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FSAP : BEOORDELING VAN DE BELGISCHE  

 ❙ FINANCIëLE SECTOR EN AANBEVELINGEN VAN HET IMF ❙
    

Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht

A.    FSAP : beoordeling van de 
Belgische financiële sector en 
aanbevelingen van het IMF

In 2017 heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) een 
doorlichting gemaakt van de Belgische financiële sector 
en van de Belgische financiële regelgeving. Dit Financial 
Sector Assessment Program of ’FSAP’ is voor landen met 
een systeemrelevante financiële sector zoals België een 
vijfjaarlijkse oefening. De laatste keer dat België werd 
doorgelicht, was in 2012‑2013.

Deze doorlichting maakt deel uit van de toezichtstaak van 
het IMF, net zoals zijn Artikel IV‑werkbezoeken, tijdens 
welke het Fonds een uitgebreide analyse uitvoert van het 
sociaaleconomisch beleid van de lidstaat in kwestie. In een 
FSAP analyseert het IMF de financiële sector uitgaande 
van drie hoofdthema’s.

Ten eerste wordt de weerbaarheid van de financiële 
sector beoordeeld, waarbij het IMF de systeemrisico’s en 
de bronnen van mogelijke financiële besmetting (conta-
gion) tussen verschillende componenten van de financiële 
sector probeert te identificeren. Een centraal instrument 
waarmee het IMF de weerbaarheid van de financiële 
sector kan nagaan, is de zogenaamde stresstest. Daarbij 
beoordeelt het IMF de invloed van extreme macro‑eco-
nomische schokken op de portefeuille van bijvoorbeeld 
banken en verzekeringsondernemingen.

Ten tweede controleert het IMF ook de kwaliteit van 
het toezichtskader. Enerzijds onderzoekt het Fonds het 
kader voor microprudentieel toezicht, waarbij de Bazelse 
Core Principles for Effective Banking Supervision en 
de Insurance Core Principles als standaard fungeren. 
Gelet op het belang van de financiële conglomeraten 
in de Belgische financiële sector nam het IMF in  2017 
ook het toezicht op deze bankverzekeringsgroepen 
onder de loep. Dat deed het Fonds aan de hand van de 

Principles for the Supervision of Financial Conglomerates. 
Anderzijds was een groot deel van de opdracht gewijd 
aan het macroprudentieel toezicht, dat sinds de finan-
ciële crisis een integraal onderdeel van het prudentieel 
toezicht vormt. Voor België was het FSAP van 2017 de 
eerste gelegenheid om een IMF‑doorlichting te verkrij-
gen van het nog jong macroprudentieel beleid van de 
Nationale Bank, waaronder de initiatieven die de Bank 
genomen heeft in de residentiële vastgoedsector. Tijdens 
deze opdracht heeft het IMF ook aandacht besteed 
aan de wijze waarop de Bank het oversight op SWIFT (1)

uitoefent.

Ten derde spitst een FSAP zich ook toe op het crisisbe-
heerarsenaal, dat wil zeggen het geheel van instrumenten 
waarover een lidstaat beschikt om financiële crises te 
voorkomen en te bestrijden. Daartoe voert het IMF niet 
alleen gesprekken met de toezichthouder, maar ook met 
de andere actoren van het crisisbeheer zoals de afwik-
kelingsautoriteit (in België het binnen de Bank opgerichte 
Afwikkelingscollege) en het depositogarantiemechanisme 
(in België het Garantiefonds voor Financiële Diensten).

Een FSAP omvat doorgaans verschillende werkbezoeken. 
Zo bestond het bezoek van het IMF aan België in 2017 uit 
een kort voorbereidend werkbezoek en uit twee inhoude-
lijke werkbezoeken, die elk twee weken duurden.

Tijdens deze werkbezoeken hebben verscheidene IMF‑
experts gesprekken gevoerd met de Bank, de Autoriteit 
voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and 

(1) SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) is een in 
België gevestigde coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
die gespecialiseerd is in de uitwisseling van financiële berichten tussen financiële 
instellingen en financiëlemarktinfrastructuren.
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Markets Authority, FSMA), de Federale Overheidsdienst 
Financiën, het kabinet Financiën, de voormelde ac-
toren van het crisisbeheer en een brede waaier aan 
marktdeelnemers.

Daarnaast heeft het IMF ook bijeenkomsten gehouden met 
de Europese Centrale Bank (ECB) en de Gemeenschappelijke 
Afwikkelingsraad (GAR), de autoriteit die bevoegd is voor 
de afwikkeling van de belangrijkste banken van het eu-
rogebied. Met de inwerkingtreding van de eerste en de 
tweede pijler van de bankenunie werd het toezichts‑ en 
afwikkelingskader immers in grote mate geëuropeaniseerd. 
Het toezicht op en de afwikkeling van kredietinstellingen 
die als belangrijk worden beschouwd (significant instituti-
ons, SI’s) zijn nu bevoegdheden van de ECB en de GAR in 
het kader van het gemeenschappelijk toezichts‑ en afwik-
kelingsmechanisme. Het verdient vermelding dat er parallel 
met het Belgisch FSAP ook een FSAP voor het eurogebied 
als geheel loopt. Deze oefening is van groot belang, gelet 
op de bankenunie en op het hoofdzakelijk Europees ka-
rakter van de financiële regelgeving in de Europese Unie.

De Belgische FSAP‑opdracht werd voorbereid aan de hand 
van vragenlijsten die vooraf beantwoord werden door de 
Bank, de ECB, de FSMA en de FOD Financiën. Deze schrif-
telijke methode stelt het IMF in staat om vanop afstand 
een eerste zicht te krijgen op mogelijke kwetsbaarheden 
in de financiële sector en op de kwaliteit van het regelge-
vend en prudentieel kader.

Na afloop van een FSAP‑opdracht publiceert het IMF zijn 
aanbevelingen. Het Fonds geeft daarbij aan voor wie deze 

aanbevelingen bestemd zijn (bijvoorbeeld de Bank, de fe-
derale regering, de ECB) en binnen welke tijdshorizon zij 
gerealiseerd dienen te worden. Deze aanbevelingen zijn 
niet bindend maar hebben een groot gewicht. Zo werd het 
merendeel van de aanbevelingen van het FSAP van 2012‑
2013  inzake bankentoezicht omgezet in de bankwet (1) en 
in de wet van 25 april 2014 tot invoering van mechanismen 
voor een macroprudentieel beleid (2). Men denke daarbij met 
name aan de toekenning van het mandaat van macropru-
dentiële autoriteit en afwikkelingsautoriteit aan de Bank, 
de instelling van een voorrecht bij faillissement voor retail-
deposito’s en de vereiste om strategische beslissingen van 
kredietinstellingen voorafgaandelijk ter goedkeuring voor te 
leggen aan de toezichthouder. Sinds het vorig FSAP zijn het 
toezichtskader en de prudentiële regelgeving dus grondig 
gewijzigd. Uit het FSAP van 2017 zal blijken waar België op 
het goede spoor zit, en waar ruimte is voor verbetering.

Verwacht wordt dat deze aanbevelingen in maart  2018 
zullen worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
van het IMF. Ze zullen worden opgenomen in een 
Financial System Stability Assessment (FSSA), met bij-
gaande technische nota’s die de nadruk leggen op speci-
fieke onderwerpen. Verwacht kan ook worden dat deze 
aanbevelingen in de komende jaren mee de agenda van 
de toezichthouders en de regelgever zullen beïnvloeden. 
Het volgend FSAP staat gepland voor 2022.

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

(2) Wet van 25 april 2014 tot invoering van mechanismen voor een macroprudentieel 
beleid en tot vaststelling van de specifieke taken van de Nationale Bank  
van België.
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