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1. Inleiding

In 2015 werden de gemeenschappelijke mechanismen 
voor risicopreventie en ‑deling in de financiële sector ver-
der uitgewerkt. Wat het kader voor herstelplanning voor 
kredietinstellingen betreft, heeft de Bank in  2015 voor-
uitgang geboekt in verschillende domeinen. Vooreerst 
heeft ze mededelingen gepubliceerd betreffende de 
inhoud van volledige herstelplannen en de aard van en 
voorwaarden voor de toepassing van vereenvoudigde 
herstelplannen. naast de minimumlijst van indicatoren die 
herstelplannen dienen te bevatten, bepaalt de bankwet 
dat de kredietinstellingen indicatoren inzake bezwaarde 
activa moeten opnemen in hun monitoringkader. In dit 
verband werden drempelwaarden vastgelegd tijdens het 
verslagjaar. Een en ander wordt toegelicht in paragraaf 2 
van dit hoofdstuk.

Zoals vermeld in het Verslag 2014, werd de afwikkelings-
regeling voor kredietinstellingen en bepaalde beleggings-
ondernemingen in 2014 aanzienlijk verbeterd. ten eerste 
werd het rechtskader volledig herwerkt teneinde nieuwe 
en geharmoniseerde afwikkelingsinstrumenten in te voe-
ren binnen de Europese unie, waardoor de interven-
tiemogelijkheden van de autoriteiten zijn toegenomen. 
Vervolgens werd in het kader van de tenuitvoerlegging 
van de bankenunie de institutionele architectuur ingrij-
pend gewijzigd met de invoering van het gemeenschap-
pelijk afwikkelingsmechanisme, dat thans de tweede 
pijler van die unie vormt. Het jaar  2015 stond in vele 

lidstaten, waaronder België, en binnen de bankenunie in 
het teken van de operationalisering van de in 2014 inge-
voerde wetgevende en institutionele veranderingen, zoals 
beschreven in paragraaf  3 van dit hoofdstuk. Dit heeft 
zich onder meer geconcretiseerd in de start van de werk-
zaamheden van het afwikkelingscollege binnen de Bank 
en de deelname aan een aantal pilootprojecten voor het 
opstellen van overgangsafwikkelingsplannen. ook inzake 
de realisatie van de derde pijler van de bankenunie, het 
gemeenschappelijk depositogarantiestelsel, werd vooruit-
gang geboekt.

De werkzaamheden m.b.t. herstel‑ en afwikkelingsplan-
nen voor de verzekeringssector, die aan bod komen in 
paragraaf 4, bevinden zich op Europees vlak op dit ogen-
blik nog in een ontwikkelingsfase. Wat België betreft, kan 
de Bank aan bepaalde ondernemingen een herstelplan 
opleggen en heeft ze als prudentieel toezichthouder voor 
een grote verzekeringsonderneming die deel uitmaakt 
van een mondiaal systeemrelevante verzekeraar (global 
systemically important insurer,  G‑sII) deelgenomen aan 
de werkzaamheden van een Crisis management Group.

De mededeling van de Bank die de vereisten voor herstel-
plannen voor financiëlemarktinfrastructuren bevat, wordt 
gedetailleerd besproken in paragraaf 5. Deze plannen zijn 
gebaseerd op herstelplannen voor banken, die aangepast 
zijn aan de specifieke kenmerken van de sector.

B.  Herstel en afwikkeling



238 ❙ PRuDEntIëlE REGElGEVInG En PRuDEntIEEl toEZICHt ❙ nBB Verslag 2015

2. Banken

2.1 Herstelplannen

Een herstelplan is een managementstrategie die beoogt 
te voorkomen dat een kredietinstelling failliet gaat wan-
neer zij wordt geconfronteerd met ernstige stress. Een 
herstelplan vereist de identificatie van scenario’s die vol-
doende ernstig zijn om een bedreiging te vormen voor 
het voortbestaan van de instelling, rekening houdend met 
haar bedrijfsmodel, risico’s en kwetsbaarheden. De ernst 
van de scenario’s moet verder gaan dan die van de sce-
nario’s waarvan wordt uitgegaan in andere regelgevende 
oefeningen, zoals stresstests voor toezichtsdoeleinden. 
De bedoeling van een herstelplan is niet om de factoren 
te voorspellen die een crisis zouden kunnen veroorzaken, 
maar veeleer om de opties te identificeren die eventueel 
beschikbaar zijn om het hoofd te bieden aan een crisis en 
om te beoordelen of deze opties voldoende robuust zijn. 
Het herstelplan mag niet uitgaan van enigerlei buitenge-
wone vorm van staatssteun of centralebanksteun.

In de context van het kader voor herstelplanning heeft de 
Bank in 2015 drie mededelingen gepubliceerd, die in de 
volgende paragrafen worden besproken.

2.1.1 Inhoud van volledige herstelplannen

In haar mededeling van 8 april 2015 (1) beschrijft de Bank 
de inhoud van volledige herstelplannen. De mededeling 
is bedoeld als een gebruiksvriendelijk instrument voor het 
opstellen van herstelplannen door kredietinstellingen en 
moederondernemingen ; zij verzamelt in één document 
de vereisten van de herstel‑ en afwikkelingsrichtlijn voor 
banken, de zogenaamde BRRD (2), de reguleringsnormen 
van EBa inzake de inhoud van herstelplannen (3), en de 
EBa‑ richtsnoeren voor de reeks scenario’s die moeten 
worden gebruikt in herstelplannen (4). De mededeling zal 
bijgewerkt worden om er de informatie in op te nemen 

die verstrekt wordt in de recentere EBa‑ richtsnoeren in-
zake de minimumlijst van kwalitatieve en kwantitatieve 
indicatoren voor herstelplannen. (5) aangezien het Gtm 
verantwoordelijk is voor het bepalen van de inhoud van 
de herstelplannen voor de als belangrijk beschouwde 
banken, is de mededeling van de Bank enkel rechtstreeks 
van toepassing op de als minder belangrijk beschouwde 
banken. De richtlijnen van de Bank kunnen evenwel ook 
nuttig zijn bij de voorbereiding van de herstelplannen voor 
belangrijke banken, aangezien in de mededeling alle in 
de verschillende EBa‑ documenten toegelichte vereisten 
worden samengebracht en het Gtm geen specifieke 
richtlijnen omtrent de inhoud van de herstelplannen heeft 
verstrekt.

Een volledig herstelplan dient vijf componenten te om-
vatten. De eerste component biedt een overzicht van de 
belangrijkste conclusies uit de analyse die in het herstel-
plan is opgenomen en geeft een samenvatting van de 
beoordeling door de instelling van haar herstelvermogen. 
De tweede component, die betrekking heeft op de gover-
nance en de monitoring, beschrijft het proces van ontwik-
keling en goedkeuring van het herstelplan en omvat ook 
een tweede cruciaal element, namelijk een beschrijving 
van het proces waardoor de herstelopties worden geac-
tiveerd. Het kader voor de activering van herstelplannen 

(1) mededeling nBB_2015_17 van 8 april 2015 ‘Herstelplannen – Richtsnoeren voor 
kredietinstellingen’.

(2) Richtlijn 2014/59/Eu van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de 
afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/Eu, 2012/30/Eu en 2013/36/
Eu en de Verordeningen (Eu) nr. 1093/2010 en (Eu) nr. 648/2012, van het 
Europees Parlement en de Raad.

(3) EBa/Rts/2014/11 July 18, 2014 on the content of recovery plans under 
article 5(10) of Directive 2014/59/Eu establishing a framework for the recovery 
and resolution of credit institutions and investment firms.

(4) EBa/Gl/2014/06 18 juli 2014 voor de reeks scenario’s die moeten worden 
gebruikt in herstelplannen.

(5) EBa/Gl/2015/02 6 mei 2015 inzake de minimumlijst van kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren voor herstelplannen.
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moet een reeks indicatoren bevatten om stress in een vol-
doende vroeg stadium op te sporen zodat de instellingen 
maatregelen kunnen nemen om hun situatie te herstellen. 
De instellingen moeten in het monitoringkader voor het 
herstelplan het systeem voor vroegtijdige waarschuwing 
(early warning system) beschrijven, evenals de vastgestel-
de drempelwaarden van de indicatoren en de ogenblik-
ken waarop het proces van escalatie naar de herstelfase 
moet worden geactiveerd. De derde component van het 
herstelplan is de strategische analyse, die beschouwd kan 
worden als de kern van het herstelplan. Deze component 
bestaat uit de volgende elementen : een beschrijving van 
de kernactiviteiten van de instelling en van de kritieke 
functies die door haar worden uitgeoefend ; kwantitatieve 
specificaties met betrekking tot stressscenario’s waarin 
de instelling met een ernstige schok geconfronteerd zou 
worden ; en kwantitatieve en kwalitatieve analyses van 
herstelopties die de instelling zou kunnen activeren om na 
een schok te herstellen. De vierde component, het com-
municatieplan, dient te beschrijven hoe de instelling de 
belanghebbende partijen binnen en buiten de instelling 
op de hoogte zou brengen van de activering van haar her-
stelplan. De laatste component bevat de voorbereidende 
maatregelen die door de instelling worden genomen om 
de eventuele tenuitvoerlegging van de herstelopties te 
vergemakkelijken of om de doeltreffendheid ervan te 
verbeteren.

om de banken verder te helpen bij het opstellen van hun 
herstelpannen, verschaft de mededeling van de Bank ten 
opzichte van de informatie die in de EBa‑ documenten 
wordt verstrekt ook nadere bijzonderheden over bepaalde 
componenten van het plan. De mededeling van de Bank 
bevat ook templates die door de banken moeten wor-
den gebruikt voor het verstrekken van sommige van de 
inlichtingen die in het plan moeten worden opgenomen. 
Deze templates helpen ervoor te zorgen dat de banken 
alle voor herstelplannen vereiste informatie meedelen, 
en vergemakkelijken ook de beoordeling van de plannen 
door de bevoegde autoriteiten.

Vóór de uitvaardiging van de bankwet in  2014 werkte 
de Bank reeds met verschillende Belgische banken samen 
aan de ontwikkeling van hun herstelplannen. De bank-
wet bepaalde dat alle banken die nog geen herstelplan 
hadden ingediend bij de Bank, dit moesten doen binnen 
18 maanden na de publicatie van de wet, namelijk uiter-
lijk op 7 augustus 2015. De banken die aan de vereisten 
voor volledige herstelplannen zijn onderworpen, hebben 
ondertussen hun plannen ingediend. Deze plannen wor-
den momenteel beoordeeld door de Bank, hetzij in haar 
hoedanigheid van rechtstreekse toezichthouder, hetzij 
in samenwerking met het Gtm, voor banken die onder 
rechtstreeks toezicht van de ECB staan.

2.1.2 Vereenvoudigde herstelplannen

De verplichtingen voor vereenvoudigde herstelplannen 
omvatten twee aspecten : (1) identificatie van de banken 
die in aanmerking komen voor de verplichtingen voor 
vereenvoudigde herstelplannen ; en (2)  specificatie van 
de aard van de vereenvoudigde verplichtingen. Wat het 
eerste aspect betreft bepaalt artikel 113 van de bankwet 
dat de autoriteiten kunnen besluiten de verplichtingen 
inzake het vereenvoudigd herstelplan toe te passen op 
instellingen die niet systeemrelevant zijn en waarvan het 
in gebreke blijven en de daaropvolgende afwikkeling 
volgens de normale insolventieprocedure waarschijnlijk 
geen aanzienlijk negatief effect zou hebben op de finan-
ciële markten, op andere instellingen, op de financie-
ringsvoorwaarden of op de economie in het algemeen. 
De Belgische D‑sIB’s kunnen in ieder geval niet in aan-
merking komen voor de vereenvoudigde verplichtingen. 
In dit verband somt de BRRD de criteria op die bij deze 
beoordeling moeten worden gehanteerd en machtigt zij 
de EBa om richtsnoeren te ontwikkelen om deze criteria 
nader te specificeren.

In september 2014 publiceerde de EBa ontwerpricht-
snoeren voor de identificatie van banken die in aanmer-
king komen voor vereenvoudigde verplichtingen, en in 
juli  2015 werden de definitieve richtsnoeren gepubli-
ceerd. (1) Deze richtsnoeren bevatten een lijst van verplichte 
indicatoren waarop de autoriteiten zich moeten baseren 
om te bepalen of een bank in aanmerking komt voor 
de vereenvoudigde verplichtingen. Deze indicatoren zijn 
ingedeeld in de volgende categorieën : omvang ; verwe-
venheid ; reikwijdte en complexiteit van de activiteiten ; 
risicoprofiel ; juridische status ; aard van de bedrijfsactivi-
teiten ; aandeelhoudersstructuur ; en rechtsvorm. De EBa 
voorziet ook in een aantal facultatieve indicatoren die de 
autoriteiten desgewenst mogen gebruiken. De Bank heeft 
gebruikgemaakt van de methodologie van de EBa voor de 
identificatie van de banken die in aanmerking komen voor 
vereenvoudigde verplichtingen en heeft de in aanmerking 
komende banken in kennis gesteld van hun aanwijzing.

Wat de specificatie van de aard en de voorwaarden voor 
de toepassing van de vereenvoudigde verplichtingen 
betreft, bepaalt de bankwet (art. 113, § 2) dat de ver-
eenvoudiging het volgende kan inhouden : de verplichte 
inhoud van het herstelplan kan worden gereduceerd ; de 
vereiste om het herstelplan jaarlijks te actualiseren kan 
worden afgezwakt ; en de termijn voor de eerste indie-
ning van het herstelplan kan worden verlengd. Hoewel 
de BRRD criteria bepaalt voor de identificatie van de 

(1) EBa / Gl / 2015 / 16 7 juli 2015 inzake de toepassing van vereenvoudigde 
verplichtingen.
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banken die in aanmerking komen voor vereenvoudigde 
verplichtingen, bevat zij geen criteria voor de inhoud van 
vereenvoudigde herstelplannen. De bevoegde autoriteiten 
mogen beslissingen nemen over de inhoud van vereen-
voudigde plannen of de banken indelen in categorieën en 
soortgelijke verplichtingen opleggen aan alle banken die 
tot een bepaalde categorie behoren.

In juni 2015 publiceerde de Bank een mededeling met 
richtsnoeren over de inhoud van vereenvoudigde her-
stelplannen (1). Vereenvoudigde herstelplannen moeten 
uit dezelfde basiscomponenten bestaan als volledige 
herstelplannen ; voor vereenvoudigde herstelplannen zijn 
echter aanzienlijk minder gedetailleerde gegevens en 
kwantitatieve analyse vereist. meer specifiek hebben 
banken die vereenvoudigde herstelplannen opstellen min-
der verplichtingen met betrekking tot de gedetailleerde 
beschrijving en kwantificering van herstelplanscenario’s 
en met betrekking tot de kwantitatieve analyse van de 
impact van eventuele herstelopties. De mededeling van 
de Bank over vereenvoudigde herstelplannen maakt het 
de in aanmerking komende banken mogelijk een her-
stelplan op te stellen dat aangepast is aan hun omvang, 
bedrijfsmodel en complexiteit. In de richtsnoeren werd de 
termijn waarover de banken beschikken om hun eerste 
vereenvoudigde herstelplan in te dienen bij de bevoegde 
autoriteit, ook verlengd tot 31 december 2015.

2.1.3 Indicatoren inzake bezwaarde activa

Zoals hierboven vermeld, is een essentiële component van 
herstelplannen een beschrijving van het proces voor de 
activering ervan, dat een reeks kwantitatieve indicatoren 
omvat die worden gehanteerd om stress in een vroeg 
stadium op te sporen. terwijl de EBa‑ richtsnoeren inzake 
de indicatoren voor herstelplannen de minimumlijst van 
indicatoren bevatten die in elk herstelplan moeten wor-
den opgenomen, bepaalt de bankwet ook dat de banken 
indicatoren inzake bezwaarde activa moeten opnemen in 
het monitoringkader voor hun herstelplan. Bij bezwaarde 
activa heeft de schuldeiser een individueel voorrecht op 
dat specifieke activabestanddeel in geval van faillissement, 
wat impliceert dat dit actief niet meer bruikbaar is voor 
het voorrecht dat de depositohouders hebben. De reden 
voor de vereiste in de bankwet is dat een toename van 
de bezwaarde activa vaak gepaard gaat met beginnende 
stress voor financiële instellingen, doordat de vraag naar 
leningen tegen onderpand vanwege schuldeisers van 
noodlijdende banken toeneemt ten opzichte van de vraag 
naar leningen zonder onderpand. Indicatoren inzake be-
zwaarde activa kunnen er mee voor zorgen dat banken 
voldoende niet‑ bezwaarde activa op hun balansen aan-
houden om hun depositoverplichtingen en andere niet 

door zekerheid gedekte verplichtingen te dekken ingeval 
tot afwikkeling van de bank wordt overgegaan.

De opname van indicatoren inzake bezwaarde activa in 
de herstelplannen van banken is specifiek voor België 
en is geen vereiste van de BRRD. De bankwet bepaalt 
dat banken twee indicatoren inzake bezwaarde activa in 
aanmerking moeten nemen, om te waarborgen dat altijd 
voldoende niet‑ bezwaarde activa beschikbaar zijn voor 
de dekking van deposito’s die in aanmerking komen voor 
depositogarantie, waarvoor in overeenstemming met de 
bankwet een voorkeursbehandeling geldt. Het Reglement 
aangaande bezwaarde activa (2), dat bij de bankwet is ge-
voegd, definieert deze twee indicatoren inzake bezwaar-
de activa en bepaalt voor elke indicator de waardemarges 
waarbinnen de bankspecifieke drempels moeten liggen. 
Vervolgens moet de Bank voor elke indicator de bankspe-
cifieke drempelwaarden bepalen, zodat de waarden in de 
in het reglement vermelde intervallen liggen.

Elke indicator wordt op individuele basis berekend, als de 
verhouding van niet‑ bezwaarde activa tot voor deposi-
togarantie in aanmerking komende deposito’s. De twee 
indicatoren verschillen in hun definitie van niet‑ bezwaarde 
activa. De nauwe indicator hanteert een meer behoed-
zame maatstaf voor niet‑ bezwaarde activa dan de brede 
indicator. De nauwe indicator maakt meer bepaald een 
schatting van de activa die waarschijnlijk niet‑ bezwaard 
zullen zijn wanneer tot afwikkeling van de bank wordt 
overgegaan. Bij deze indicator wordt impliciet rekening 
gehouden met het feit dat een aantal van de activa die 
momenteel niet‑ bezwaard zijn, mogelijk bezwaard zou-
den kunnen worden wanneer de bank geconfronteerd 
wordt met stress en voordat er effectief een afwikkelings-
procedure wordt ingeleid. De brede indicator omvat daar-
entegen alleen activa die momenteel niet‑ bezwaard zijn, 
en laat bepaalde activa buiten beschouwing die bezwaard 
zouden kunnen zijn door de gewone bedrijfsuitoefening, 
en niet ten gevolge van stress.

De bankwet en het bijgaande reglement bepalen dat voor 
elke indicator twee instellingsspecifieke drempelwaarden 
moeten worden vastgelegd : een ‘knipperlichtdrempel-
waarde en een ‘herstelplandrempel’. De knipperlichtdrem-
pelwaarde dient als een waarschuwingssignaal in een vroeg 
stadium van stress, dat de instelling toelaat de onderlig-
gende oorzaak van de afnemende waarde van de indicator 
te analyseren en de situatie nauwlettender te gaan volgen. 
als de ‘herstelplandrempel’ wordt overschreden, dient 
de instelling het escalatieproces voor haar herstelplan te 

(1) mededeling nBB_2015_19 van 8 juni 2015 ‘Richtsnoeren Verplichtingen 
Vereenvoudigde Herstelplannen’.

(2) Reglement van 1 april 2014 van de nationale Bank van België aangaande 
bezwaarde activa in het kader van herstelplannen.
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activeren, wat betekent dat het herstel‑ of crisiscomité moet 
bijeenkomen om te bepalen of de instelling zich in een her-
stelfase bevindt of er een nadert, en of er herstelopties zou-
den moeten worden geactiveerd. Hoewel de kredietinstel-
ling de toezichthouder in kennis dient te stellen als hetzij de 
knipperlichtdrempel, hetzij de herstelplandrempel voor een 
van beide indicatoren wordt overschreden, is het belangrijk 
om te benadrukken dat de overschrijding van een drempel 
van een indicator inzake bezwaarde activa niet automatisch 
leidt tot de activering van herstelopties.

Het bereik van de drempelwaarden voor de indicato-
ren inzake bezwaarde activa waarin alle bankspecifieke 
drempels moeten liggen, wordt in het reglement als volgt 
vastgesteld : 80 % tot 100 % voor de nauwe indicator en 
100 % tot 135 % voor de brede indicator. (1) In april 2015 
publiceerde de Bank een mededeling waarin de bankspe-
cifieke drempelwaarden voor elk van de indicatoren in-
zake bezwaarde activa werden vastgesteld (2). teneinde de 
bankspecifieke drempelwaarden te bepalen, besloot de 
Bank, ten minste voor de huidige periode, om een klein 
aantal categorieën van banken te definiëren op basis van 
het aandeel van hun financiering dat via in aanmerking 
komende deposito’s is verkregen, en om voor elke catego-
rie drempels voor de indicatoren vast te stellen. Dit impli-
ceert dat alle banken die tot eenzelfde categorie behoren, 
dezelfde drempelwaarden voor de indicatoren hebben. (3)

2.2 afwikkeling

2.2.1 Institutioneel kader

Verordening (Eu) nr. 806/2014 (4), de zogenaamde Gam‑ 
verordening, die het gemeenschappelijk afwikkelingsme-
chanisme instelt, werd in de loop van 2015 ten uitvoer 
gelegd. Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme 
bestaat uit de Gemeenschappelijke afwikkelingsraad, alle 
nationale afwikkelingsautoriteiten van de lidstaten die 
deelnemen aan de bankenunie, de Europese Commissie 
en de Raad van de Eu.

De BRRD kent twee onderscheiden rollen toe aan de afwik-
kelingsautoriteiten van de Europese unie. ten eerste zijn zij 
belast met de ontwikkeling van afwikkelingsplannen voor 
alle kredietinstellingen en bankgroepen en ten tweede be-
heren zij het afwikkelingsproces dat toelaat het hoofd te 
bieden aan een bankfalen. Het gemeenschappelijk afwik-
kelingsmechanisme bepaalt de verdeling van deze taken 
en verantwoordelijkheden tussen de Gemeenschappelijke 
afwikkelingsraad en de nationale afwikkelingsautori-
teiten. Zo is de Gemeenschappelijke afwikkelingsraad 
belast met de opstelling van afwikkelingsplannen en 

de vaststelling van alle afwikkelingsbesluiten voor de 
instellingen die als belangrijk worden beschouwd in 
overeenstemming met artikel  6 van Verordening  (Eu) 
nr.  1024/2013 (5), de zogenaamde Gtm‑ verordening, 
voor de instellingen waarop de ECB rechtstreeks toezicht 
houdt en voor de grensoverschrijdende groepen. De 
nationale afwikkelingsautoriteiten voeren dezelfde taken 
uit en oefenen dezelfde verantwoordelijkheden uit voor 
de instellingen die niet onder de Gemeenschappelijke 
afwikkelingsraad vallen. De nationale autoriteiten die-
nen er ook op toe te zien dat de besluiten van de 
Gemeenschappelijke afwikkelingsraad daadwerkelijk ten 
uitvoer worden gelegd.

De Gemeenschappelijke afwikkelingsraad bestaat uit een 
voorzitter, een vicevoorzitter, vier andere permanente 
leden en een vertegenwoordiger van elke nationale af-
wikkelingsautoriteit waarvan de lidstaat deelneemt aan 
de bankenunie. De voorzitter, de vicevoorzitter en de vier 
andere permanente leden werden op 19 december 2014 
aangesteld en hebben hun ambt opgenomen in het eerste 
kwartaal van 2015.

In de loop van 2015 is de Gemeenschappelijke 
afwikkelingsraad 5  keer in plenaire vergadering bijeen-
gekomen. tijdens die plenaire vergaderingen werden 
een reeks administratieve of organisatorische beslissin-
gen genomen en werden beleidslijnen vastgelegd inzake 
zowel afwikkelingsplannen als afwikkelingsprocessen 
en de operationalisering van het Gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds. om deze standpunten uit te wer-
ken, heeft de Gemeenschappelijke afwikkelingsraad 
vier comités opgericht, die voornamelijk zijn samen-
gesteld uit de Gemeenschappelijke afwikkelingsraad 
en de nationale afwikkelingsautoriteiten, die respec-
tievelijk instaan voor de samenwerking tussen de 
Gemeenschappelijke afwikkelingsraad en de nationa-
le autoriteiten, de methodologie voor de ontwikke-
ling van afwikkelingsplannen, de besluitvorming en 
de procedures die moeten worden gevolgd wanneer 

(1) Er zij opgemerkt dat, aangezien de nauwe indicator een ‘vooruitlopende’ 
indicator is, deze een maatstaf voor bezwaarde activa hanteert die hoger ligt dan 
de werkelijke waarde van de activa die momenteel bezwaard zijn. Een waarde 
van minder dan 100 % voor deze indicator betekent bijgevolg niet noodzakelijk 
dat het huidige niveau van de niet‑bezwaarde activa lager ligt dan de in 
aanmerking komende activa.

(2) mededeling nBB_2015_18 van 9 april 2015 ‘Herstelplannen – Verplichtingen 
inzake bezwaarde activa’.

(3) De drempelwaarden in de mededeling zullen in de toekomst mogelijk worden 
aangepast, zowel op basis van veranderingen in de liquiditeitsreglementering, die 
gebruikt wordt in de definitie van de nauwe indicator voor bezwaarde activa, als 
op grond van mogelijke ervaringen met onterechte waarschuwingen die gepaard 
gaan met overschrijdingen van de huidige drempelwaarden voor de indicator.

(4) Verordening (Eu) nr. 806/2014 van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige regels en een eenvormige 
procedure voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde 
beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk 
afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot 
wijziging van Verordening (Eu) nr. 1093/2010.

(5) Verordening (Eu) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan 
de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het 
beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen.
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Kader 13 –  naar een Europees depositoverzekeringsmechanisme

op 24 november 2015 publiceerde de EC een ontwerp van verordening over het Europees deposito verzekerings‑
mechanisme (European deposit insurance mechanism, EDIs). Daarmee ligt de derde pijler van de bankenunie op 
tafel, naast het al bestaande eengemaakte toezicht en het eengemaakte afwikkelingsmechanisme.

Volgens het ontwerp van verordening zou EDIs geleidelijk in werking treden tussen 2017 en 2024. In een eerste 
fase (2017‑2019) zal EDIs de nationale depositogarantiestelsels (deposit guarantee schemes, DGs) in beperkte 
mate herverzekeren wanneer zij een liquiditeitstekort hebben. Zo’n liquiditeitstekort doet zich voor wanneer een 
DGs spaarders moet vergoeden van wie de deposito’s onbeschikbaar zijn geworden of wanneer een DGs moet 
bijspringen in de financiering van de afwikkeling van een bank. na deze eerste liquiditeitsinterventie zal het DGs 
de verliezen nog kunnen beperken, bv. door subrogatie in de rechten van de spaarders in geval van faillissement. 
Het uiteindelijke nettoverlies zal door het DGs aan EDIs moeten worden terugbetaald, met aftrek van een 
beperkte bijdrage van EDIs. om te vermijden dat een DGs minder in kas zou gaan houden dan wettelijk verplicht 
is op grond van de DGs‑ richtlijn (1), zal EDIs slechts een bijdrage leveren tot beloop van een percentage van de 
liquiditeitsbehoeften en de verliezen die het DGs zou lijden indien zij over de wettelijk vereiste fondsen beschikte. 
Deze hypothetische regel heeft als doel moral hazard te vermijden.

In een tweede fase (2020‑2023) zal EDIs niet langer optreden als herverzekeraar, maar zal zij samen met het DGs 
rechtstreeks optreden als verzekeraar voor depositohouders. Het aandeel van EDIs in deze verzekeringsactiviteit 
zal toenemen van 20 % in  2020 tot 80 % in  2023, waarna EDIs vanaf  2024 de exclusieve verzekeraar 
voor depositohouders zal zijn. De rol van het nationaal DGs zal dan beperkt worden tot het verrichten van 
administratieve handelingen in naam van EDIs. Zo zal het DGs spaarders vergoeden en bijdragen van banken 
innen in naam van EDIs.

De zopas herziene depositogarantierichtlijn blijft behouden als materieelrechtelijk single rule book, dat door EDIs 
zal worden toegepast. Het dekkingsniveau blijft dus vastgesteld op € 100 000. De bijdragen van de banksector 
blijven ook risicogebaseerd, en het streefbedrag voor de financiering blijft gehandhaafd op 0,8 % van de 
gewaarborgde deposito’s.

(1) Richtlijn 2014/49/Eu van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels.

tot de afwikkeling van een instelling wordt overge-
gaan, en het Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. De 
Gemeenschappelijke afwikkelingsraad zou in de toe-
komst tevens instaan voor het beheer van het Europees 
depositoverzekeringsmechanisme, waarvan de krijtlijnen 
beschreven worden in kader 2.

De Gemeenschappelijke afwikkelingsraad werkt samen 
met de nationale afwikkelingsautoriteiten. In België werd 
de Bank door de organieke wet (1) als nationale afwik-
kelingsautoriteit aangewezen. In overeenstemming met 
de BRRD en om voor een scheiding tussen de prudentiële 
taken en de afwikkelingsactiviteiten te zorgen, werd bij 
de organieke wet een nieuw orgaan opgericht binnen 
de Bank, namelijk het afwikkelingscollege, dat wordt 
voorgezeten door de gouverneur van de Bank. Daarnaast 
bestaat het afwikkelingscollege uit de vicegouverneur, de 

directeurs die verantwoordelijk zijn voor de departemen-
ten belast met het prudentieel toezicht op de banken en 
de beursvennootschappen, het prudentieel beleid en de 
financiële stabiliteit, en de afwikkeling van kredietinstellin-
gen, de voorzitter van het directiecomité van de Federale 
overheidsdienst Financiën, de leidende ambtenaar van 
het afwikkelingsfonds, vier leden die door de Koning 
worden aangewezen bij een in ministerraad overlegd 
besluit, en een door de Koning aangewezen magistraat. 
De voorzitter van de autoriteit voor Financiële Diensten en 
markten (Financial services and markets authority, Fsma) 
woont de vergaderingen van het afwikkelingscollege met 
raadgevende stem bij.

(1) Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de 
Nationale Bank van België.
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Het koninklijk besluit van 22 februari 2015 (1) legt de werk-
wijze van het afwikkelingscollege vast. Dit besluit bepaalt 
dat het afwikkelingscollege minstens vier keer per jaar 
bijeen dient te komen, alsook telkens de omstandigheden 
dit vereisen. Het besluit legt tevens de regels voor de be-
sluitvorming vast, waaronder de quorumvereisten. tot slot 
bepaalt het besluit ook de voorwaarden voor informatie‑ 
uitwisseling door het afwikkelingscollege, binnen de 
Bank en met derden.

Het besluit tot benoeming van de leden van het 
afwikkelingscollege werd op 10 april goedgekeurd, waar-
door de eerste vergadering van het College tijdens het 
tweede kwartaal van het jaar kon worden georganiseerd. 
In de loop van 2015 is het afwikkelingscollege dus twee 
keer bijeengekomen en heeft het bovendien drie keer een 
besluit genomen via een schriftelijke procedure.

2.2.2 Wettelijk kader

Het grootste deel van de omzetting van de BRRD werd 
in  2014 uitgevoerd, met de goedkeuring van de bank-
wet. Bepaalde elementen konden op dat moment niet 
in Belgisch recht worden omgezet, doordat de bankwet 
vóór de voltooiing van de BRRD werd goedgekeurd. Deze 
elementen moesten derhalve op een later tijdstip worden 
omgezet. sommige bepalingen van de bankwet machti-
gen de Koning echter om de omzetting van de richtlijn 
op een aantal gebieden te voltooien. Het gaat onder 
andere om elementen die verband houden met de interne 
versterking (bail‑in), de behandeling van groepen en de 
relaties tussen de autoriteiten en derde landen.

Het koninklijk besluit van 18 december 2015 (2) bevat de 
bepalingen die het instrument van interne versterking in 
het Belgische recht invoeren. Deze bepalingen verzekeren 
de getrouwe omzetting van de bail‑in‑ regeling waarin de 
BRRD voorziet. aan de hand van interne versterking kun-
nen de aandeelhouders en schuldeisers van de instelling 
in afwikkeling bij de financiering van de instelling worden 
betrokken door hen alle of een deel van de verliezen te 
doen dragen die zij zouden hebben geleden indien de 
instelling ingevolge een normale insolventieprocedure, 
volgens het Belgische faillissementsrecht, was vereffend. 
De werkingssfeer van deze regeling wordt afgebakend 
in de BRRD, die voorziet in de uitsluiting van bepaalde 

schuldeisers (zoals de deposanten die gedekt zijn door 
de depositogarantie, d.w.z. tot € 100 000, of de schuld-
eisers die over een zekerheidsrecht beschikken). Deze 
bepalingen zullen moeten worden toegepast door het 
afwikkelingscollege wanneer dit als enige bevoegd is, 
maar ook, als aanvulling op de Gam‑ bepalingen, door 
de Gemeenschappelijke afwikkelingsraad, voor de kre-
dietinstellingen naar Belgisch recht waarvoor deze raad 
bevoegd is.

aangezien de omzetting van de BRRD via de bankwet 
zich toespitst op individuele kredietinstellingen, behan-
delt deze noch de aspecten die verband houden met 
de problematiek van de groepen, noch de aspecten van 
internationale samenwerking. De omzetting van deze 
aspecten van de BRRD werd voltooid bij koninklijk besluit 
van 26 december 2015 (3).

De omzetting van de BRRD zal volledig zijn afgerond 
wanneer de bepalingen betreffende de afwikkelingsfinan-
cieringsregelingen omgezet zullen zijn in Belgisch recht 
en het toepassingsgebied van de omgezette bepalingen 
uitgebreid zal zijn tot beleggingsondernemingen.

2.2.3 overgangsafwikkelingsplannen

aangezien 2015 als een overgangsjaar kan worden be-
schouwd, heeft de Gemeenschappelijke afwikkelingsraad 
elk van de nationale afwikkelingsautoriteiten binnen de 
bankenunie –  waaronder de Bank  – verzocht drie over-
gangsafwikkelingsplannen te ontwikkelen die elk bedoeld 
zijn voor een groep waarvoor de Gemeenschappelijke 
afwikkelingsraad bevoegd is. Deze overgangsafwikke-
lingsplannen vormen een eerste aanzet voor de uitwer-
king in  2016 van afwikkelingsplannen in overeenstem-
ming met de BRRD.

Een afwikkelingsplan bestaat uit verscheidene delen. ten 
eerste wordt de betrokken instelling of groep beschreven 
en geanalyseerd, en wordt er een reeks gegevens opge-
somd op basis waarvan de kritieke activiteiten van deze 
instelling of groep kunnen worden beoordeeld, alsook de 
wijze waarop ze afhankelijk zijn van of verweven zijn met 
andere interne en externe functies. De handhaving van 
deze kritieke functies tijdens een afwikkeling vormt een 
van de doelstellingen van de afwikkelingsprocedure. In 
elk afwikkelingsplan wordt ook een afwikkelingsstrategie 
beschreven waaraan de voorkeur wordt gegeven. De be-
voorrechte afwikkelingsstrategie identificeert de entiteit 
of entiteiten (gedefinieerd als de toegangspunten van de 
afwikkelingsstrategie) die de afwikkelingsverliezen zullen 
opvangen en legt de lijnen vast volgens welke de instel-
ling of de groep zou kunnen worden geherstructureerd 

(1) Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot vaststelling van de regels voor de 
organisatie en de werking van het afwikkelingscollege, de voorwaarden voor 
de uitwisseling van informatie tussen het afwikkelingscollege en derden en de 
maatregelen die moeten worden genomen om belangenconflicten te voorkomen.

(2) Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot wijziging van de wet van 
25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen.

(3) Koninklijk besluit van 26 december 2015 tot wijziging van de wet van 
25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen 
wat het herstel en de afwikkeling van groepen betreft.
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(1) Financial stability Board (2015), Principles on loss‑absorbing and Recapitalisation 
Capacity of G‑sIBs in Resolution, total loss‑absorbing Capacity (tlaC) 
term sheet, 9 november.

teneinde haar levensvatbaarheid te herstellen of de 
gezonde activiteiten te scheiden van de probleemactivi-
teiten, of met het oog op gedeeltelijke of volledige liqui-
datie. In dit verband behandelt het afwikkelingsplan ook 
de operationele continuïteit en de aspecten in verband 
met communicatie. tot slot wordt de afwikkelbaarheid 
beoordeeld.

om deze plannen op te stellen heeft de Gemeen‑
schappelijke afwikkelings raad voor zes verschillende 
Europese bankgroepen pilootprojecten opgezet van in-
terne afwikkelingsteams, die bestaan uit leden van de 
Gemeen schappelijke afwikkelings raad en personeels‑
leden van de nationale afwikkelingsautoriteiten. Elk intern 
afwikkelingsteam beoogt een afwikkelingsplan op te 
stellen voor de betrokken bankgroep. De Bank heeft aan 
twee van deze pilootprojecten deelgenomen.

Een van de instrumenten die ter beschikking staan van 
de afwikkelingsautoriteiten en die in het afwikkelingsplan 
moeten worden vastgelegd, is het niveau van het mini-
mumvereiste voor eigen vermogen en voor passiva die 
voor interne versterking in aanmerking komen (minimum 
requirement for own funds and eligible liabilities, mREl). 
Krachtens de BRRD dienen alle kredietinstellingen en hun 
moederondernemingen immers een bepaald niveau van 
passiva te handhaven waarop interne versterking kan 
worden toegepast. Het gaat daarbij om eigen vermogens‑
instrumenten, mits deze volgestort zouden zijn en een 
looptijd van meer dan een jaar zouden hebben, maar 
ook om bepaalde passiva van bepaalde chirografaire 
schuld eisers met een looptijd van meer dan een jaar. In 
de richtlijn wordt het bedrag van het vereiste echter niet 
vastgesteld ; dat moet per geval worden bepaald.

teneinde de wijze waarop het mREl‑ niveau wordt be-
paald, te omkaderen en op technisch niveau te harmo-
niseren, heeft de EBa op 3  juli 2015 een ontwerp van 
technische reguleringsnormen goedgekeurd voor de 
vaststelling van de methodologie om het niveau van dit 
vereiste te bepalen. Het ontwerp van technische regule-
ringsnormen splitst het niveau van het mREl‑ vereiste op 
in twee cumulatieve onderdelen. Het eerste is het bedrag 
dat nodig is om de verliezen op te vangen die ervoor 
gezorgd hebben dat de instelling of groep in een afwikke-
lingssituatie is beland. Dit bedrag wordt bepaald op basis 
van de prudentiële eigenvermogensvereisten. Het tweede 
is het bedrag dat nodig is om de instelling of groep tij-
dens de afwikkelingsprocedure te herkapitaliseren. Dit 
bedrag, dat ook is gebaseerd op de prudentiële eigen-
vermogensvereisten, kan bijvoorbeeld neerwaarts worden 
aangepast, als vaststaat dat de instelling of groep via een 
normale faillissementsprocedure kan worden vereffend 
en bijgevolg niet moet worden geherkapitaliseerd, of als 

slechts een deel van de activiteiten tijdens de afwikkeling 
moet worden gehandhaafd. Het kan ook opwaarts wor-
den bijgesteld, als vaststaat dat het niveau van eigen ver-
mogen dat nodig is om het vertrouwen van de markten te 
herstellen na een afwikkelingsprocedure, de prudentiële 
vereisten zou kunnen overschrijden.

Het individueel mREl‑ niveau werd in 2015 niet bepaald 
door de afwikkelingsraad of de Bank voor de instellingen 
naar Belgisch recht waarvoor ze respectievelijk bevoegd 
zijn, aangezien er in  2015 geen enkel afwikkelingsplan 
formeel werd goedgekeurd door de Gemeenschappelijke 
afwikkelingsraad. Dit vereiste zal in 2016 geleidelijk indi-
vidueel worden vastgesteld in het kader van de voltooiing 
van de afwikkelingsplannen.

naast de vereisten die eigen zijn aan het Europese ka-
der, heeft de FsB ook de modaliteiten vastgesteld van 
zijn vereiste voor het totale verliesabsorptievermogen 
(total loss‑absorbing capacity, tlaC), die op 9 november 
2015 (1) werden bekendgemaakt. Dit vereiste heeft enkel 
betrekking op G‑sIBs en geldt bijgevolg niet voor het ge-
hele toepassingsgebied van de BRRD. In tegenstelling tot 
het mREl is het door de FsB vastgestelde tlaC‑ vereiste 
gebaseerd op de vastlegging van een minimumdrempel. 
Het tlaC‑ vereiste wordt immers vastgelegd op 16 % 
van de risicogewogen activa vanaf 2019 en 18 % vanaf 
2022, of als dit vereiste hoger ligt, op 6 % van de noemer 
van de hefboomratio vanaf 2019 of 6,75 % vanaf 2022. 
aan dit vereiste dient hoofdzakelijk te worden voldaan 
met achtergestelde passiva, ongeacht of de achterstel-
ling wettelijk, contractueel of structureel is. ten minste 
een derde van het vereiste moet worden gedekt met 
schuldinstrumenten. De FsB bepaalt ook dat een deel 
van het verliesabsorptievermogen vooraf geplaatst wordt 
bij de entiteiten van de groep die als materieel worden 
beschouwd.

In dat kader hebben een aantal lidstaten, om de ten-
uitvoerlegging van de tlaC‑ regeling voor achterstelling 
te vergemakkelijken, de voor de faillissementsregeling 
geldende hiërarchie van schuldeisers gewijzigd, en dit 
teneinde ervoor te zorgen dat bepaalde aan interne 
versterking onderworpen passiva worden achtergesteld 
ten opzichte van andere passiva waarvan de bijdrage aan 
de interne versterking problematischer zou zijn. Zo heeft 
Duitsland in november  2015 een stelsel aangenomen 
waarbij de houders van door een kredietinstelling uitge-
geven obligaties in de hiërarchie van schuldeisers achter 
de overige chirografaire schuldeisers van die instelling 
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komen. In december  2015 kondigde ook Frankrijk een 
ontwerphervorming van de hiërarchie van schuldeisers 
aan, teneinde de chirografaire schuldeisers in verschil-
lende categorieën in te delen. Deze hervorming zou de 
uitgifte mogelijk maken van schuldbewijzen van een 
nieuwe chirografaire categorie, tussen de achtergestelde 
instrumenten en de categorie van de preferente chirogra-
faire passiva‑ instrumenten.

Het koninklijk besluit tot omzetting van de regeling voor 
interne versterking naar Belgisch recht bevat geen wijzi-
gingen in de hiërarchie van schuldeisers die in een afwik-
kelingsprocedure van toepassing is. naar aanleiding van 
de in bepaalde lidstaten goedgekeurde of aangekondigde 
ontwerpen, heeft de Europese Commissie besloten na te 
gaan in hoeverre het wenselijk is dat ze in de Europese 
unie een gemeenschappelijke regeling uitwerkt. De posi-
tie van België zou kunnen veranderen, afhankelijk van de 
conclusies van de Europese Commissie en de in de andere 
lidstaten ingevoerde wetswijzigingen.

2.2.4 Bijdrage aan het Gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds

De BRRD bepaalt dat tegen 1 januari 2015 in elke lidstaat 
een nationaal afwikkelingsfonds moet zijn opgericht. Dit 
fonds, dat voorgefinancierd wordt door de heffing van bij-
dragen bij kredietinstellingen en beleggingsondernemin-
gen, zou uiterlijk op 31 december 2024 een streefniveau 
van minstens 1 % van het totale bedrag van de gedekte 
deposito’s moeten halen.

Krachtens de Gam‑ verordening wordt op 1 januari 2016 
het Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds opgericht bin-
nen de bankenunie. Dit fonds vervangt de nationale 
afwikkelingsfondsen voor de kredietinstellingen en de 
beleggingsondernemingen die onder deze verordening 
vallen. Het streefniveau van het fonds is vastgesteld op 

ten minste 1 % van het totale bedrag van de gedekte 
deposito’s van de relevante instellingen waaraan een 
vergunning is verleend in de bankenunie (d.w.z. bijna 
€ 55  miljard). Het fonds dient binnen een termijn van 
8 jaar te worden aangelegd.

In 2015 waren de nationale afwikkelingsautoriteiten 
bevoegd voor de heffing van de bijdragen aan het afwik-
kelingsfonds. Vanaf 2016 zal de Gemeenschappelijke 
afwikkelingsraad deze verantwoordelijkheid op 
zich nemen, in samenwerking met de nationale 
afwikkelingsautoriteiten.

De berekeningswijze van de bijdragen aan het af-
wikkelingsfonds wordt vastgelegd door Gedelegeerde 
Verordening  (Eu) 2015/63 (1). teneinde de tenuitvoerleg-
ging van die verordening in België te verduidelijken, 
heeft het afwikkelingscollege op 23  november 2015 
een circulaire goedgekeurd (2). Deze circulaire verduidelijkt 
de definities van de Gedelegeerde Verordening van de 
Commissie en de voor de toepassing daarvan gehan-
teerde hypotheses en methodes.

na de goedkeuring van deze circulaire werden de verschil-
lende kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 
die bijdrageplichtig zijn aan het Gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds door het afwikkelingscollege in ken-
nis gesteld van de bijdrage die ze in 2015 moesten be-
talen. Deze bijdragen werden betaald aan het nationaal 
afwikkelingsfonds dat ze, overeenkomstig de intergou-
vernementele overeenkomst betreffende de overdracht en 
mutualisatie van de bijdragen aan het Gemeenschappelijk 
afwikkelingsfonds, uiterlijk op 31  januari 2016 zal over-
maken aan het Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. 
De bijdragen die in 2015 zijn geïnd en die overgedragen 
zijn aan het Gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, zullen 
door de Gemeenschappelijke afwikkelingsraad worden 
afgetrokken van het bedrag dat door elke instelling is 
verschuldigd.

(1) Gedelegeerde Verordening (Eu) 2015/63 van de Commissie van 21 oktober 2014 
tot aanvulling van Richtlijn 2014/59/Eu van het Europees Parlement en de Raad 
van wat de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen 
betreft.

(2) Circulaire nBB_2015_28 van het afwikkelingscollege van de nationale Bank van 
België over de berekening en inning van de voor 2015 verschuldigde bedragen 
aan het afwikkelingsfonds.
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De werkzaamheden betreffende herstel‑ en afwikke-
lingsplannen voor de verzekeringssector bevinden zich 
op Europees vlak op dit ogenblik nog in de ontwik-
kelingsfase. De belangrijkste referentiedocumenten zijn 
afkomstig van de FsB en de Internationale Vereniging van 
Verzekeringstoezichthouders (International association of 
Insurance supervisors, IaIs), die door de FsB is belast met 
de uitwerking van de beleidsmaatregelen op dit gebied. 
op het niveau van de FsB betreft het de identificatie van 
de mondiaal systeemrelevante verzekeraars  (G‑sII’s), die 
in juli  2013 werd uitgevoerd en in oktober  2015 werd 
bijgewerkt, en het in oktober 2014 gepubliceerde docu‑
ment ‘Key attributes of Effective Resolution Regimes for 
Financial Institutions’. op het niveau van de IaIs gaat 
het om het document ‘Developing Effective Resolution 
strategies and Plans for systemically Important Insurers’ 
(waarover sedert november 2015 een consultatie aan de 
gang is). Wat België betreft, kan de Bank, op grond van 
de  solvabiliteit  II‑wet, aan bepaalde ondernemingen een 
herstelplan opleggen, zie hiervoor paragraaf 5.1.2 van het 
hoofdstuk Verzekeringen.

tegen die achtergrond en parallel met deze werkzaam-
heden heeft de Bank, als prudentieel toezichthouder 
voor een grote verzekeringsonderneming naar Belgisch 
recht die deel uitmaakt van een groep die als G‑sII werd 
gekwalificeerd (besluit van juli  2013 van de FsB in sa-
menwerking met de IaIs en de betrokken nationale au-
toriteiten), deelgenomen aan de werkzaamheden van een 
Crisis management Group (CmG) die begin 2014 werd ge-
vormd onder leiding van de autorité de Contrôle Prudentiel 
et de Résolution (de Franse prudentiële toezichthouder).

De belangrijkste taken van deze CmG zijn :
– de validatie van een systemic Risk management Plan, 

een document waarin wordt aangegeven waarom de 
groep in kwestie als G‑sII wordt beschouwd en hoe de 
groep die systeemrisico’s beheert ;

3. Verzekeringsondernemingen

– de validatie van een groepsherstelplan waarin met 
name extreme stressscenario’s, welbepaalde drempel-
waarden en herstelopties zijn opgenomen ;

– de validatie van een liquidity Risk management Plan 
waarin de maatregelen worden beschreven om een 
liquiditeitsprobleem binnen de groep aan te pakken ;

– de vaststelling van een afwikkelingsstrategie voor 
de betrokken groep en de opstelling van het 
groepsafwikkelingsplan ;

– de uitvoering van een Resolvability assessment om de 
afwikkelbaarheid van de groep te beoordelen.

– op langere termijn, de invoering van de toekomstige 
extra kapitaalvereisten voor de niet‑ traditionele of niet‑ 
verzekerings activiteiten, die Higher loss absorbency 
requirements (Hla) worden genoemd.

De belangrijkste thema’s die in het kader van die CmG 
werden besproken, hebben betrekking op de analyse 
van het groepsherstelplan (opgesteld door de betrokken 
groep). Een van de discussiepunten was de vaststelling 
van de Critical Functions (functies waarvan de plotse on-
derbreking de reële economie en de financiële stabiliteit 
zou kunnen verstoren). op dit ogenblik zijn twee bedrijfs-
takken geïdentificeerd als ‘gevoelig’ vanuit economisch en 
sociaal oogpunt (de tak arbeidsongevallen en tak 21). Een 
ander onderwerp van discussie was de identificatie van de 
Critical shared services (binnen een groep gedeelde dien-
sten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van kritieke 
functies). De werkzaamheden werden aangevat met de 
identificatie van een geheel van diensten die dit kenmerk 
hebben. Het gaat daarbij voornamelijk om financiële 
diensten (thesauriediensten, handelsactiviteiten, activa-
beheer, herverzekering, enz.) en operationele diensten 
(It‑infrastructuur, personeelsbeheer, enz.).

Wat de vaststelling van de afwikkelingsstrategie en de 
uitwerking van een groepsafwikkelingsplan betreft, zijn 
besprekingen aan de gang over de selectie van een 
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strategie : topCo (organisatie van de afwikkeling op het 
niveau van de holding aan de top van de piramide) of 
opCo (organisatie van de afwikkeling op het niveau 
van de operationele vennootschappen). Het ontwerpaf-
wikkelingsplan bestaat uit twee delen : het eerste deel 
heeft betrekking op de uiteindelijke moederonderne-
ming op het niveau van de groep en op de transversale 
kwesties, terwijl het tweede deel de mogelijkheden tot 
herstel voor de betrokken lokale entiteiten betreft. Voor 
de Belgische verzekeringsonderneming werden twee 
scenario’s onderzocht : wanbetaling van de uiteindelijke 

moederonderneming op het niveau van de groep en wan-
betaling van de entiteit naar Belgische recht. In beide 
gevallen werden verschillende afwikkelingsinstrumenten 
overwogen : enerzijds stabiliserings‑ of herstructurerings-
instrumenten (verkoop of overdracht van aandelen aan 
een derde of een overbruggingsinstelling (bridge institu-
tion), verkoop of overdracht van verzekeringsportefeuilles 
of een groep van activiteiten of algemeenheid van goede-
ren, herkapitalisatie), en anderzijds instrumenten voor de 
afbouw van de activiteiten of voor ordelijke vereffening 
(run‑off) en vrijwillige of gerechtelijke vereffening.
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4. Financiëlemarktinfrastructuren

naar aanleiding van de publicatie van de richtsnoeren 
met betrekking tot het herstel van financiëlemarktin-
frastructuren (FmI’s) in het rapport van het Committee 
on Payments and market Infrastructures  – International 
organisation of securities Commissions (CPmI‑IosCo) (1), 
heeft de Bank een mededeling gepubliceerd ter verduide-
lijking van de vereisten voor herstelplannen van FmI’s (2). 
sommige FmI’s, zoals Euroclear Bank, hebben eveneens 
een bankstatuut en vielen al onder de vereisten voor 
herstelplannen voor banken zoals hierboven beschreven. 
Voor FmI’s zonder bankstatuut bestonden er nog geen 
gedetailleerde vereisten voor herstelplannen. De mede-
deling voor FmI’s is gebaseerd op deze over herstelplan-
nen voor banken (3), die aangepast is aan de specifieke 
kenmerken van FmI’s. De belangrijkste verschillen met 
de mededeling voor banken betreffen de modules ‘go-
vernance’ en ‘strategische analyse’. Verder werden in de 
mededeling voor FmI’s twee extra modules opgenomen, 
namelijk ‘structurele zwakheden’ en ‘afhankelijkheden 
tussen FmI’s’, en werd voorzien in de mogelijkheid om 
informatie uit het herstelplan van een grensoverschrij-
dende marktinfrastructuur te delen met andere belang-
hebbende autoriteiten.

Wat de governance betreft, dienen FmI’s een beschrijving 
toe te voegen van de raadpleging van de stakeholders 
(zoals participanten of verbonden FmI’s). aangezien een 
FmI‑ herstelplan ook de toewijzing van verliezen aan der-
den kan omvatten, is het belangrijk dat diegenen die de 

verliezen zullen dragen, geraadpleegd worden tijdens de 
ontwikkeling en uitvoering van het plan. anderzijds wer-
den de vereisten die verband houden met retaildeposito’s, 
die FmI’s niet hebben, weggelaten.

In de module ‘strategische analyse’ werd de definitie van 
kritische functies uitgebreid met functies die noodza-
kelijk zijn voor de goede werking van betaal‑, clearing‑ 
en vereffeningssystemen. Bij de identificatie van de 
kritische functies moeten ook de betrokken autoriteiten 
en stakeholders geconsulteerd worden. Voor groepen 
moet het plan tevens een beschrijving bevatten van de 
financiële, operationele en juridische afhankelijkheden 
tussen de verschillende juridische entiteiten binnen de 
groep. Wat de stressscenario’s betreft, moeten FmI’s 
naast kapitaal‑ en liquiditeitsschokken ook de ophoping 
van bedrijfsverliezen opnemen. FmI’s halen immers het 
grootste gedeelte van hun inkomsten uit transactie‑ en 
bewaringsvergoedingen. naast klassieke herstelinstru-
menten zoals herkapitalisatie of toegang tot liquiditeits-
bronnen, moeten FmI’s ook de instrumenten opnemen 
die specifiek zijn voor hen. Ze moeten voldoende 
financiële middelen hebben om verliezen op te vangen 
(zoals eigen vermogen of een garantiefonds waarin geld 
van deelnemers wordt samengebracht). Deze middelen 
moeten voorgefinancierd zijn, wat wil zeggen dat de 
FmI al over het geld moet beschikken vooraleer de 
verliezen zich voordoen. Het herstelplan moet voorzien 
in instrumenten om deze financiële middelen terug 
aan te vullen wanneer de buffers uitgeput zijn. andere 
specifieke herstelinstrumenten zijn verzekeringen of 
schadeloosstellingsovereenkomsten, die verliezen als 
gevolg van algemene bedrijfs‑, bewaargevings‑ en inves-
teringsrisico’s helpen compenseren. Centrale effectenbe-
waarinstellingen (central securities depositories, CsD’s) 
moeten ook de geschiktheid analyseren van instrumen-
ten om verliezen toe te wijzen aan participanten en van 
instrumenten om kritieke functies en / of intellectuele 

(1) Recovery of Financial market Infrastructures, Bank for International settlements 
and International organization of securities Commissions (october 2014).

(2) mededeling nBB_2015_22 van 23 juli 2015 ’Herstelplannen – specifieke 
richtlijnen voor Belgische kredietinstellingen en Belgische moederondernemingen 
van kredietinstellingen die eveneens het wettelijk statuut hebben van centrale 
effectendepositaris of met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde instelling 
en voor Belgische centrale effectendepositarissen die niet het wettelijk statuut 
hebben van kredietinstelling’.

(3) mededeling nBB_2015_17 van 8 april 2015, ‘Herstelplannen – Richtsnoeren voor 
kredietinstellingen’.
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eigendomsrechten te verplaatsen van een entiteit in her-
stel naar een andere levensvatbare entiteit van de groep. 
FmI’s moeten niet enkel de impact van de herstelinstru-
menten op kapitaal, liquiditeit en winstgevendheid be-
oordelen, maar ook op de levering van kritische diensten 
of op andere entiteiten van de groep. Ze dienen tevens 
de geschiktheid van elk herstelinstrument na te gaan aan 
de hand van vijf specifieke kenmerken :
– Volledigheid : de reeks herstelinstrumenten moet volle-

dig bepalen hoe de instelling haar kritieke functies ver-
der zou moeten uitoefenen in alle relevante scenario’s.

– Effectiviteit : elk instrument moet betrouwbaar zijn en 
een sterke juridische basis hebben.

– transparantie, meetbaarheid, beheersbaarheid en con-
troleerbaarheid : de instrumenten moeten transparant 
zijn en zo ontworpen zijn dat diegenen die verliezen 
en liquiditeitstekorten zouden kunnen lijden, hun po-
tentiële verliezen en liquiditeitstekorten kunnen meten, 
beheersen en controleren.

– Geschikte stimulansen creëren voor de deelnemers van 
de instelling en andere relevante stakeholders om de 
hoeveelheid risico die ze veroorzaken of ondergaan in 
het systeem te controleren en om het risicobeheer van 
de instelling te evalueren.

– negatieve impact op participanten en het financieel 
systeem in het algemeen tot een minimum beperken.
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