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alle gevolgen van dien voor de winstgevendheid. Daarnaast 
kunnen zij een doorgedreven zoektocht naar activa met 
een hoger rendement op gang brengen, wat gepaard gaat 
met een meer risicovol gedrag (search for yield). 

Tegen deze achtergrond besteedde de Bank bijzondere 
aandacht aan de analyse van de bedrijfsmodellen en aan 
de drijfveren voor de winstgevendheid van de banken, 
verzekeringsondernemingen en financiëlemarktinfrastruc-
turen, teneinde te beoordelen of ze goed gewapend zijn 
om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die voort-
vloeien uit de omgevingsfactoren, alsook om te voldoen 
aan de nieuwe of toekomstige strengere regelgevingsver-
eisten. In dit hoofdstuk worden de prioritaire risico’s per 
sector geanalyseerd, waarna een bespreking volgt van de 
belangrijkste aspecten van het operationeel toezicht, tel-
kens uitgaand van de cartografie en tegen de achtergrond 
van de kostenbesparing in de financiële sector. Tot slot 
komt het sectoroverschrijdende cyberrisico aan bod, in de 
context van de toenemende digitalisering en het belang 
van de opgeslagen gegevens en de betrokken bedragen.

 Inleiding

De keuze van de prioriteiten voor het prudentieel toezicht 
in 2014 en 2015 werd in belangrijke mate bepaald door 
twee factoren. Vooreerst had de verdere uitbouw van het 
nieuwe toezichtskader, zoals besproken in hoofdstuk A, 
verreikende gevolgen voor de implementatie van het toe-
zicht. Zo werd de organisatie van het prudentieel toezicht 
aangepast, in het bijzonder als gevolg van de overgang 
naar het GTM. Daarnaast had de uitvoering van de diverse 
nieuwe regelgevende bepalingen een invloed op de wijze 
waarop de financiële risico’s werden opgevolgd en de 
toezichtsprocessen werden georganiseerd. 

Een tweede factor die van doorslaggevend belang was 
bij het bepalen van de prioriteiten inzake financiële ri-
sico’s en toezichtsprocessen, was de ongunstige macro-
economische omgeving, zoals uitgebreid besproken in het 
deel ‘Economische en financiële ontwikkelingen’ van het 
Verslag. Specifiek vermeldenswaard wegens hun impact 
op de financiële sector, zijn de trage economische groei en 
de aanhoudende lagerenteomgeving. Deze twee factoren 
zetten het rente-inkomen van de sector onder druk, met 
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1.  overzicht prioriteiten Annual risk 
review 2014 en 2015

Zoals toegelicht in het Verslag van 2012 en 2013, maakt 
de Bank gebruik van een managementcyclus voor het 
prudentieel toezicht, om een duidelijkere aansturing door 
het Directiecomité van de prudentiële prioriteiten en ac-
ties mogelijk te maken. Hierbij wordt uitgegaan van een 
analyse van de risico’s op middellange (een masterplan 
met een horizon van 3 tot 5 jaar) en korte (jaarlijkse 
risk review) termijn. Deze prioriteiten hebben betrekking 
op de drie financiële sectoren, namelijk de banken, de 
verzekeringsondernemingen en de marktinfrastructuren. 
Bovendien omvatten ze zowel de financiële risico’s als 
de prioriteiten van meer kwalitatieve aard, zoals de toe-
zichtsmethodes of -organisatie.

Ter uitvoering van het masterplan 2012-2015 werd tijdens 
het verslagjaar werk gemaakt van de prioriteiten die voor-
opgesteld werden in de risk review 2014 en werd de risk 
review 2015 opgesteld, die de prudentiële prioriteiten tot 
einde 2015 vastlegt. Door de verschillende hervormingen 
die tijdens de voorbije jaren werden doorgevoerd op het 
vlak van regelgeving en architectuur van het financiële 
toezicht, worden deze prioriteiten meer en meer beïn-
vloed door ontwikkelingen op Europees en internationaal 
vlak. De prioriteiten vermeld in de risk review vormen de 
leidraad voor de opmaak van de actieplannen van elke 
toezichtsdienst. Het gehele proces laat echter genoeg 
ruimte voor bijsturingen, die noodzakelijk kunnen zijn 
als gevolg van nieuwe ontwikkelingen of risico’s die zich 
voordoen in de verschillende sectoren en die op nationaal 
of Europees vlak gedetecteerd worden aan de hand van 
passende instrumenten. 

op middellange termijn zal de klemtoon komen te liggen 
op de verdere implementatie van de twee grote raam-
werken, namelijk CrD IV/Crr en Solvabiliteit II, waarbij 

gestreefd wordt naar een diepgaande en intensieve toe-
passing van de nieuwe regelgeving. 

1.1 risk review 2014

De prioriteiten van het verslagjaar, in detail besproken 
in de verschillende paragrafen van hoofdstuk B, zijn 
voornamelijk gebaseerd op de in 2013 aangevatte 
werkzaamheden, ook al werden de volgorde en de 
intensiteit gewijzigd om rekening te houden met de macro-
economische context, maar vooral met de hervormingen 
van de architectuur van het toezicht op de banksector, 
alsook met de nieuwe regelgevende hervormingen op 
het vlak van de verzekeringen en de marktinfrastructuren.

Wat de financiële risico’s betreft, hebben de voorbereiding 
op het GTM en in het bijzonder de alomvattende 
beoordeling (CA) tijdens het verslagjaar een sterke 
weerslag gehad op de werkzaamheden met betrekking 
tot de Belgische banken die sinds 4 november 2014 
rechtstreeks onder het toezicht van de ECB vallen 
(cf. hoofdstuk A, paragraaf 1.2). Tegen deze achtergrond 
werden de analyses van het kredietrisico reeds eind 
2013 als prioritair beschouwd voor het jaar 2014. Met 
betrekking tot de verzekeringen vormde het renterisico 
het belangrijkste aandachtspunt, rekening houdend met 
de hardnekkigheid van het zeer lage renteniveau. 

Behalve deze prioritaire domeinen heeft de Bank tevens 
het onderzoek verdiept naar het bedrijfsmodel en de 
duurzaamheid ervan voor de drie grote financiële sectoren 
tegen de achtergrond van het ongunstige macro-econo-
mische klimaat en in het licht van het herstructurerings-
proces dat door talrijke Belgische financiële instellingen 
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op gang werd gebracht in de nasleep van de financiële 
crisis. Deze analyses maken het voor de Bank – ondanks 
de uiteenlopende vooruitgang – mogelijk om een beter 
inzicht te verwerven in bepaalde kwetsbaarheden van de 
individuele instellingen, maar tevens om de uitdagingen 
van de verschillende sectoren beter te begrijpen.

De liquiditeitspositie van de financiële instellingen vormde 
een laatste aandachtspunt met betrekking tot de financië-
le risico’s. Het toezicht was toegespitst op het continu op-
volgen van de liquiditeitspositie op basis van transversale 
analyses en op de invoering van de in Bazel III opgenomen 
geharmoniseerde liquiditeitsnormen. 

Wat de toezichtsprocessen betreft, werd langs bankzijde 
het vernieuwde analyse-instrument, dat gebaseerd is op 
de nieuwe CrD IV/Crr-rapportering, in gebruik genomen. 
Langs verzekeringszijde werd het scorecardinginstrument 
ontwikkeld, om tot een meer risicogebaseerd toezicht 
te komen. Er werd aangevangen met de opstelling van 
herstelplannen voor nationaal systeemrelevante kredietin-
stellingen en langs verzekeringszijde werd hiervoor een pi-
lootproject opgestart. Er werd heel wat aandacht besteed 
aan de organisatorische voorbereiding voor het GTM in 
de Bank, zoals in detail beschreven in hoofdstuk B, para-
graaf 2.2 en in het ondernemingsverslag 2014. 

Na de publicatie van de bankwet zijn de werkzaamhe-
den van het Directiecomité van de Bank in haar hoeda-
nigheid van macroprudentiële toezichthouder officieel 
van start gegaan. De bankwet heeft het kader voor 
conglomeraatstoezicht aangepast en in het verslagjaar 
werden voorbereidingen getroffen om dit verder te ope-
rationaliseren, rekening houdend met het feit dat de ECB 
sinds 4 november bevoegd is voor het uitoefenen van 
het conglomeraatstoezicht voor kredietinstellingen die 
onder haar rechtstreeks toezicht staan. Voor KBC werd 
de vrijstelling van conglomeraatstoezicht opgeheven. De 
AXA-verzekeringsgroep herstructureerde haar activiteiten 
in België: zowel de bank- als de verzekeringspijler worden 
nu rechtstreeks gecontroleerd door de franse moeder-
onderneming. Daardoor kan de Belgische subgroep niet 
langer als een financieel conglomeraat worden gekwalifi-
ceerd. Door deze wijzigingen kent de Belgische financiële 
sector nog drie financiële conglomeraten waarin de bank-
sector dominant is (KBC, Argenta & Belfius).

1.2 risk review 2015

over het algemeen zullen de in 2014 aangevatte werk-
zaamheden worden voortgezet in 2015. De prioritei-
tenlijst werd niet grondig gewijzigd maar wel verfijnd 

Grafiek 7 RISK REVIEW 2014

Banken Verzekeringsondernemingen Marktinfrastructuren

1. Kredietrisico

2. Renterisico

3. Bedrijfsmodelanalyse

4. Risico m.b.t. vastgoed

5. Liquiditeitsrisico

1. Renterisico

2. Kredietrisico

3. Risico m.b.t. vastgoed

4. Liquiditeitsrisico

Kleine instellingen

FOLLOW-UP FSAP

Hoofdperspectief
bedrijfsmodelanalyse

Hoofdperspectief
nieuwe toezichtsstructuur

1. Bedrijfsmodelanalyse

2. Liquiditeitsrisico

3. Operationeel risico

1. Kwantitatieve
 analytische
 instrumenten (banken)

2. Scorecarding / clustering
 (verzekeringsondernemingen)

3. Herstel en afwikkeling

4. Organisationele
 voorbereiding voor GTM

5. Ontwikkeling van
 macroprudentiële
 instrumenten

6. Toezicht op conglomeraten

VOORNAAMSTE FINANCIËLE RISICO’S PRIORITEITEN
TOEZICHTSPROCES

Bron : NBB.



261Prudentieel toezicht ❙ oVErZICHT PrIorITEITEN ANNUAL rISK rEVIEW 2014 EN 2015 ❙ 

zodat de verschillende werkzaamheden beter kunnen 
worden opgevolgd en gestroomlijnd. In deze lijst wer-
den ook een aantal bijsturingen van de risk review 2014 
opgenomen ; de noodzaak hiervoor was naar aanleiding 
van een tussentijdse evaluatie aan het licht gekomen. 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen prioriteiten 
die eerder te maken hebben met financiële risico’s, 
prioriteiten die voornamelijk passen onder de noemer 
’toezichtsprocessen, -beleid en -instrumenten’ en ten 
slotte prioriteiten die veeleer met de organisatie van het 
prudentieel toezicht te maken hebben. De verschillende 
prioriteiten vertonen vele onderlinge verbanden en de 
intensiteit van het toezicht voor bancaire thema’s zal 
in grote mate afhangen van het GTM. Daarom werden 
de door het GTM uitgevoerde risicoanalyses geïncorpo-
reerd in deze oefening, samen met andere gelijkaardige 
analyses, met name deze van het Directoraat-Generaal 
Macroprudentieel Beleid en financiële Stabiliteit, het 
ESrB-Secretariaat of de EBA. 

Een bijzonder aandachtspunt is eveneens de noodzaak 
om aan de analyses aan te nemen maatregelen en sanc-
ties te verbinden en om het toezicht op zowel kleinere als 

grotere instellingen proportioneel en risicogebaseerd uit 
te bouwen.

financiële risico’s

Wat de financiële risico’s betreft, was de geleidelijke ver-
slechtering van het macro-economische klimaat in hoge 
mate bepalend voor de prioriteiten en hun belang voor 
het jaar 2015. 

Het is tegen deze achtergrond dat de Bank de onder-
zoekswerkzaamheden met betrekking tot de winstge-
vendheid van de Belgische financiële ondernemingen in 
de loop van 2015 actief zal voorzetten, onder meer aan 
de hand van grondige analyses van de bedrijfsmodel-
len. Dit onderzoek zal worden aangevuld met specifieke 
transversale analyses, met name met betrekking tot het 
kredietrisico, de rente en de search for yield, alhoewel 
laatstgenoemde momenteel nog geen algemeen waar-
genomen fenomeen is. De Bank zal tevens haar studies 
voortzetten met betrekking tot de Belgische vastgoed-
markt, door het onderzoeksgebied uit te breiden tot de 
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commerciële vastgoedmarkt in het licht van de toene-
mende blootstelling van de financiële instellingen aan dit 
type van activa.

Voor de kredietinstellingen die onderworpen zijn aan het 
toezicht van de ECB, zal de opvolging van de zowel kwan-
titatieve als kwalitatieve resultaten van de CA in 2015 
eveneens als prioritair worden beschouwd. 

Wat de banksector betreft, stemmen de door de Bank 
bepaalde prioriteiten in zeer ruime mate overeen met de 
prioriteiten die door de ECB werden vastgelegd in het ka-
der van haar strategische planning 2015 voor de banken 
van het GTM. De verschillen zijn voornamelijk beperkt tot 
het risico ten aanzien van de opkomende landen en met 
betrekking tot het onvermogen van de banken om kapi-
taaltekorten op te vangen. Deze verschillen zijn te verkla-
ren door, enerzijds, de beperktere blootstellingen van de 
Belgische banken aan deze landen, met name als gevolg 
van hun terugplooiing op de binnenlandse economie. 
Anderzijds lijkt het risico met betrekking tot het onvermo-
gen om het hoofd te bieden aan kapitaaltekorten beperk-
ter in België, aangezien de meeste banken geslaagd zijn 
voor de CA, terwijl die welke niet geslaagd zijn, ofwel een 
specifieke behandeling hebben genoten – in het licht van 
hun kenmerken –, ofwel het tekort konden dekken aan 
de hand van kapitaalverhogingen. 

Toezichtsprocessen, -beleid en -instrumenten

Voor de bank- en de verzekeringssector staan respectieve-
lijk de implementatie van de bankwet en de voorbereiding 
op Solvabiliteit II centraal. 

op grond van de bankwet zal voor de banksector gewerkt 
worden aan een governancehandboek. De bedoeling is 
om aan de instellingen een overzicht te bieden van alle be-
palingen, door de bestaande regelgevingen op dit gebied 
met elkaar in verband te brengen en waar nodig circulaires 
voor dit domein bij te werken of om te vormen tot regle-
menten. ook internationale referentiedocumenten (bv. 
van het Bazels Comité voor Bankentoezicht of de EBA-
richtsnoeren) en toepasselijke technische standaarden zul-
len via verwijzingen worden opgenomen in dit handboek. 
Er zal verder werk worden gemaakt van horizontale ana-
lyses voor de nieuwe governancebepalingen uit de bank-
wet, onder meer voor de beperkingen op het cumuleren 
van verschillende bestuurdersmandaten en het oprichten 
van gespecialiseerde comités binnen de raad van bestuur.

om uitvoering te geven aan de structurele hervor-
mingen die in de bankwet zijn opgenomen, moeten 
een aantal rapporteringen worden ontwikkeld. Voor de 

pijler 2-kapitaalbeslissingen van 2014 werd, gelet op de 
GTM-aanpak ter zake, een overgangsbeleid voor 1 jaar 
ontwikkeld dat rekening houdt met de geleidelijke invoe-
ring van Bazel III en met de CA. Voor 2015 zal, naast het 
zich eigen maken van de GTM-methodologie, het zwaar-
tepunt liggen op het uitrollen van deze methodologie 
naar de minder belangrijke kredietinstellingen, teneinde 
de consistentie binnen de Belgische banksector te behou-
den. De governance betreft tevens de noodzaak om in het 
ICAAP rekening te houden met de risico’s verbonden aan 
het niet respecteren van de loyale, billijke en professionele 
behandeling van klanten door een instelling of door som-
mige van haar werknemers (conduct risk).

Voor de verzekeringsondernemingen zal de clusteranalyse 
worden geconcretiseerd. Ter voorbereiding van Solvabiliteit 
II zal de Bank een beleid ontwikkelen voor de opties en dis-
cretionaire bevoegdheden die vervat zijn in deze richtlijn. 
Tevens zal een beleid worden ontwikkeld voor de wijze 
waarop dit kaderwerk dient te worden geïmplementeerd 
voor de kleinste verzekeringsondernemingen. De Bank zal 
de impact nagaan van Solvabiliteit II op het vennootschap-
pelijk boekhoudregime van Belgische verzekeringsonder-
nemingen en zal ook een nieuw beleid op het vlak van 
winstdeelname uitwerken dat een combinatie is van ener-
zijds overeenstemming met Solvabiliteit II en anderzijds 
een backstop op basis van Belgisch boekhoudrecht. Ten 
slotte zal het validatieproces voor interne modellen onder 
de loep worden genomen. 

onder de noemer ’operationeel risico‘ vallen cyber- en 
continuïteitsrisico’s, het risico van overmatige uitbesteding 
en het concentratierisico van externe internetdienstverle-
ners. De Bank zal deze thema’s proactief analyseren en 
nagaan hoe bestaande toezichtsinstrumenten vervolledigd 
kunnen worden of anders aangewend kunnen worden 
om met de snel veranderende risico-omgeving rekening 
te houden. 

Voor het conglomeraatstoezicht zal de klemtoon lig-
gen op de harmonisatie van de rapportering die van de 
drie Belgische financiële conglomeraten wordt gevraagd. 
Dit moet toelaten om de conglomeraatsdimensie beter 
te vertalen in de GTM-toezichtsmethodologie (bijvoor-
beeld SrEP-analyse), waar deze dimensie voornamelijk 
de risicoparameters ’governance‘ en ’bedrijfsmodel‘ zal 
beïnvloeden.

Voor de marktinfrastructuren zal de bancaire scorecarding 
worden aangepast om rekening te kunnen houden met 
hun specifieke risicoprofiel. 

op het vlak van herstelplannen dienen ten gevolge van 
de bankwet nog een aantal uitvoeringsmaatregelen te 
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worden getroffen, onder meer om hun inhoud nader te 
bepalen, vrijstellingen en vereenvoudigde verplichtingen 
te omkaderen en ‘asset encumbrance’-indicatoren vast te 
leggen. ook voor de marktinfrastructuren zullen herstel-
plannen worden geanalyseerd op grond van de internati-
onale standaarden ter zake. 



265Prudentieel toezicht ❙ BANKEN, BELEGGINGSoNDErNEMINGEN EN BETALINGSINSTELLINGEN ❙ 

2.  Banken, beleggingsondernemingen en 
betalingsinstellingen

2.1  Analyse van enkele prioritaire 
risico’s van de Annual risk review

renterisico

In 2013 werd de analyse van het rente-inkomen en 
van de renterisico’s in de banksector als een belangrijke 
prioriteit aangemerkt voor het toezicht op de Belgische 
kredietinstellingen. Deze keuze werd ingegeven door de 
uitzonderlijk lage rente, die de banksector voor bijzondere 
uitdagingen kan stellen, zoals uitgelegd in hoofdstuk 3, 
paragraaf 4 van het deel ‘Economische en financiële 
ontwikkelingen’ van het Verslag. Tijdens het verslagjaar 
bleef dit een belangrijk aandachtspunt, aangezien de 
risicovrije rentevoeten in het eurogebied verder daalden 
tot historisch lage niveaus als gevolg van de tegenvallende 
economische groei en de zeer lage inflatie. De prioriteit 
die in het kader van het toezicht verleend werd aan het 
renterisico, vertaalde zich in een verscherpte analyse van 
de recente ontwikkelingen in het rente-inkomen van 
de banken, en van de drijvende factoren achter deze 
ontwikkelingen. 

Als gevolg van de lagerenteomgeving en de mogelijke 
impact van een renteomslag, werd tijdens het verslagjaar 
ook bijzondere aandacht besteed aan een verbetering 
van de prudentiële rapportering voor renterisico’s in het 
banking book. De prudentiële rapportering en de pru-
dentiële behandeling van dit renterisico zijn beschreven 
in circulaire PPB-2006-17-CPB, die in de lijn ligt van 
de Bazelprincipes (2004) (1) en de CEBS/EBA-richtlijnen 

(2006) (2) met betrekking tot dit risico. op basis van een 
initiële, beperkte rondvraag, werd echter geconstateerd 
dat er tussen de verschillende instellingen substantiële 
verschillen bestaan met betrekking tot de onderliggende 
assumpties en methodologieën die gebruikt worden 
in deze prudentiële rapportering. om de vergelijkbaar-
heid van de gegevens in de prudentiële rapportering en 
de kwaliteit van de rapportering inzake renterisico te 
verbeteren, heeft de Bank in het tweede kwartaal een 
gedetailleerde vragenlijst gestuurd naar 15 kredietinstel-
lingen, met daarin onder meer een aantal opties – die 
ter evaluatie aan de banken werden voorgelegd – voor 
de harmonisering van de onderliggende assumpties en 
methodologieën. Na een eerste overleg tussen de Bank 
en een werkgroep van febelfin, heeft de sector een aantal 
gezamenlijke standpunten opgesteld die, samen met de 
individuele antwoorden van de banken, werden geana-
lyseerd en geëvalueerd. Aangezien er met betrekking tot 
de prudentiële behandeling van het renterisico in het ban-
king book internationale werkzaamheden aan de gang 
zijn bij het Bazels Comité voor Bankentoezicht, de EBA 
en het GTM, zullen er momenteel geen grote wijzigingen 
worden aangebracht in de Belgische prudentiële rappor-
tering. Anderzijds zal de afronding van deze werkzaamhe-
den op internationaal vlak nog enige tijd in beslag nemen, 
zodat een grotere harmonisering van de huidige pruden-
tiële rapportering op korte termijn noodzakelijk blijft. 
Eventuele verduidelijkingen in circulaire PPB-2006-17-CPB 
zullen echter geen afbreuk doen aan het principe van 
de circulaire dat het renterisico in het banking book een 
pijler 2-risico is, waarvan verwacht wordt dat het intern 
adequaat wordt beheerd, geëvalueerd en gekapitaliseerd, 
terwijl de prudentiële rapportering tot doel heeft het 
renterisico in het banking book te vergelijken tussen de 
verschillende instellingen en op die manier eventuele 
kwantitatieve outliers te detecteren. Van de banken wordt 

(1) Basel Committee on Banking Supervision (2004), Banking Principles for the 
Management and Supervision of Interest rate risk, juli.

(2) Committee of European Banking Supervisors (2006), Technical aspects of 
the management of interest rate risk arising from nontrading activities under 
the supervisory review process, oktober.
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dus verwacht dat zij hun renterisicoposities beheren op 
basis van verschillende mogelijke rentescenario’s, met 
inbegrip van een aanhoudende  lagerenteomgeving, en 
daarbij de impact nagaan op zowel het inkomen van de 
bank als op de economische waarde van het banking 
book. De prudentiële rapportering blijft bijgevolg slechts 
één element dat de toezichthouder hanteert om het 
renterisico te evalueren in zijn SrEP en om een eventuele 
pijler 2-kapitaaltoeslag te bepalen. 

Bedrijfsmodelanalyse

Sinds 2013 maakt de analyse van het bedrijfsmodel 
(business model analysis, BMA) inherent deel uit van het 
toezicht op de grootste Belgische banken (Belfius, BNP 
Paribas fortis, ING België en KBC). De BMA moet de toe-
zichthouder in staat stellen om in een vroeg stadium de 
risicoposities en managementacties te identificeren die de 
financiële positie en levensvatbaarheid van de instelling 
en de algemene financiële stabiliteit kunnen ondermij-
nen. De BMA bestaat uit twee grote fases, namelijk (i) de 
analyse van het huidige bedrijfsmodel van de instelling 
en van haar huidige levensvatbaarheid en (ii) de analyse 
van de duurzaamheid van de instelling voor de komende 
3 tot 5 jaar. 

In 2013 lag de nadruk van de BMA-werkzaamheden 
op het ontwikkelen, testen en implementeren van de 
eerste fase van de BMA, namelijk de analyse van de 
levensvatbaarheid van de Belgische grootbanken. In 
2014 werd deze eerste fase voornamelijk gestandaar-
diseerd en geoperationaliseerd. Zo werd per instelling 
een kwantitatieve en kwalitatieve rapportering opgezet 
die de analyses voedt en die minstens op kwartaalbasis 
dient te gebeuren. Per instelling werd ook gewerkt aan 
specifieke verbeteringen in de gerapporteerde kwan-
titatieve en kwalitatieve gegevens. op basis van deze 
gegevens werden de effectieve onderliggende econo-
mische ontwikkeling en de drijvende krachten achter de 
winstgeneratie van de individuele banken getoetst aan 
de door de instelling verstrekte  financiële resultaten. 
De veranderingen in de activiteiten en de vooropge-
stelde commerciële objectieven worden  frequent 
besproken met de verantwoordelijken voor de verschil-
lende bedrijfsactiviteiten. 

Verschillende van de bevindingen die naar voor kwamen 
uit deze BMA’s, hebben geleid tot prudentiële acties 
en werden opgenomen in de SrEP-analyses van 2014. 
De vaststellingen met betrekking tot het verloop van 
het netto-interestinkomen en de daaruit voortvloeiende 
risico’s werden geïntegreerd in de analyse van het 
renterisico en werden verder onderzocht. 

Tijdens het vierde kwartaal van 2014 werd tevens gestart 
met het uitrollen van de BMA-benadering naar andere 
Belgische banken en werd voor de grootbanken ook de 
tweede fase van de BMA opgezet, namelijk de analyse 
van de duurzaamheid of de wijze waarop het bedrijfs-
model kan evolueren ten gevolge van strategische beslis-
singen van de instelling of wijzigingen in de economische 
en marktomgeving. In eerste instantie is deze tweede fase 
toegespitst op een kritische analyse van de strategische, 
financiële en commerciële actieplannen van de instellin-
gen over de komende 3 tot 5 jaar. 

ook binnen het GTM zal in 2015 prioriteit worden ge-
geven aan de analyse van bedrijfsmodellen en winstge-
vendheid (zie hoofdstuk B, paragraaf 1), als essentieel 
onderdeel van het door het GTM uitgeoefend prudentieel 
toezicht en van de SrEP-analyse. In deze context heeft de 
Bank haar BMA-benadering en de eruit voortvloeiende 
prudentiële acties toegelicht aan een werkgroep binnen 
het GTM. De druk op de bedrijfsmodellen is immers 
aanzienlijk in de huidige context van lage rente, zwakke 
economische groei, hoge concurrentiedruk, blijvende 
impact van risicovolle portefeuilles uit het verleden of ma-
nagementpraktijken binnen instellingen en reglementaire 
wijzigingen. 

Vastgoedrisico

Wat het kredietrisico betreft, heeft de Bank de voorbije 
jaren de recente ontwikkelingen in de Belgische hypo-
theekmarkt uitvoerig geanalyseerd en daarbij ook het 
risicoprofiel en de kwaliteit van de hypotheekportefeuilles 
van de kredietinstellingen in kaart gebracht. Dit onder-
zoek stoelde onder meer op gegevens die werden verza-
meld 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. 

De analyses van de Bank en van internationale instel-
lingen waaronder de ECB, het ESrB, de oESo en het 
IMf vestigden de aandacht op de potentiële risico’s die 
verbonden zijn aan de Belgische woning- en hypotheek-
markt. Hoewel de indicatoren van de kredietkwaliteit voor 
huishoudens tot dusver niet op een verslechtering van de 
wanbetalingsgraden voor recente vintages van hypothe-
caire leningen wijzen, zijn er een aantal elementen die in 
de toekomst voor een toename van de kredietverliezen 
zouden kunnen zorgen. In dat verband werd in het fSr 
van 2012 (1) de aandacht gevestigd op de bijzonder sterke 

(1) review of the Belgian residential mortgage loan market (2012), financial Stability 
review, National Bank of Belgium, 95-107.
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stijging van de woningprijzen en hypothecaire leningen in 
de voorafgaande tien jaar, de tendens naar langere loop-
tijden en het grote (en stabiele) aandeel van leningsquo-
titeiten van meer dan 80 % (met inbegrip van quotiteiten 
van meer dan 100 %) bij nieuwe leningen. Een aanzien-
lijke groep kredietnemers heeft in die periode de looptijd 
en de omvang van hun hypothecaire leningen en/of aflos-
singsverplichtingen opgevoerd tot een peil dat voor de 
banken een hoger risico op toekomstige kredietverliezen 
zou kunnen inhouden in vergelijking met vroegere peri-
odes. Bij ongunstigere ontwikkelingen op de Belgische 
woningmarkt zouden deze risicovollere leningsegmenten 
in de uitstaande hypotheken voor de banken een bron 
van hoger-dan-verwachte kredietverliezen kunnen wor-
den. Zoals uitvoerig beschreven in het Verslag van 2013 (1) 
achtte de Bank het daarom gerechtvaardigd een aantal 
prudentiële maatregelen te treffen om de weerbaarheid 
van de banken te versterken en het concentratierisico te 
verminderen.

De eerste maatregel, die in het laatste kwartaal van 
2013 werd genomen, was macroprudentieel van aard 
en voorzag in een forfaitaire verhoging met 5 procent-
punten van de risicowegingen die door de banken zelf 
worden berekend, maar uitsluitend voor banken die hun 
reglementaire minimumkapitaalvereisten voor Belgische 
hypotheekleningen berekenen volgens een IrB-model. 
Die maatregel is in werking getreden via een reglement 
van de Bank, dat bekrachtigd werd bij koninklijk besluit 
van 8 december 2013 (2), en werd verder ten uitvoer 
gelegd in 2014 op basis van artikel 458 van de CrD IV. 
Deze opslagfactor is niet van toepassing op banken die 
gebruik maken van de standaardbenadering om hun 
kapitaalvereisten voor Belgische hypotheekleningen te be-
rekenen. Als gevolg van de maatregel is het gemiddelde 
risicogewicht van de IrB-banken effectief gestegen van 
circa 10 % eind 2012 tot nagenoeg 15 % eind 2013. De 
relatief bescheiden omvang van de opslagfactor leek pas-
send, gelet op het doorgaans vrij voorzichtige beleid van 
de Belgische banken ten aanzien van de hypothecaire le-
ningen in het verleden, en het historisch lage percentage 
van de verliezen op dergelijke leningen. In het licht van 
het cyclische karakter van deze maatregel, heeft de Bank 
de  marktontwikkelingen tijdens het verslagjaar evenwel 
op de voet gevolgd om het gepaste niveau van die opslag-
factor permanent te beoordelen. Hierbij kwam ze tot de 
conclusie dat de opslagfactor van 5 % (die overeenstemt 
met ongeveer € 600 miljoen extra kapitaalbeslag) nog 

steeds een adequate, maar noodzakelijke, extra kapitaal-
buffer is voor de geïdentificeerde risico’s. 

De twee overige maatregelen die eind 2013 door de 
Bank werden goedgekeurd, waren microprudentieel van 
aard. Eén maatregel voorzag in het opzetten van een 
horizontale beoordeling van de IrB-modellen op basis van 
de resultaten van de backtests die door de instellingen 
moeten worden uitgevoerd, eventueel gevolgd door 
noodzakelijke aanpassingen in deze risicomodellen. 
Het doel van deze maatregel was de mogelijke 
tekortkomingen weg te werken in de risicoparameters 
die in de IrB-benadering worden gebruikt. In dit verband 
beoordeelde de Bank de toereikendheid van de kalibratie 
van modellen voor de kans op wanbetaling en het verlies 
bij wanbetaling die bij de berekening van het reglementair 
kapitaal binnen de IrB-benadering worden gebruikt 
(zie hoofdstuk B, paragraaf 2.2 voor meer details). Aan 
banken met onbevredigende kalibraties werd gevraagd 
hun pijler 1-model aan te passen. 

De andere microprudentiële maatregel bestond erin zestien 
kredietinstellingen te verzoeken een zelfbeoordeling uit te 
voeren van de mate waarin ze voldoen aan de EBA opinion 
on Good Practices for responsible Mortgage Lending en 
de EBA opinion on Good Practices for the Treatment of 
Borrowers in Mortgage Payment Difficulties. Deze zelf-
beoordelingen door de banken van de voorzichtigheids-
graad van hun kredietvoorwaarden voor woninghypo-
theken werden door de Bank geanalyseerd en brachten 
aan het licht dat de Belgische banken in zeer grote mate 
voldoen aan de standaarden, mede dankzij de vrij strikte 
regelgeving ter zake en bijkomende gedragscodes van de 
sector op het vlak van Belgische hypothecaire leningen. 

Naast de opvolging van de drie prudentiële maatregelen 
die eind 2013 werden genomen, heeft de Bank tijdens het 
verslagjaar regelmatig een stand van zaken opgemaakt 
van de recente ontwikkelingen op de Belgische huizen- en 
hypothecaire markt. De voornaamste bevindingen van die 
monitoring werden gepubliceerd in het fSr van 2014 (3), 
uitgaande van hetzelfde type van kwantitatief onderzoek 
als dat wat gehanteerd werd voor het bovenvermelde arti-
kel in het fSr van 2012 over de binnenlandse portefeuilles 
van hypotheekleningen van zestien Belgische banken. De 
meest recente gegevens bevestigen dat de banken sinds 
2012 een aantal kredietvoorwaarden voor hypothecaire 
leningen hebben aangescherpt. Zoals aangestipt in het 
artikel van 2012, zal een dergelijke evolutie bijdragen tot 
het vrijwaren van de hoge activakwaliteit van de Belgische 
hypotheekportefeuilles. 

Met deze monitoring en de drie genoemde prudentiële 
maatregelen beoogde de Bank de schokbestendigheid van 

(1) Zie hoofdstuk C, kader 5 van het deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel 
toezicht’ van het Verslag 2013.

(2) Koninklijk besluit van 8 december 2013 tot goedkeuring van het reglement van 
22 oktober 2013 van de Nationale Bank van België en 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.

(3) The Belgian mortgage market: recent developments and prudential measures 
(2014), financial Stability review, National Bank of Belgium, 113-122.
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de markt en van de kredietinstellingen met de grootste 
blootstellingen aan Belgische hypotheekleningen tegen 
potentieel groter-dan-verwachte verliezen op Belgische 
hypotheekleningen te versterken. In dat verband heeft de 
recente vertraging van de groei van de huizenprijzen en 
van de kredietverlening de kans op een verdere opbouw 
van mogelijke onevenwichtigheden verkleind. Aangezien 
toekomstige herzieningen van de fiscale behandeling 
van hypothecaire leningen mogelijk ook een temperend 
effect zullen hebben op de marktontwikkelingen, was 
de Bank tijdens het verslagjaar van oordeel dat er geen 
bijkomende maatregelen nodig waren.

2.2 operationeel toezicht

Cartografie van de banksector

Eind 2014 bedroeg de populatie van de kredietinstel-
lingen, beleggingsondernemingen, betalingsinstellingen 
en instellingen voor elektronisch geld respectievelijk 119, 
34, 18 en 11 instellingen. De populatie van de financiële 
instellingen bleef in 2014 nagenoeg stabiel. De pauze in 
de consolidatiebeweging die de banksector de voorbije 
jaren kenmerkte, is mogelijk te verklaren door de af-
wachtende houding die de banken tijdens het verslagjaar 
aanhielden in het licht van het grondige gezondheids-
onderzoek waaraan het GTM de grote banken in 2014 
onderwierp en die zowel de kwaliteit van de activa als 
hun schokbestendigheid in kaart bracht (zie hoofdstuk A, 
paragraaf 1.2). Nu de resultaten bekend zijn, is het niet 
uitgesloten dat de consolidatie- en overnameactiviteit in 
2015 zal opleven. In de sector van de betalingsinstellingen 
valt een lichte toename van de nieuwe vergunningen te 
noteren, voornamelijk bij de start-ups in specifieke niches 
van de sector die een beroep doen op het statuut van 
vrijgestelde instelling (1). 

overgang op het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme

De invoering van het GTM had ingrijpende gevolgen 
voor de organisatie van het toezicht. Zoals beschreven in 
hoofdstuk A, paragraaf 1.1, kwam het grootste deel van 
de banken onder het toezicht van het GTM te staan, on-
der de eindverantwoordelijkheid van de ECB, terwijl een 
aantal andere instellingen buiten het toepassingsdomein 
van het GTM vallen. 

omdat bij elk van deze toezichtsregimes een specifiek 
referentiekader en een daaraan gerelateerde invulling van 
het toezicht hoort, was het vanuit organisatorisch oogpunt 

noodzakelijk de populatie van de financiële instellingen 
op te delen in drie groepen. De eerste groep zijn de ban-
ken of bankgroepen die op basis van de GTM-definitie als 
belangrijk worden gekwalificeerd. Deze groep valt onder 
het rechtstreekse toezicht van het GTM. De tweede groep 
wordt gevormd door de als minder belangrijk beschouw-
de banken, die eveneens onder de eindverantwoordelijk-
heid van het GTM vallen, terwijl het eerstelijnstoezicht op 
deze banken door de nationale toezichthouders, in casu 
de Bank, wordt uitgeoefend. De derde groep van instel-
lingen valt buiten het toepassingsdomein van het GTM. 

 

TABEL 4 VERLOOP VAN HET AANTAL ONDER TOEZICHT  
STAANDE INSTELLINGEN

31‑12‑2013
 

31‑12‑2014
 

Kredietinstellingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 119

Naar Belgisch recht  . . . . . . . . . . . . . . . . 39 37

Bijkantoren naar buitenlands recht  
uit de EER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 56

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

Financiële holdings . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6

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

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

Beleggingsondernemingen  . . . . . . . . . . . . 34 34

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

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

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

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

Betalingsinstellingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 18

Naar Belgisch recht  . . . . . . . . . . . . . . . . 12 11

Vrijgestelde instellingen  . . . . . . . . . . . . . 2 4

Bijkantoren naar buitenlands recht  
uit de EER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3

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

Instellingen voor elektronisch geld  . . . . . 10 11

Naar Belgisch recht  . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5

Vrijgestelde instellingen  . . . . . . . . . . . . . 5 5

Bijkantoren naar buitenlands recht  
uit de EER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 1

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

 

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

die aangesloten zijn bij een centrale instelling waarmee zij een federatie vormen.

 

(1) Volgens artikel 48 van de wet van 21 december 2009 zijn ‘vrijgestelde 
instellingen’ onderworpen aan een lichter regime, namelijk  enkel aan 
de verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 21 en 22 van deze wet.
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De beschikbare toezichtsmiddelen werden over deze drie 
groepen verdeeld rekening houdend met de verwachte 
omvang en intensiteit van de toezichtsactiviteiten. 

De groep van de als belangrijk beschouwde banken 
omvat de grote bankgroepen (1)  (2) waarvan de moeder-
onderneming in België is gevestigd, evenals de Belgische 
dochters en grote Belgische bijkantoren van buitenlandse 
belangrijke bankgroepen die in een ander GTM-land zijn 
gevestigd. 

Deze groep is als volgt samengesteld :
– Belgische als belangrijk beschouwde bankgroepen : 

7 banken of bankgroepen, namelijk de Belgische moe-
deronderneming (in voorkomend geval een financiële 
holding of een gemengde financiële holding) en haar 
Belgische dochters.

– Belgische dochters van buitenlandse belangrijke GTM-
bankgroepen: 6 banken, namelijk de Belgische doch-
ters en hun eigen Belgische dochterbanken.

– Belgische bijkantoren van buitenlandse belangrijke 
GTM-bankgroepen.

De als belangrijk beschouwde banken of bankgroepen 
worden gecontroleerd door een JST, zoals omschreven in 
hoofdstuk A, paragraaf 1.1.

De tweede groep omvat de in België gevestigde banken 
die volgens het GTM als minder belangrijke instellingen 
worden gekwalificeerd en omvat de Belgische lokale ban-
ken en gespecialiseerde instellingen, evenals de Belgische 
bijkantoren van banken van EU-lidstaten die geen deel 
uitmaken van het GTM. Bij de start van het GTM zijn 30 
banken opgenomen in de lijst van de minder belangrijke 
banken. 

De Bank blijft verantwoordelijk voor het dagelijkse toe-
zicht op deze instellingen, maar dit gebeurt weliswaar 
in nauw overleg met het GTM en met toepassing van de 
geharmoniseerde procedures die vastgelegd zijn in het 
GTM-handboek. Bovendien heeft het GTM de bevoegd-
heid om op elk ogenblik dossiers of beslissingen naar zich 
toe te trekken. Het GTM legt zich voor deze populatie 
vooral toe op de belangrijkste – lees de meest risicovolle – 
lokale kredietinstellingen.

Deze tweede groep omvat verder ook de Belgische bijkan-
toren van buitenlandse minder belangrijke GTM- banken. 

In dit verband dient vermeld te worden dat de toe-
zichtsbevoegdheden van de Bank ten aanzien van de 
EU-bijkantoren, en inzonderheid binnen het GTM, zeer 
beperkt zijn geworden.

Een derde groep van financiële instellingen valt niet on-
der het toepassingsdomein van het GTM. Het gaat onder 
meer om de Belgische vertegenwoordigingskantoren van 
buitenlandse banken, de Belgische beursvennootschap-
pen en Belgische bijkantoren van buitenlandse beleg-
gingsondernemingen. Deze groep van financiële instel-
lingen – waarvan het enige gezamenlijke kenmerk is dat 
ze buiten het GTM vallen – herbergt een zeer heterogene 
populatie, zowel wat de aard, omvang en complexiteit 
van de activiteiten en de toepasselijke regelgeving (kre-
dietinstellingen en beleggingsondernemingen) betreft, als 
wat de toezichtsbevoegdheden en de intensiteit van het 
toezicht aangaat. 

De opdeling naargelang van het GTM-relevante karakter 
van een financiële instelling wordt voor een belangrijk 
deel weerspiegeld in de organisatie van het bankentoe-
zicht, zonder dat een volledige segmentatie wordt door-
gevoerd. Het toezicht op deze verschillende groepen blijft 
inderdaad veel gemeenschappelijke kenmerken vertonen 
en het is dan ook van belang dat er geen silovorming tot 
stand komt, die een belemmering zou vormen voor de 
convergentie van de toezichtsmethodes en best practices 
evenals voor een vlotte rotatie van toezichthouders van de 
ene naar de andere groep.

De invoering van het GTM vergt ook een grondige aan-
passing van de interne processen en procedures, aange-
zien de toezichtsactiviteiten binnen het GTM voortaan 
gezamenlijk door de Bank en de ECB worden uitgeoefend 
en de eindverantwoordelijkheid voor heel wat beslissin-
gen, vooral wat de belangrijke instellingen betreft, nu bij 
het GTM ligt. De Bank heeft daartoe nieuwe governance-
procedures ingesteld, die de doelstelling om op een zo ef-
ficiënt mogelijk wijze bij te dragen aan – en waar nodig te 
wegen op – de totstandkoming van de GTM-beslissingen, 
zoals bepaald in de GTM-regelgeving en in de Belgische 
toepasselijke regels, verzoenen met de wens om te ver-
zekeren dat de Bank een accuraat en goed geïnformeerd 
zicht heeft op de prudentiële bancaire ontwikkelingen in 
het algemeen en op de Belgische GTM-instellingen in het 
bijzonder. 

Alomvattende beoordeling

Het verslagjaar werd beheerst door de alomvattende 
beoordeling, die van januari tot november het merendeel 
van de prudentiële middelen opeiste. Hoewel de Bank 

(1) De criteria om te bepalen of een instelling al dan niet als belangrijk kan worden 
aangemerkt, zijn opgenomen in de GTM-verordening en hebben betrekking op 
de omvang van de instelling (balanstotaal van meer dan € 30 miljard ; relatieve 
omvang in het land van herkomst) of op de grensoverschrijdende activiteiten, dan 
wel het feit of de instelling een beroep doet op publieke bijstand.

(2) Het begrip ’belangrijk’ volgens de GTM-definitie mag niet worden verward met 
het begrip ‘significante kredietinstelling’ zoals bepaald in artikel 3, 30° van de 
Belgische bankwet van 25 april 2014.
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vanaf het begin had beslist om een belangrijk deel van 
de beoordeling uit te besteden aan hiertoe geselecteerde 
revisorenkantoren en ook voor de begeleiding van het 
project een beroep deed op een consultancybedrijf, wer-
den zoveel mogelijk NBB-toezichthouders gemobiliseerd 
om de omvangrijke oefening in goede banen te leiden en 
om hen vertrouwd te maken met de methodologie van de 
oefening en de toepassing ervan op het terrein. De NBB-
inspecteurs – die in normale modus onafhankelijk van de 
permanente bankteams hun audits uitvoeren – werden 
tijdelijk toegewezen aan de banktoezichtsteams om de 
uitvoering van de werkzaamheden on-site op te volgen. 
De gezamenlijke inspanningen resulteerden in een tijdige 
oplevering van het gevraagde werk overeenkomstig de 
door de ECB vastgelegde methodologie. De beoorde-
ling – die ten aanzien van het meer courante prudentiële 
toezicht een zeer omvangrijke en gedetailleerde analyse 
inhoudt van de kwaliteit en de waardering van de activa 
van een instelling – heeft ongetwijfeld bijgedragen tot 
een verdieping van het inzicht van de toezichthouders in 
de conformiteit van de boekhoudkundige praktijken van 
de instellingen met de IfrS-regels en van de mate waarin 
deze praktijken gebruik maken van prudentiële concepten 
die een voorzichtige benadering van de beoordeling van 
de kredietwaardigheid van de cliënten en de tegenpartijen 
inhouden (definitie van in gebreke blijven van een krediet-
nemer, waardering van het onderpand, waardering van 
effecten). De bevindingen van de activabeoordeling en de 
resultaten van de stresstests zullen in aanmerking worden 
genomen bij de vastlegging van de kapitaaldoelstellingen 
onder pijler 2.

De toezichthouders voeren jaarlijks een globale beoorde-
ling uit van de risico’s waaraan een instelling is blootge-
steld en van de middelen en maatregelen die een krediet-
instelling kan inzetten om deze risico’s te beheersen. Deze 
beoordeling mondt uiteindelijk uit in een kapitaalbeslis-
sing die bepaalt hoeveel eigen vermogen een bank moet 
aanhouden voor deze bekende en berekende risico’s. In 
2014 heeft de Bank deze beoordeling op vraag van het 
GTM uitgevoerd in oktober, teneinde op passende wijze 
rekening te kunnen houden met de inzichten die de al-
omvattende beoordeling over de betrokken banken tegen 
dan zou opleveren. De Bank heeft vóór de inwerkingtre-
ding van het GTM de voorstellen van beslissing over het 
kapitaal en de liquiditeit aan het GTM meegedeeld, dat 
voor het einde van het verslagjaar de definitieve beslis-
singen heeft genomen.

Bestrijding van het witwassen van geld

Het toezicht van de Bank op de naleving van de regelge-
ving ter bestrijding van het witwassen en de financiering 

van terrorisme door de financiële instellingen blijft een 
belangrijk actiepunt (zie hoofdstuk A, paragraaf 5.1 
voor meer details over de regelgeving in dit domein). 
Instellingen die ter zake onvoldoende waakzaamheid aan 
de dag leggen of onvoldoende kennis hebben van de 
cliënten en hun profiel om verdachte verrichtingen te on-
derkennen, krijgen prudentiële herstelmaatregelen opge-
legd om hun organisatie binnen de opgelegde termijn te 
verbeteren, onverminderd de mogelijkheid tot oplegging 
van een administratieve geldboete.

Validatie van interne modellen

In 2014 waren de werkzaamheden met betrekking tot 
de kwantitatieve methodes vooral toegespitst op de 
bijdrage aan de AQr. Dit hield in de eerste plaats in dat 
de methodes voor de collectieve provisionering voor het 
kredietrisico werden beoordeeld. De voorzieningen van 
de banken werden vergeleken met het resultaat van een 
vereenvoudigd model (‘challenger model‘), dat ontwik-
keld werd op grond van een door de ECB opgelegde 
methodologie. Aan de hand van deze vergelijking kon 
worden nagegaan of het niveau van de voorzieningen 
toereikend was en konden in voorkomend geval voorstel-
len worden geformuleerd voor verbetering van de model-
len van de banken. Ten tweede werd de waardering onder 
de loep genomen van bepaalde activa waarvoor geen 
marktwaarden beschikbaar zijn, en van de onderliggende 
waarderingsprocessen. 

Daarnaast werden andere werkzaamheden verricht met 
betrekking tot de interne modellen die gebruikt worden 
voor het wettelijk vereist kapitaal. Het ging om een na-
zicht van deze interne modellen, voornamelijk voor het 
kredietrisico (IrB) en het operationeel risico (Advanced 
Measurement Approach, AMA). Zo werden de resultaten 
van de backtestings van de modellen voor de kans op 
wanbetaling en het verlies bij wanbetaling van de por-
tefeuille residentieel vastgoed beoordeeld in het kader 
van de opvolging van de vastgoedmarkt door de Bank. 
Deze backtestings hebben geen echte outliers aan het 
licht gebracht, d.w.z. banken waarvan de waargenomen 
wanbetalingen of verliezen beduidend hoger liggen dan 
geraamd.

De deelname aan de werkzaamheden met betrek-
king tot de benchmarking die door de EBA, het Bazels 
Comité voor Bankentoezicht, en, meer recent, door het 
GTM zijn geïnitieerd, werd bevestigd. Dit geldt ook voor 
de bijdrage aan de studies die door het Bazels Comité 
worden verricht met betrekking tot de samenhang tus-
sen de kapitaalvereisten voor het kredietrisico via de 
IrB-modellen. 



271Prudentieel toezicht ❙ BANKEN, BELEGGINGSoNDErNEMINGEN EN BETALINGSINSTELLINGEN ❙ 

Kader 4 – Harmonisering van de rapporteringsvereisten voor banken

Het jaar 2014 was een scharnierjaar voor de ontwikkeling van de Europese rapportering. Het lange Europese 
harmonisatieproces op dit vlak is immers uitgemond in de publicatie van een Implementing Technical Standard (1) 
door de EC. Die Standard werd op gang gebracht door het Comité van Europese Bankentoezichthouders, intussen 
omgedoopt tot EBA. reeds in 2006 publiceerde dit Comité aanbevelingen om de financiële rapportering (finrep), 
alsook de rapportering met betrekking tot de eigenvermogensvereisten (Corep) te uniformiseren. Het niet-bindende 
karakter van deze aanbevelingen had echter veel te veel verschillen laten bestaan tussen de rapporteringsvereisten 
van de nationale autoriteiten. Deze situatie leidde tot hoge kosten voor de grensoverschrijdende groepen, en 
maakte het niet mogelijk om op doeltreffende wijze een Europese database samen te stellen om het risicoprofiel 
van de kredietinstellingen te vergelijken. In de nasleep van de financiële crisis van 2008 is het noodzakelijk 
gebleken om een geharmoniseerde Europese rapportering in het leven te roepen. Deze kreeg concrete vorm door 
artikel 99 van de Crr die de EBA machtigde om een geharmoniseerde rapportering vast te stellen die rechtstreeks 
van toepassing zou zijn op alle instellingen van de EU.

Uiteraard bouwt deze nieuwe rapportering voort op de voorgaande versies van finrep en Corep. Zo werd Corep 
aangepast aan de nieuwe kapitaalvereisten van de Crr, en tevens uitgebreid met de nieuwe risico’s zoals het 
liquiditeitsrisico of het hefboomeffect. Daarnaast bevat finrep voortaan nieuwe informatie met betrekking tot 
de niet-renderende activa alsook de risicoblootstellingen waarvoor de banken een herstructurering of concessies 
hebben toegekend als gevolg van de verslechterde kwaliteit van de tegenpartij (forbearance). Aan de hand van 
deze informatie zal de kwaliteit van de activa in de toekomst regelmatig op vergelijkbare basis kunnen worden 
beoordeeld in heel de EU. om het probleem van de bezwaarde activa aan te pakken werd een vergelijkbare 
aanpassing doorgevoerd. Tot slot werd besloten de rapporteringstermijnen te beperken tot 30 dagen, om sneller 
over deze informatie te beschikken. De Bank heeft een actieve rol gespeeld bij de uitwerking van deze nieuwe 
regelgeving, en heeft de Belgische financiële sector regelmatig op de hoogte gebracht van de aan de gang zijnde 
ontwikkelingen tijdens driemaandelijkse vergaderingen met febelfin.

Deze nieuwe rapporteringen werden vanaf 31 maart 2014 met succes ten uitvoer gelegd door de kredietinstellingen. 
De eerste gegevens die in dit nieuwe kader werden verzameld, werden door de Bank tevens bezorgd aan de 
Europese autoriteiten. Zo beschikken de ECB en de EBA sindsdien over de nodige informatie om hun kennis van 
het risicoprofiel van de financiële instellingen te verfijnen, wat zal bijdragen tot een snellere opsporing van de 
kwetsbaarheden van de financiële sector.

Daarnaast creëert de tenuitvoerlegging van het GTM nieuwe uitdagingen. Ze biedt immers een ongekende 
kans om de verzameling van zowel de monetaire statistieken als de gegevens van prudentiële aard efficiënter 
te organiseren. Hiertoe wordt binnen de ECB overleg gepleegd teneinde een gemeenschappelijk Europees 
rapporteringssysteem in het leven te roepen dat tegemoet komt aan alle statistische behoeften van de ECB in haar 
functie van zowel monetaire als prudentiële autoriteit.

Tegelijk met de tenuitvoerlegging van deze nieuwe rapporteringsschema’s heeft de Bank haar interne kwantitatieve 
analyse-instrumenten (Quantitative Analytical Tools, QAT) voor de door de financiële instellingen gerapporteerde 
gegevens herzien. Het nieuwe instrument dat werd ingevoerd, is bedoeld om het onderzoek van het grote 
aantal cijfergegevens die periodiek door de instellingen worden gerapporteerd te vergemakkelijken om snel de 
risicosituaties te identificeren in termen van solvabiliteit, prestaties en liquiditeit. Aan de hand van het interne 
instrument kan ook snel een samenvattende fiche van de financiële positie van de gecontroleerde instellingen 
worden geleverd, en dit op geharmoniseerde wijze voor de hele sector. Tot slot is het instrument gebaseerd op 
functies die zorgen voor een soepelere en meer diepgaande analyse, afhankelijk van de behoeften van de controle. 
Deze instrumenten zullen overigens regelmatig worden bijgewerkt teneinde ze in te passen in de procedures en 
middelen die door en binnen het GTM worden ontwikkeld.

(1) Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 680/2014 van de Commissie van 16 april 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen voor wat betreft de rapportage aan 
de toezichthoudende autoriteit door instellingen overeenkomstig Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de raad.
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3.1  Analyse van enkele prioritaire 
risico’s van de Annual risk review

renterisico

In 2013 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 ren-
tegaranties op bepaalde levensverzekeringsproducten, 
zowel voor de individuele levensverzekeringen als voor 
de groepsverzekeringen (zie hoofdstuk 3, paragraaf 4, 
van het deel ‘Economische en financiële ontwikkelin-
gen’ van het Verslag). De garanties die in België worden 
aangeboden, behoren tot de hoogste in de Europese 
verzekeringssector. 

op basis van een eerste ‘outlier’-analyse werden in de 
loop van 2013 13 ondernemingen geïdentificeerd, die 
aan een meer gedetailleerd onderzoek werden onder-
worpen door de Bank. De resultaten van deze analyses 
werden nadien meegenomen in een horizontale markt-
analyse, die tot een reeks conclusies en prudentiële acties 
heeft geleid. De meest relevante worden hieronder kort 
besproken.

Door de huidige lagerenteomgeving in het eurogebied 
bestaat er een reëel gevaar dat verzekeringsondernemin-
gen zich laten verleiden tot een doorgedreven zoektocht 
naar activa met een hoger rendement (search for yield). 
In die context is het van cruciaal belang dat de toezicht-
houder de trends in het beleggingsbeheer en de eventu-
ele bijbehorende (nieuwe) risico’s die de ondernemingen 
zouden hebben genomen, bv. stijgende illiquiditeit van 
de activa, toenemend kredietrisico, ..., nauwgezet op-
volgt. Aangezien niet elke verzekeringsonderneming 
even openlijk communiceert over zijn toekomstige beleg-
gingsintenties, is een frequente, gedetailleerde opvolging 
aanbevolen. Naast het in kaart brengen van de ‘spread’ 
op de obligatieportefeuilles van de verzekeringsonder-
nemingen, heeft de Bank recent ook beslist om voor in-
vesteringen in derivaten, repo’s en effectenleningen een 

meer gedetailleerde opvolging op te zetten (zie verder in 
de paragraaf over het liquiditeitsrisico). Tot nu toe werd 
deze materie enkel meer in detail opgevolgd voor de 
grote verzekeringsondernemingen. 

op basis van de analyses die werden uitgevoerd, achtte 
de Bank het bovendien noodzakelijk om zich een meer 
systematisch beeld te vormen van het renterisico bij alle 
verzekeringsondernemingen op de Belgische markt. 
Hiertoe werkte de Bank een voorstel uit voor een nieuwe 
standaardrapportering die bestaat uit vier componen-
ten, die elk van belang zijn om een adequaat beeld te 
verkrijgen van de toestand van het renterisico bij alle 
verzekeringsondernemingen. 

Een eerste component van de rapportering bestaat uit 
een overzicht van de huidige rentegaranties op de porte-
feuille van levensverzekeringen. Deze component bouwt 
voort op een ad-hocenquête die in 2012 en 2013 werd 
verstuurd naar de levensverzekeringsondernemingen en 
tracht een overzicht te geven van de uitstaande rente-
garanties volgens de dimensies (i) gewogen resterende 
looptijd van de garanties, (ii) gewogen gemiddelde rente-
garantie, (iii) garanties op toekomstige premies (ja /nee),  
en (iv) type levensverzekering (leven individueel vs. leven 
groep).

Een tweede pijler van de rapportering tracht een over-
zicht te geven van de duration van de huidige activa- en 
passivaportefeuille. De definitie van duration stemt over-
een met deze die ook onder Solvabiliteit II gebruikt zal 
worden, met name ‘Maccauly Duration’. ook voor de 
waarderingsbasis wordt verwezen naar Solvabiliteit II, 
meer in het bijzonder naar de marktwaarde voor de 
activa en de best estimate-waardering voor de techni-
sche voorzieningen op basis van de relevante risicovrije 
rentetermijnstructuur van Solvabiliteit II (zie hoofdstuk A, 
paragraaf 2.1 voor een definitie van best estimate). 
De durations dienen gerapporteerd te worden per seg-
ment (volgens het eigen beheer van de ondernemingen) 
en voor alle segmenten samen, en dit telkens voor de 
passiva en de bijbehorende dekkingswaarden, waarbij 
voor de laatste categorie ook nog een onderscheid moet 
worden gemaakt tussen vastrentende activa en andere 

3. Verzekeringsondernemingen
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activa. Ten slotte wordt gevraagd een korte beschrijving 
te geven van de producten en de dekkingswaarden die 
tot de respectievelijke segmenten behoren.

Een andere belangrijke component van de rapportering 
wordt gevormd door een overzicht van de kasstromen 
van de activa (dekkingswaarden) en passiva (technische 
voorzieningen). Hierbij werd uitgegaan van de projecties 
zoals die ook onder Solvabiliteit II zullen worden op-
gevraagd, met het grote verschil dat de projecties hier 
per segment moeten worden verstrekt en dat er, naast 
de passiva, ook een projectie wordt gevraagd van de 
dekkingswaarden. 

Een laatste rapporteringsdomein is de projectie van ren-
dementen op het actief en het passief, per segment en 
voor alle segmenten samen. De rendementsprojecties 
moeten in principe het verloop van de gemiddelde boek-
houdkundige rendementen weerspiegelen, zowel voor 
de technische voorzieningen als voor de relevante dek-
kingswaarden. De ondernemingen worden bovendien 
verzocht alle gebruikte assumpties verder te detailleren 
en te rapporteren, bv. hypotheses met betrekking tot 
het rendement van de onderliggende activaklassen, het 
rendement van de herinvesteringen, … zodat de Bank 
zich een duidelijk beeld kan vormen van de hypotheses 
die ten grondslag liggen aan deze projecties.

De rapportering zoals hierboven beschreven moet dus 
de nieuwe standaard worden. Uiteraard sluit het bestaan 
van deze standaardrapportering niet uit dat er bijkomen-
de initiatieven worden genomen, bv. om, desgewenst, 
nog meer details op te vragen voor bepaalde individuele 
ondernemingen. Bij de start van Solvabiliteit II zal het rap-
porteringsformaat bovendien opnieuw geëvalueerd wor-
den en, waar nodig, aangepast worden om volledig in 
overeenstemming te zijn met de Solvabiliteit II-vereisten. 

Liquiditeitsrisico

In de eind 2011 aangevatte rapportering die specifiek 
gericht is op de kwetsbaarheden van grote verzekerings-
ondernemingen, wordt bijzondere aandacht besteed 
aan het potentiële liquiditeitsrisico. Hiertoe vraagt de 
Bank de volgende elementen op :
– De totale in- en uitgaande kasstromen, in het bijzon-

der premies, (partiële) afkopen, aflopende termijnen, 
overlijdens, ... van de tak 21-verzekeringsportefeuilles.

– Een overzicht van de liquide en minder liquide activa 
en passiva.

– De blootstelling aan bepaalde activa en afgeleide pro-
ducten met een potentieel liquiditeitsrisico, bv. repo’s, 
effectenleningen, oTC-derivaten, ...

Teneinde een volledige en geïntegreerde opvolging van 
het liquiditeitsrisico mogelijk te maken, ontwikkelde de 
Bank in 2014 een aantal indicatoren. Deze zijn geba-
seerd op de hierboven vermelde rapportering en kun-
nen in 3 groepen worden ingedeeld. Een eerste groep 
indicatoren spitst zich toe op het verloop van de in- en 
uitgaande kasstromen en op de manier waarop deze 
zich tot elkaar verhouden. Een tweede groep indicato-
ren kijkt naar het verloop van liquide activa en liquide 
passiva en naar de manier waarop deze zich verhouden 
ten opzichte van de totale activa en passiva. ook de 
relatie tussen liquide activa en passiva wordt opgevolgd. 
Een laatste groep indicatoren volgt het verloop op van 
de blootstellingen aan instrumenten en derivaten met 
een potentieel liquiditeitsrisico. De Bank werkt boven-
dien aan een methodologie waarbij het overschrijden 
van bepaalde limieten aanleiding kan geven tot een 
verhoging van de rapporteringsfrequentie en /of andere 
prudentiële maatregelen.

De gerapporteerde cijfers en indicatoren bevestigen 
reeds geruime tijd de trend dat verschillende Belgische 
verzekeringsondernemingen worden geconfronteerd 
met stijgende afkopen en dalende premies. Het incasso, 
op marktniveau, voor tak 21-producten daalde in 2013 
met 17,2 % tot € 13,2 miljard. Deze ontwikkeling vindt 
enerzijds zijn oorsprong in de wijziging van de fiscale 
behandeling van levensverzekeringsproducten – de pre-
mietaks werd begin 2013 verhoogd van 1,1 % naar 
2 % – en wordt anderzijds versterkt door de lagerente-
omgeving en door het feit dat een toenemend deel van 
de tak 21-portefeuille de looptijd van 8 jaar bereikt, 
waardoor (partiële) afkopen zijn vrijgesteld van roerende 
voorheffing. Daarenboven zijn er ondernemingen die 
bewust minder aandacht besteden aan de verkoop van 
tak 21-producten.

Bovenstaande ontwikkelingen bevestigen het belang 
van het opvolgen van de hoeveelheid liquide activa 
en het meer in detail bestuderen van de relatie tus-
sen liquide activa en liquide of vlot opzegbare passiva. 
De gerapporteerde gegevens tonen aan dat voor de 
meeste ondernemingen de voorraad aan liquide activa 
ruimschoots de voorraad vlot opzegbare passiva over-
stijgt. Wat betreft de blootstelling aan bepaalde activa 
en afgeleide producten met een potentieel liquiditeits-
risico, wordt wel een relatief hoge concentratie (ten 
opzichte van de totale activa) genoteerd bij bepaalde 
ondernemingen.

De Bank acht het wenselijk om in 2015 het spec-
trum van de ondernemingen die moeten rapporteren 
over hun liquiditeit, uit te breiden van uitsluitend de 
grote verzekeringsondernemingen naar de volledige 
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levensverzekeringsmarkt (exclusief tak 23-producten). 
De rapportering laat toe om sneller te reageren bij een 
liquiditeitscrisis en proactief te handelen bij een ver-
slechterende liquiditeitssituatie.

3.2 operationeel toezicht

Cartografie van de verzekeringssector en 
colleges

Aan het einde van het verslagjaar oefende de Bank 
toezicht uit op in totaal 97 verzekeringsondernemingen, 
herverzekeringsondernemingen, borgstellingsmaat-
schappijen en gewestelijke openbaarvervoermaatschap-
pijen (die zelf hun eigen voertuigenpark verzekeren). Er 
is sprake van een daling ten opzichte van eind 2013, 
waar dit aantal nog 106 bedroeg. Deze daling is te 
wijten aan fusies, stopzetting van activiteiten ten ge-
volge van de overdracht van portefeuilles of uitdoving 
van alle verzekeringsverplichtingen, en omvorming van 
ondernemingen naar Belgisch recht tot bijkantoren van 
andere lidstaten van de EEr. 

Toezichthouders van grensoverschrijdende groepen 
werken samen in colleges. De coördinatie wordt ver-
zorgd door de consoliderende toezichthouder van de 
groep ( autoriteit van het land van herkomst) en de 

 

TABEL 5 VERLOOP VAN HET AANTAL ONDER TOEZICHT  
STAANDE ONDERNEMINGEN (1)

31‑12‑2013
 

31‑12‑2014
 

Actieve verzekeringsondernemingen  . . . . 83 80

In run‑off geplaatste 
verzekeringsondernemingen  . . . . . . . . . . . 8 4

Herverzekeringsondernemingen  . . . . . . . . 1 1

Overige (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 12

 Totaal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106  97

 

Bron : NBB.
(1) Daarnaast oefende de Bank eind 2014 ook prudentieel toezicht uit op tien 

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.

 

 

TABEL 6 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 Credit Mutuel (Partners)

CIGNA (CIGNA Life en CIGNA Europe)

CDA bvba

 

Bron : NBB.
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toezichthouders van de dochterondernemingen en de 
bijkantoren van de groep (autoriteit van het land van 
ontvangst) nemen deel aan deze vergaderingen. op 
de agenda van deze colleges staan een aantal vaste 
onderwerpen zoals de bespreking en de beoordeling 
van de financiële situatie, de organisatie, de strategie 
en de risico’s waaraan de groep en haar ondernemin-
gen blootstaan. Er worden ’coordination arrangements’ 
opgesteld, namelijk afspraken omtrent samenwerking 
en informatie-uitwisseling, zowel in going concern-
omstandigheden, zoals de goedkeuring van een intern 
model, als in stresssituaties. 

In het kader van de voorbereiding op Solvabiliteit II werd 
er in de colleges gekeken naar de implementatie van de 
’preparatory guidelines‘ en de impact ervan op de wer-
king van de colleges. De risicobeoordeling op het niveau 
van de groep en op het niveau van de samenstellende 
entiteiten werd verder uitgewerkt tijdens het verslagjaar.
In colleges van groepen die vanaf de inwerkingtreding 
van Solvabiliteit II gebruik wensen te maken van een 
intern model, werden tijdens het verslagjaar de bespre-
kingen opgestart om te komen tot een gezamenlijke 
tijdslijn voor het goedkeuringsproces dat in 2015 zal 
plaatsvinden.

Scorecarding

Begin september 2013 werd aangevangen met de her-
ziening van de scorecardingtool. Deze herziening werd 
uitgevoerd naar aanleiding van de beoordeling die bij 
het eerste gebruik van de tool in 2012 werd uitgevoerd 
en om de typologie van de risico’s in overeenstemming 
te brengen met die van Solvabiliteit II. De wijzigingen 
moesten bijdragen tot een verbetering van de betrouw-
baarheid van de tool, zonder afbreuk te doen aan 
de specifieke kenmerken van de verzekeringssector. 
Bijgevolg werden zowel de risico’s leven als de risico’s 
niet-leven behandeld en werden de risico’s gedefinieerd 
op een wijze die afgestemd is op de verzekeringssector, 
met gebruikmaking van terminologie die grotendeels 
gebaseerd is op Solvabiliteit II. 

De gewijzigde scorecardingtool verschilt ook van de 
vorige tool voor wat betreft het in aanmerking nemen 
van de kwalitatieve criteria per risicocategorie. Er werd 
besloten minder belang te hechten aan de kwalitatieve 
criteria, om de impact van de kwantitatieve en de kwali-
tatieve aspecten opnieuw in evenwicht te brengen. Eind 
2014 werd de eerste volledige analyse met behulp van 
de nieuwe versie van de tool afgerond en kon een eer-
ste risico-indeling van de verzekeringsondernemingen 
worden gemaakt.

Clusteringstap

De zogenaamde clusteringstap is een benadering voor 
het risicogebaseerd operationeel toezicht, waarbij aan 
de hand van een risicobeoordeling de intensiteit wordt 
bepaald van het toezicht dat op de ondernemingen moet 
worden uitgeoefend. Bij deze benadering wordt uitge-
gaan van de beoordeling van de kwetsbaarheden van 
elke onderneming in verschillende risicodomeinen. Deze 
beoordeling wordt gemaakt met behulp van de scorecar-
dingtool, op grond van op afstand verrichte analyses en 
ter plaatse uitgevoerde inspectieopdrachten. Daarnaast 
wordt het vermoedelijke effect beoordeeld op de alge-
mene en sectorale financiële stabiliteit van het in gebreke 
blijven van elke onderneming in de voornoemde verschil-
lende risicodomeinen. 

Vervolgens wordt een indeling van de ondernemingen ge-
maakt, die bepalend is voor de reikwijdte en de frequentie 
van de controles die bij elke onderneming worden uitge-
voerd. De systeemrelevante ondernemingen en de andere 
ondernemingen die een groot risico lopen om in gebreke 
te blijven en tegelijkertijd een significante invloed heb-
ben op de sectorale stabiliteit, worden aan een volledige 
controle onderworpen, waarbij de toezichtsprocedures, in 
de ruimste definitie, zo strikt mogelijk worden toegepast. 
Voor de andere ondernemingen is de intensiteit van het 
toezicht afhankelijk van hun gevoeligheid voor de speci-
fieke risico’s die verbonden zijn aan de aard en de omvang 
van hun activiteiten. De ondernemingen die niet al te 
kwetsbaar zijn en die slechts van gering belang zijn op 
sectorniveau, worden aan een beperkt, periodiek toezicht 
onderworpen, op grond van een ‘de minimis’-benadering.

In dit verband is de dienst die verantwoordelijk is voor 
het prudentieel toezicht op de verzekerings- en herver-
zekeringsondernemingen opgesplitst in twee cellen : 
een cel voor het eerstelijnstoezicht (opvolging van de 
rapportering, conformiteitscontrole en vroegtijdige waar-
schuwingen) en een cel voor de grondige analyse van de 
ondernemingen.

Voorbereiding op Solvabiliteit II

In 2013 werd de verzekeringssector bevraagd over 
de best estimate van de technische voorzieningen (cf. 
hoofdstuk A, paragraaf 2.1). Hiermee wilde de Bank 
onderzoeken in welke mate de sector voorbereid is op 
de inwerkingtreding van het nieuwe prudentiële regime. 
De resultaten van de bevraging werden in 2013 en 
2014 geanalyseerd en de bevindingen werden aan de 
ondernemingen overgemaakt met de vraag naar een 
reactie en in voorkomend geval een actieplan voor de 
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verdere verbetering van de gehanteerde methodologie. 
De re acties hierop van de ondernemingen worden ver-
der geanalyseerd door de Bank met het oog op tijdige 
bijsturing indien nodig. Het ultieme doel blijft ervoor te 
zorgen dat de ondernemingen bij de inwerkingtreding 
van het nieuwe prudentiële regime, een methodologisch 
aanvaardbaar niveau bereiken.

onder Solvabiliteit II zullen de ondernemingen als in-
tegraal onderdeel van hun bedrijfsstrategie regelmatig 
hun volledige solvabiliteitsbehoeften moeten beoordelen, 
meer bepaald de orSA (own risk and solvency assess-
ment). Eind 2012 werden de verzekeringsondernemingen 
gesensibiliseerd voor de uitwerking van een orSA. In 
2014 onderzocht de Bank aan de hand van een daar-
toe ontwikkeld kwalitatieve-beoordelingsmodel in welke 
mate een aantal ondernemingen voorbereid zijn op de ter 
zake geldende Solvabiliteit II-vereisten.

Bedrijfsmodelanalyse

De werkzaamheden die in 2013 werden opgestart met 
betrekking tot de bedrijfsmodelanalyse van de verzeke-
ringsondernemingen die deel uitmaken van een bankver-
zekeringsgroep, werden in 2014 voortgezet en uitgerold 
naar de andere grote ondernemingen. Gezien de lage-
renteomgeving werd de aandacht vooral toegespitst op 
de rendabiliteitsanalyse van de portefeuille leven. Voor 
de grote (levens)verzekeringsondernemingen werd een 
winstbronnenanalyse uitgevoerd. Deze analyse werd aan-
gevuld met ondernemingsspecifieke analyses om bepaal-
de ontwikkelingen te verklaren inzake financiële marge, 
onderschrijvingsresultaten en kosten voor de verschillende 
product(groep)en en ondernemingen.

Voorkoming van het witwassen van geld

In februari 2014 heeft de Bank voor het eerst de antwoor-
den van de verzekeringsondernemingen op de vragenlijst 
met betrekking tot de bestrijding van het witwassen van 
geld ontvangen (zie hoofdstuk A, paragraaf 5.1). De Bank 
heeft de verkregen informatie gebruikt om de risicoge-
baseerde indeling van de verzekeringsondernemingen in 
het kader van de bestrijding van het witwassen van geld 
verder te formaliseren en haar interne procedures ter zake 
te verfijnen. Het raamwerk dat zij in dit verband heeft 
ontwikkeld, werd reeds in 2014 gehanteerd. Zo werd bij 
twee verzekeringsondernemingen een volledige inspectie 
gewijd aan de naleving van de bepalingen van de wet 
van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van 
het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme.

op grond van de bevindingen van deze werkzaamhe-
den, besliste de Bank om de aandacht van de levens-
verzekeringsondernemingen opnieuw te vestigen op de 
noodzaak om er doorlopend op toe te zien dat de voor-
noemde wettelijke en reglementaire vereisten worden 
nageleefd en dat de middelen die voor de behandeling 
van deze problematiek worden uitgetrokken, toereikend 
zijn. De Bank is voornemens om op dit vlak gerichte 
 toezichtsacties te blijven voeren.

Pre-applicatie van interne modellen

In het toekomstige Solvabiliteit II-kader zullen de onder-
nemingen hun reglementaire kapitaalvereisten mogen 
berekenen aan de hand van een intern model. De richtlijn 
Solvabiliteit II bepaalt dat de prudentiële toezichthouder 
over een termijn van zes maanden beschikt om het model 
te beoordelen en om het gebruik ervan voor reglemen-
taire doeleinden goed te keuren. Er werd beslist de on-
dernemingen de mogelijkheid te geven hun model reeds 
vroeger ter evaluatie voor te leggen aan de prudentiële 
toezichthouder, in het kader van een zogenoemde pre-
applicatieprocedure. Het is geenszins de bedoeling dat 
de toezichthouder zich in dit stadium formeel uitspreekt 
over het model.

Sedert de aanvang van het pre-applicatieproces in 2010, 
voerde de Bank 75 beoordelingen ter plaatse uit voor 
alle types van risico’s – financiële risico’s, technische ver-
zekeringsrisico‘s en operationele risico’s. In deze context 
nam de Bank ook deel, als gastinstelling, aan 12 colleges 
waar de interne modellen werden besproken (zonder 
dat hierover schriftelijke feedback werd gegeven aan de 
verzekeringsondernemingen). In de loop van het proces 
heeft de interactie tussen de groepstoezichthouders en 
de toezichthouders uit de lidstaten van ontvangst ook aan 
belang gewonnen.

Sommige van de ondernemingen die deelnemen aan 
de pre-applicatie, hebben de geplande datum voor de 
toepassing van het model verschoven, vanwege de ver-
traging die zij hebben opgelopen. Daardoor hebben deze 
ondernemingen meer tijd om de ontwikkeling, documen-
tatie en validatie van hun model aan te vullen en af te ron-
den. Bovendien zullen zij (als onderdeel van de use test) 
een meer diepgaande ervaringstest kunnen uitvoeren.

Hoewel er regelmatig vooruitgang wordt geboekt als 
gevolg van de pre-applicatiebeoordelingen, zijn er tal van 
aandachtspunten meegedeeld aan de ondernemingen. 
Hierna volgt een opsomming van de voornaamste aan-
dachtspunten die bij verschillende ondernemingen zijn 
vastgesteld. 
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In het algemeen werd vastgesteld dat er gewerkt wordt 
met vereenvoudigde modelaannamen, die niet naar be-
horen geverifieerd werden. Bovendien is de voorstelling 
van de risicofactoren of van de blootstellingen in veel 
gevallen onvoldoende granulair.

De beoordeling van het modelrisico blijft in veel gevallen 
een belangrijk aandachtspunt. om deze beoordeling te 
kunnen verrichten, zouden er passende tests moeten wor-
den uitgevoerd om verschillende  modelleringsaspecten te 
toetsen. De beoordeling van het modelrisico verschaft 
niet alleen een stimulans om verbeteringen aan te bren-
gen in het model, maar ondersteunt de onderneming 
ook bij het inschatten van de resterende modelonzeker-
heid. Bijgevolg moet er rekening worden gehouden met 
wezenlijke onzekerheden, bv. door in het model voor-
zichtigheidsmarges in te bouwen of door de verkregen 
SCr aan te passen.

Een concreet voorbeeld is de aggregatie van risico’s in een 
intern model, die voor aanzienlijke verbeteringen vatbaar 
is, ondanks de modeltoetsingen. In het algemeen zouden 
de verzekeringsondernemingen meer aandacht moeten 
geven aan de analyse van hun aggregatiemodel, om te 
kunnen onderbouwen dat dit model gemeenschappelijke 
ongunstige gebeurtenissen vat die tot ernstige spannin-
gen leiden, waardoor er mogelijk grotere verliezen kun-
nen worden geleden. 

Bijgevolg wordt vaak onvoldoende onderbouwd dat het 
resultaat van het model overeenstemt met een ‘1 in 
200 jaar’-gebeurtenis, wat betekent dat de berekende 
SCr misschien niet volstaat om verliezen op te vangen die 
samenvallen met het 99,5-kwantiel dat opgelegd wordt 
door de richtlijn. Voor specifieke risicotypes werden vaak 
ook de volgende aandachtspunten vastgesteld :
– Bij modellen voor de simulatie van het marktrisico ma-

ken de ondernemingen over het algemeen gebruik van 
benaderende herwaarderingstechnieken, die aanvanke-
lijk onvoldoende onderbouwd waren. Deze technieken 
zijn de laatste jaren geëvolueerd, onder impuls van de 
bevindingen van de toezichthouders. Toch dient verder 
bestudeerd te worden of er aanpassingen moeten wor-
den aangebracht in de resultaten van het model, om de 
benaderende waarden te vervangen.

– In het kader van Solvabiliteit II wordt voor niet-levens-
verzekeringsmodellen een andere filosofie gevolgd als 
in het kader van Solvabiliteit I (namelijk een ‘1 jaarshori-
zon’ in plaats van een ‘gehele horizon’). Bijgevolg heb-
ben de ondernemingen doorgaans minder ervaring met 
de nieuwe types van niet-levensverzekeringsmodellen.

– Sommige ondernemingen maken gebruik van externe 
commerciële modellen. In sommige gevallen gebeurt 
dit zonder voldoende kennis van deze externe modules, 

of zonder dat er passende relevantietests wordt uitge-
voerd voor de resultaten.

– In het geval van (buitenlandse) entiteiten van verzeke-
ringsgroepen, is de lokale kennis van de modellen die 
op groepsniveau worden ontwikkeld, soms onvoldoen-
de. Binnen een groep zou de toetsing op lokaal niveau 
(in het kader van de use test) geformaliseerd kunnen 
worden aan de hand van lokale beoordelingen van de 
toepasselijkheid, waarmee tevens voorzien zou worden 
in een officieel kanaal voor de communicatie tussen de 
entiteiten en de groep.

– In veel gevallen is de kwaliteit van de onafhankelijke 
interne validatie onbevredigend; de interne validatie 
mist diepgang en kan bijgevolg niet dienen als een 
effectieve toetsing van het werk van de modelontwik-
kelaars. Meer in het bijzonder zouden de validators 
voldoende kritisch moeten zijn, en ook vraagtekens 
moeten zetten bij de fundamentele keuzes die gemaakt 
worden voor de opzet van het model. Bovendien wordt 
van de validators verwacht dat ze op zijn minst enkele 
onafhankelijke tests verrichten.

Inspecties

De inspecties ter plaatse vormen een essentieel controle-
instrument voor de opstelling van het prudentieel risico-
profiel van de verzekeringsondernemingen. De inspec-
tiemethodologie steunt op de algemeen aanvaardbare 
auditprincipes en -technieken en is gebaseerd op een 
analyse van de risicoblootstelling. Deze benadering leidt 
tot een objectieve beoordeling van de wijze waarop de 
ondernemingen hun activiteiten organiseren en hun ri-
sico’s beheersen, die op haar beurt bijdraagt tot de opstel-
ling van actieplannen.

De inspectiewerkzaamheden verlopen volgens een 
standaardproces dat beschreven wordt in Circulaire 
BNB_2013_5 van 11 december 2013 over inspecties. 
Deze werkzaamheden leiden tot de opstelling van een 
inspectieverslag dat het doel van de inspectie omschrijft, 
de aard van de verrichte controles, de vastgestelde tekort-
komingen, evenals de aanbevelingen om deze tekortko-
mingen te verhelpen. De opdracht leidt tot een algemene 
beoordeling die in het verslag wordt opgenomen en die 
rekening houdt met het aantal aanbevelingen en met de 
bijbehorende criticiteitsscores. De algemene beoordelings-
schaal en de voornoemde criticiteitsscores worden nader 
toegelicht in de voornoemde circulaire.

Het inspectieplan voor 2014 voorzag in een aantal inspec-
tieopdrachten bij een vijftiental verzekeringsondernemin-
gen, die er hoofdzakelijk toe strekten de volgende zaken 
te beoordelen :
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– De risicobeheersystemen en de transversale controle-
functies.

– De voorbereiding op de Solvabiliteit II-vereisten, en in 
het bijzonder de invoering van de best estimate voor de 
berekening van de technische voorzieningen. 

– De toereikendheid van de onder Solvabiliteit I bere-
kende technische voorzieningen. 

– De geschiktheid en de tenuitvoerlegging van het 
beleggingsbeleid.

– De organisatie van activiteiten in tak 23 en het beheer 
van de daaraan verbonden risico’s. 

– De overeenstemming met de wettelijke en reglemen-
taire vereisten inzake de voorkoming van het gebruik 
van het financiële stelsel voor het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme, en de voor-
koming van de financiering van de proliferatie van 
massavernietigingswapens.

Sommige van deze inspectieopdrachten hadden ook tot 
doel een vergelijking te maken tussen de beheerpraktijken 
van verschillende ondernemingen voor bepaalde speci-
fieke domeinen.

Kader 5 – Externe actuariële experten

In het kader van de maatregelen ter voorbereiding op Solvabiliteit II, doet de Bank een beroep op externe 
actuariële experten om de kwaliteit en de geschiktheid van de best estimate (zie hoofdstuk A, paragraaf 2.1 
voor een definitie van dit begrip) van de zeven grootste Belgische verzekeringsondernemingen deskundig te 
beoordelen. De mogelijkheid voor de Bank om externe experten in te schakelen heeft een wettelijke basis in de 
controlewet verzekeringen. 

De best estimate vormt het grootste onderdeel van de technische voorzieningen onder Solvabiliteit II. Deze technische 
voorzieningen vormen op hun beurt het leeuwendeel van de schulden van de verzekeringsondernemingen. 
Aangezien het eigen vermogen van de verzekeringsondernemingen volgens het nieuwe solvabiliteitsregime 
bepaald wordt door het verschil tussen de activa en de schulden, speelt de best estimate een cruciale rol bij de 
bepaling van het beschikbaar eigen vermogen van deze ondernemingen. Het is bijgevolg van essentieel belang 
dat deze balanscomponent correct gewaardeerd wordt.

Er wordt van de externe experten verwacht dat ze een opinie formuleren over het bedrag van de best estimate. 
Dit houdt meer in dan het louter certificeren van de resultaten. ook de gebruikte data, de hypotheses en de 
modellen dienen tijdens deze oefening grondig getoetst te worden. De geïdentificeerde gebreken worden 
geclassificeerd volgens type (fout of verschil in expertbeoordeling) en volgens de betrouwbaarheidsgraad van de 
impact ervan. Elke vastgestelde tekortkoming wordt  aan de Bank gerapporteerd en wordt in de mate van het 
nodige gekwantificeerd. op die manier krijgt de Bank een overzicht van de vastgestelde afwijkingen met een 
schatting van de impact ervan.

De externe experten voeren hun opdracht uit volgens een specifiek vooropgesteld werkprogramma. Dit diepgaand 
takenpakket is de vrucht van een nauwe samenwerking tussen de Bank en het Instituut van Actuarissen in 
België. De middelen die voor dit programma werden aangewend, wijzen op het belang en de omvang van 
deze oefening. Niet minder dan 13 verzekeringsondernemingen, 3 herverzekeringsondernemingen, 8 actuariële 
consultingbedrijven, 4 auditkantoren en 5 diensten van de Bank werden hierbij betrokken.

In de zomer van 2014 werd een onderhandelingsprocedure met bekendmaking opgestart ; 14 kandidaten 
schreven zich in voor deelname aan de multilaterale raamovereenkomst. Zeven van deze kandidaten werden 
geselecteerd op basis van de aangeboden prijs en de kwaliteit van het voorgestelde team. De opdracht ging van 
start in november 2014. De Bank volgt  het project van zeer dichtbij op en waakt erover dat de zeven opdrachten 
tot een goed einde worden gebracht. Hiervoor werden maandelijkse vergaderingen tussen de externe experten 
en de experten van de Bank georganiseerd. Naast de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen, bieden deze 
bijeenkomsten ook de mogelijkheid om het werkprogramma van maand tot maand verder te verfijnen op grond 
van de specifieke kenmerken van elke situatie.

4
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De Bank is er zich van bewust dat deze oefening een additionele uitdaging is voor de zeven grootste Belgische 
verzekeringsondernemingen en ziet erop toe dat de nodige maatregelen worden genomen om de lasten voor 
de ondernemingen zo beperkt mogelijk te houden. Bovendien zal de Bank  regelmatig feedback geven aan de 
betrokken verzekeringsondernemingen, zodat de toegevoegde waarde ook voor hen significant wordt. 

Tijdens het project stellen de externe experten een uitgebreid rapport op met hun bevindingen en aanbevelingen. 
In de loop van de maand juni 2015 dient het project te worden afgerond, waarna het rapport aan de Bank zal 
worden overhandigd. op basis van dit rapport en van de maandelijkse vergaderingen zal de oefening door de Bank 
in zijn geheel geëvalueerd worden. Hierna kunnen de betrokken verzekeringsondernemingen een uitgebreide 
terugkoppeling verwachten van deze evaluatie.
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4.  oversight en 
financiëlemarktinfrastructuren

4.1  Analyse van enkele prioritaire 
risico’s van de Annual risk review

Voor het toezicht en het oversight op de financiëlemarkt-
infrastructuren heeft de Bank tijdens het verslagjaar 
prioriteit gegeven aan de bedrijfsmodellen, het liquidi-
teitsrisico en het operationeel risico. De analyse van de 
bedrijfsmodellen en het liquiditeitsrisico worden hieronder 
besproken. Wat het operationeel risico betreft, werd tij-
dens het verslagjaar opnieuw specifiek aandacht besteed 
aan cyberbeveiliging, wat uitgebreid wordt besproken in 
hoofdstuk B, paragraaf 5.

Bedrijfsmodelanalyse

Met het oog op de invoering van TArGET2-Securities 
(T2S), een project dat grensoverschrijdende effectenver-
effening eenvoudiger moet maken, hebben een aantal 
financiëlemarktinfrastructuren hun bedrijfsmodel door-
gelicht. Aangezien de effectenvereffening van de meeste 
Europese effectenbewaarinstellingen (CSD’s) op het ge-
meenschappelijke T2S-platform zal plaatsvinden, zullen 
de CSD’s diensten met toegevoegde waarde moeten 
aanbieden om verlies aan inkomsten uit de naar T2S 
overgedragen effectenvereffening te compenseren. Het 
beheer van effecten die als onderpand dienen, wordt 
steeds belangrijker en krijgt steeds meer een internatio-
nale dimensie. Deze tendens wordt nog versterkt door 
de zogenaamde EMIr-verordening (European Market 
Infrastructure regulation) (1). De joint venture tussen 
Euroclear en zijn Amerikaanse tegenhanger Depository 
Trust & Clearing Corporation (DTCC) vormt hiervan een 

illustratie. De toename van de onderlinge verwevenhe-
den, zowel tussen marktinfrastructuren van dezelfde cate-
gorie (bv. tussen de twee (internationale) CSD’s Euroclear 
en DTCC) als tussen verschillende marktinfrastructuren 
(bv. tussen centrale tegenpartijen en CSD’s), wordt door 
de autoriteiten nauwlettend 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. Hoewel 
de marktinfrastructuren die onderhevig zijn aan liquidi-
teitsrisico, over voldoende liquide middelen beschikken 
om hun dagelijkse verplichtingen na te komen, moeten 
zij ook in extreme omstandigheden (bv. het faillissement 
van de twee cliënten met de grootste debetpositie) voor 
alle relevante deviezen over voldoende liquiditeitsbronnen 
beschikken. Het liquiditeitsbeheer dient ook ondersteund 
te worden door regelmatige simulaties van extreme sce-
nario’s en door ex-ante controles.

4.2  organisatie van toezicht en 
oversight

De Bank is bevoegd voor het prudentieel toezicht en het 
oversight op marktinfrastructuren. Bij het prudentieel 
toezicht wordt de instelling op zich opgevolgd, terwijl bij 
het oversight rekening wordt gehouden met het systeem 
dat door de instelling wordt uitgebaat. Terwijl het pru-
dentieel toezicht nagaat of een instelling voldoet aan de 
reglementering inzake kapitaal- en liquiditeitsvereisten, 
bestuur en organisatie en operationele werking, is het 

(1) Verordening (EU) Nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de raad van 4 juli 
2012 betreffende oTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters.
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oversight meer gericht op de stabiliteit van het financiële 
stelsel als geheel. Het oversight verifieert of systeemre-
levante infrastructuren hun dienstverlening ook kunnen 
waarborgen in extreme omstandigheden. De tabel bevat 
een overzicht van de Belgische infrastructuren die onder 
de bevoegdheid van de Bank vallen, en van haar samen-
werking met toezichthouders op infrastructuren van 
derde landen.

SWIfT

De Bank is lead overseer (hoofdtoezichthouder) op 
SWIfT (Society for Worldwide Interbank financial 
Telecommunication). Centrale banken oefenen oversight 
uit op SWIfT omwille van het grote belang van deze 
organisatie voor een veilige en efficiënte uitwisseling 
van financiële berichten tussen financiële instellingen en 
financiële marktinfrastructuren over de hele wereld. Het 
oversight op SWIfT wordt uitgeoefend door de centrale 
banken van de G10, en het oversightprogramma en de 
oversightconclusies worden besproken in de ruimere 
groep van het SWIfT oversight forum, waarin nog tien 
additionele centrale banken zijn vertegenwoordigd.

De oversightactiviteiten zijn gericht op alle types van opera-
tioneel risico met betrekking tot SWIfT-berichtendiensten. 
Voor één type van operationele risico’s, namelijk cyberri-
sico’s, is de aandacht tijdens het verslagjaar opnieuw sterk 
toegenomen. De mechanismen die bescherming bieden 
tegen cyberbedreigingen worden verder uitgebouwd. In 
het verslagjaar rondde SWIfT de modernisering van haar 
dataverwerkingsarchitectuur succesvol af, met de inge-
bruikname van een nieuw datacentrum. De kerntoepas-
sing van SWIfT voor de berichtendiensten, namelijk fIN, 
wordt technologisch volledig vernieuwd. De opvolging 
van dit laatste meerjarenproject vormde eveneens een 
belangrijk aandachtspunt tijdens het verslagjaar.

Detailbetalingen en niet-bancaire 
betalingsdienstaanbieders

Betalingsinstellingen (evenals sommige instellingen voor 
elektronisch geld) leveren betalingsdiensten zoals onder 
meer stortingen op betaalrekeningen, geldopnames en 
uitvoering van transacties op deze rekeningen en uitgifte 
van betaalkaarten of geldtransfers. op Europees niveau 
werd in 2014 verder onderhandeld over de nieuwe 

 

TABEL 7 TOEZICHT EN OVERSIGHT VAN DE BANK OP FINANCIËLEMARKTINFRASTRUCTUREN

Instellingen / systemen onderworpen aan toezicht en oversight
 

De Bank treedt op  
als enige autoriteit

 

Internationale samenwerking
 

De Bank treedt op  
als hoofdautoriteit

 

De Bank neemt deel aan het toezicht,  
onder leiding van een andere autoriteit

 

Prudentieel toezicht Belgisch bijkantoor van  
The Bank of New York Mellon

BNY Mellon SA / NV (1)

Betalingsinstellingen en instellingen  
voor elektronisch geld

Toezicht en oversight BNY Mellon CSD Euroclear Bank Colleges van  
centrale tegenpartijen (3)

Atos Worldline Euroclear Belgium

Euroclear SA / NV

Oversight NBB‑SSS SWIFT (4) TARGET2

Bancontact / MisterCash (2) TARGET2‑Securities

Uitwisselingscentrum en  
Verrekening (2)

CLS (5)

MasterCard Europe (2)

 

Bron : NBB.
(1) Vanaf de inwerkingtreding van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme.
(2) Peer review in het Eurosysteem / ESCB.
(3) Het betreft de toezichtscolleges van de centrale tegenpartijen LCH.Clearnet SA, LCH.Clearnet Ltd, EuroCCP, Eurex AG Clearing, CC&G, ICE Clear Europe, KDPW‑CCP en 

Keler CCP.
(4) Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
(5) Continuous Linked Settlement.
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richtlijn II betreffende betalingsdiensten, die het regle-
mentair kader voor de betalingsinstellingen zal vervolle-
digen en aanpassen aan de nieuwe marktontwikkelingen 
(onder meer het onder statuut brengen van ‘derdepar-
tijbetalingsdienstverstrekker’ en het aanpassen van de 
voorwaarden voor vrijstelling van het statuut).

In september 2014 werd door het Committee on Payments 
and Market Infrastructures (CPMI) het rapport ‘Non-banks 
in retail payments’ gepubliceerd, waar de Bank aan mee-
gewerkt heeft. De belangrijkste conclusies van dit rapport 
betreffen de potentiële impact van niet-bancaire instel-
lingen op operationele risico’s, problemen inzake level 
playing field, aspecten van consumentenbescherming en 
de risico’s die zich kunnen voordoen wanneer betaaldien-
sten worden uitbesteed aan één niet-bancaire instelling 
of aan een te kleine groep van niet-bancaire instellingen.

De Bank neemt ook deel aan een werkgroep die in de 
schoot van de EBA werd opgericht om zich te buigen over 
de veiligheid van betalingen op het internet. In de loop 
van oktober 2014 werd door de EBA een consultatie op-
gestart in het kader van haar ‘Guidelines on internet pay-
ments security’, die de betalingsdienstaanbieders en be-
taalschema’s dienen toe te passen vanaf 1 augustus 2015. 
De bedoeling is de relatief hoge ratio’s van fraudegevallen 
terug te dringen en voor de verschillende aanbieders van 
betalingsdiensten gelijke marktvoorwaarden te creëren. 

De ‘internationale normen ter bestrijding van het wit-
wassen van geld en de financiering van terrorisme en 
proliferatie‘ (de fATf-aanbevelingen), hebben de Bank 
ertoe gebracht eind oktober 2014 nieuwe circulaires uit 
te vaardigen voor de financiële instellingen. Deze circulai-
res (1) verstrekken aan de instellingen gedetailleerde infor-
matie over de periodieke vragenlijst met betrekking tot 
de bestrijding van het witwassen van geld en de financie-
ring van terrorisme, die ze jaarlijks zullen moeten invullen. 
ook de betalingsinstellingen en de instellingen voor elek-
tronisch geld zijn aan deze verplichting onderworpen. De 
antwoorden op deze vragenlijst zullen in de toekomst 
beter gerichte controleplannen mogelijk maken.

Betalingsinfrastructuren en -instrumenten

Het debetkaartschema Bancontact-MisterCash wordt ver-
der aangepast aan de SEPA-standaarden (Single European 
Payments Area). In 2014 is dit met name tot uiting 
gekomen in de openstelling voor concurrentie voor de 
verwervers van de betalingsverrichtingen, dat wil zeggen 
de firma’s die zorgen voor de verwerking van die ver-
richtingen ten behoeve van de handelaren. In het kader 
van haar bevoegdheid om oversight uit te oefenen op 

Bancontact-Mistercash heeft de Bank de ontwikkelingen 
ter zake opgevolgd. Dit jaar werd door Bancontact-
MisterCash tevens een garantiemechanisme opgezet dat 
erop gericht is de verwervers te beschermen tegen het 
faillissement van een emittent, in overeenstemming met 
een door de Bank geformuleerde aanbeveling.

Voor het Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV), de 
Belgische clearinginstelling die de retailbetalingsverrichtin-
gen verwerkt, was 2014 het eerste volledige werkingsjaar 
op het technische platform van de franse operator STET 
(Système Technologique d’Echange et de Traitement). Het 
UCV blijft echter een Belgische rechtspersoon die onder-
worpen is aan het oversight van de Bank. Dit jaar heeft 
de belangrijkste ontwikkeling van het systeem te maken 
met de overname van de SEPA-domiciliëringen, waarvan 
de verwerking tot dan toe moest gebeuren op andere 
infrastructuren.

De Bank heeft zorgvuldig controle uitgeoefend op de ten-
uitvoerlegging van de risicobeheerstrategie op het gebied 
van digitale betalingen door MasterCard. Het aanbod van 
MasterCard op het vlak van digitale portefeuilles werd 
door de Bank van zeer nabij opgevolgd, in het licht van 
de aanbevelingen voor de beveiliging van internetbeta-
lingen die op de site van de ECB werden gepubliceerd in 
januari 2013 (2).

Centrale tegenpartijen

De Bank nam in 2014 deel aan het toezichtscollege van 
acht buitenlandse centrale tegenpartijen (CCP’s), hetzij als 
toezichthouder van een CSD waarin de centrale tegen-
partij vereffent, hetzij als toezichthouder van één van de 
drie landen met de grootste clearingleden van de CCP. 
De deelnemende toezichthouders hebben in de eerste 
plaats beoordeeld of de CCP’s voldoen aan alle vereisten 
van de EMIr-verordening om een erkenning te verkrijgen. 
Zeven van de acht CCP’s waarvoor de Bank deelneemt 
aan het toezichtscollege, hebben van de nationale be-
voegde autoriteit de erkenning verkregen, na een gron-
dige evaluatie en na advies van het college. In geval van 
significante wijzigingen in modellen of bij een uitbreiding 
van de diensten van de CCP zal het toezichtscollege een 
nieuwe beoordeling maken en advies verstrekken aan de 
bevoegde nationale autoriteit.

(1) NBB_2014_11 van 22 oktober 2014 en NBB_2014_12 van 22 oktober 2014.
(2) recommendations for the security of internet payments. Deze aanbevelingen 

zijn het resultaat van de werkzaamheden van het European forum on the 
Security of retail Payments (SecurePay). Dit forum is een vrijwillig initiatief inzake 
samenwerking tussen de overseers en de toezichthouders op de aanbieders van 
betalingsdiensten, teneinde hun kennis van en inzicht in de problemen die te 
maken hebben met de beveiliging van de elektronische retailbetalingsdiensten en 
-instrumenten, te verbeteren.
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Effectenbewaring en -vereffening

De Bank heeft zich in 2014 verder toegelegd op de opvol-
ging van de actieplannen van Euroclear Bank, met het oog 
op de volledige naleving van de CPSS-IoSCo-principes. 
Eén van de grootste verwezenlijkingen is de eliminatie 
van de zogenaamde ’advanced income‘-praktijk, waarbij 
de aflossing en interesten van obligaties en de dividenden 
van aandelen werden geboekt op de rekening van de 
deelnemer vooraleer de emittent effectief betaald had. 
Als bleek dat de emittent niet betaalde, moesten de trans-
acties teruggeboekt worden – met het risico dat het geld 
niet meer gerecupereerd kon worden bij de deelnemer. 
Door het geld pas vrij te geven wanneer de emittent ef-
fectief betaald heeft, wordt dit risico voor Euroclear Bank 
nu vermeden.

De Bank heeft ook gewerkt aan een CPSS-IoSCo assess-
ment van de NBB-SSS, die begin 2015 een nieuw veref-
feningsplatform in dienst zal nemen met het oog op 
de migratie naar T2S. Ter voorbereiding op T2S zal in 
Europa de vereffening voortaan twee dagen (in plaats van 
drie dagen) na de transactie gebeuren. 

Ten slotte heeft de Bank ook aandacht besteed aan 
de verfijning van de herstelplannen van de marktin-
frastructuren naar aanleiding van de publicatie van de 
CPMI-IoSCo-richtlijnen. 

Het toezicht op de CSD’s, de effectenbewaarbanken 
en de effectenafwikkelingssystemen (securities settle-
ment systems, SSS) was toegespitst op, enerzijds, de 

tenuitvoerlegging van de AQr en de stresstests die wer-
den uitgevoerd in het kader van de voorbereiding op het 
GTM en, anderzijds, de opvolging van de adequate en 
beheerste tenuitvoerlegging van de nieuwe strategieën 
van alle onder toezicht staande operatoren, die tot doel 
hebben deze operatoren correct te positioneren in een 
omgeving waarvan de structuur en de wettelijke en re-
glementaire omkadering sterk zijn veranderd. Daarnaast 
werden bepaalde dimensies van de financiële risico’s 
die meer bepaald gelden voor de onderzochte operato-
ren, rekening houdend met hun specifieke activiteiten  
(intraday liquiditeit, grote risicoblootstellingen), nauwge-
zet gecontroleerd. Tot slot worden de nieuwe normen  
die geleidelijk van kracht worden in het kader van 
de tenuitvoerlegging van de nieuwe regelgevingen 
(Bazel III, CrD IV, grote risicoblootstellingen, liquiditeits-
ratio, hefboom ratio), opgevolgd, en dit zowel vooraf als  
naarmate ze van toepassing worden. Voor de operatoren 
die het statuut van kredietinstelling hebben verwor-
ven, vormen de op hen toepasselijke ICAAP-SrEP en  
ILAAP-oefeningen er het algemene resultaat van.

Behalve de deelname aan de Crisis Management 
Group (CMG) van BNY Mellon met de federal Deposit 
Insurance Corporation, de federal reserve Bank of New 
York (frBNY), de Board of the federal reserve alsook 
de Prudential regulation Authority van het Verenigd 
Koninkrijk, neemt de NBB sinds 2012 tevens deel aan 
het financial Stability Board-college van BNY Mellon, 
dat,  naast de NBB,  de frBNY, de Prudential regulation  
Authority en de financial Conduct Authority van het 
Verenigd Koninkrijk omvat.
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Alle financiële instellingen en infrastructuren hebben in-
terne IT-systemen die op een of andere wijze verbonden 
zijn met het internet en maken voor alsmaar meer dien-
sten en toepassingen gebruik van het internet. Waar het 
internet voor de meeste financiële instellingen en infra-
structuren vroeger eerder aanvullend was, is dit de laatste 
jaren gekanteld naar een situatie waarbij veel internettoe-
passingen en -diensten zijn uitgegroeid tot bedrijfskritieke 
componenten die de kernactiviteiten ondersteunen.

Behalve het succes van het internet, met name door de 
vele innovatiemogelijkheden, de kostenefficiëntie en het 
gebruiksgemak, nemen ook de internetbedreigingen 
voor de financiële instellingen en infrastructuren toe en 
worden de aanvallen tegen internetdiensten en interne 
IT-systemen alsmaar frequenter, hardnekkiger en profes-
sioneler. Dit laatste gegeven vormt een belangrijke en 
continue uitdaging voor de financiële instellingen en 
infrastructuren, die er permanent op toe moeten zien dat 
al hun systemen en diensten voldoende beveiligd zijn. De 
aanvallers hebben immers vaak voldoende aan een tijde-
lijke lokale kwetsbaarheid om (minstens enkele van) de 
opgezette beveiligingslinies te doorbreken en (pogingen 
te ondernemen om) hun slag te slaan. 

In dit verband hebben zowel het prudentieel toezicht als 
het oversight op de financiële infrastructuren ook in 2014 
bijzondere aandacht besteed aan de beveiliging van de fi-
nanciële instellingen en infrastructuren tegen cyberrisico’s. 
Gelet op het groot belang en het internationaal karakter 
van de cyberbedreigingen, worden niet alleen controles 
en risico-evaluaties uitgevoerd, maar wordt daarnaast 
ook steeds meer aandacht besteed aan de internatio-
nale samenwerking met andere financiële autoriteiten en 
werkgroepen, zoals het SecurePay forum en het CPMI.

In de tweede helft van 2014 heeft de EBA beslist om 
nauw en structureel met de ECB te gaan samenwerken 

bij de bestrijding van onder andere internetgerelateerde 
betalings- en e-bankingfraude in Europa, door samen met 
de ECB op te treden als co-voorzitter van het SecurePay 
forum. Dit forum werd opgericht ter voorbereiding 
van Europese beveiligingsrichtlijnen voor betalingen, 
die nadien door de EBA zullen worden omgezet in 
Europese prudentiële regelgeving en door de overseers 
van het Eurosysteem geïntegreerd zullen worden in hun 
oversightstandaarden.

Een werkgroep van het CPMI bestudeerde cyberrisico’s 
en publiceerde daarover een rapport in november 2014. 
Door de verwevenheid van de financiële marktinfrastruc-
turen kunnen cyberrisico’s die een impact hebben op 
één infrastructuur, zich verspreiden naar een hele reeks 
verbonden infrastructuren. Cyberdreigingen zijn vaak 
transnationaal van aard, wat extra uitdagingen met zich 
brengt voor een aanpak op ondernemingsniveau of op 
nationaal vlak. Dergelijke vaststellingen versterken de 
noodzaak om de samenwerking tussen infrastructuren, 
centrale banken en andere regulatoren op het vlak van 
cyberveiligheid verder uit te bouwen in de komende 
jaren.

ook werd in 2014 de nauwe samenwerking met onder 
meer febelfin en de federale Computer Crime Unit 
voortgezet om e-bankingfraude te beperken. opmerkelijk 
hierbij is dat de gevallen van e-bankingfraude in België in 
2014 voor het eerst in jaren aanzienlijk zijn gedaald als 
gevolg van met name de inspanningen van de financiële 
instellingen en enkele succesvolle aanhoudingen door de 
Belgische politiediensten en het justitieapparaat. 

Net zoals in 2013 zijn de opgetekende gevallen van 
fraude quasi uitsluitend het gevolg van fraudetechnieken 
waarbij cybercriminelen e-bankinggebruikers misleiden 
om hun persoonlijke beveiligingscodes aan hen mee te 
delen (meestal na telefonisch contact).

5. Cyberrisico
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Positief is eveneens dat de verdere toename van mobiel 
bankieren in België voorlopig niet gepaard gaat met 
meldenswaardige fraude door middel van mobiele beta-
lingen. ook hier volgt de Bank de bestaande bedreigingen 
en de door financiële instellingen gehanteerde beveili-
gingsoplossingen op, in samenwerking met de sector.

Grafiek 9 FINANCIEEL VERLIES PER JAAR ALS GEVOLG VAN 
E-BANKINGFRAUDE IN BELGIË
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