
kredietverstrekkers toegepaste risicoparameters, aan-
gezien één onderneming vaak relaties heeft met ver-
scheidene banken. Daartoe werden nieuwe gegevens 
van de kredietcentrale gebruikt, die aangevuld werden 
met de resultaten van een ad-hocenquête. In de ana-
lyse werd getracht een onderscheid te maken tussen 
verschillen die verband houden met de aard van het 
krediet (looptijd, verkregen waarborgen) en verschillen 
als gevolg van de uiteenlopende kalibratie van een iden-
tiek risico door verschillende banken. Deze gegevens 
maakten het eveneens mogelijk de bedrijfstakken met 
een groot aandeel gewogen activa in verhouding tot de 
totale activa te identificeren. Al deze analyses, die pas-
sen in een ruimere tendens van benchmarking van de 
risicobeoordeling, zullen de door de ECB vereiste werk-
zaamheden in het kader van de uitgebreide beoordeling 
ondersteunen. 

De prospectieve beoordeling van het kredietrisico houdt 
verband met de stresstests, waarvan ze een essentieel 
onderdeel uitmaakt. Zo kon het verloop van het kre-
dietrisico (verliezen en voorzieningen) van de banken 
volgens verschillende macro-economische scenario’s 
worden gemodelleerd, op grond van de werkzaam-
heden in het kader van de fSAP-zending van het IMf. 
Deze benadering bleek echter een aantal beperkingen 
met zich te brengen. Momenteel wordt gewerkt aan 
de verbetering van het analysekader met het oog op de 
stresstests die zullen worden uitgevoerd als onderdeel 
van de uitgebreide beoordeling waarmee de ECB is 
gestart als voorbereiding op het GTM.

Wat het kredietrisico in de Belgische hypotheekmarkt 
betreft, heeft de Bank de voorbije jaren uitvoerig de 
recente ontwikkelingen in die markt geanalyseerd en 
daarbij ook het risicoprofiel en de kwaliteit van de hypo-
theekportefeuilles van de kredietinstellingen in kaart ge-
bracht. Dit onderzoek stoelde onder meer op gegevens 
die werden verzameld bij zestien kredietinstellingen, aan 
de hand van een ad-hoctemplate voor de rapportering 
van de gegevens over de door de instelling verstrekte 
en aangehouden Belgische hypotheekleningen. Tijdens 
het verslagjaar heeft de Bank beslist om deze bevraging 
van de kredietinstellingen voorlopig op regelmatige basis 
te herhalen. Voortaan worden de gegevens over de uit-
staande bedragen en nieuwe productievolumes op een 
halfjaarlijkse basis opgevraagd, en de gegevens over de 
daaraan gekoppelde minimale kapitaalvereisten eenmaal 
per jaar (voor de situatie op het einde van het jaar). 

op basis van het onderzoek verricht in 2012 en 
2013, en gelet op het relatief hoge aandeel van de 
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hypotheekleningen in het balanstotaal van de krediet-
instellingen, was de Bank ook van oordeel dat een 
mogelijke toename van kredietverliezen op deze porte-
feuilles door schokken in de markt enkele prudentiële 

maatregelen rechtvaardigde. ook het fSAP-rapport ver-
meldde mogelijke risico’s voor de financiële stabiliteit 
vanuit de Belgische vastgoedmarkt. 

Kader 5 – Vastgoed : genomen maatregelen

De Bank heeft de recente ontwikkelingen in de hypotheekmarkt in de voorbije jaren uitvoerig geanalyseerd en 
daarbij ook het risicoprofiel en de kwaliteit van de hypotheekportefeuilles van de Belgische kredietinstellingen in 
kaart gebracht. 

In het financial Stability review (fSr) van 2012 werd er in dit verband op gewezen dat een aanzienlijk 
aantal kredietnemers in de afgelopen vintages de looptijd en omvang van hun hypothecaire leningen en/of 
aflossingsverplichtingen mogelijkerwijs heeft opgevoerd tot een peil dat, vergeleken met eerdere periodes, 
voor de banken een zwaarder risico op toekomstige kredietverliezen zou kunnen impliceren. Ter vrijwaring van 
de zeer hoge activakwaliteit van de Belgische hypotheekportefeuilles maande het fSr derhalve aan tot meer 
waakzaamheid ten aanzien van de huidige marktontwikkelingen en vroeg het om strikter na te gaan of voor alle 
nieuwe hypothecaire leningen voldoende voorzichtige kredietvoorwaarden worden gehanteerd en of de risico’s 
op passende wijze in de tarieven worden doorberekend. 

Het bijkomend onderzoek in 2013 spitste zich onder meer toe op de manier waarop de mogelijke risico’s verbonden 
aan hypothecaire leningen in rekening worden gebracht bij de berekening van de minimumkapitaalvereisten 
voor kredietrisico in het kader van de pijler 1-vereisten. De aandacht ging daarbij in het bijzonder uit naar de 
kredietinstellingen die hun minimale reglementaire kapitaalvereisten voor hypotheekleningen berekenen aan de 
hand van de op interne ratings gebaseerde benadering (internal ratings-based approach, IrB). De niveaus van 
de risicogewichten die aan de hand van dergelijke interne risicomodellen worden berekend voor de Belgische 
hypotheekleningen (gemiddeld rond 10 %), zijn aanzienlijk lager dan die bepaald in de gestandaardiseerde 
benadering voor de berekening van de minimumkapitaalvereisten voor kredietrisico (risicogewicht van minstens 
35 %), maar variëren sterk tussen instellingen onderling. Nader onderzoek bevestigde dat deze verschillen 
tussen instellingen in grote mate kunnen worden verklaard door verschillen in het risicoprofiel – en met name 
het relatieve belang van meer risicovolle subsegmenten – van de portefeuilles van de verschillende banken. Het 
onderzoek bevestigde evenwel ook dat de risicogewichten voor Belgische hypotheekleningen in absolute termen 
dikwijls zeer laag zijn, en gemiddeld lager dan in vele andere Europese landen. 

Hoewel de indicatoren van de kredietkwaliteit voor huishoudens tot dusver niet op een verslechtering van de 
wanbetalingsgraden voor recente vintages van hypothecaire leningen wijzen, zijn er een aantal elementen die 
in de toekomst voor een toename van de kredietverliezen zouden kunnen zorgen. Het bovenvermelde artikel 
in het fSr 2012 vestigde in dat verband de aandacht op de bijzonder sterke stijging van de woningprijzen en 
hypothecaire leningen in de tien jaar daarvoor en de tendens naar langere looptijden en het grote (en stabiele) 
aandeel van leningsquotiteiten van meer dan 80 % (met inbegrip van quotiteiten van meer dan 100 %) bij 
nieuwe leningen. Een aanzienlijke groep kredietnemers heeft in de afgelopen vintages de looptijd en omvang 
van hun hypothecaire leningen en/of aflossingsverplichtingen mogelijkerwijs opgevoerd tot een peil dat voor 
de banken een hoger risico op toekomstige kredietverliezen zou kunnen inhouden in vergelijking met vroegere 
periodes. Bij de hypothecaire leningen van de jongste vintages zouden bijgevolg bepaalde segmenten van 
leningen kunnen zitten die kwetsbaarder zijn voor een verslechterende inkomens- en woningmarktsituatie. 
Mede op basis van maatstaven die de over- of onderwaardering van huizenprijzen meten, vestigden de Bank en 
internationale instellingen, zoals de ESrB, de oESo of het IMf, daarom in de recente verslagperiode de aandacht 
op mogelijke risico’s verbonden aan de Belgische huizen- en hypotheekmarkt.

4
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Tegen deze achtergrond, en gelet op het relatief grote aandeel van de Belgische hypotheekleningen in de balansen van 
de Belgische kredietinstellingen, achtte de Bank het gerechtvaardigd een aantal prudentiële maatregelen te nemen die 
een versterking van de veerkracht van de banken en een mildering van het concentratierisico beogen.

De eerste maatregel is van macroprudentiële aard en voorziet in een forfaitaire verhoging van de door de banken 
zelf berekende risicogewichten met 5 procentpunten, dit enkel voor de banken die hun minimale reglementaire 
kapitaalvereisten voor Belgische hypotheekleningen berekenen aan de hand van een intern IrB-model. Deze 
maatregel, die van kracht werd via het koninklijk besluit van 8 december 2013 (1), houdt in dat, indien een bank 
met een IrB-model een intern risicogewicht van 10 % berekent voor de Belgische hypothecaire leningen, de 
minimumkapitaalvereisten moeten worden berekend op basis van een risicogewicht van 15 %. Deze toeslag (add-
on) is niet van toepassing op de banken die de bovenvermelde gestandaardiseerde benadering gebruiken voor de 
berekening van de kapitaalvereisten. Deze beperkte toeslag lijkt gepast in het licht van het in het verleden eerder 

UITSPLITSING VAN DE PORTEFEUILLE AAN HYPOTHECAIRE KREDIETEN VAN IRB-BANKEN NAAR LTV, DSR EN LOOPTIJD BIJ 
UITGIFTE (1) (2)

(niet-geconsolideerde gegevens, eind 2012)

LTV > 110 %

LTV ]90 % ; 110 %]

LTV ]80 % ; 90 %]

LTV ≤  80 %

DSR ]30 % ; 50 %] DSR > 50 %DSR ≤ 30 %

M > 25j M ]20-25j] M ≤ 20j 

Bron  : NBB.
(1) De drie indicatoren worden berekend bij de uitgifte van de leningen.
(2) De relatieve omvang van de cirkels weerspiegelt het relatief belang van de portefeuilles, terwijl het niveau van de hypotheekschuld in verhouding tot de waarde van 

de woning (loan-to-value, LTV) en de ratio van de schuldaflossing tot het inkomen van de schuldenaar op het moment van de uitgifte van de lening (debt service 
ratios, DSr), uitgesplitst worden over de specifieke intervallen. Bovendien wordt elke portefeuille uitgesplitst naar de oorspronkelijke looptijd (maturity, M) van de 
kredieten, uitgedrukt in jaren.

(1) Koninklijk besluit van 8 december 2013 tot goedkeuring van het reglement van 22 oktober 2013 van de Nationale Bank van België tot wijziging van het reglement 
van 15 november 2011 van de Nationale Bank van België op het eigen vermogen van de kredietinstellingen en de beleggingsondernemingen.

4
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Die maatregelen beogen een versterking van de 
veerkracht van de banken en een mildering van het 
concentratierisico. De redenen voor en de inhoud van 
deze maatregelen worden meer in detail beschreven 
in kader 5. Zij vormen de eerste macroprudentiële 
maatregelen die de Bank heeft genomen.

2.2 organisatie van het toezicht

Cartografie van de banksector

De bankenpopulatie is in 2013 relatief stabiel gebleven. 
De daling van het aantal kredietinstellingen naar Belgisch 
recht, die voor een deel technisch van aard is – overstap 
naar het statuut van betalingsinstelling – werd groten-
deels gecompenseerd door een stijging van het aantal bij-
kantoren naar buitenlands recht. De reeds sterke aanwe-
zigheid van buitenlandse banken in België, via Belgische 
dochters of bijkantoren, zet zich door. ook in de sector 
van de beleggingsondernemingen is reeds een aantal jaar 
een consolidatie aan de gang die zich in 2013 opnieuw 
vertaald heeft in een daling van het aantal instellingen.

Toezichtspraktijk – voorbereiding op Bazel III

De toezichthouder onderwerpt elke financiële instel-
ling minstens eenmaal per jaar aan een volledige 

conservatieve beleid inzake hypothecaire kredietverstrekking en de, historisch gezien, geringe verliezen op deze 
kredieten. Gelet op het cyclische karakter van deze maatregel, zal de Bank de ontwikkelingen in de markt echter op 
de voet volgen om op continue basis het adequate niveau van de toeslag te kunnen evalueren. Vanaf 2014 zullen de 
nieuwe kapitaalvereisten voor de Belgische hypotheekleningen enkel kunnen worden behouden met toepassing van 
Europese beschikkingen die de Europese lidstaten zullen toelaten om specifieke vereisten op te leggen om het hoofd 
te bieden aan zogenaamde macroprudentiële risico’s. De Bank zal het nodige doen om de toeslag te behouden met 
inachtneming van de nieuwe Europese richtlijnen die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2014.

De twee andere maatregelen die de Bank heeft genomen, waren van microprudentiële aard en bestonden enerzijds in 
het opstarten van een horizontale evaluatie van de bovenvermelde IrB-modellen op basis van de resultaten van door 
de instellingen te leveren backtests (1) – gevolgd, indien nodig, door de nodige aanpassingen in deze modellen – en 
anderzijds in het vragen van een zelfevaluatie door de kredietinstellingen van de mate waarin elke bank tegemoetkomt 
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. De resultaten van beide oefeningen zullen geanalyseerd 
worden in de eerste helft van 2014.

(1) Een backtest is een onderdeel van de kwantitatieve validatie van een model, die gebaseerd is op het vergelijken van voorspelde waarden met gerealiseerde waarden.

 

   

TABEL 3 VERLOOP VAN HET AANTAL ONDER TOEZICHT  
STAANDE INSTELLINGEN

 

31‑12‑2012
 

31‑12‑2013
 

Kredietinstellingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 122

Naar Belgisch recht  . . . . . . . . . . . . . . . . 44 39

Bijkantoren naar buitenlands recht  
uit de EER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 55

Bijkantoren naar buitenlands recht  
van buiten de EER  . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10

Financiële holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7

Financiële dienstengroepen  . . . . . . . . . 4 4

Andere financiële instellingen (1)  . . . . . . 6 6

Beleggingsondernemingen  . . . . . . . . . . . . 36 34

Naar Belgisch recht  . . . . . . . . . . . . . . . . 21 20

Bijkantoren naar buitenlands recht  
uit de EER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 12

Bijkantoren naar buitenlands recht  
van buiten de EER  . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 0

Financiële holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2

Betalingsinstellingen en instellingen  
voor elektronisch geld  . . . . . . . . . . . . . . . . 18 26

Betalingsinstellingen  . . . . . . . . . . . . . . . 12 16

Instellingen voor elektronisch geld  . . . 6 10

Bron : NBB.
(1) Het betreft gespecialiseerde dochters van kredietinstellingen en kredietinstellingen 

die zijn aangesloten bij een centrale instelling waarmee zij een federatie vormen.
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risicobeoordeling en gaat na of het eigen vermogen van 
een financiële instelling toereikend is voor haar financi-
ele positie en risicoprofiel, met inbegrip van de risico’s 
die buiten pijler 1 vallen. Wanneer een instelling deel 
uitmaakt van een groep, moeten de consoliderende toe-
zichthouder en de toezichthouders van de dochters en 
significante bijkantoren op dat vlak tot een gezamenlijk 
besluit komen en voor elke entiteit en het geconsolideer-
de geheel bepalen hoeveel eigen vermogen noodzakelijk 
is. De zogenaamde kapitaalbeslissing is het resultaat van 
een lang en intensief proces, dat start met het verzoek 
van de consoliderende toezichthouder aan de lokale toe-
zichthouders om hun risicobeoordeling en kapitaalvoor-
stel voor de lokale entiteit mee te delen, en dat uitmondt 
in een omstandige risicobeoordeling voor de gehele groep 
en zijn samenstellende entiteiten, gevolgd door de vast-
legging van een kapitaalniveau dat doorgaans een eind 
boven – hoeveel is afhankelijk van het specifieke risico-
profiel van de groep en zijn entiteiten – het reglementair 
vereiste minimum eigen vermogen ligt.

De Bank had tijdens het verslagjaar bijzondere aandacht 
voor de voorbereiding van de banken op de nieuwe 
strengere Bazel III-regels en voerde twee soorten analyses 
uit. Een eerste reeks van analyses bestond uit periodieke 
simulaties van de kapitaalpositie van de banken op 
basis van de regels zoals deze van toepassing zouden 
worden vanaf 1 januari 2014. De banken moesten niet 
enkel de nieuwe reglementaire minimumnormen halen, 
ze moesten ook aantonen dat hun eigen vermogen 
voldoende hoog was om het minimum zoals vastgelegd 
in de laatst genomen kapitaalbeslissing te handhaven. 
In een tweede reeks van analyses werd nagegaan 
in welke mate de banken vanaf 1 januari 2014 alle 
nieuwe Bazel III-regels reeds konden naleven, zonder 
een beroep te doen op de overgangsregels. Banken die 
een ontoereikende marge hadden, moeten een actieplan 
ten uitvoer leggen om hun buffers tijdig op peil te 
brengen door het optrekken van hun eigen vermogen 
en/of het afbouwen van hun risico’s. Dit heeft in een 
aantal dossiers geleid tot concrete acties en maatregelen 
gericht op de versterking van de solvabiliteitspositie van 
de betrokken instellingen.

Toezichtspraktijk – inspecties en validatie van 
modellen

Een belangrijke component van het toezicht is de in-
spectie ter plaatse. De prudentiële inspecteurs zijn niet 
ingebed in de permanente toezichtsteams, maar vormen 
een afzonderlijke groep die volgens een afgesproken 
methodologie de hun toegewezen inspectieopdrach-
ten uitvoeren (zie hiervoor het Kader omtrent NoVA 

(1) Dit zijn IT-diensten die on-demand en online door gespecialiseerde 
IT-dienstverleners worden aangeboden. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van 
virtualisatie- en internettechnieken om de IT-diensten meer schaalbaar en flexibel 
te maken.

in hoofdstuk C, paragraaf 1 van het deel ‘Prudentiële 
regelgeving en prudentieel toezicht’ van het Verslag). 
Belangrijke thema’s van de inspecties waren de werking 
en de kwaliteit van het risicobeheer, de organisatie en 
het risicobeheer van de marktactiviteiten, het beheer van 
het kredietrisico en het liquiditeitsrisico, het toezicht op 
het retailnetwerk, of nog de toepassing van de regelge-
ving voor de bestrijding van het witwassen van geld en 
de financiering van het terrorisme. 

Wat betreft de validatie van nieuwe modellen en 
de opvolging van de prestaties van reeds in het 
verleden gevalideerde modellen, had het gros van 
de werkzaamheden opnieuw betrekking op het 
kredietrisico, dat verantwoordelijk is voor het merendeel 
van de kapitaalvereisten van de instellingen. Er werd 
tevens aandacht besteed aan valorisatiemodellen in reële 
waarde (fair value), dit wegens het geleidelijk verdwijnen 
van de prudentiële filter van de AfS-portefeuille (available 
for sale) onder Bazel III. Tevens werden enkele nieuwe 
dossiers behandeld in het kader van het markt- en 
operationeel risico en het ICAAP (International Capital 
Adequacy Assessment Process).

Toezichtspraktijk – cybersecurity and IT 
outsourcing

Het internet is in een snel tempo uitgegroeid tot een 
kritisch extern netwerk voor zowel de dienstverlening 
aan de buitenwereld (cliënten, kantoren, agenten…), 
als de interne werking van de onder toezicht staande 
instellingen. Gelijklopend hiermee geven het gebruik van 
het internet door de instellingen en hun afhankelijkheid 
ervan aanleiding tot belangrijke veiligheids- en continuï-
teitsrisico’s voor de interne en uitbestede IT-systemen en 
de aangeboden internetdiensten. 

In dit verband werd in 2013 bijzondere aandacht besteed 
aan de beveiliging tegen cyberrisico’s in het algemeen en 
de plannen om de IT-activiteiten van de financiële instel-
lingen uit te besteden via systemen van ‘cloud-compu-
ting’ (1) in het bijzonder. Er werd ook nauw samengewerkt 
met onder meer febelfin en de federale Computer Crime 
unit om e-bankingfraude tegen te gaan. opmerkelijk 
hierbij is dat zo goed als alle e-bankingfraudes in België 
in 2013 het gevolg waren van fraudetechnieken (meestal 
’phishing‘-mails gevolgd door telefonisch contact) waar-
bij cybercriminelen de e-bankinggebruikers misleiden 
zodat deze hun persoonlijke beveiligingscodes meedelen.
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3.1 Componenten annual risk review 
2013

reeds sinds eind 2011 heeft de Bank verschillende initia-
tieven genomen om de pijnpunten van de verzekerings-
sector in kaart te brengen. Daarbij heeft zij haar aandacht 
voornamelijk gericht op het renterisico en het liquiditeits-
risico. Sinds eind 2011 is de Bank aldus gestart met een 
speciale rapportering gericht op de kwetsbaarheden van 
grote verzekeringsondernemingen. Deze rapportering 
geeft de toezichthouder een beter zicht op bepaalde 
specifieke risico’s eigen aan de verzekeringssector. De 
resultaten van deze specifieke driemaandelijkse rap-
portering werden, samen met gegevens uit de reguliere 
rapportering, ook in 2013 door de Bank gebruikt om ho-
rizontale analyses uit te voeren in de verzekeringssector. 
Hieronder worden de twee belangrijkste initiatieven van 
2013 besproken.

Langdurige lagerenteomgeving 

Tijdens het verslagjaar werd door de Bank een werkstroom 
opgezet die de potentiële gevolgen van de langdurige lage 
rente voor de Belgische verzekeringssector in meer detail 
moest bestuderen. Historisch werd en wordt de Belgische 
verzekeringssector immers gekenmerkt door hoge rentega-
ranties op bepaalde levensverzekeringsproducten, dit zowel 
voor de individuele levensverzekeringen als voor de groeps-
verzekeringen. De garanties aangeboden in België behoren 
tot de hoogste van de Europese verzekeringssector. 

op basis van een eerste ‘outlier’-analyse werden door de 
Bank 13 ondernemingen geïdentificeerd, die aan een meer 
gedetailleerd onderzoek werden onderworpen inzake het 
risico van een langdurige lagerenteomgeving. De resulta-
ten van deze analyses werden nadien meegenomen in een 
horizontale marktanalyse.

De eerste bevindingen naar aanleiding van deze analyses 
wijzen op een zeer uiteenlopend beheer van het rente-
risico binnen de verzekeringssector. De maatschappijen 
volgen sterk verschillende strategieën voor het beheer van 
dit risico en voor sommigen is een nadere opvolging door 
de toezichthouder aangewezen. De analyses gaven verder 
een beter zicht op de verschillende facetten en gevolgen 
van een langdurige lagerenteomgeving. 

Een lagerenteomgeving veroorzaakt niet enkel een herin-
vesteringsrisico – beleggingen die vervallen, zullen tegen 
een lagere opbrengst geherinvesteerd moeten worden –, 
maar lage rentes maken het voor de verzekeringsonder-
nemingen ook moeilijker om attractieve levensverzeke-
ringsproducten op de markt te brengen – lage garanties 
maken het moeilijker om de klanten te overtuigen – wat 
kan bijdragen tot een daling van het volume aan ingeza-
melde premies. 

In een omgeving van lage rentevoeten schuilt ook het 
gevaar voor de verzekeringsondernemingen van een 
‘doorgedreven’ zoektocht naar een hoger rendement op 
hun beleggingsportefeuille. De eerste tekenen van een 
gewijzigd beleggingsbeleid zijn aanwezig op de Belgische 
verzekeringsmarkt. In het kader van een gediversifieerd 
portefeuillebeheer hoeft dit niet noodzakelijk een pro-
bleem te zijn, maar de ondernemingen dienen er zich van 
te verzekeren dat hun beleggings- en risicobeheer vol-
doende expertise biedt om deze alternatieve beleggingen, 
vaak met een ander krediet- en liquiditeitsrisicoprofiel 
dan de traditionele beleggingsportefeuille, onder controle 
te hebben. 

De lagerenteomgeving heeft ook tot gevolg dat de over-
gang van een Solvabiliteit I-kader naar een Solvabiliteit II-
kader met meer marktconsistente waardering, extra 
uitdagingen met zich brengt : de marktwaarde van de 
technische voorzieningen stijgt immers sterk indien de 

3. Verzekeringsondernemingen
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risicovrije rente laag staat. om deze overgang te verzach-
ten heeft omnibus II voorzien in overgangsmaatregelen 
voor het verdisconteren aan de risicovrije rentevoet. Dit is 
vooral interessant voor landen met hoge rentegaranties. 
Er kan dus verwacht worden dat ook Belgische verze-
keringsondernemingen hier gebruik van zullen willen 
maken. 

In een omgeving van lage rentevoeten schuilt bovendien 
ook het risico van een snel aantrekkende interestvoet. Bij 
stijgende interestvoeten zijn verzekeringsondernemingen, 
omwille van hun langerlopende activa, over het algemeen 
niet in staat om even flexibel te reageren als de banken. 
De winstdeelname die verzekeringsmaatschappijen kun-
nen geven bovenop de minimaal gegarandeerde rente is 
aldus minder snel in staat om de stijgende rente te volgen 
dan de interestvoet die de banksector op alternatieven zo-
als het spaarboekje of de kasbon kan aanbieden. Hierdoor 
wordt het gevaar van hogere afkopen en een verdere 
premiedaling nog reëler.

Het onderzoek naar een lagerenteomgeving wijst uit dat 
een continue opvolging van dit probleem aangewezen is. 
omdat de totale activa van de verzekeringssector boven-
dien grotendeels bestaan uit beleggingen in obligaties 
die zijn uitgegeven door overheidsentiteiten, werd een 
diepgaand onderzoek gevoerd naar de samenstelling en 
de kenmerken van de portefeuille aan overheidsobligaties 
van de verzekeringssector. 

De resultaten van dit onderzoek voor de sector in zijn 
geheel werden gepubliceerd in het fSr 2013. Door het 
looptijdprofiel en de couponrente van overheidsobligaties 
in kaart te brengen, toonde dit onderzoek aan dat de 
verzekeringsondernemingen de komende jaren, indien 
het lagerenteklimaat aanhoudt, waarschijnlijk aanzienlijke 
bedragen op vervaldag komende obligaties met een AAA-
rating en een AA-rating zullen moeten herbeleggen tegen 
een rendement dat lager kan liggen dan dat van de huidi-
ge coupons. Een dergelijke aanzienlijke, maar geleidelijke, 
concretisering van het herbeleggingrisico in een lageren-
teomgeving zou een aanzienlijk effect kunnen sorteren op 
de resultaten van de verzekeringsondernemingen, gelet 
op het uitstaande bedrag aan levensverzekeringsovereen-
komsten met een hoog gewaarborgd rendement. Tegen 
die achtergrond zal het zaak zijn voorzichtig om te sprin-
gen met de omvangrijke niet-gerealiseerde vermogens-
winsten die de verzekeringsondernemingen momenteel 
op hun obligatieportefeuille boeken ; die winsten zouden 
niet mogen worden aangewend voor de winstuitkeringen 
aan polis- of aandeelhouders, maar zouden veeleer moe-
ten worden beschouwd als een buffer voor de komende 
jaren, voor het geval dat de huidige lagerenteomgeving 
op middellange termijn zou aanhouden.

De lagerenteomgeving en de ermee samenhangende 
onzekerheid over de mogelijkheid om op lange termijn 
de verplichtingen te kunnen blijven nakomen, hebben er 
alvast toe geleid dat de sector de gegarandeerde rente-
voet in de levensverzekeringssector naar beneden heeft 
herzien voor de nieuwe contracten en voor de bestaande 
contracten waar dit contractueel mogelijk was. Diezelfde 
lagerenteomgeving maakt dat niet-levensverzekeraars 
bovendien niet langer kunnen terugvallen op voldoende 
financiële opbrengsten uit de activa ter compensatie van 
technische verliezen. Dit heeft de sector ertoe aangezet 
een verscherpte aandacht te schenken aan de prijszetting, 
het schadebeheer en de kosten met een gunstige invloed 
op de combined ratio. Naast de individuele analyse van 
het renterisico, beschouwt de Bank dus ook het bedrijfs-
model en de algemene strategie van de verzekeringson-
dernemingen als een belangrijk element in de algemene 
risicobeoordeling. Twee pilootprojecten werden hiertoe in 
2013 gelanceerd. De ervaring met deze pilootprojecten 
zal door de Bank worden gebruikt om een meer algemene 
reflectie inzake bedrijfsmodellen voor de grote verzeke-
ringsgroepen op te starten in de loop van 2014.

Liquiditeitsrisico

In haar onderzoek naar het potentiële liquiditeitsrisico bin-
nen de verzekeringssector, richtte de Bank haar aandacht 
op het opvolgen van de volgende facetten :
– De ‘afkopen’ en de totale in- en uitgaande kas-

stromen, met name premies, (partiële) afko-
pen, aflopende termijnen, overlijdens, ... in de tak 
21-verzekeringsportefeuilles. 

– De verhouding tussen respectievelijk ‘liquide’ en ‘min-
der liquide’ activa/passiva.

– De blootstelling aan bepaalde specifieke activa en 
afgeleide producten met een potentieel liquiditeits-
risico bv. repo’s, ‘securities lending’-activiteiten, 
oTC-derivaten, ...

– De projecties van passiva en rentevoetgevoelige ac-
tiva voor het helpen identificeren van belangrijke kas-
stroomtekorten in de toekomst.

De gerapporteerde cijfers bevestigen nogmaals dat de 
Belgische verzekeringssector, die gebukt gaat onder een 
tendens van stijgende afkopen en dalende premies, het 
steeds moeilijker krijgt om zijn tak 21-productie op peil 
te houden. Deze ontwikkeling vindt enerzijds zijn oor-
zaak in de nieuwe fiscale behandeling van de levensver-
zekeringsproducten die in 2013 werd ingevoerd en die 
voorziet in een taks van 2 % i.p.v. 1,1 % op nieuwe pre-
mies en wordt anderzijds versterkt door de lagerenteom-
geving en door het feit dat bepaalde levensverzekerings-
producten niet langer worden aangeboden. ondanks 
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deze dalende volumes lijkt het pure liquiditeitsrisico, 
dat gerelateerd is aan deze ontwikkeling, bij de meeste 
ondernemigen onder controle te zijn en dient er vooral 
voor gezorgd te worden dat deze dalende productievo-
lumes de winstgevendheid van het verzekeringsbedrijf 
niet te zwaar aantasten. 

De bovenstaande ontwikkeling wijst verder ook op het 
belang van het opvolgen van de verandering in liquide 
activa en het meer in detail bestuderen van de relatie 
tussen liquide activa en passiva die omschreven kunnen 
worden als liquide of vlot opzegbaar. ook het voeren van 
een ALM-beleid gericht op het identificeren en opvolgen 
van kasstroomtekorten zal in dit opzicht voor zowel de 
toezichthouder als de verzekeringsmaatschappijen zelf 
aan belang winnen. Wat betreft de blootstelling aan be-
paalde activa en afgeleide producten met een potentieel 
liquiditeitsrisico wordt een relatief hoge concentratie 
(t.a.v. het geheel van de activa) genoteerd bij bepaalde 
ondernemingen. Een nadere opvolging van de blootstel-
lingen is gewenst. 

3.2 organisatie van het toezicht

Cartografie van de verzekeringssector en 
colleges

Aan het einde van het verslagjaar oefende de Bank 
toezicht uit op in totaal 106 verzekeringsondernemin-
gen, herverzekeringsondernemingen, borgstellingsmaat-
schappijen en gewestelijke openbaarvervoermaatschap-
pijen (die zelf hun eigen voertuigenpark verzekeren). Er 
is dus sprake van een daling ten opzichte van eind 2012, 
waar dit aantal nog 113 bedroeg. Deze dalende tendens 

kan worden verklaard door fusies, omvorming van on-
dernemingen naar Belgisch recht tot bijkantoren van 
andere lidstaten van de EEr, stopzetting van activiteiten 
ten gevolge van de overdracht van in run-off geplaatste 
portefeuilles of uitdoving van alle verzekeringsverplich-
tingen. Verder ging in 2013 voor een Europese groep 
de centralisatie van de business lines in België voort. 
De Belgische dochteronderneming zal hierdoor in de 
toekomst via bijkantoren werkzaam zijn in de meeste 
andere lidstaten van de EEr.

Toezichthouders van grensoverschrijdende groepen wer-
ken samen in colleges waarvan de coördinatie verzorgd 
wordt door de consoliderende toezichthouder van de 
groep (autoriteit van het land van herkomst) en waaraan 
deelgenomen wordt door de toezichthouders van de 
dochterondernemingen en de bijkantoren van de groep 
(autoriteit van het land van ontvangst). op de agenda 
van deze colleges staan een aantal vaste onderwerpen 
zoals de bespreking en de beoordeling van de financi-
ele situatie, de organisatie, de strategie en de risico’s 
waaraan de groep en haar ondernemingen blootstaan. 
Er worden coordination arrangements opgesteld, na-
melijk afspraken omtrent samenwerking en informatie-
uitwisseling, zowel in going concern-omstandigheden, 
zoals de goedkeuring van een intern model, als in 
stresssituaties. EIoPA ontwikkelde in dit verband een 
internettoepassing om de informatie-uitwisseling tussen 
de toezichthouders verder te stroomlijnen.

Tijdens het verslagjaar vonden er verschillende colleges 
plaats ter voorbereiding op Solvabiliteit II. Deze namen 
de vorm aan van gezamenlijke inspecties, reviews en 
workshops. Het accent lag in 2013 op het opstellen en 
bespreken van een risicobeoordeling op het niveau van de 
groep en op het niveau van de samenstellende entiteiten. 

In de colleges van 2012 werd reeds gestart met de eerste 
voorbereidende werkzaamheden voor de beoordeling 
van het eigen risico en van de solvabiliteit (own risk and 
Solvency Assessment, orSA) van de instellingen, een pij-
ler 2-vereiste van Solvabiliteit II. Een eerste beoordeling 
door de toezichthouders van de orSA-rapporten vond 
plaats in 2013.

Toezichtspraktijk - voorbereiding op 
Solvabiliteit II

In 2013 werd de verzekeringssector bevraagd over de 
beste inschatting (best estimate) van de technische voor-
zieningen. Hiermee wilde de Bank onderzoeken in welke 
mate de sector voorbereid is op het in voege treden 
van het nieuwe prudentiële regime. De resultaten van 

 

   

TABEL 4 VERLOOP VAN HET AANTAL ONDER TOEZICHT  
STAANDE ONDERNEMINGEN (1)

 

31‑12‑2012
 

31‑12‑2013
 

Actieve verzekeringsondernemingen  . . . . 87 83

In run‑off geplaatste 
verzekeringsondernemingen  . . . . . . . . . . . 9 8

Herverzekeringsondernemingen  . . . . . . . . 1 1

Overige (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 14

 Totaal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113  106

Bron : NBB.
(1) Daarnaast oefende de Bank eind 2013 ook prudentieel toezicht uit op negen 

bijkantoren van ondernemingen naar het recht van een andere EER‑lidstaat, dat 
evenwel beperkt bleef tot de controle van de naleving van de witwaswetgeving.

(2) Borgstellingsmaatschappijen en gewestelijke openbaarvervoermaatschappijen.
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de enquête zullen in 2014 worden gebruikt om de on-
dernemingen die methodologisch nog niet het vereiste 
toezichtsniveau halen, aan te zetten tot het wegwerken 
van de opgelopen achterstand en daartoe de nodige 
maatregelen te nemen.

Sommige ondernemingen anticiperen reeds op 
Solvabiliteit II door hun technische voorzieningen bij te 
stellen in de richting van de best estimate. Deze praktijk 
is problematisch omdat zij slechts een gedeeltelijke im-
plementering van het nieuwe prudentiële regime impli-
ceert. In 2014 zal de Bank dan ook bijzondere aandacht 
besteden aan de inschatting van het vereiste niveau 
van de technische voorzieningen onder het bestaande 
regime.

onder Solvabiliteit II zullen de ondernemingen als inte-
graal onderdeel van hun bedrijfsstrategie regelmatig hun 
volledige solvabiliteitsbehoeften moeten beoordelen in 
het licht van hun specifieke risicoprofiel, meer bepaald 
de orSA. Eind 2012 werden de verzekeringsonderne-
mingen gesensibiliseerd voor de uitwerking van een 
orSA. Zeven ondernemingen gingen in op het verzoek 
van de Bank en een aantal van de ontvangen rapporten 
werd geanalyseerd en getoetst op overeenstemming met 

de Solvabiliteit II-vereisten. Hiertoe werd een kwalitatieve 
beoordelingstemplate uitgewerkt. De oefening zal in 
2014 worden voortgezet met eerste analyses voor een 
aantal ondernemingen en tweede analyses voor de reeds 
onderzochte ondernemingen. De kwalitatieve beoorde-
lingstemplate zal verder worden verfijnd en een eerste 
aanzet tot een kwantitatieve evaluatie is gepland. Het is 
de bedoeling in 2015 te komen tot een beoordeling van 
alle ondernemingen. 

In het toekomstige Solvabiliteit II-kader zullen de on-
dernemingen hun reglementaire kapitaalvereisten mo-
gen berekenen aan de hand van een intern model. De 
richtlijn Solvabiliteit II bepaalt dat de prudentiële toe-
zichthouder over een termijn van zes maanden beschikt 
om het model te beoordelen en het gebruik ervan voor 
reglementaire doeleinden goed te keuren. Dit impliceert 
een over een te korte periode geconcentreerde werklast, 
zodat er beslist werd de ondernemingen de mogelijkheid 
te geven hun model reeds vroeger ter evaluatie voor te 
leggen aan de prudentiële toezichthouder, in het kader 
van een zogenoemde preapplicatieprocedure. Het is 
geenszins de bedoeling dat de toezichthouder zich in 
dit stadium formeel uitspreekt over het model. Er wordt 
van de onderneming verwacht dat zij aantoont dat de 

  

   

TABEL 5 COLLEGES BIJ DE VERZEKERINGSONDERNEMINGEN ONDER TOEZICHT VAN DE BANK

 

De Bank treedt op als autoriteit  
van het land van herkomst

 

De Bank treedt op als autoriteit  
van het land van ontvangst

 

Complexe groepen Ageas AXA (AXA Belgium)

KBC Verzekeringen

Belfius Insurance

P&V

Lokale ondernemingen Integrale  
Delcredere  
TCRe

Internationale ondernemingen Allianz (Allianz Belgium en Euler Hermes)

Generali (Generali Belgium en Europe Assistance)

Munich Re (ERGO Life, DAS en DKV)

HDI (HDI Gerling)

BNP Paribas (Cardif)

Delta Lloyd / Aviva (Delta Lloyd Life)

Bâloise (Baloise Belgium en Euromex)

MetLife (MetLife Insurance)

Nationale Suisse (Nationale Suisse Belgium en L’Européenne)

ING (ING Life en ING Non‑Life)

Assurances du Crédit Mutuel (Partners)

CIGNA (CIGNA  Life en CIGNA Europe)

Bron : NBB.
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gemodelleerde risico’s voldoende worden beheerst om 
betrouwbare resultaten te geven.

De Bank startte in 2011 de werkzaamheden met betrek-
king tot de preapplicatie van interne modellen voor de 
ondernemingen die naar aanleiding van de mededeling 
van 18 februari 2011 over deze procedure een dossier 
hadden ingediend. Er werden in totaal elf dossiers inge-
diend bij de Bank. Aan de hand van deze procedure kan 
worden nagegaan in welke mate de ondernemingen die 
interne modellen wensen te gebruiken voor de bereke-
ning van hun kapitaalvereisten, voorbereid zijn. 

In 2013 werden zowel de kwantitatieve als de kwalita-
tieve aspecten van de modellen door eenzelfde team 
behandeld. De inspecties gebeurden op het niveau van 
de Belgische moederonderneming, de buitenlandse 
moederonderneming van Belgische ondernemingen 
en op het niveau van de Belgische dochteronderne-
ming van de buitenlandse moederonderneming. De 
ontwikkelingen en aanpassingen in de interne model-
len werden opgevolgd via periodieke vergaderingen 
met de ondernemingen en via specifieke inspecties. 
Voor een aantal verzekeringsgroepen werd in het col-
lege van toezichthouders overlegd over de praktische 
opzet en organisatie van het beslissingsproces bij 
uiteenlopende standpunten van de toezichthouders 
over de passendheid van het groepsmodel voor de lo-
kale markt. Eventuele tekortkomingen van de modellen 
werden na bespreking in het college meegedeeld aan 
de ondernemingen.

De Bank stelt vast dat de ondernemingen vooruitgang 
hebben geboekt, maar dat er nog belangrijke uitdagin-
gen resten. De reeds uitgevoerde inspectieopdrachten 
lieten de Bank toe conclusies te trekken zowel wat be-
treft de afgedekte risico’s als wat betreft de specifieke 
problemen per risicosoort en de gehanteerde metho-
dologie. De vaststellingen van 2012 worden bevestigd. 
Het kredietrisico is vaak onvoldoende afgedekt, de 
berekening van het marktrisico gebeurt benaderend, 
er worden niet-prospectieve sterftetafels gehanteerd 
en voor het catastroferisico wordt gebruik gemaakt 
van weinig transparante Vendor-modellen. ook inzake 
de algemene principes met betrekking tot de model-
lering zijn de conclusies in lijn met die van 2012. De 
gekozen methodologie leidt tot te veel vereenvoudigde 
modellen en de granulariteit is vaak onvoldoende. De 
onafhankelijke validatie van de modellen moet worden 
opgewaardeerd en de lokale kennis van groepsmodel-
len ontbreekt soms, een vaststelling die ook geldt voor 
de kennis die het management heeft van het model. 
De methodes van aggregatie van de kapitaalvereisten 
zijn vaak onvoldoende gerechtvaardigd. Deze conclusie 

geldt ook voor het modelrisico, waar de modelkeuze, de 
hypotheses en het gebruik van expert judgement meer 
zouden moeten worden onderbouwd. Ten slotte bestaat 
er ook onzekerheid over de uitkomst van de evaluatie 
van de technische voorzieningen. Dit alles resulteert in 
een te hoge volatiliteit van het eigen vermogen en in 
onzekerheid over de juiste hoogte ervan.

Wat betreft de knipperlichtvoorziening, die wordt be-
sproken in hoofdstuk B, paragraaf 3.2 van het deel 
‘Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht’ van 
het Verslag, dient vermeld te worden dat de Bank 
de verzekeringsondernemingen medegedeeld heeft 
dat de behandeling van de vrijstellingsdossiers vanaf 
2013 niet meer zal gebeuren op basis van circulaire 
CPA-2006-2-CPA maar wel op basis van een nieuwe 
methodologie, als gevolg van de aanhoudende lage ren-
teomgeving en de ontwikkelingen inzake Solvabiliteit II. 
Voor 2013 heeft dit geresulteerd in het niet toekennen 
van vrijstellingen. 

Toezichtspraktijk – risico-informatie en 
risicoanalyse

Voor de grote verzekeringsgroepen werden er perio-
dieke vergaderingen georganiseerd met de leden van 
de effectieve leiding van de onderneming. Deze verga-
deringen hebben tot doel de financiële gezondheid van 
de betrokken ondernemingen van dichtbij op te volgen. 
Deze opvolging is aangewezen, mede in het licht van de 
conclusies van de fSAP. De vastgestelde tekortkomingen 
bij sommige ondernemingen wezen op de nood aan 
herstelmaatregelen. De periodieke vergaderingen met 
de ondernemingen waarborgen de nauwe opvolging 
van de getroffen maatregelen. 

De grote verzekeringsgroepen informeren de Bank 
over de uitkomsten van de ondernemingsspecifieke 
analyses die zij uitvoeren op periodieke of ad-hocbasis 
(IMf-stresstests, enquête over kwetsbaarheden, be-
oordeling van de impact van Solvabiliteit II). In de loop 
van 2013 werden de resultaten van de verschillende 
aparte enquêtes samengebracht en getoetst aan de 
 standaardrapportering van de onderneming aan de 
Bank. De uitkomst van deze oefening was een risico-
analyse per onderneming. Aan de hand van deze ana-
lyses konden eventuele pijnpunten geïdentificeerd wor-
den, wat aanleiding heeft gegeven tot diepgaandere 
analyses van deze potentiële risico’s. De uitkomsten van 
de analyses werden besproken met de ondernemingen, 

(1) Circulaire NBB_2012_16 van 21 december 2012 betreffende de 
medewerkingsopdracht van de erkend commissaris.



296 ❙ PruDENTIËLE rEGELGEVING EN PruDENTIEEL ToEZICHT ❙ NBB Verslag 2013

die ertoe aangezet werden de nodige maatregelen te 
treffen om hun blootstelling aan verhoogde risico’s 
te verminderen.

Met toepassing van de circulaire van de Bank van 21 de-
cember 2012 (1) vond er voor de grote verzekeringsgroe-
pen om de drie maanden een onderhoud plaats met 
de erkend commissaris, waarin de algemene toestand 
van de onderneming werd besproken. Voor de andere 
ondernemingen gebeurde dit met een lagere frequentie.

Toezichtspraktijk - inspectieopdrachten

De inspectiemethodiek is in de loop van 2013 grondig 
herzien. Voor meer details hierover wordt verwezen naar 
Kader 5 over NoVA in hoofdstuk C, paragraaf 1 van het 
deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht’ van 
het Verslag.

Het inspectieplan voor 2013 voorzag in een aantal inspec-
tieopdrachten bij een vijftiental verzekeringsondernemin-
gen, die er hoofdzakelijk toe strekten de volgende zaken 
te beoordelen :

– de regels en beginselen die worden toegepast op het 
vlak van bestuur en beleidsstructuur ;

– de risicobeheersystemen en de transversale 
controlefuncties ;

– de herverzekeringsactiviteiten ;
– de organisatie van activiteiten in tak 23 en het beheer 

van de daaraan verbonden risico’s ;
– de regels voor de kostenverdeling tussen de verschil-

lende bedrijfstakken ;
– de toereikendheid van de onder Solvabiliteit I bere-

kende technische voorzieningen ;
– de vordering van de voorbereiding op de Solvabiliteit II-

vereisten, en in het bijzonder de invoering van de 
best estimate voor de berekening van de technische 
voorzieningen, en de voorbereidende werkzaamheden 
voor de orSA.

Sommige van deze inspectieopdrachten hadden ook 
tot doel na te gaan of de maatregelen die de onder-
nemingen hadden aangekondigd naar aanleiding van 
vorige opdrachten, werden uitgevoerd, terwijl andere 
opdrachten ertoe strekten een vergelijking te maken 
tussen de beheerspraktijken van verschillende onderne-
mingen voor bepaalde specifieke bedrijfstakken.



297Prudentieel toezicht ❙  oVErSIGHT EN PruDENTIEEL ToEZICHT oP fINANCIËLEMArKTINfrASTruCTurEN ❙ 

4.1 Componenten annual risk review 
2013 

De toezichtsprioriteiten van de Bank inzake financië-
lemarktinfrastructuren hadden tijdens het verslagjaar 
betrekking op de bedrijfsmodellen, het liquiditeitsrisico 
en het operationeel risico.

Bedrijfsmodellen

De verschillende marktinfrastructuren werken aan de 
aanpassing van hun bedrijfsmodellen met het oog op 
de invoering van Target2-Securities en de specifieke 
nieuwe reglementeringen die de activiteiten robuuster 
moeten maken, zoals CrD IV, EMIr en het ontwerp 
van verordening voor CSD’s. Door deze herstructure-
ringen krijgen die entiteiten toegang tot nieuwe types 
van activiteiten of functies, wat kan bijdragen tot de 
aanscherping van hun risicoprofiel. De talrijke onderne-
mingen die actief zijn in de sector van de post-trading 
kunnen inderdaad diverse rollen vervullen : ze kunnen 
optreden als centrale depositaris, bewaarnemings-
diensten (custody) leveren of lasthebber, depositaris of 
tegenpartij zijn. Hun respectieve bedrijfsmodellen ver-
tonen echter de neiging tot convergentie voor bepaalde 
activiteitsdomeinen, die onder meer verband houden 
met het inzetten en liquide maken van zekerheden. De 
uitbreiding van de activiteiten van marktinfrastructuren 
naar andere schakels in de keten van de post-trading, 
het aanbieden van nieuwe diensten en de verruiming 
van het geografisch bereik hebben potentiële effecten 
op de risico’s en dienen dan ook nauwlettend te wor-
den gevolgd.

Liquiditeitsrisico

Indien een financiëlemarktinfrastucuur op het geplande 
tijdstip van vereffening niet over voldoende liquide mid-
delen beschikt, kan dat aanleiding geven tot systemische 
problemen, vooral in illiquide of volatiele markten, en tot 
solvabiliteitsproblemen. De Bank zag er onder meer op 
toe dat Euroclear Bank als financiëlemarktinfrastructuur 
over de nodige processen beschikt om het liquiditeits-
risico te meten en te beheren, ook ingeval haar twee 
grootste deelnemers tegelijk in gebreke zouden blijven. 
De centrale depositarissen hebben een atypisch risico-
profiel. Ze trekken geen deposito’s aan van het publiek 
en hun kredietactiviteit beperkt zich doorgaans tot de 
verstrekking van intradaykredieten, met als enige doel 
de afwikkeling van de transacties te vergemakkelijken. 
De overtollige deposito’s van hun professionele cliënten 
worden tevens herbelegd op looptijden die de liquiditeit 
van de balans vrijwaren. Het toezicht moet dan ook 
berusten op principes die specifiek op een dergelijk 
activiteitenprofiel zijn afgestemd, zoals de CPSS-IoSCo-
principes voor de marktinfrastructuren.

operationeel risico

Inzake operationele risico’s wordt momenteel specifiek 
aandacht besteed aan cyberbeveiliging. De toezichthou-
ders moeten vooral nagaan of de marktinfrastructuren 
in staat zijn zich te verdedigen tegen en te reageren op 
cyberaanvallen, die talrijker en heviger worden. De belang-
rijkste doelstelling is het vrijwaren van de integriteit en de 
vertrouwelijkheid van de in deze infrastructuren verwerkte 
transacties, alsook de verzekering van de continuïteit van 
de dienstverlening. Als lid van het CPSS nam de Bank deel 
aan internationale werkzaamheden over cyberrisico’s bij 

4.  oversight en prudentieel toezicht op 
financiëlemarktinfrastructuren
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financiëlemarktinfrastructuren. Er werd in kaart gebracht 
hoe de cyberbedreigingen zich recentelijk ontwikkelden 
en welke technieken voorhanden zijn om aan deze bedrei-
gingen het hoofd te bieden. Momenteel wordt onderzocht 
hoe het financiële stelsel als geheel zich beter zou kunnen 
beschermen tegen het toenemende dreigingsniveau en 
of de herstelmechanismen die gepland zijn als reactie op 
een geslaagde aanval, versterkt dienen te worden. Gezien 
de sterke verwevenheid tussen de infrastructuren in het 
wereldwijde financiële stelsel, moet vermeden worden dat 
de eventuele gevolgen van een aanval zich verspreiden. De 
werkzaamheden van de centrale banken van de G20 met 
betrekking tot cyberrisico’s zitten nog in de analysefase 
en het is nog te vroeg om aan te geven welke de nieuwe 
oversightverwachtingen ten aanzien van financiëlemarkt-
infrastructuren in dit domein zouden kunnen zijn.

Tijdens het verslagjaar organiseerde de Bank een ronde-
tafelconferentie met de Belgische financiëlemarktinfra-
structuren die gericht was op cyberrisico’s. Er vond een 
uitwisseling plaats van kennis over technieken om cyber-
bedreigingen te voorkomen, te detecteren, te beheersen 
of te bestrijden. Daarnaast werd de uitdaging besproken 
om aan de groeiende cyberdreigingen het hoofd te bie-
den, en werd onderzocht welke sectorale maatregelen 
daartoe een positieve bijdrage zouden kunnen leveren.

4.2 organisatie van het toezicht/
oversight

De Bank is bevoegd als prudentiële toezichthouder en 
als overseer op marktinfrastructuren. Bij het prudentieel 
toezicht wordt de operator als instelling opgevolgd, 
terwijl bij het oversight rekening wordt gehouden met 
het systeem dat de operator uitbaat. Terwijl het pruden-
tieel toezicht nagaat of een instelling de reglementering 
inzake kapitaalvereisten, bestuur en organisatie en 
operationele werking naleeft, is oversight meer gericht 
op de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel. Het 
oversight gaat na of systeemrelevante infrastructuren 
hun dienstverlening ook kunnen waarborgen in extreme 
omstandigheden. Tabel 6 bevat een overzicht van de 
Belgische infrastructuren die onder de bevoegdheid van 
de Bank vallen, en van haar samenwerking met toezicht-
houders op infrastructuren van derde landen

SWIfT

De Bank is lead overseer (hoofdtoezichthouder) van 
SWIfT (Society for Worldwide Interbank financial 
Telecommunication). Centrale banken oefenen oversight 
uit op SWIfT omwille van zijn grote belang voor een 

  

   

TABEL 6 TOEZICHT EN OVERSIGHT VAN DE BANK OP FINANCIËLEMARKTINFRASTRUCTUREN

 

Internationaal toezichtscollege / coöperatieve oversight-regelingen
 

De Bank treedt op  
als enige autoriteit

 

De Bank treedt op  
als hoofdautoriteit

 

De Bank neemt deel onder leiding  
van een andere hoofdautoriteit

 

Toezicht Belgisch bijkantoor van  
Bank of New York Mellon

Betalingsinstellingen en instellingen  
voor elektronisch geld

Toezicht en oversight Euroclear Belgium (CIK) – ESES CCP-colleges (1) Euroclear Bank (2)

Euroclear NV Atos Worldline

Bank of New York Mellon NV (3) Bank of New York Mellon CSD

Oversight SWIFT (4) TARGET2 Securities (5) NBB-SSS

TARGET2 Bancontact / Mister Cash (6)

CLS (7) Uitwisselingscentrum  
en Verrekening (6)

MasterCard Europe (6)

Bron : NBB.
(1) Het betreft de toezichtscolleges van de centrale tegenpartijen LCH Clearnet SA, LCH Clearnet Ltd, EuroCCP-NL, Eurex AG Clearing, KDPW-CCP, Keler CCP en CC&G.
(2) De Bank werkt op ad-hocbasis samen met de andere betrokken centrale banken.
(3) Bank of New York Mellon nv is het Brusselse hoofdkwartier van BNYM groep. De Bank is de hoofdautoriteit van het college van Europese toezichthouders.
(4) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
(5) TARGET2-Securities is het geplande platform waarop meerdere effectenafwikkelingssystemen (securities settlement systems, SSS’en) uit het eurogebied zullen vereffenen 

vanaf midden 2015.
(6) Peer review in het Eurosysteem / ESCB.
(7) Continuous Linked Settlement.
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veilige en efficiënte uitwisseling van financiële berichten 
tussen financiële instellingen en financiëlemarktinfrastruc-
turen over de hele wereld.

Tijdens het verslagjaar werd de betrokkenheid van het 
in mei 2012 opgerichte SWIfT oversight forum bij de 
bepaling van het oversightbeleid ten aanzien van SWIfT 
verder geconsolideerd. Naast de centrale banken van de 
G10 worden nog tien andere centrale banken geïnfor-
meerd over de conclusies van het oversight op SWIfT. 
Zij bepalen mee de aandachtspunten voor toekomstige 
oversightactiviteiten.

De oversightactiviteiten zijn gericht op alle types van opera-
tioneel risico met betrekking tot SWIfT-berichtendiensten. 
Tijdens het verslagjaar werd bijzondere aandacht besteed 
aan de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd risico-
beheer en de beveiliging tegen cyberdreigingen. De inge-
bruikname van een nieuw datacentrum en de voortgang 
die geboekt werd met de technologische vernieuwing 
van de fIN-toepassing, de kernapplicatie voor het SWIfT-
berichtenverkeer, werden nauw opgevolgd. 

Betalingsinfrastructuur

De Bank is lead overseer van MasterCard Europe. In 
2013 sloot zij een Memorandum of understanding met 
de Central Bank of russia, waarbij een coöperatief over-
sight werd ingesteld. De samenwerking komt er tegelijk 
met de uitbouw van een wettelijk toezichtskader in de 
russische federatie, en gezien het groeipotentieel aldaar 
van MasterCard Europe. Een soortgelijke overeenkomst 
met De Nederlandsche Bank is in voorbereiding, aange-
zien het Nederlandse debetkaartschema (PIN) vervangen 
werd door de debetkaartfunctie van MasterCard Europe 
(Maestro). Daarnaast volgde de Bank van dichtbij de 
maatregelen op die Bancontact/MisterCash neemt ten-
einde te voldoen aan de normen voor een SEPA-conform 
betaalkaartschema (gemeenschappelijk eurobetalingsge-
bied, Single Euro Payment Area).

Het uitwisselingscentrum en Verrekening (uCV), de 
Belgische verrekenkamer voor de vereffening van kleine 
interbancaire betalingen, migreerde eind maart 2013 zijn 
technisch platform naar het franse detailbetalingssysteem 
Système Technologique d’Echange et de Traitement. Het 
uCV blijft daarbij een Belgische juridische entiteit. De 
Bank sloot een overeenkomst met de Banque de france 
voor het uitwisselen van informatie ten behoeve van 
het oversight. 

Steeds meer niet-banken opereren onder het sinds 
eind 2012 ingevoerde statuut van betaalinstelling (zie de 

tabel in paragraaf 2.2 van hoofdstuk C). De Bank startte 
in 2013 een gedetailleerd onderzoek naar de waakzaam-
heidsplicht van deze betalingsinstellingen ter voorkoming 
van het witwassen van geld en terrorismefinanciering.

Centrale tegenpartijen

In het laatste kwartaal van 2013 startten de nationaal be-
voegde autoriteiten de in de Europese EMIr-verordening 
vastgelegde vergunningsprocedure, waarbij aan elke CCP 
een uniepaspoort wordt toegekend. In die context wordt 
voor elke CCP een toezichtscollege opgericht dat onder 
meer een advies- en escalatierecht heeft bij de vergun-
ning. De Bank nam begin januari 2013 deel aan het 
toezichtscollege van zeven buitenlandse CCP’s, hetzij als 
toezichthouder van een CSD waarin de centrale tegenpar-
tij vereffent, hetzij als toezichthouder van één van de drie 
grootste clearingleden van de centrale tegenpartij.

Effectenbewaring en -vereffening

Het toezicht inzake CSD’s en effectenvereffeningssyste-
men (securities settlement systems, SSS’en) was gericht 
op de oprichting van een CSD door de Bank of New York 
Mellon en op de activiteiten van Euroclear Bank. 

In december 2012 werden Bank of New York Mellon 
CSD en Bank of New York Mellon nv respectievelijk als 
CSD en als met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde 
instelling erkend. Als gevolg van deze erkenning moeten 
ze voldoen aan een reeks basisvereisten voor een robuust 
operationeel kader en risicobeheer. In 2013 heeft de 
Bank geoordeeld dat aan deze vereisten was voldaan en 
ingestemd met de operationele start van de Bank of New 
York Mellon CSD. Deze laatste instelling werd eveneens 
aangesteld als effectenafwikkelingssysteem (securities 
settlement system, SSS). De activiteiten zouden uiterlijk 
begin 2014 worden opgestart.

In november 2012 nam de fSB de groep Bank of New 
York Mellon op in de lijst van mondiale systeemrelevante 
banken (Global Systemically Important Banks, G-SIB’s). Als 
toezichthouder voor de Bank of New York Mellon nv heeft 
de Bank bijgevolg een samenwerkingsakkoord gesloten 
met de federal Deposit Insurance Cooperation en de 
Board of the federal reserve, die in de Verenigde Staten 
verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de moederon-
derneming van de groep. Dit akkoord heeft betrekking op 
de deelname aan de opstelling en de regelmatige follow-
up van een algemeen afwikkelingsplan, onder auspiciën 
van een Crisis Management Group, die is samengesteld 
uit de toezichthouders van de belangrijkste entiteiten van 
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de Bank of New York Mellon. De werkzaamheden van 
de Crisis Management Group zijn in de tweede helft van 
2013 gestart.

Eind 2012 – begin 2013 heeft het IMf voor het eerst 
een Eu fSAP uitgevoerd voor pan-Europese financiële 
marktinfrastructuren. Daarbij beoordeelde het IMf – in 
navolging van de Bank – ook Euroclear Bank, op ba-
sis van de CPSS-IoSCo Principles for financial Market 
Infrastructures. De IMf-aanbevelingen betroffen onder 
meer de vereisten inzake herstelplannen, voorschotten 
voor couponbetalingen en terugbetalingen van obli-
gaties, dagelijkse reconciliatie van effectenposities en 
risicoanalyse van cliënten van deelnemers van Euroclear 
Bank. Wat de organisatie van het toezicht zelf betreft, 
deed het IMf de aanbeveling om de bestaande samen-
werking van de Bank met de Luxemburgse autoriteiten 
inzake Euroclear Bank te formaliseren en uit te brei-
den, met name om een level playing field te creëren 
voor de internationale centrale effectenbewaarinstellin-
gen (International central securities depositories, ICSD) 

Euroclear Bank en Clearstream Banking Luxembourg, 
en om daarbij de ECB te betrekken. De Bank en de 
Luxemburgse autoriteiten ronden momenteel een ak-
koord af. Ten slotte achtte het IMf het gepast extra 
middelen in te zetten teneinde het oversight op sys-
teemrelevante marktinfrastructuren zoals Euroclear Bank 
te versterken.

In overeenstemming met de nieuwe vereisten die zijn 
opgenomen in de CPSS-IoSCo-principes voor de markt-
infrastructuren, dient de Bank samen te werken met de 
autoriteiten van de landen waarvoor de goede werking 
van de in België gevestigde en internationaal actieve 
marktinfrastructuren van groot belang is. In dit stadium 
heeft die vereiste vooral betrekking op Euroclear Bank. 
De verschillende samenwerkingsakkoorden die de be-
trokken autoriteiten in staat moeten stellen toegang te 
krijgen tot alle nuttige gegevens voor de uitoefening van 
hun eigen verantwoordelijkheden, werden onlangs afge-
rond of zijn in de maak. In 2014 zal deze samenwerking 
structureel ten uitvoer worden gelegd.
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