
195Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht ❙ HERSTEL EN AFWIKKELING ❙ 

B.    Herstel en afwikkeling

De gemeenschappelijke mechanismen  voor  risicopreventie  en  –deling  in  de  financiële  sector werden  in  2016  verder 
uitgewerkt. De Bank heeft haar bepalingen inzake herstelplannen verder verfijnd. Ze beoordeelde de vereenvoudigde 
herstelplannen van 11 minder belangrijke banken en gaf feedback omtrent mogelijke verbeteringen. De Bank startte 
tevens met het periodiek opvolgen van de waarden van de indicatoren inzake bezwaarde activa.

Op 1 januari van het verslagjaar trad de verordening die het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme instelt, volledig 
in werking en werd het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds opgericht. Op Belgisch vlak werd de omzetting van de 
Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) (1) voltooid, onder meer door de wetgeving  inzake de financiering van 
de afwikkeling, met de oprichting van het Belgisch Afwikkelingsfonds, en door het toepasselijk maken van de richtlijn 
op de beursvennootschappen. De EC nam verschillende wetgevingsinitiatieven, onder meer m.b.t. het vergemakkelijken 
van  de  toepassing  van  het  instrument  van  interne  versterking  (bail-in),  de  harmonisatie  van  de  toepassing  van  het 
minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (minimum requirement for own funds and 
eligible liabilities, MREL) en het omzetten in Europees recht van het totaal verliesabsorptievermogen (total loss-absorbing 
capacity, TLAC). Ook werden de werkzaamheden aangaande het opstellen van afwikkelingsplannen verdergezet, zonder 
dat ze evenwel volledig zijn afgerond.

De herstel- en afwikkelingsmechanismen voor de verzekeringsondernemingen en financiëlemarktinfrastructuren zijn nog 
in volle ontwikkeling in de internationale fora, waar ook de Bank bij betrokken is. Op Belgisch niveau legde de Bank 
aan vier verzekeringsondernemingen een herstelplan op en nam ze, als prudentieel toezichthouder, deel aan een Crisis 
Management Group voor een grote verzekeringsonderneming. De Bank verfijnde de bepalingen inzake herstelplannen 
voor  financiëlemarktinfrastructuren  en  analyseerde  de  plannen  van  een  aantal  infrastructuren  onder  haar  toezicht. 
De  internationale  richtlijnen  omtrent  herstel  en  afwikkeling  van  centrale  tegenpartijen worden  verwacht  in  de  loop 
van 2017.

1. Banken en beursvennootschappen

1.1 Herstelplannen

Een herstelplan is een managementstrategie die beoogt te 
voorkomen dat een kredietinstelling failliet gaat wanneer 
zij met een zeer ernstige schok wordt geconfronteerd.

Volledige herstelplannen

Het herstelplan bevat niet alleen een analyse van de mo-
gelijkheden die kunnen worden benut om te herstellen 
van een ernstige schok, maar ook een monitoringkader, 
waarin een reeks indicatoren zijn opgenomen op basis 
waarvan de stress in een voldoende vroeg stadium kan 
worden opgespoord, zodat de instellingen maatregelen 
kunnen nemen om ernstige schokken te vermijden.

De Bank publiceerde een bijgewerkte versie van haar 
mededeling van april  2015, waarin de inhoud van de 
herstelplannen wordt beschreven (2). De bijgewerkte me-
dedeling bevat een lijst met de specifieke indicatoren die 
volgens de EBA‑richtsnoeren in het monitoringkader voor 

(1) 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.

(2) Mededeling NBB_2016_45 van 21 december 2016 ‘Herstelplannen – richtsnoeren 
voor kredietinstellingen’.
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de herstelplannen moeten worden opgenomen (1). Deze 
indicatoren zijn ingedeeld in de volgende categorieën : 
kapitaalindicatoren, liquiditeitsindicatoren, winstgevend-
heidsindicatoren, marktindicatoren en macro‑economi-
sche indicatoren.

Vereenvoudigde herstelplannen

De bankwet (2) bepaalt dat de autoriteiten kunnen beslui-
ten de verplichtingen inzake het vereenvoudigd herstel-
plan toe te passen op instellingen die niet systeemrelevant 
zijn en waarvan het in gebreke blijven en de daaropvol-
gende afwikkeling volgens de normale insolventieproce-
dure waarschijnlijk geen aanzienlijk negatief effect zou 
hebben op de financiële markten, op andere instellingen, 
op de financieringsvoorwaarden of op de economie in 
het algemeen.

In 2015 bepaalde de Bank dat elf minder belangrijke ban-
ken in aanmerking kwamen voor vereenvoudigde herstel-
plannen, en deze plannen moesten tegen 31 december bij 
de Bank worden ingediend. De plannen werden in 2016 
beoordeeld en iedere bank ontving feedback per brief. 
Aangezien de ontwikkeling van een herstelplan een oe-
fening is die een uniek type analyse omvat, en aangezien 
deze vereenvoudigde herstelplannen een eerste poging 
waren van kleine banken met beperkte middelen om een 
herstelplan te ontwikkelen, was de feedback erop gericht 
aan te geven waar verbetering mogelijk is en hoe de her-
stelplannen verder zouden kunnen worden uitgewerkt. Er 
werden twee gemeenschappelijke punten geïdentificeerd 
waarop verdere uitwerking of nadere toelichting vereist is 
om het plan te kunnen verbeteren. Zo zou de haalbaar-
heid van een aantal in het plan vermelde herstelopties be-
ter gemotiveerd moeten worden, en zouden er passende 
knipperlicht‑ en herstelplandrempelwaarden moeten wor-
den vastgesteld voor de indicatoren die zijn opgenomen 
in het monitoringkader.

Indicatoren inzake bezwaarde activa

De bankwet vereist dat de banken indicatoren inzake 
bezwaarde activa opnemen in het monitoringkader voor 
hun herstelplan. Deze vereiste is specifiek voor België 

en is geen vereiste van de BRRD. De indicatoren inzake 
bezwaarde activa dienen ervoor te zorgen dat er altijd 
voldoende niet‑bezwaarde activa beschikbaar zijn om de 
deposito’s te dekken die een voorrecht genieten bij faillis-
sement. De wet vereist immers dat de banken twee indi-
catoren inzake bezwaarde activa in aanmerking nemen, 
die respectievelijk een ‘enge’ en een ‘ruime’ interpretatie 
van de beschikbare activa vertegenwoordigen. Het bij de 
bankwet gevoegde Reglement aangaande bezwaarde 
activa (3) definieert de twee indicatoren, en een medede-
ling van  2015 verschaft gedetailleerde instructies voor 
de berekening ervan. In 2016 paste de Bank de definitie 
van de enge indicator inzake bezwaarde activa aan om 
rekening te houden met een verandering in de liquidi-
teitsregelgeving, die voor de definitie van deze indicator 
wordt gebruikt (4).

De Bank is ook gestart met het periodiek controleren 
van de waarden van de indicatoren inzake bezwaarde 
activa van elke bank. Bij dit proces worden eerst de 
banken geïdentificeerd waar de waarde van een indi-
cator een knipperlicht‑ of herstelplandrempelwaarde 
(bijna) overschrijdt. Vervolgens wordt aanvullende ge-
gevens of informatie van deze banken gevraagd, om 
te bepalen of de overschrijding van de drempel op 
een stresssituatie wijst, of mogelijk op het bestaan van 
kwetsbaarheden die voortvloeien uit het bedrijfsmodel 
van de bank en die het niveau van de beschikbare 
activa hebben verlaagd. Als de overschrijding van een 
drempelwaarde echter tijdelijk lijkt te zijn, of geen ver-
band lijkt te houden met stress of specifieke kwetsbaar-
heden, kan dit als een vals alarm worden beschouwd. 
Als geoordeeld wordt dat de overschrijding van een 
drempelwaarde van de indicator inzake bezwaarde ac-
tiva geen vals alarm is, wordt met de bank besproken 
welke wijzigingen moeten worden aangebracht om de 
situatie te verhelpen.

1.2 Afwikkeling

Institutioneel en wettelijk kader

Verordening (EU) nr. 806 / 2014 (5), de zogenaamde 
GAM‑verordening, die het gemeenschappelijk afwik-
kelingsmechanisme instelt, trad op 1  januari  2016 
volledig in werking. Het gemeenschappelijk afwikke-
lingsmechanisme bestaat uit de Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad (GAR), alle nationale afwikkelingsauto-
riteiten van de lidstaten die deelnemen aan de banken-
unie, de EC en de Raad van de EU.

De volledige inwerkingtreding van de GAM‑verordening 
heeft concreet tot gevolg dat de GAR sinds 1 januari 2016 

(1) EBA / GL / 2015 / 02 van 6 mei 2015 inzake de minimumlijst van kwalitatieve en 
kwantitatieve indicatoren voor herstelplannen.

(2) Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen 
en beursvennootschappen.

(3) Reglement van 1 april 2014 van de Nationale Bank van België aangaande 
bezwaarde activa in het kader van herstelplannen.

(4) Mededeling NBB_2016_34 van 18 juli 2016 ‘Herstelplannen – Verplichtingen 
inzake bezwaarde activa’.

(5) 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.
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bevoegd is voor het opstellen van afwikkelingsplannen en 
het vaststellen van afwikkelingsbesluiten voor (i) de instel-
lingen die als belangrijk worden beschouwd in overeen-
stemming met artikel 6 van de GTM‑verordening ; (ii) de 
instellingen waarop de ECB besloten heeft rechtstreeks 
toezicht uit te oefenen ; en, (iii) de grensoverschrijdende 
groepen. De nationale afwikkelingsautoriteiten – in België 
het Afwikkelingscollege van de Bank – beschikken over 
dezelfde bevoegdheden ten aanzien van instellingen die 
niet onder de werkingssfeer van de GAR vallen.

In 2016 werd de omzetting van de BRRD in de Belgische 
rechtsorde voltooid. In eerste instantie werden de be-
palingen aangaande de financiering van de afwikke-
ling omgezet via de wet van 27  juni  2016 (1). Deze wet 
heeft de bankwet gewijzigd, door er bepalingen met 
betrekking tot financiële steun binnen een groep in 
op te nemen, en voorziet via wijziging van de wet van 
28  december 2011 (2)  in de oprichting van een Belgisch 
Afwikkelingsfonds.

In tweede instantie beschikt België sinds het najaar 
van  2016 ook over herstel‑ en afwikkelingsregels voor 
bepaalde beleggingsondernemingen, die in de wet van 
25  oktober  2016 (3) zijn opgenomen. Deze wet bracht 
de nodige wijzigingen aan in de bankwet, teneinde de 
bepalingen van de BRRD ook van toepassing te maken 
op bepaalde beursvennootschappen, met name deze die 
dienen te beschikken over een volgestort kapitaal van ten 
minste € 730 000.

De EC heeft op 23 november 2016 een wetgevingsinitiatief 
goedgekeurd om de rangorde die wordt toegekend aan de 
schuldeisers bij faillissement van een kredietinstelling of be-
leggingsonderneming te harmoniseren (4). dit initiatief volgt 
op een reeks wetswijzigingen die de voorbije maanden 
in verschillende lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk, 
Italië en Spanje, werden doorgevoerd. Deze wijzigingen 
moeten de tenuitvoerlegging van het instrument van 
interne versterking (bail‑in), dat in  2014 werd ingevoerd 
door de BRRD, vergemakkelijken. Vooreerst trachten be-
paalde nationale wetgevingsinitiatieven de rangorde van 

de schuldeisers die in de samenloop komen, meer in over-
eenstemming te brengen met de in de BRRD vastgestelde 
rangorde voor de toewijzing van verliezen aan de verschil-
lende schuldeisers van een instelling. Bovendien wordt 
een nieuwe reeks passiva ingevoerd die achtergesteld zijn 
aan de operationele passiva (5) en die geschikter worden 
geacht om verliezen op te vangen in geval van afwikke-
ling. Tot slot verbinden sommige van deze wijzigingen een 
voorrecht aan bepaalde operationele passiva waarvoor het 
instrument van interne versterking op het eerste gezicht 
moeilijker lijkt te kunnen worden toegepast.

De EC heeft op 23 november 2016 eveneens een wetge-
vingsinitiatief gepubliceerd dat voorziet in de harmonisa-
tie van de toepassing van het MREL en in de omzetting 
in Europees recht van de minimumvereisten m.b.t. TLAC 
die voortvloeien uit de internationale normen die door de 
FSB werden opgesteld voor mondiaal systeemrelevante 
banken (global systemically important banks, G‑SIBs).

Afwikkelingsplannen

De BRRD bepaalt dat voor elke Europese bankgroep 
een afwikkelingsplan moet worden opgesteld. Met de 
opstelling van een afwikkelingsplan wordt beoogd de 
afwikkelbaarheid van een groep te verbeteren. Een 
bankgroep wordt geacht afwikkelbaar te zijn in de zin 
van de richtlijn indien de afwikkelingsautoriteit ofwel 
alle wettelijke entiteiten waaruit de groep bestaat kan 
liquideren volgens een normale insolventieprocedure, 
ofwel deze kan afwikkelen door de verschillende afwik-
kelingsinstrumenten en ‑bevoegdheden op de groep toe 
te passen, terwijl de stabiliteit van het financiële stelsel 
wordt gehandhaafd en de continuïteit van de kritieke 
functies die door de groep worden uitgevoerd, wordt 
gegarandeerd. De BRRD bepaalt dat elke groep afwik-
kelbaar moet zijn zowel in geval van een idiosyncratische 
crisis die specifiek is voor de bankgroep, als in geval van 
een systeemcrisis, die de stabiliteit van het financiële 
stelsel als geheel in het gedrang kan brengen. Indien 
dit niet het geval is en indien de afwikkelingsautoriteit 
vaststelt dat er aanzienlijke belemmeringen voor de af-
wikkelbaarheid bestaan, beschikt zij over bevoegdheden 
om deze preventief aan te pakken.

Krachtens de GAM‑verordening is de GAR verant-
woordelijk voor de ontwikkeling van de afwikkelings-
plannen van de belangrijke kredietinstellingen, de 
grensoverschrijdende kredietinstellingen en de krediet-
instellingen waarop de ECB besloten heeft rechtstreeks 
toezicht uit te oefenen. De ontwikkeling van de plan-
nen van de overige minder belangrijke instellingen 
valt onder de verantwoordelijkheid van de nationale 
afwikkelingsautoriteiten.

(1) Wet tot omzetting van diverse bepalingen van 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, BS 6 juli 2016.

(2) Wet van 28 december 2011 op het Afwikkelingsfonds, voorheen de wet tot 
invoering van een bijdrage voor de financiële stabiliteit.

(3) Wet van 25 oktober 2016 op het statuut van en het toezicht op 
beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen, BS 21 november 2016.

(4) Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on 
amending Directive 2014 / 59 / EU of the European Parliament and of the Council 
as regards the ranking of unsecured debt instruments in insolvency hierarchy, 
23 November 2016, COM(2016) 853.

(5) Zie ook TLAC Term Sheet, dit zijn de passiva m.b.t. de bancaire verrichtingen 
van een instelling die, ingeval van problemen, een verstoring van de kritieke 
functies van een instelling kunnen teweeg brengen of kunnen leiden tot 
significante financiële instabiliteit. 
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De uitwerking van afwikkelingsplannen is een iteratief 
proces dat meerdere jaren kan duren, afhankelijk van de 
complexiteit van de bankgroep. Afwikkelingsplannen 
zijn een nieuw instrument waarvan de methodologie 
momenteel nog in ontwikkeling is. In dit verband 
heeft de GAR een stapsgewijze benadering uitgewerkt, 
met verschillende niveaus voor de ontwikkeling van 
afwikkelingsplannen. Teneinde een plan te realise-
ren dat volkomen voldoet aan de vereisten van de 
BRRD, ontwikkelt de GAR eerst een overgangsafwik-
kelingsplan en daarna een fase 2‑afwikkelingsplan. 
Het overgangsafwikkelingsplan legt de grondslag voor 
een afwikkelingsplan en geeft de aanzet voor de afwik-
kelingsstrategie. Het fase 2‑afwikkelingsplan is een veel 
belangrijker document waarin, naast een strategische 
analyse van de bankgroep, een afwikkelingsstrategie 
wordt vastgelegd, de operationele continuïteit van de 
groep in afwikkeling en communicatiemiddelen worden 
behandeld en een aantal obstakels voor de tenuitvoer-
legging van het afwikkelingsplan worden vastgesteld. 
Dit plan voldoet echter nog niet aan alle vereisten van 
de BRRD. Er wordt met name geen MREL vastgelegd, 
en niet alle belangrijke obstakels voor de afwikkelbaar-
heid worden geïdentificeerd. De volgende stappen in 
de ontwikkeling zullen in de komende maanden nader 
worden bepaald door de GAR.

De afwikkelingsplannen van de GAR worden ontwikkeld 
door interne afwikkelingsteams die bestaan uit leden 
van de GAR en vertegenwoordigers van nationale afwik-
kelingsautoriteiten. In 2016 heeft de Bank als nationale 
afwikkelingsautoriteit meegewerkt aan de ontwikkeling 
van drie fase 2‑afwikkelingsplannen voor in België ge-
vestigde belangrijke kredietinstellingen, alsook aan de 
ontwikkeling van overgangsafwikkelingsplannen voor 
de twee andere in België gevestigde belangrijke krediet-
instellingen. Daarnaast heeft de Bank ook bijgedragen 
aan de ontwikkeling van de afwikkelingsplannen van 
acht belangrijke bankgroepen die in België een dochter-
onderneming hebben.

Een cruciaal element van de afwikkelingsplannen is de 
vaststelling van het MREL. Noch de Bank, noch de GAR 
hebben in 2016 het bedrag van dit vereiste vastgelegd 
in het kader van de ontwikkeling van fase 2‑afwik-
kelingsplannen of overgangsafwikkelingsplannen. De 
GAR heeft echter een informatief geconsolideerd 
streefniveau meegedeeld aan alle groepen waarvoor 
een fase 2‑ontwikkelingsfase is ontwikkeld, zonder dat 
dit niveau een dwingend, uitvoerbaar en betwistbaar 
vereiste vormt. Het niveau dat aan elk van de groepen 
is meegedeeld, vloeit voort uit de automatische toepas-
sing van een gedelegeerde verordening van de EC van 
23 mei 2016 (1).

Financiering van de afwikkeling

De BRRD bepaalt dat in elke lidstaat een nationaal afwik-
kelingsfonds moet worden opgericht. Dit fonds wordt ge-
financierd door de inning van bijdragen bij kredietinstel-
lingen en beleggingsondernemingen. Het moet uiterlijk 
op 31 december 2024 een streefniveau van minstens 1 % 
van het totale bedrag van de gedekte deposito’s halen.

Krachtens de GAM‑verordening werd op 1  januari 2016 
het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (GAF) opge-
richt binnen de bankenunie. Het GAF vervangt de natio-
nale afwikkelingsfondsen voor de kredietinstellingen en 
de beleggingsondernemingen die onder deze verordening 
vallen. Het fonds dient binnen een termijn van 8  jaar te 
worden aangelegd. Het streefniveau van het GAF is vast-
gesteld 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. Volgens 
de GAR zal het streefniveau van het GAF € 55  miljard 
bedragen in 2023.

De GAR bepaalt het jaarlijks streefniveau van het GAF en 
berekent de bijdragen voor elke instelling. De nationale 
afwikkelingsautoriteiten werken in elke fase van het proces 
samen met de GAR. Meer in het bijzonder verzamelen zij 
uiterlijk op 31  januari van elk jaar de gegevens die nodig 
zijn voor de berekening en stellen zij de instellingen uiterlijk 
op 1 mei in kennis van de bedragen van de bijdragen die 
ze verschuldigd zijn.

De methode voor de berekening van de bijdragen aan 
het GAF is vastgelegd in een gedelegeerde verorde-
ning van de EC (2). De kleinere instellingen betalen een 
forfaitaire bijdrage. Voor de bijdragen van de grotere 
instellingen wordt een aan de risico’s aangepaste bere-
keningsmethode gehanteerd. Krachtens de intergouver-
nementele overeenkomst betreffende de overdracht en 
mutualisatie van de bijdragen aan het GAF wordt een 
achtste van de in 2015 door de nationale afwikkelings-
autoriteiten geïnde bijdragen, jaarlijks van de te betalen 
bedragen afgetrokken.

In  2016 heeft de GAR bij de bijdrageplichtige Belgische 
instellingen een bedrag van € 277,6 miljoen geïnd, terwijl 
er in 2015 € 234,8 miljoen werd verzameld. De instellin-
gen mochten 15 % van hun bijdrage betalen in de vorm 
van een ‘onherroepelijke betalingstoezegging’ die gedekt 

(1) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016 / 1450 van de Commissie van 23 mei 2016 
tot aanvulling van Richtlijn 2014 / 59 / EU van het Europees Parlement en de 
Raad wat betreft technische reguleringsnormen tot specificatie van de criteria 
betreffende de methodologie voor het vaststellen van het minimumvereiste voor 
eigen vermogen en in aanmerking komende passiva.

(2) 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 
wat de vooraf te betalen bijdragen aan afwikkelingsfinancieringsregelingen betreft.
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is door een termijndeposito. In totaal heeft het GAF reeds 
€ 10,7 miljard verzameld bij de instellingen die onder de 
toepassing van de GAM‑verordening vallen.

Voor de ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn 
aan het GAF, d.w.z. de in België gevestigde bijkantoren 
van kredietinstellingen of beleggingsondernemingen die 
onder een derde land ressorteren evenals beursvennoot-
schappen naar Belgisch recht die niet vallen onder het 
toezicht op geconsolideerde basis op de moederonder-
neming dat door de ECB wordt uitgeoefend, voorziet de 
wet van 27 juni 2016 in de oprichting van een nationaal 
afwikkelingsfonds dat gefinancierd wordt door de inning 
van jaarlijkse bijdragen. De wet bepaalt dat de bijdrage en 
de betalingswijze ervan moeten worden vastgesteld door 
het Afwikkelingscollege van de Bank en dat het nationaal 
afwikkelingsfonds de bijdragen int. De methodologie 
voor de berekening kan worden vastgelegd bij koninklijk 
besluit genomen op advies van het Afwikkelingscollege. 
In  2016 heeft het Afwikkelingscollege een circulaire 
goedgekeurd waarin de berekeningswijze wordt bepaald 
die voor dit boekjaar werd toegepast en het nationaal 
afwikkelingsfonds geïnformeerd over het bedrag van de 
bijdragen verschuldigd door de ondernemingen die niet 
bijdrageplichtig zijn aan het GAF. Het jaarlijkse streefni-
veau voor 2016 bedraagt iets minder dan € 400.000.

2. Verzekeringsondernemingen

2.1 Regelgevingskader

Voor de verzekerings‑ en herverzekeringsondernemingen 
bestaat er geen regeling die gelijkwaardig is aan die van 
de BRRD. De Solvabiliteit II‑wet bevat echter maatregelen 
die te vergelijken zijn met herstelmaatregelen. Het gaat 
om preventieve maatregelen (zoals de opstelling van een 
herstelplan), herstelmaatregelen (zoals de oplegging van 
een saneringsplan of van een plan inzake financiering 
op korte termijn), uitzonderingsmaatregelen (zoals de 
aanstelling van een speciaal commissaris), de schrapping 
of de herroeping van de vergunning, dwangsommen of 
dwangmaatregelen.

Wat de afwikkeling betreft, voorziet de Solvabiliteit II‑
wet niet in een afwikkelingsregeling in de strikte zin van 
het woord (regeling die een alternatief vormt voor het 
faillissement), behalve indien de Koning onder bepaalde 
voorwaarden maatregelen vaststelt ter vrijwaring van het 
financiële stelsel.

Desalniettemin werden er in  2016 besprekingen ge-
voerd – waaraan de Bank heeft deelgenomen – op 

internationaal niveau, binnen de Internationale Vereniging 
van Verzekeringstoezichthouders (International Association 
of Insurance Supervisors, IAIS), en op Europees niveau, 
binnen de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en 
Bedrijfspensioenen (European Insurance and Occupational 
Pensions Authority, EIOPA), om in de verzekeringssector 
de ontwikkeling te stimuleren van een geharmoniseerd 
kader dat zowel aspecten met betrekking tot het herstel 
als afwikkeling bestrijkt.

2.2 tenuitvoerlegging

Hoewel alle verzekeringsondernemingen op de Belgische 
markt voldeden aan de vereisten van de wet van 9 juli 1975, 
werden sommige onder hen geconfronteerd met normen 
die zij moeilijk konden naleven, hetzij door hun specifiek 
risicoprofiel, hetzij omdat ze onvoldoende voorbereid wa-
ren (verkeerde interpretatie van sommige bepalingen) op 
de toepassing van de nieuwe regeling Solvabiliteit II, hetzij 
omdat ze meer dan andere ondernemingen te lijden had-
den onder de gevolgen van de lagerenteomgeving. In dat 
kader legde de Bank in 2016 aan 4 verzekeringsonderne-
mingen een herstelplan op, waarvan de uitvoering wordt 
gemonitord door de Bank.

Voor het overige blijft de Bank – als prudentieel toezicht-
houder van een grote verzekeringsonderneming naar 
Belgisch recht die deel uitmaakt van een groep die is 
aangemerkt als mondiaal systeemrelevante verzekeraar 
(Globally Systemically Important Insurer, G‑SII) – deelne-
men aan de werkzaamheden van een ‘Crisis Management 
Group’ (CMG). De voornaamste activiteiten die deze 
CMG in 2016 heeft verricht zijn de volgende : (i) de onder-
tekening van een samenwerkingsakkoord om de taken en 
verantwoordelijkheden vast te leggen en de samenwer-
king tussen de leden van het CMG te regelen, (ii) de vali-
dering van het ‘Systemic Risk Management Plan’, waarin 
wordt aangegeven waarom de betrokken groep als G‑SII 
wordt beschouwd en hoe de groep die systeemrisico’s 
beheert, (iii) de validering van van het groepsherstelpan 
van 2016 en van het ‘Liquidity Risk Management Plan’ en 
(iv) de opstelling van een eerste ontwerp van groepsafwik-
kelingsplan, dat wel een afwikkelingsstrategie maar geen 
bepalingen omtrent afwikkelingsbeoordeling (suitability 
assessment) bevat.

3. Financiëlemarktinfrastructuren

In 2015 publiceerde de Bank een circulaire over de ver-
eisten voor herstelplannen van financiëlemarktinfrastruc-
turen (FMI’s). Deze circulaire was gebaseerd op de reeds 
door de Bank uitgebrachte circulaire over herstelplannen 
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voor banken, en op de richtlijnen over herstelplannen van 
FMI’s die door het Committee on Payments and Market 
Infrastructures – International Organisation of Securities 
Commissions (CPMI‑IOSCO) in oktober 2014 gepubliceerd 
werden. De belangrijkste verschillen met de herstelplannen 
voor banken betreffen de modules ‘governance’ en ‘stra-
tegische analyse’. Verder werden in de circulaire 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 herstel-
plan van een grensoverschrijdende marktinfrastructuur te 
delen met andere belanghebbende autoriteiten.

Tijdens het verslagjaar werd een herziene versie van de cir-
culaire gepubliceerd, die rekening hield met de sindsdien 
door EBA opgestelde richtlijnen over herstelplanindicato-
ren. Een herstelplanindicator is een drempelwaarde die 
aangeeft wanneer de FMI moet nagaan of een in het her-
stelplan voorziene hersteloptie moet worden uitgevoerd. 
Het herstelplan dient indicatoren m.b.t. kapitaal, liquidi-
teit, rendabiliteit en de kwaliteit van de activa te bevatten. 
Aangezien niet alle door de EBA opgelegde indicatoren 
relevant zijn voor het bedrijfsmodel van FMI’s, moeten 
FMI’s de indicatoren die niet relevant zijn vervangen.

De Bank analyseerde tijdens het verslagjaar het herstel-
plan van Euroclear Bank. Aangezien de herziene versie 
van de circulaire op dat moment nog niet gepubliceerd 
was, werd bij de analyse rekening gehouden met de 
EBA‑richtlijnen over herstelplanindicatoren die reeds van 
toepassing waren.

Ook werd in 2016 veel aandacht besteed aan het afwikke-
lingsplan van The Bank of New york SA / NV en vooral aan 
de impact van de maatregelen om de afwikkelbaarheid 
te verbeteren (zie Hoofdstuk E van het deel ‘Prudentiële 
regelgeving en prudentieel toezicht’ van dit Verslag).

De Bank neemt verder ook deel aan internationale 
gesprekken over herstel‑ en afwikkelingsplannen van 
centrale tegenpartijen (central counterparties, CCP’s). De 
EC bracht op 28  november  2016 een voorstel uit over 
het herstel en de afwikkeling van centrale tegenpartijen. 
Het voorstel heeft tot doel (i) de continuïteit van de kri-
tieke functies van centrale tegenpartijen te garanderen 
in zeer ernstige financiële stresssituaties, (ii) de financiële 
stabiliteit te verzekeren en (iii) staatssteun te vermijden. 
Bijkomende internationale richtlijnen hieromtrent worden 
verwacht in de loop van 2017. 
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