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d.    Banken en beursvennootschappen

In 2017 besteedde het SSM, in een nog steeds lagerenteomgeving, bijzondere aandacht aan het toezicht op de rentabiliteit 
van de kredietinstellingen en op hun gevoeligheid voor renteschommelingen, met name op basis van specifiek daarvoor 
ontwikkelde stresstests. De resultaten van deze tests werden ook gebruikt bij de jaarlijkse risicobeoordeling en kwantificering 
van het benodigd kapitaal en de benodigde liquiditeit (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Het SSM werkte 
ook zijn richtsnoeren inzake het beheer van probleemleningen af. Daarnaast werd er prioritaire aandacht besteed aan de 
tenuitvoerlegging van de boekhoudnorm IFRS 9 en aan de uitbesteding van verschillende bankdiensten. Tot slot publiceerde 
het SSM zijn specifieke verwachtingen voor de kwaliteit van het intern proces voor de beoordeling van de toereikendheid 
van het kapitaal (ICAAP) en van de liquiditeit (ILAAP). Hierin werd benadrukt dat de praktijken van de kredietinstellingen ter 
zake moeten worden verbeterd. Via de Joint Supervisory Teams was de Bank betrokken bij al deze activiteiten.

Op  nationaal  niveau  ging  via  horizontale  analyses  bijzondere  aandacht  uit  naar  de  rente-  en  marktrisico’s  en  naar  de 
bedrijfsmodellen van de Belgische banken. De Bank zag ook toe op de tenuitvoerlegging van de structurele hervormingen, die tot 
doel hebben bepaalde handelsactiviteiten te verbieden of te beperken. Ten slotte nam de Bank nota en verzekerde ze de follow-
up van de aanbevelingen die werden geformuleerd in het kader van de Optimacommissie en de commissie Panama Papers.

Op het gebied van de internationale bancaire regelgeving vonden er zowel op mondiaal niveau ontwikkelingen plaats, 
met de afwerking van de zogenaamde Bazel III-regelgeving door het Bazels Comité voor Bankentoezicht, als op Europees 
niveau, met de voortzetting van de onderhandelingen over de bijwerking van de Europese bancaire  regelgeving. Op 
nationaal niveau paste de Bank haar reglement over de aan nationale toezichthoudende autoriteiten toegekende opties 
en discreties aan. Andere verduidelijkingen werden aangebracht in het kader van de besprekingen over de verdeling van 
de bevoegdheden tussen de ECB en de nationale toezichthoudende autoriteiten.

1. Cartografie van de sector en 
operationele aspecten

1.1 Populatie en classificatie van de Belgische 
banken volgens de SSM‑criteria

Eind  2017 telde de populatie van de Belgische banken 
104 instellingen. Terwijl het aantal kredietinstellingen naar 
Belgisch recht stabiel bleef, nam het aantal bijkantoren 
van kredietinstellingen die ressorteren onder het recht van 
een andere lidstaat van de EER (Europese Economische 
Ruimte) met vier eenheden af.

Zoals toegelicht in het Verslag van 2016 (zie paragraaf 
C.1 van het deel ’Prudentiële regelgeving en prudentieel 
beleid’) oefent de ECB via het SSM rechtstreeks toezicht 

uit op alle instellingen van het eurogebied die als be-
langrijk worden beschouwd (significant institutions, 
SI’s), en wordt zij hierin bijgestaan door de nationale 
toezichthoudende autoriteiten. Deze nationale toe-
zichthoudende autoriteiten blijven rechtstreeks toezicht 
uitoefenen op de minder belangrijke instellingen (less 
significant institutions, LSI’s), met weliswaar de moge-
lijkheid voor de ECB om direct toezicht uit te oefenen 
op deze instellingen wanneer dat nodig is voor de con-
sistente toepassing van haar toezichtsnormen.

Wat de SI’s betreft, neemt de NBB deel aan 15 gemeen-
schappelijke toezichtteams onder de leiding van de ECB 
(joint supervisory teams, JST’s) die toezicht uitoefenen op 
belangrijke Belgische instellingen of groepen van belang-
rijke Belgische instellingen, zowel Belgische banken met 
een Belgische moeder als in België gevestigde dochters 
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van een niet‑Belgische moeder die ressorteert onder het 
SSM, als in België gevestigde banken met een niet‑Bel-
gische moeder die niet ressorteert onder het SSM, noch 
onder het recht van een lidstaat van de EER. De groep 
van Belgische LSI’s telt 16 banken (exclusief de financiële 
holdings en dienstengroepen).

1.2 Operationele aspecten

Inspecties

De sinds  2015 opgetekende toename van het aantal 
inspecties ter plaatse in de banksector heeft zich in 2017 
voortgezet. De meeste van deze inspecties werden 
uitgevoerd bij SI’s. Overeenkomstig de door het SSM 
vastgestelde toezichtprioriteiten hadden de inspecties 
hoofdzakelijk betrekking op de financiële risico’s die door 
de banken worden gelopen, en op de organisatie van 
hun controlefuncties. De in het kader van het SSM uitge-
voerde inspecties worden steeds vaker toevertrouwd aan 
gemengde teams die bestaan uit inspecteurs van verschil-
lende toezichthoudende autoriteiten die deel uitmaken 
van het SSM.

 

Tabel 23 VERLOOP VAN HET AANTAL ONDER TOEZICHT 
STAANDE INSTELLINGEN

(eindeperiodegegevens)

2016
 

2017
 

Kredietinstellingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 104

Naar Belgisch recht  . . . . . . . . . . . . . . . . 34 34

Bijkantoren die ressorteren onder het  
recht van een lidstaat van de EER  . . . . 50 46

Bijkantoren die ressorteren onder het  
recht van een staat die geen lid is  
van de EER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 8

Financiële holdings  . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 5

Financiële dienstengroepen  . . . . . . . . . . 4 5

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

Beleggingsondernemingen  . . . . . . . . . . . . 33 32

Naar Belgisch recht  . . . . . . . . . . . . . . . . 20 19

Bijkantoren die ressorteren onder het  
recht van een lidstaat van de EER  . . . . 11 11

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

 

Bron :  NBB.
(1) Gespecialiseerde dochters van kredietinstellingen en kredietinstellingen die 

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

 

 

Tabel 24 OPSPLITSING VAN DE BELGISCHE BANKEN VOLGENS DE CLASSIFICATIECRITERIA VAN HET SSM

Belangrijke instellingen (SI’s)

Met Belgische moeder

Argenta

AXA Bank Belgium

Belfius

Degroof Petercam

Dexia (financiële holding)

KBC Groep – KBC Bank, CBC

Met een niet‑Belgische moeder  
die ressorteert onder het SSM

BNP Paribas Fortis, bpost bank

CMNE Groep – Beobank, Banque Transatlantique Belgium

ING Groep (ING Belgium, Record Bank)

Banca Monte Paschi Belgio

MeDirect Bank

Puilaetco Dewaay Private Bankers

Santander Consumer Bank

Société Générale Private Banking

Met een niet‑Belgische moeder die niet ressorteert onder 
het SSM, noch onder het recht van een lidstaat van de EER

Bank of New York Mellon

Minder belangrijke instellingen (LSI’s)

Anbang Groep – Bank Nagelmackers

Byblos Bank Europe

CPH

Crelan Groep (Crelan, Europabank)

Datex Groep – CKV

Dierickx-Leys

ENI

Euroclear

Finaxis Groep –  
ABK, Delen Private Bank, Bank J. Van Breda & C°

Shizuoka Bank

United Taiwan Bank

Van de Put & C°

VDK Spaarbank

 

Bron :  NBB.
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Voor de aangelegenheden die niet tot de bevoegdheid 
van de ECB behoren, werden inspecties verricht bij alle in-
stellingen die onder het prudentieel toezicht van de Bank 
staan. De nadruk werd met name gelegd op de voorko-
ming van het witwassen van geld en de financiering van 
terrorisme.

Interne modellen

Het TRIM‑project (Targeted Review of Internal Models) 
strekt ertoe de geloofwaardigheid te versterken en de 
geschiktheid en de relevantie te bevestigen van de in-
terne modellen die door de SI’s worden gebruikt om de 
eigenvermogensvereisten te berekenen. Dit project heeft 
met name tot doel de overeenstemming van de interne 
modellen met de reglementaire normen te controleren, de 
toezichtspraktijken binnen het SSM te harmoniseren en 
de ongegronde variabiliteit van de risicogewogen activa 
te verminderen.

De eerste bezoeken ter plaatse in het kader van de TRIM 
vonden plaats in 2017. Deze eerste reeks bezoeken had 
betrekking op de modellen voor de berekening van het 
kredietrisico voor de retailcliënten en de kmo’s en op de 
modellen voor de berekening van het marktrisico. Er wer-
den in 2017 acht bezoeken afgelegd in België.

Dankzij de voorbereidende werkzaamheden in 2016 kon-
den deze bezoeken steunen op een gemeenschappelijke 
methodologie en eenvormige inspectietechnieken, die een 
beschrijving omvatten van de werkzaamheden die ter 
plaatse moeten worden uitgevoerd door elk inspectieteam. 
Door gemeenschappelijke methodologieën en technieken 
toe te passen, kunnen bovendien de resultaten van elk 
bezoek in het SSM worden vergeleken. Het SSM heeft een 
’gids voor de TRIM’ opgesteld waarin de verwachtingen 
van de toezichthoudende autoriteiten worden verduidelijkt 
en een gemeenschappelijke interpretatie van de regelge-
ving binnen het SSM wordt vastgelegd. Deze stap was 
noodzakelijk om één van de doelstellingen van de TRIM te 
verwezenlijken, namelijk de harmonisatie van de toezichts-
praktijken. Aldus zal de kwaliteit van de modellen en van 
de hypothesen van de modellen dankzij de gids op een 
meer geharmoniseerde wijze kunnen worden beoordeeld.

Een tweede reeks bezoeken zal in 2018 en 2019 plaats-
vinden. De bezoeken inzake de modellen voor de bere-
kening van het marktrisico zullen worden afgerond, en 
de nieuwe bezoeken zullen betrekking hebben op de 
modellen die door de SI’s worden gebruikt voor de be-
rekening van het kredietrisico van de portefeuilles die in 
het verleden een gering aantal wanbetalingen bevatten 
(ondernemingen, financiële instellingen, gespecialiseerde 
financiering).

Belgische structurele hervormingen

De Bank is de bevoegde autoriteit voor de naleving van 
de bepalingen inzake de beperking van de handelsactivi-
teiten van kredietinstellingen (ook wel ’structurele hervor-
mingen’ genoemd). De bankwet en het reglement van de 
Bank van 1 april 2014 (1) omkaderen de regelgeving inzake 
structurele hervormingen en stellen een principieel verbod 
in op handel voor eigen rekening, met evenwel diverse 
mogelijkheden tot afwijking. De structurele hervormings-
maatregelen zijn niet op Europees niveau gereguleerd en 
vallen derhalve onder het toezicht van de Bank. Inmiddels 
heeft de Europese Commissie beslist haar voorstel om 
een Europese regelgeving ter zake in te voeren, in te trek-
ken. Naast België beschikken onder meer ook Duitsland, 
Frankrijk en Groot‑Brittannië op heden over een natio-
nale wetgeving inzake structurele hervormingen in de 
banksector.

De Belgische bankwet verbiedt dat kredietinstellingen 
naar Belgisch recht die deposito’s aantrekken of schuld-
instrumenten uitgeven die gedekt zijn door de Belgische 
depositobeschermingsregeling, handelsactiviteiten voor 
eigen rekening of bepaalde handelsactiviteiten met een 
zeer hoog risico uitoefenen. Vijf categorieën van han-
delsactiviteiten zijn echter nog toegelaten. Het verlenen 
aan cliënten van beleggings‑ en nevendiensten, inclusief 
diensten voor afdekking, en het op basis van een con-
tractuele verplichting onderhouden van een liquide markt 
via het continu noteren van bied‑ en laatprijzen voor een 
bepaald type van effect of financieel instrument, vormen 
de eerste twee toegelaten handelsactiviteiten. Er geldt 
evenmin een verbod op handelsverrichtingen die ofwel 
een effectieve economische afdekking behelzen van de 
verschillende risico’s die inherent zijn aan de balans van 
een financiële instelling, of die verbonden zijn aan een 
gezond beheer van de liquiditeiten of, tot slot, die voort-
vloeien uit strategische beslissingen met betrekking tot 
het beheer van een duurzame en liquide beleggingspor-
tefeuille van de betrokken instelling, op voorwaarde dat 
al deze handelsverrichtingen voldoen aan welomschreven 
criteria en normen.

Voor de toegelaten handelsactiviteiten gelden zowel 
kwantitatieve als kwalitatieve vereisten. Aan de finan-
ciële instellingen wordt een ontradende kapitaaltoeslag 
opgelegd ingeval de toegelaten handelsactiviteiten één 
van de in het reglement vermelde kwantitatieve drempels 
overschrijden. Deze materialiteitsdrempels omvatten een 
eerste, op volume gebaseerde drempel waarbij de som 
van de handelsactiva niet groter mag zijn dan 15 % van 

(1) Reglement van de Nationale Bank van België van 1 april 2014 betreffende de 
handelsactiviteiten voor eigen rekening. 
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de totale activa, en een tweede, risicogebaseerde drem-
pel waarbij de som van de eigenvermogensvereisten voor 
marktrisico niet groter mag zijn dan 10 % van de totale 
eigenvermogensvereisten.

Om de opvolging te verzekeren van de toepassing van de 
regelgeving inzake structurele hervormingen in de Belgische 
banksector, voert de Bank sinds 2015 horizontale analyses 
uit op basis van kwantitatieve en kwalitatieve rapporte-
ringstabellen. Daarnaast heeft de Bank in de loop van 2017 
een aantal inspecties ter plaatse uitgevoerd om de naleving 
van de Belgische wetgeving te controleren. Door de rap-
porteringsverplichting te combineren met gerichte ad‑hoc 
inspecties kan de toezichthouder de algemene naleving van 
de regelgeving inzake structurele hervormingen beoordelen.

Aan de hand van de gegevens van de kwantitatieve 
rapportering kon een daling worden opgetekend van 
de toegelaten handelsactiviteiten onder impuls van de 
regelgeving inzake structurele hervormingen maar ook 
door bijvoorbeeld de beperkingen veroorzaakt door de 
hefboomratio. Als gevolg van deze hefboomratio nemen 
instellingen maatregelen om de derivatenportefeuilles 
te beperken, maken ze gebruik van bilaterale netting 
of wikkelen ze bestaande derivatentransacties af via 
een centrale tegenpartij. Al deze maatregelen hebben 
bijgedragen tot een vermindering van de risico’s voor de 
Belgische banksector.

De in het reglement gespecificeerde materialiteitsdrem-
pels vormen echter geen beperking voor de handelsacti-
viteiten van de Belgische banken. Uit de kwartaalrappor-
tering blijkt dat de op volume gebaseerde ratio significant 

is afgenomen sinds  2014. Alle instellingen voldoen aan 
de toegelaten drempel van 15 % met een zeer grote 
veiligheidsmarge. De derivatenpositie is een belangrijke 
determinant voor de op volume gebaseerde ratio. Het 
bedrag van de voor handelsdoeleinden aangehouden 
derivaten nam af op de actief‑ en passiefzijde van de ba-
lans van elke rapporterende instelling tijdens de periode 
van eind  2014 tot eind  2016. Voor de risicogebaseerde 
ratio wordt eveneens gemiddeld een neerwaarts verloop 
opgetekend sinds 2014. Ook hier voldoen alle instellingen 
aan de toegelaten drempel van 10 % met een zeer grote 
veiligheidsmarge.

Hoewel het regelgevingskader tot doel heeft te voorko-
men dat financiële instellingen hun handelsactiviteiten 
opbouwen naar de ongewenst hoge niveaus van vóór 
de financiële crisis en daardoor bepaalde risico’s accu-
muleren, beoogt het reglement tevens voldoende ruimte 
te geven voor de handelsactiviteiten die nodig zijn ter 
ondersteuning van de economie en het eigen beheer van 
de instelling (ALM en liquiditeitsbeheer).

Commissies Optima en Panama Papers

Het Belgisch Parlement stelde op 7  juli  2016 een parle-
mentaire commissie in die werd belast met het onderzoek 
naar de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en 
de eventuele belangenvermenging tussen Optima Groep 
en haar componenten enerzijds en de overheid ander-
zijds. In het verslag van de onderzoekscommissie, dat op 
28  juni 2017 werd uitgebracht, komen achtereenvolgens 
de volgende elementen aan bod : het bedrijfsmodel en de 
beleidsvoering van Optima Bank, de rol van de financiële 
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toezichthouders, de beoordeling van de wetgeving en van 
de instrumenten voor financieel toezicht, de relatie tussen 
Optima Bank en de andere vennootschappen van Optima 
Groep, de band tussen Optima Bank en de overheidsinstan-
ties en, tot slot, het onderzoek naar fiscale fraude en, in 
het bijzonder, fraude‑ en witwasmechanismen. Belangrijk 
gegeven bij de opzet en de organisatie van haar werkzaam-
heden was dat de commissie rekening diende te houden 
met het feit dat een aantal elementen van het dossier deel 
uitmaakten van een lopend gerechtelijk onderzoek.

De onderzoekscommissie kon voor haar werkzaamheden 
onder meer steunen op de databank die de Bank haar ter 
beschikking stelde in een dataroom die geopend was van 
september 2016 tot eind juni 2017, en die alle stukken 
van het administratief dossier van de Bank bevatte. De 
Bank gaf eveneens omstandig en schriftelijk antwoord op 
alle vragen om toelichting en documentatie.

In haar analyse van de rol van de Bank analyseerde de on-
derzoekscommissie het optreden van de Bank in het licht 
van de informatie en de toezichtinstrumenten waarover 
deze laatste beschikte op het ogenblik dat zij haar keuzes 
moest maken en beslissingen moest nemen ten aanzien 
van Optima. De commissie bevestigde ook het standpunt 
dat de toegang tot de financiële markt niet in die mate 
dient te worden aangescherpt dat de instapdrempels 
nieuwe, in de regel kleinere instellingen met specifieke 
bedrijfsmodellen uitsluiten. Een dergelijke benadering zou 
vooral gunstig zijn voor de bestaande, grotere financiële 
instellingen, die verder zouden groeien en zo het systeem-
risico binnen de financiële sector nog zouden kunnen 
doen toenemen. Bij haar beoordeling van de rol van de 
toezichthouders ging de commissie overigens niet uit van 
de veronderstelling dat het prudentieel toezicht a priori 
zou zijn gericht op het voorkomen van elk faillissement 
van een financiële instelling, wat de zogenaamde moral 
hazard zou bevorderen. En inderdaad, wanneer de toe-
zichthouders een ’zero failure’‑beleid zouden hanteren, 
dan zouden banken immers een verkeerd signaal kun-
nen krijgen in die zin dat ze zouden kunnen aannemen 
dat hun faillissement steeds zal worden voorkomen door 
een ingrijpen van de toezichthouders en / of van de over-
heid, ongeacht de risico’s die zij nemen. De commissie 
hanteerde daarentegen de aanname dat de impact van 
een faillissement moet worden opgevangen door goed 
werkende mechanismen voor afwikkeling, vereffening (al 
dan niet in het kader van de faillissementsprocedure) en 
de schadeloosstelling van de deposanten volgens de ter 
zake geldende regels.

De Bank heeft akte genomen van de bevindingen en 
de aanbevelingen van het parlement en zal haar volle-
dige medewerking verlenen aan de uitvoering ervan, in 

samenhang met de aanbevelingen die het parlement in 
het kader van de Panama papers heeft gedaan.

Uit de analyse van de aanbevelingen bleek dat sommige 
ervan gericht waren op de concrete uitoefening van het 
toezicht. Bijgevolg dient bij de omzetting van deze aan-
bevelingen rekening te worden gehouden met de institu-
tionele context in het kader van het SSM, waarbij de ECB 
niet alleen verantwoordelijk is voor het toezicht op de SI’s 
maar ook, op onrechtstreekse wijze, op dat van de LSI’s. 
Vanuit dit oogpunt moet het toezicht op de SI’s en de LSI’s 
zo coherent mogelijk worden georganiseerd.

Op regelgevend vlak werden reeds verschillende initia-
tieven genomen om tegemoet te komen aan een reeks 
aanbevelingen, met name inzake de strijd tegen het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme, 
compliance, fit and proper en bijzondere mechanismen. 
Sommige aanbevelingen werden reeds voortijdig ten uit-
voer gelegd of kunnen op relatief korte termijn ten uitvoer 
worden gelegd. Voor andere aanbevelingen is er in het 
licht van het bestaande toezichtskader geen specifieke 
follow‑up vereist. Tot slot heeft de Bank zich ook toege-
legd op een aantal aanbevelingen waarvan de omzetting 
meer tijd vergt, zoals die op het gebied van bijzondere 
mechanismen, aangezien elk initiatief met betrekking tot 
deze onderwerpen moet worden gesteund door andere 
betrokken partijen.

2. Toezicht in het kader van 
het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme

2.1 Toezichtsprioriteiten en beoordeling van 
de risico’s

Het verslagjaar was het derde volledige werkingsjaar van 
het SSM, dat belast is met het prudentieel toezicht op de 
belangrijkste bankgroepen die in België actief zijn.

Bij zijn werkzaamheden heeft het SSM zich dit jaar voor-
namelijk laten leiden door de risicoanalyse en de ontwik-
kelingen in de banksector. De rentabiliteit van de banken 
van het eurogebied bleef onder druk staan, hetgeen toe 
te schrijven is aan cyclische factoren, zoals de lage ren-
tevoeten in het eurogebied, die de rentemarge van de 
banken aanzienlijk aantasten, zonder dat dit gecompen-
seerd wordt door een voldoende grote stijging van het 
kredietvolume, maar ook aan structurele factoren, zoals 
het overmatige aantal probleemleningen (non‑performing 
loans) in de banksectoren van sommige landen, en het feit 
dat de werkingskosten onvoldoende gedaald zijn. Tegen 
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die achtergrond heeft het SSM zijn prioriteiten voor 2018 
vastgelegd. Daarbij heeft het zijn werkzaamheden op ver-
schillende specifieke domeinen toegespitst.

In 2016 is het SSM van start gegaan met een thematische 
analysevan de bedrijfsmodellen en van de bronnen van 
rentabiliteit van de banken. Deze analyse is voornamelijk 
gebaseerd op een onderzoek van de bedrijfsplannen en 
van de maatregelen om de bedrijfsmodellen aan te passen 
aan de geïdentificeerde toekomstige uitdagingen, met 
name op het vlak van de digitalisering of de inschake-
ling van externe bedrijven (outsourcing). Aan de hand 
van deze analyse, die zal worden voortgezet in  2018, 
zullen de zwakke punten van de banken op het gebied 
van rentabiliteit beter geïdentificeerd kunnen worden en 
zal de geschiktheid kunnen worden beoordeeld van de 
maatregelen die ze in het kader van hun strategisch plan 
zullen nemen.

De beoordeling van de gevoeligheid van de rentemarges 
voor rentebewegingen is van bijzonder belang in een 
lagerenteomgeving en vanuit het perspectief van een 
potentiële stijging van deze rentevoeten. In het afgelopen 
jaar was deze analyse met name gebaseerd op de resulta-
ten van een stresstestoefening (zie kader 12 van het deel 
‘Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht’).

Een van de factoren die de rentabiliteit van sommige 
Europese banken en hun vermogen om de reële econo-
mie te ondersteunen aanzienlijk aantast, blijft het boven-
matig aantal probleemleningen. In dit verband heeft het 
SSM de laatste hand gelegd aan zijn richtsnoeren voor 
het beheer van deze leningen en heeft het de kredietin-
stellingen gevraagd geloofwaardige strategieën vast te 
leggen om hun portefeuille probleemleningen geleidelijk 
af te bouwen. De instellingen met een hoog bedrag aan 
probleemleningen in vergelijking met het nationale ge-
middelde moesten een dergelijke strategie uitstippelen. 
De uitgestippelde strategieën werden ter goedkeuring 
voorgelegd aan het SSM, dat beoordeeld heeft of ze vol-
doende ambitieus maar niettemin realistisch zijn, rekening 
houdend met zowel de financiële en operationele capa-
citeit van de betrokken banken als met de juridische en 
justitiële context waarin ze werkzaam zijn. In 2018 zal het 
SSM de uitvoering van deze maatregelen en de efficiëntie 
ervan nauwlettend volgen.

Naast deze richtsnoeren heeft het SSM ook een consulta-
tiedocument gepubliceerd waarin zijn verwachtingen met 
betrekking tot de prudentiële voorzieningen voor pro-
bleemleningen worden uiteengezet. In dit verband stelt 
het voor dat de instellingen voor de berekening van het 
prudentieel eigen vermogen een voorzieningenniveau van 
100 % toepassen op het niet‑gecollateraliseerde deel van 

alle leningen die al langer dan twee jaar als dubieus wor-
den beschouwd, en een voorzieningenniveau van 100 % 
op het gecollateraliseerde deel van alle leningen die al 
langer dan zeven jaar dubieus zijn, tenzij de instelling op 
objectieve basis kan aantonen dat een dergelijk niveau 
van voorzieningen niet gerechtvaardigd is. Het doel van 
deze standaard is in de toekomst te vermijden dat het 
volume aan probleemleningen zonder voldoende dekking 
een niveau bereikt dat onhoudbaar is voor de sector. Als 
dit voorzieningenniveau niet kan worden verantwoord 
in de boekhouding, met name met toepassing van de 
IFRS normen, zullen de betrokken instellingen worden 
verzocht hun eigen vermogen dienovereenkomstig aan 
te passen. Deze norm voor prudentiële voorzieningen zal 
van toepassing zijn op de leningen die na 1 januari 2018 
als dubieus worden aangemerkt. Voor de leningen die op 
die datum dubieus zijn zal het SSM in een later stadium 
een voorstel doen.

Voorts heeft het SSM zijn thematische toetsing afgerond 
over de voorbereiding van de kredietinstellingen op de 
toepassing van de boekhoudnorm IFRS 9, die in 2018 van 
kracht wordt en een aanzienlijke invloed zal hebben op 
het volume van de voorzieningen voor schuldvorderingen 
(zie paragraaf D.3.3. van het deel ‘Prudentiële regelgeving 
en toezicht’).

Daarnaast blijft de adequaatheid van het risicobeheer en 
van de solvabiliteits‑ en liquiditeitsposities een permanent 
aandachtspunt, vooral in een periode van zwakke rentabi-
liteit, waar de capaciteit om kapitaal te genereren beperkt 
is en de neiging kan bestaan om voor risicovollere strate-
gieën te opteren (zoektocht naar rendement).

Vanuit deze optiek is het van essentieel belang dat de 
instellingen over nauwkeurige en betrouwbare gegevens 
beschikken om hun risico’s goed te kunnen identificeren, 
meten en beheren. In dit verband blijft het SSM de instel-
lingen voortdurend onder druk zetten om te voldoen aan 
de internationale normen op het gebied van gegevens-
kwaliteit en ‑aggregatie en interne rapportering over de 
risico’s.

Het SSM publiceerde ook zijn specifieke verwachtingen 
voor de kwaliteit van het intern proces voor de beoorde-
ling van de toereikendheid van het kapitaal (ICAAP) en 
van de liquiditeit (ILAAP), waarbij werd benadrukt dat 
de praktijken van de kredietinstellingen ter zake moeten 
worden verbeterd. Wat de risicometing betreft, verwacht 
het SSM dat de instellingen hun risico’s en kapitaalbehoef-
ten zowel op economische basis beoordelen als op basis 
van de reglementaire eigenvermogensvereisten. Rekening 
houdend met hun bedrijfs‑ en financiële plannen zouden 
de instellingen aldus in staat moeten zijn om een niveau 
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van reglementair eigen vermogen aan te houden dat 
hoger is dan dat van de totale reglementaire vereisten, 
met inbegrip van alle kapitaalbuffers. In het geval van een 
ernstige crisis (adverse stress test) zouden de instellingen 
er ook voor moeten zorgen dat het kapitaalniveau hoger 
blijft dan de minimumvereisten (som van de zogenoemde 
pijler 1‑ en pijler 2‑vereisten).

Het SSM heeft ook vastgesteld dat de instellingen de 
neiging hebben om talrijke diensten vaker uit te besteden 
(outsourcing), met name om hun kosten te beperken. 
Naar aanleiding van die vaststelling is het ook van start 
gegaan met een thematische toetsing over dit onderwerp 
om de gerelateerde risico’s te identificeren, goede praktij-
ken vast te stellen en een kader te ontwikkelen voor de 
beheersing van deze risico’s. Wat meer in het bijzonder de 
ontwikkelingen op het gebied van digitalisering betreft, 
heeft het SSM zijn methodologie vastgesteld voor de be-
oordeling van IT‑risico’s, met name cyberrisico’s, en heeft 
het deze geïntegreerd in zijn procedure van prudentiële 
toetsing en evaluatie (SREP).

De gevolgen van de brexit zullen de activiteiten van het 
SSM ook in  2018 blijven beïnvloeden. De ECB zal, in 
samenwerking met de nationale toezichthoudende au-
toriteiten, de plannen blijven onderzoeken van banken 
die een deel van hun activiteiten die momenteel in het 
Verenigd Koninkrijk worden uitgeoefend, wensen te 
verplaatsen naar het eurogebied. Bijzondere aandacht zal 
worden besteed aan de tenuitvoerlegging van de door 
de ECB vastgestelde beleidsmaatregelen om te vermijden 
dat in het eurogebied een vergunning wordt verleend aan 
bancaire entiteiten die de aan hun activiteiten verbonden 
risico’s onvoldoende beheersen. De ECB zal overigens 
zorgen voor de opvolging van de invloed van de brexit 
op de activiteiten van de Europese banken, alsook van 
de maatregelen die door deze laatste ten uitvoer worden 
gelegd om de gevolgen ervan te beperken.

Naast haar deelname aan de verschillende werkzaamhe-
den van het SSM heeft de Bank ook diverse horizontale 
analyses verricht die specifiek op de Belgische banksector 
zijn gericht (zie kader 11).

Kader 11 –  Horizontale analyses van de banksector

De Bank zorgt voor een regelmatige opvolging van de verschillende risico’s waarmee de banksector wordt 
geconfronteerd. Deze algemene analyses hebben met name betrekking op het verloop van de balans, van de 
rentabiliteit en van de liquiditeits‑ en solvabiliteitspositie van de kredietinstellingen. Daarnaast ziet de Bank reeds 
verscheidene jaren nauwgezet toe op het verloop van de portefeuilles hypothecaire leningen van de voornaamste 
Belgische banken (zie paragraaf B.1. van het deel ’Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht’). In 2017 heeft 
de Bank ook horizontale analyses uitgevoerd met betrekking tot verschillende specifieke thema’s. De analyses 
betreffende de bedrijfsmodellen van de banken en het rente‑ en marktrisico worden hieronder toegelicht.

Bedrijfsmodellen

De Bank voert jaarlijks een horizontale analyse uit van de strategische en financiële plannen van de voornaamste 
Belgische kredietinstellingen. Met deze analyse wordt beoogd inzicht te verkrijgen in het door de banken zelf 
verwachte verloop van de rentabiliteit van de banksector, van de voornaamste activiteiten van deze sector en 
van de eventuele onderliggende systeemrisico’s. Indien blijkt dat banken eenzelfde strategie hanteren, kunnen 
individuele maatregelen van banken immers leiden tot aanzienlijke systeemrisico’s.

Zoals eerder beschreven (zie hoofdstuk  3  van het deel ’Economisch en financiële ontwikkelingen’ van dit 
Verslag) staat de rentabiliteit van de Belgische banksector, hoewel deze groter is dan het gemiddelde voor 
het eurogebied, momenteel onder druk als gevolg van verschillende factoren zoals het terugplooien van 
de Belgische banken op de Belgische markt sinds de financiële crisis, de daaruit voortvloeiende verscherpte 
concurrentie en de lagerenteomgeving. Deze druk op de onderliggende rentabiliteit van de Belgische banken 
onderstreept het belang van een prospectieve opvolging van deze ontwikkelingen waarbij de eventuele risico’s 
kunnen worden geïdentificeerd. Uit deze analyse blijkt dat banken verwachten dat deze druk nog even zal 
aanhouden, maar dat ze sterk uiteenlopende meningen hebben over het tijdstip waarop opnieuw winstgroei 
kan worden verwacht.
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De in 2017 uitgevoerde analyse wijst er inderdaad op dat de meeste instellingen verwachten dat hun nettorente 
inkomsten de komende jaren zullen dalen. De lagerenteomgeving ondersteunt weliswaar de kredietproductie maar 
leidt tegelijkertijd tot een toenemende afkalving van de transformatiemarge. Zelfs wanneer de banken erin slagen 
hun kredietgroei te doen toenemen, waar de meeste banken van uitgaan, zou er volgens de sector nog steeds een 
neerwaartse tendens van de nettorente‑inkomsten worden opgetekend.

Een dergelijke stijging van het kredietvolume zou echter leiden tot een aanzienlijke druk op de prijszetting van de 
kredieten. In dergelijke marktomstandigheden dienen de kredietverleningsvoorwaarden dus nauwgezet te worden 
opgevolgd. In hun vooruitzichten verwachten de banken echter dat de niveaus van de voorzieningen voor verliezen 
op vorderingen historisch laag zullen liggen en vergelijkbaar zullen zijn met de niveaus die de laatste jaren werden 
waargenomen.

Alle banken zijn voornemens het verlies aan rente‑inkomsten deels te compenseren met de groei van hun 
inkomsten uit commissies. Die zouden voornamelijk moeten toenemen via de verkoop van beleggingsfondsen 
en –diensten en van verzekeringsproducten. Inkomsten uit commissies zijn echter sterk afhankelijk van het 
marktklimaat, waardoor het bedrag moeilijk in te schatten is. Daardoor zijn deze bronnen van inkomsten meer 
volatiel dan de traditionele rente‑inkomsten.

Gezien de druk op de inkomstenzijde en de uitdaging die de intrede van nieuwe spelers vormt, zien de meeste 
banken zich genoodzaakt hun bedrijfskosten aanzienlijk te verminderen of minstens stabiel te houden om hun 
winsten te handhaven. Tegen deze achtergrond voorzien vele banken op termijn in een geleidelijke of – bij 
sommige banken – zelfs aanzienlijke vermindering van de personeelskosten, door over te schakelen op digitale 
verkoopkanalen en toenemend gebruik te maken van automatisering. Deze ontwikkelingen moeten van nabij 
opgevolgd worden in het licht van met name de operationele risico’s, die zij kunnen veroorzaken.

VOORUITZICHTEN INZAKE RENTABILITEIT IN DE STRATEGISCHE 
EN FINANCIËLE PLANNEN VAN DE VOORNAAMSTE BELGISCHE 
BANKEN (1)
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Renterisico

Als gevolg van de lage rente en van de mogelijke impact van zowel een aanhoudend lage rente als een mogelijke 
renteomslag, vormt het renterisico reeds verscheidene jaren een van de prioriteiten van het toezicht op de 
Belgische kredietinstellingen. Daarom werden het verloop van het rente‑inkomen van de Belgische banken en de 
prudentiële maatstaven voor renterisico in het banking book de afgelopen jaren grondiger geanalyseerd. In 2017 
werd bovendien gestart met een horizontale analyse van de ALM‑strategieën (Asset and Liability Management) 
van een aantal Belgische banken, teneinde een beter inzicht te krijgen in de manier waarop zij omgaan met de 
uitdagingen die verband houden met de lagerenteomgeving en met de onzekerheid over het renteverloop in de 
komende jaren.

Belgische banken hebben over het algemeen relatief veel activa waarvan de rente is vastgelegd voor een lange 
periode en die voornamelijk gefinancierd worden met zicht‑ en spaardeposito’s. Zoals blijkt uit de bredere analyse 
van de bedrijfsmodellen, drukt de lagerenteomgeving op de rente‑inkomsten van de Belgische banken nu de 
rentes op de deposito’s hun bodempeil hebben bereikt, terwijl het rendement van de activa geleidelijk neerwaarts 
wordt herzien, wat nog wordt versterkt door de vervroegde terugbetalingen van hypothecaire leningen.

In een lagerenteomgeving kunnen banken daarom geneigd zijn om de duration gap tussen hun activa en passiva te 
vergroten, waardoor hun transformatiemarge en bijgevolg hun nettorente‑inkomsten kunnen toenemen indien de 
rente laag blijft. Een grotere duration gap maakt de banken echter ook kwetsbaarder voor een rentestijging. Tegen 
deze achtergrond wordt met de analyse van de ALM‑strategieën van de Belgische banken getracht meer inzicht te 
verschaffen in de beslissingen die de afgelopen jaren werden genomen met betrekking tot de positionering van de 
banken ten aanzien van de verschillende mogelijke ontwikkelingen in de rentecurve en van de gevolgen hiervan 
voor de rentegevoeligheid. De eerste resultaten wijzen erop dat de Belgische banken uiteenlopende strategieën 
volgen ten aanzien van toekomstige rentebewegingen.

Marktrisico

In de verslagperiode heeft de Bank ook een nieuwe horizontale analyse verricht van het marktrisico en het risico 
verbonden aan de aanpassing van de kredietwaardering (credit valuation adjustment, CVA) (1) voor de Belgische 
financiële sector.

Een jaarlijkse horizontale analyse is nodig om de ontwikkeling van dergelijke risico’s nauwgezet te kunnen opvolgen. 
Deze oefening, die ook dient als benchmark om individuele resultaten af te toetsen, heeft in de eerste plaats 
betrekking op de voornaamste banken die moeten voldoen aan eigenvermogensvereisten voor het marktrisico 
en het CVA‑risico. Daarnaast worden een tiental kleinere kredietinstellingen met beperkte handelsactiviteiten 
geanalyseerd, evenals banken met een specifiek bedrijfsmodel.

De financiële markten bleven in de loop van 2016 en het eerste semester van 2017 positief en relatief rustig. 
Gemiddeld beschouwd waren de voor de Belgische grootbanken geldende eigenvermogensvereisten voor 
marktrisico en CVA‑risico beperkt tot respectievelijk 2,2 % en 2 % van het totale Pijler 1‑eigenvermogensvereiste, 
tegenover 84,8 % voor kredietrisico en 8,7 % voor operationeel risico. De kleinere instellingen met beperkte 
handelsactiviteiten moeten voldoen aan een eigenvermogensvereiste voor marktrisico dat slechts 0,6 % van 
de totale eigenvermogensvereisten vertegenwoordigt. Voor de meeste Belgische grootbanken wordt het 
eigenvermogensvereiste voor marktrisico hoofdzakelijk berekend aan de hand van interne modellen, terwijl 
kleinere instellingen alleen gebruikmaken van de standaardbenadering. De gerapporteerde totale risicoposities 
in de handelsportefeuilles wijzen erop dat de positie in schuldinstrumenten het grootst is, gevolgd door de 

(1) Credit Valuation Adjustment (CVA) risk : het risico op verlies veroorzaakt door veranderingen in de kredietrisicopremie van een tegenpartij als gevolg van 
veranderingen in diens kredietkwaliteit of, met andere woorden, in de marktwaarde van het kredietrisico van de tegenpartij.

4
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2.2 SREP‑methodologie en ‑resultaten

In 2017 werden de banken die onder het toezicht van het 
SSM (SI’s) staan, aan een nieuw SREP onderworpen op basis 
van de methodologie die in 2015 werd ontwikkeld en van 
de aanpassingen die in  2016 zijn aangebracht, om reke-
ning te houden met de resultaten van de geharmoniseerde 
stresstestoefening die op basis van de situatie eind  2015 
werd uitgevoerd. Het SSM had met deze resultaten rekening 

gehouden in haar SREP‑besluiten in het kader van de vast-
stelling van een aanvullende doel stelling, Pillar 2 guidance (1) 
genoemd, voor het CET 1‑kapitaal. De Pillar 2 guidance 

wisselkoersposities en aandelenposities. De grondstoffenposities zijn verwaarloosbaar. Het eigenvermogensvereiste 
voor het CVA‑risico wordt hoofdzakelijk berekend op basis van de standaardmethode.

Het belang van de handelsactiviteiten van de Belgische banken is de laatste jaren drastisch verminderd. Sinds 
de invoering in het vierde kwartaal van  2011  van de Bazel 2.5‑methodologie voor marktrisico wordt er voor 
bijna alle Belgische banken een geleidelijke daling van het eigenvermogensvereiste voor marktrisico vastgesteld. 
Deze periode werd gekenmerkt door ’de‑risking’‑ en ’de‑leveraging’‑activiteiten en door een daling van de 
vraag naar complexere handelsproducten, tegen een achtergrond van relatieve rust op de financiële markten. 
Het eigenvermogensvereiste voor marktrisico dat wordt opgelegd aan de banken die momenteel als belangrijk 
worden beschouwd (SI’s), is op lange termijn gevoelig gedaald, van ongeveer € 2 miljard in het eerste kwartaal 
van 2008 tot € 690 miljoen in het tweede kwartaal van 2017. De voor handelsdoeleinden aangehouden financiële 
activa hebben een gelijkaardig verloop laten optekenen. Tijdens dezelfde periode is het aandeel van de aldus 
geclassificeerde financiële activa ten opzichte van de totale activa aanzienlijk gedaald, van gemiddeld 15,3 % in 
het eerste kwartaal van 2007 tot 5,3 % in het tweede kwartaal van 2017.

EIGENVERMOGENSVEREISTEN VAN DE BELGISCHE BANKSECTOR 
VOOR MARKTRISICO

(in € miljard, tenzij anders vermeld)
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Bron : NBB.

(1) In tegenstelling tot het pijler 2‑vereiste, komt de Pillar 2 guidance bovenop het 
bedrag aan CET 1 dat nodig is om aan de kapitaalbuffervereisten te voldoen. 
De niet‑naleving van deze doelstelling leidt niet automatisch tot prudentiële 
maatregelen zoals de beperking van de uitkering van dividenden, variabele 
beloningen of coupons op AT 1‑instrumenten, die worden toegepast in geval 
van niet‑naleving van de kapitaalbuffervereisten. Bij niet‑naleving van de Pillar 
2 guidance moet de bank de toezichthouder inlichten en kan het SSM prudentiële 
maatregelen nemen, rekening houdend met de specifieke omstandigheden. 
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moet ervoor zorgen dat de CET 1‑ratio in geval van een 
ernstige crisis hoger blijft dan de som van 5,5 % van de 
risicogewogen activa en het door de FSB vastgesteld bedrag 
van de systeemrisicobuffer voor banken die als mondiaal 
systeemrelevante groepen zijn aangemerkt.

Voor het SREP‑besluit van 2017, dat van toepassing zal zijn 
in 2018, en meer specifiek voor de Pillar 2 guidance, heeft 

het SSM geen volledige stresstest uitgevoerd zoals in 2016 
maar heeft het een grondige rentegevoeligheidsanalyse 
verricht voor de banken die onder zijn toezicht vallen (zie ka-
der 12 van het deel « Prudentiële regelgeving en prudentieel 
toezicht »). De resultaten van deze oefening hebben geleid 
tot verlagingen of verhogingen van de Pillar 2 guidance met 
10 of 25 basispunten ten opzichte van het niveau dat werd 
vastgesteld in het SREP‑besluit van 2016.

Kader 12 –  Stresstest voor banken met betrekking tot het renterisico

In het kader van zijn jaarlijkse stresstestoefening heeft het SSM in 2017 een stresstest uitgevoerd met betrekking 
tot het renterisico in de niet‑handelsportefeuille (banking book) van de banken die onder het rechtstreeks toezicht 
van de ECB staan.

Deze stresstest was bedoeld om aanvullende informatie te verkrijgen met betrekking tot de rentegevoeligheid 
van de economische waarde van het eigen vermogen en van het nettorente‑inkomen van de banken. 
De rentegevoeligheid werd getest op basis van zes rentescenario’s die verschillende veranderingen in 
de hoogte en de vorm van de rentecurve simuleren : (1) een rentecurve die identiek is aan de curve 
van eind  2016, (2) een steilere curve waarbij de kortetermijnrente daalt en de langetermijnrente stijgt,  
(3) een vlakkere rentecurve waarbij de kortetermijnrente stijgt en de langetermijnrente daalt, (4) een terugkeer 
naar de rentecurve van eind 2010, waarbij de curve steiler wordt doordat de langetermijnrente sterker stijgt dan 
de kortetermijnrente, (5) een parallelle rentestijging van 2 % en (6) een parallelle rentedaling van 2 %. De schokken 
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zijn bedoeld om bepaalde gevoeligheden bloot te leggen, maar zijn geen voorspelling van het toekomstige 
renteverloop in het eurogebied. De stresstest was een bottom‑upoefening, wat wil zeggen dat de banken de 
projecties voor de renteschokken hebben verstrekt op basis van hun eigen modellen.

Op basis van de resultaten van de stresstest heeft het SSM geconcludeerd dat de meeste Europese banken 
hun renterisico relatief goed beheren. Uit de stresstest blijkt voor de meeste banken die onder het rechtstreeks 
toezicht van de ECB staan, dat hogere rentetarieven in de komende drie jaar zouden leiden tot een hoger 
nettorente‑inkomen maar een lagere economische waarde van het eigen vermogen De stresstest heeft ook 
aangetoond dat de meeste modellen die banken gebruiken om het renteherzieningsprofiel van deposito’s 
zonder contractuele looptijd in te schatten, uitsluitend gebaseerd zijn op een periode van dalende rentevoeten 
en hierdoor een hoog modelrisico met zich mee zouden kunnen brengen. Ten slotte bevestigde de stresstest 
dat banken rentederivaten gebruiken voor het indekken van renterisicoposities en voor het verkrijgen 
van een bepaald renteprofiel, en dat ze uiteenlopende posities innemen ten aanzien van toekomstige 
rentebewegingen.

De resultaten van de stresstest en de aanvullende informatie die over de rentegevoeligheid werd verkregen, 
worden gebruikt in het kader van de procedure van prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and 
Evaluation Process, SREP), meer in het bijzonder voor de kwalitatieve maatregelen en voor het overleg tussen de 
toezichthoudende autoriteit en de banken. Bovendien worden de resultaten gebruikt door het SSM om de Pillar 2 
guidance van de banken bij te stellen (zie paragraaf D.2. van het deel ’Prudentiële regelgeving en prudentieel 
toezicht’).

In totaal hebben 111  kredietinstellingen deelgenomen aan de stresstest, waaronder zes Belgische instellingen. 
Belgische banken hebben over het algemeen een specifiek bedrijfsmodel dat gekenmerkt wordt door een relatief 
groot aandeel van activa met een lange renteherzieningsperiode. Deze activa bestaan voor een groot deel uit 
hypothecaire leningen die voornamelijk worden gefinancierd met deposito’s zonder contractuele looptijd of 
renteherzieningsperiode. Hierdoor hebben Belgische banken een relatief grote duration gap tussen activa en 

RENTECURVES IN DE VERSCHILLENDE SCENARIO’S
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Hoewel er in  2017 geen wijzigingen werden aange-
bracht in de methodologie voor de kwantificering van de 
pijler 2‑vereisten of van de Pillar 2 guidance van het SSM, 
moet worden opgemerkt dat de Europese Commissie, 
evenals de EBA, werkzaamheden hebben aangevat om 
een betere harmonisatie van de praktijken ter zake te 
waarborgen. Zo zou de methodologie van de ECB in 2018 
verder kunnen worden aangepast om rekening te houden 
met de impact van deze herzieningen die op Europees 
niveau worden voorbereid. In  2018 moet bij het SREP 
ook rekening worden gehouden met de resultaten van de 
nieuwe geharmoniseerde stresstestoefening.

In 2016 hadden de aanpassingen in de SREP‑methodologie 
een daling tot gevolg van het gemiddelde niveau van de 
pijler 2‑vereisten, dat toen 2 % van de risicogewogen 
activa bedroeg, tegenover 3,1 % in 2015. Dit niveau was 
vergelijkbaar met dat wat door de andere prudentiële 
toezichthouders werd opgelegd buiten het eurogebied. 
In 2017 bleef het gemiddelde niveau van de pijler 2‑ver-
eisten stabiel ten opzichte van 2016. De drempelwaarde 
voor de CET1‑ratio (maximum distributable amount trig-
ger, MDA trigger) vanaf dewelke een bank verplicht is de 
uitkering van dividenden, variabele beloningen of coupons 
op aanvullend‑tier 1‑instrumenten te beperken overeen-
komstig de Europese wetgeving, is echter verhoogd als 
gevolg van de voortzetting van de geleidelijke toepassing 
van de kapitaalconserverings‑ en systeemrisicobuffers.

Voor de Belgische banken die onder het toezicht staan 
van het SSM, steeg de gemiddelde MDA trigger van 
8,47 % tot 9,38 %, terwijl de pijler 2‑vereisten vrijwel 
stabiel zijn gebleven. In  2017 bedroegen die namelijk 
1,97 %, tegenover 2,03 % in 2016.

Het totale CET 1‑kapitaalvereiste steeg van 10,59 % 
tot 11,11 %, en is dus minder toegenomen dan de 
MDA trigger, als gevolg van de verlaging van de 
Pillar 2 guidance van 2,12 % tot 1,74 %. Deze vermin-
dering vloeit met name voort uit het feit dat het deel 
van de kapitaalconserverings‑ en systeemrisicobuffers 

GrAFIEK 92 VERANDERINGEN IN HET NIVEAU EN DE 
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passiva en dienen zij in grote mate een beroep te doen op derivaten om het hieruit voortvloeiende renterisico 
in te dekken. Het gebruik van derivaten leidt evenwel tot andere risico’s. Bovendien zijn de banken sterk 
afhankelijk van gedragsmodellen voor de inschatting van het renteherzieningsprofiel van de deposito’s zonder 
contractuele looptijd, alsook van de vervroegde terugbetalingen van hypothecaire leningen. Dit brengt een 
aanzienlijk modelrisico met zich mee. Door de grote duration gap, het aanzienlijk gebruik van derivaten en het 
grote modelrisico is de blootstelling van de Belgische banken aan het renterisico in het banking book groter dan 
gemiddeld het geval is voor de banksector van het eurogebied, wat ook tot uitdrukking kwam in de SSM‑stresstest.

dat in 2018 zal worden toegepast, kan worden gecom-
penseerd door een vergelijkbare vermindering van de 
Pillar 2  guidance, die echter wel minimum 1 % moet 
blijven bedragen.

De Bank heeft een soortgelijke oefening uitgevoerd voor 
de LSI’s die, in tegenstelling tot voor de SI’s, onder het di-
recte toezicht van de Bank staan. Vanaf 2018 zal bij deze 
oefening ook worden uitgegaan van de resultaten van 
de stresstests die in de loop van het verslagjaar werden 
ontwikkeld (zie kader 13).



212 ❙ PRUDENTIëLE REGELGEVING EN PRUDENTIEEL TOEZICHT ❙ NBB Verslag 2017

3. Regelgevende aspecten

3.1 Internationale regelgeving

In de internationale regelgeving voor banken deden er zich 
zowel ontwikkelingen voor op wereldvlak, met de afwerking 
door het Bazels Comité voor Bankentoezicht van het zoge-
naamde Bazel III‑pakket, als op Europees niveau, met de 
voortzetting van de onderhandelingen over een update van 
de Europese regelgeving voor banken. In de volgende para-
grafen wordt nader ingegaan op de belangrijkste aspecten 
van deze twee thema’s.

3.1.1 Definitief Bazel III‑akkoord

In het Verslag van 2016 werd reeds uitgebreid ingegaan 
op de werkzaamheden van het Bazels Comité voor 

Bankentoezicht met betrekking tot de voltooiing van het 
Bazel III‑pakket, dat voorziet in een hervorming van de 
reglementaire standaarden voor de banksector. Naast het 
pakket Bazel III‑standaarden dat reeds voltooid is en dat 
onder meer bestaat uit een versterking van de kwaliteit en 
het niveau van de reglementaire eigenvermogensvereisten 
en uit de invoering van geharmoniseerde liquiditeitsra-
tio’s, een hefboomratio en macroprudentiële buffers die 
bovenop de minimumvereisten komen, heeft het Comité 
verdergewerkt aan de versterking van de geloofwaardig-
heid van de noemer van de risicogewogen kapitaalratio. 
De herziening van de berekening van deze noemer, na-
melijk de risicogewogen activa, zal dan ook het sluitstuk 
vormen van de Bazel III‑hervormingen. In dit verband 
heeft het Comité gewerkt aan een herziening van de 
standaardbenadering voor de berekening van de risico-
gewogen activa, waarbij geen gebruik wordt gemaakt 
van interne modellen, en heeft het gebruik van interne 
modellen teruggeschroefd voor bepaalde soorten risico’s. 

Kader 13 –  Experimentele stresstestoefening voor LSI’s

In  2017 voerde de Bank bij 5  LSI’s een eerste experimentele stresstestoefening uit, die deel uitmaakt van het 
SSM‑project om een geharmoniseerde en coherente aanpak te ontwikkelen voor het SREP van de LSI’s van 
het eurogebied. Hierbij werden drie leidende beginselen gevolgd. Ten eerste moest bij de stresstest worden 
uitgegaan van een constante balans (static balance sheet assumption), wat betekent dat de LSI’s geen maatregelen 
mogen nemen die de impact van de opgelegde schok zouden verminderen, zoals een vermindering van de 
blootstellingen, de verkoop van activa of een kostenverlaging. Ten tweede waren de voornaamste stressfactoren 
hogere kredietverliezen, een lager nettorente‑inkomen en, voor de meeste LSI’s, verlies aan marktwaarde op hun 
handelsportefeuille (trading book). Ten slotte moest het verloop van de CET 1‑ratio worden gesimuleerd over een 
horizon van drie jaar (2017‑2019), in een basisscenario en in een ongunstig scenario, die beide door de ECB waren 
aangeleverd. Beide scenario’s omvatten projecties van verschillende macro‑economische en financiële variabelen, 
zoals het reële bbp, de werkloosheidsgraad, de huizenprijzen en de rentevoeten.

Omdat dit een experimentele oefening was, besloot de Bank een top‑down benadering te hanteren zonder vooraf 
gegevens te verzamelen bij de instellingen. Dit zou het mogelijk maken te beoordelen of de gegevens van de 
prudentiële rapportering passend en toereikend zijn om als input te worden gebruikt voor een dergelijke oefening. 
De Bank heeft zich bij deze beslissing ook laten leiden door het feit dat kleinere LSI’s in de toekomst ook aan deze 
stresstest zullen worden onderworpen, terwijl zij niet noodzakelijk over voldoende middelen beschikken om deze 
oefening uit te voeren. De resultaten van de experimentele oefening bleken onvoldoende robuust te zijn om te 
worden gebruikt bij de bepaling van de Pillar 2 guidance, zowel voor wat betreft het verloop van de CET 1‑ratio over 
een horizon van drie jaar als voor de betrokken stressfactoren die aan de basis liggen van de kapitaalvermindering.

Als voorbereiding op de oefening van  2018 werden de resultaten van de experimentele stresstestoefening 
besproken met de LSI’s om na te gaan welke aanvullende informatie zij zouden kunnen verstrekken over hun 
beginsituatie en om de relevantie van de gehanteerde methodologische hypothesen te beoordelen. Deze 
aanvullende informatie zal niet alleen tot een verbetering van de methodologie leiden, maar zal in  2018 ook 
worden gebruikt bij een nieuwe stresstest voor drie prioritaire LSI’s. De resultaten van deze oefening zullen worden 
gebruikt bij de bepaling van de Pillar 2 guidance in het kader van het SREP dat in 2018 zal worden uitgevoerd.



213Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht ❙ BANKEN EN BEURSVENNOOTSCHAPPEN ❙ 

Voor andere soorten risico’s wordt het gebruik van interne 
modellen aan aanvullende voorwaarden onderworpen. 
Zo voorziet de regelgeving onder meer in de toepas-
sing van een ’output floor’, waarbij een minimumniveau 
wordt vastgesteld voor de eigenvermogensvereisten die 
aan de hand van interne modellen worden berekend. Dit 
minimumniveau moet op zijn minst een bepaald percen-
tage vertegenwoordigen van de volgens de standaardbe-
nadering berekende eigenvermogensvereisten. Hiermee 
wordt beoogd de vergelijkbaarheid van de op grond van 
interne modellen berekende eigenvermogensvereisten 
te verbeteren en eventueel oneigenlijk gebruik te voor-
komen. Deze hervormingen zullen geleidelijk worden 
ingevoerd. In december  2017 werd in dit verband een 
definitief akkoord bekrachtigd, dat voorziet in de invoe-
ring vanaf 2022 van een ’output floor’ van 72,5 percent, 
waarbij de verhoging van de eigenvermogensvereisten als 
gevolg van het nieuwe raamwerk in de eerste 5 jaar wordt 
begrensd tot 25 % voor individuele banken. De voltooiing 
van deze hervormingen kan het begin inluiden van een 
pauze in de internationale regelgeving voor banken. Voor 
de Europese banken dienen deze normen echter nog te 
worden omgezet in Europese wetgeving vooraleer zij van 
kracht worden. Bij de herziening van de Europese regel-
geving voor banken, die in de volgende paragraaf wordt 
besproken, wordt dus nog geen rekening gehouden met 
deze omzetting.

In  2017 werkte het Bazels Comité voor Bankentoezicht 
ook verder aan een doorlichting van de preferentiële 
behandeling van aan publieke tegenpartijen verstrekte 
kredieten bij de berekening van het eigen vermogen. Het 
Comité publiceerde in dit verband een discussiedocument 
dat een aantal ideeën ter zake uiteenzet, gaande van 
het verdwijnen van de nationale discretie om dergelijke 
kredieten preferentieel te behandelen, de invoering van 
aanvullende eigenvermogensvereisten wanneer bepaalde 
concentratielimieten overschreden worden, tot meer 
transparantie bij banken met betrekking tot hun blootstel-
ling op publieke tegenpartijen. Gelet op de impact van 
deze behandeling op de markten voor overheidsobligaties 
en op de financieringskosten van overheden dient een 
eventuele wijziging van deze aanpak met de nodige om-
zichtigheid te worden aangepakt.

3.1.2 Aanpassingen in de Europese 
regelgeving voor banken (CRR 2 en 
CRD V)

Eind  2016 publiceerde de Europese Commissie haar 
voorstellen tot aanpassing van de Europese regelgeving 
voor banken, die bestaat uit de rechtstreeks toepasse-
lijke CRR (Capital Requirements Regulation) en de door 

de lidstaten in nationale wetgeving om te zetten richt-
lijn betreffende de eigenvermogensvereisten (1) (Capital 
Requirements Directive, CRD). Deze voorstellen strekken 
ertoe enkele aanvullende elementen van het Bazel III‑
pakket ten uitvoer te leggen voor Europese banken, met 
name de tweede Bazel III‑liquiditeitsnorm, de nettosta-
bielefinancieringsratio (net stable funding ratio, NSFR) 
en de hefboomratio, die een minimumkapitaalvereiste 
oplegt op basis van de omvang van de activa en een 
deel van de buitenbalansposten van de instelling. De 
voorstellen voorzien tevens in nieuwe berekeningsme-
thodes voor de eigenvermogensvereisten voor markt‑ en 
tegenpartijrisico’s in de risicogewogen kapitaalratio en 
in maatregelen die een grotere proportionaliteit beogen 
bij de toepassing van de bancaire regelgeving, door de 
rapporterings‑ en publicatielast van kleinere instellingen 
te beperken. Daarnaast omvatten de teksten verstrek-
kende voorstellen voor het vervangen van kapitaals‑ en 
liquiditeitsvereisten van lokale dochters van buitenlandse 
banken door garanties van de moederbank. Tot slot 
behelzen de voorstellen ook aanpassingen in de Pijler 
2‑benadering van de toezichthouders en leggen ze mo-
daliteiten vast voor het TLAC‑vereiste voor mondiaal sys-
teemrelevante instellingen (zie hoofdstuk 2 van het deel 
’Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht’ van het 
Verslag van 2015). De Europese instellingen zullen deze 
aanpassingen in de Richtlijn en de Verordening proberen 
af te ronden in 2018.

In de loop van dit verslagjaar bereikten de lidstaten en 
het Europees Parlement alvast een akkoord om bepaalde 
elementen uit dit voorstel versneld te behandelen. Het 
gaat in de eerste plaats om overgangsmaatregelen die 
ervoor moeten zorgen dat de invoering van de nieuwe 
internationale boekhoudnormen inzake de behandeling 
van verwachte kredietverliezen (boekhoudnorm IFRS 9) 
op het reglementair eigen vermogen van banken een ge-
leidelijke impact heeft. In paragraaf 3.3 van dit hoofdstuk 
wordt nader ingegaan op deze overgangsmaatregelen. 
Ten tweede gaat het om de invoering van een nieuwe 
categorie schuldinstrumenten die in de hiërarchie van de 
schuldeisers onmiddellijk vóór de door banken uitgege-
ven achtergestelde instrumenten komen. De uitgifte van 
dergelijke instrumenten heeft tot doel het niveau van de 
risicoabsorberende schulden (MREL) in de banksector te 
versterken en een eventuele afwikkeling te vergemakkelij-
ken. In hoofdstuk C van het deel ’Prudentiële regelgeving 
en prudentieel toezicht’ werd reeds uitgebreid ingegaan 
op deze nieuwe categorie schuldinstrumenten die in 
België werd ingevoerd.

(1) Richtlijn 2013 / 36 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 
26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en 
het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, 
tot wijziging van Richtlijn 2002 / 87 / EG en tot intrekking van de 
Richtlijnen 2006 / 48 / EG en 2006 / 49 / EG.
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De hervormingen van de regelgeving voor banken vormen 
een belangrijk onderdeel van het beleidsontwikkelings-
programma waarin de Europese Commissie voorziet ter 
vervollediging van de bankenunie. De aanpassingen in 
de bancaire regelgeving moeten zorgen voor een verdere 
vermindering van de risico’s in de Europese banksector 
(’risk reduction’) en de herlancering van de daarmee 
verbonden onderhandelingen over een verdere verdie-
ping van de Europese afspraken inzake de verdeling 
van de kosten wanneer bepaalde risico’s daadwerkelijk 
optreden bij Europese banken door de oprichting van een 

Europees depositogarantiestelsel en van een mechanisme 
dat in voldoende financiering voorziet voor het Europees 
Afwikkelingsfonds (’risk sharing’).

Kader 14 omschrijft in deze context de elementen die de 
Europese Commissie oplijst in een recente mededeling 
over haar visie op de vervollediging van de bankenunie, 
alsook de consequenties van de op dit moment nog on-
voltooide bankenunie voor de kapitaals‑ en liquiditeitsbuf-
fers van en het toezicht op lokale dochterinstellingen van 
buitenlandse Europese bankengroepen in ons land.

Kader 14 –  De vervollediging van de bankenunie

De bankenunie is nog niet voltooid. De invoering van het eengemaakte toezicht en de eengemaakte afwikkeling 
van significante kredietinstellingen door respectievelijk het SSM en het GAM dient nog te worden vervolledigd 
door de invoering van een derde pijler, namelijk een eengemaakt depositogarantiestelsel, en door het uitwerken 
van een garantiemechanisme dat in voldoende financiering voorziet voor het GAF.

De Europese Commissie publiceerde tijdens het verslagjaar een rapport ter zake (1) waarin zij haar ambitie toelicht 
om tegen eind 2018 verdere afspraken te maken over de voltooiing van de Bankenunie. Daarbij beoogt zij dat de 
voorgestelde aanpassingen in de Europese regelgeving voor banken (CRR 2 en CRD V) de besprekingen inzake het 
Europees Depositogarantiestelsel (European deposit insurance scheme, EDIS) ontsluiten, waarbij dit garantiefonds 
in een eerste fase liquiditeit kan verschaffen aan de nationale stelsels, gevolgd door een tweede fase van co‑
verzekering, waarbij het Europese stelsel op een geleidelijke manier deelt in de nationale verliezen volgens een nog 
te bepalen verdeelsleutel. Daarnaast dient er werk te worden gemaakt van een adequate financiering van het GAF, 
bij voorkeur in de vorm van een kredietlijn van het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM).

In het kader van een verdere vermindering van de risico’s in de Europese banksector heeft de Europese Commissie 
tevens maatregelen aangekondigd om de probleemleningen bij een aantal banken terug te dringen, in de vorm 
van een actieplan dat met name voorziet in nieuwe maatregelen van de toezichthouders, een hervorming van 
de nationale faillissementswetgeving, de ontwikkeling van secundaire markten voor dubieuze activa en het 
stimuleren van verdere herstructureringen in de banksector. Ook voorstellen om een specifieke prudentiële regeling 
uit te werken voor beleggingsondernemingen, dienen bij te dragen aan de vermindering van de risico’s. Tot slot 
overweegt de Commissie ook voorstellen te lanceren met betrekking tot de invoering van een raamwerk voor door 
overheidsobligaties gedekte effectiseringen (sovereign bond‑backed securities, SBBS), om een verdere diversificatie 
te bewerkstelligen van de portefeuilles overheidsobligaties van banken en zo de band tussen potentiële financiële 
problemen van overheden en de stabiliteit van de lokale banksector te doorbreken.

Een onvoltooide bankenunie en internationale afspraken inzake de verdeling van de lasten bij eventuele problemen 
in een internationale bankengroep impliceert dat er blijvend voldoende aandacht moet besteed worden aan het 
individuele toezicht op belangrijke lokale dochterinstellingen van zulke groepen. Bovendien is het van belang dat 
deze lokale dochterinstellingen over voldoende buffers beschikken (in de vorm van kapitaal, liquiditeit of bail‑
in capaciteit van de vereiste kwaliteit) om onverwachte verliezen of schokken op te vangen of een afwikkeling 
met herkapitalisatie mogelijk te maken. De voorstellen voor het vervangen van kapitaals‑, liquiditeits‑, en MREL‑
vereisten van lokale dochters van buitenlandse banken door garanties van de moederbank, die werden opgenomen 

(1) European Commission, Communication to the European Parliament, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the 
Committee of Regions on completing the Banking Union, October 2017.
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3.2 Belgische regelgeving

Door de toenemende Europese harmonisering van de 
bancaire regelgeving zijn de Belgische regelgevende acti-
viteiten minder uitgebreid dan in het verleden. Naast het 
in hoofdstuk C besproken Belgisch initiatief inzake de uit-
gifte van een nieuwe categorie achtergestelde instrumen-
ten door de Belgische banksector paste de Bank tijdens 
het verslagjaar haar reglement (1) aan betreffende de door 
de lokale toezichthouders in te vullen nationale opties en 
discreties uit de CRR en de CRD. In 2016 had de ECB, als 
bevoegde autoriteit voor de SI’s, de nationale opties en 
discreties in belangrijke mate geharmoniseerd. In  2017 
heeft zij een vergelijkbare aanpak aanbevolen voor de 
LSI’s. Dit heeft de bank ertoe genoopt haar reglement ter 
zake aan te passen (2).

Andere relevante verduidelijkingen in het institutionele 
kader werden in de context van de bespreking over de 
bevoegdheidsverdeling tussen de ECB en de nationale 
toezichthouders aangebracht. Bij de uitvoering van de 
prudentiële taken die haar zijn toevertrouwd door de 
SSM‑verordening, past de ECB de Europese wetgeving en 
haar nationale implementatie toe. In 2016 en 2017 heeft 
de ECB samengewerkt met de Europese Commissie om 
de bevoegdheidsverdeling tussen de ECB en de nationale 
bevoegde autoriteiten te verduidelijken, rekening hou-
dend met de lijst van taken waarin de SSM‑verordening 
voorziet, en om te bepalen welke nationale wetgeving 
beschouwd kan worden als een implementatie van de 
Europese wetgeving. Wat de Belgische bankwet betreft 
hadden de verduidelijkingen wat de SI’s betreft betrekking 
op het verlenen van toestemming voor strategische beslis-
singen (artikel 77), het verlenen van goedkeuring voor 
bepaalde benoemingen (artikel 60), de instemming met 
de aanstelling van erkende commissarissen (artikel 223) 
en de verrichtingen met verbonden partijen (artikel 72). 

Deze artikelen uit de bankwet behoren tot het micropru-
dentiële domein en vallen derhalve, voor de belangrijke 
instellingen, onder de bevoegdheid van het SSM. Voor 
de covered bonds werd een bijkomende verduidelijking 
aangekondigd.

De nationale bevoegde autoriteiten blijven exclusief be-
voegd voor taken die niet zijn opgenomen in de lijst van 
taken waarin de SSM‑verordening voorziet, en die niet 
essentieel zijn voor de prudentiële functie van de ECB. 
Het gaat bijvoorbeeld om de macroprudentiële toezicht-
staken, de regelgeving over structurele hervormingen of 
het toezicht op de externe revisoren.

3.3 Boekhouding en governance

3.3.1 Toepassing van de boekhoudnorm 
IFRS 9 ‘Financiële instrumenten’

Sinds 1 januari 2018 vervangt de internationale boekhoud-
norm IFRS 9 (International Financial Reporting Standard 9) 
de IAS 39‑norm (International Accounting Standard 39), 
die tot die datum van kracht was. De nieuwe norm in-
troduceert ingrijpende veranderingen op het gebied van 
de voorzieningen voor kredietverliezen (impairments). Bij 
de waardering van deze voorzieningen moet voortaan 
worden uitgegaan van de verwachte verliezen (expected 
loss model), terwijl er volgens de IAS 39‑norm pas voor-
zieningen werden aangelegd als er zich daadwerkelijk 
een kredietverlies had voorgedaan (incurred loss model). 
Om de impact van deze nieuwe norm te beoordelen en 
om na te gaan welke problemen er zich zouden kunnen 
voordoen bij de toepassing ervan, heeft de EBA twee im-
pactstudies uitgevoerd, waarvan de tweede in juli  2017 
werd afgesloten met de publicatie van een rapport. De 
ECB heef een thematische analyse verricht over de toepas-
sing van IFRS 9 door de SI’s en, in samenwerking met de 
nationale autoriteiten, door de LSI’s. De analyses van de 
EBA en de ECB hebben het belang aangetoond van een 
goede voorbereiding op de inwerkingtreding van deze 
nieuwe boekhoudnorm.

in de eerder vermelde voorstellen van de Commissie tot aanpassing van de bancaire regelgeving, moeten aldus in 
het kader van de zogenoemde home / host problematiek terdege rekening houden met de bezorgdheden van de 
gastlanden zodat ook de systemisch relevante dochters van internationale bankengroepen die actief zijn in deze 
landen over voldoende buffers beschikken en zo geen buitensporig risico vormen voor de financiële stabiliteit van 
deze landen.

(1) Reglement van 4 maart 2014 van de Nationale Bank van België betreffende de 
tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 575 / 2013 van het Europees Parlement 
en de Raad van 26 juni 2013.

(2) Reglement van 12 december 2017 van de Nationale Bank van België tot 
wijziging van het Reglement van 4 maart 2014 van de Nationale Bank van België 
betreffende de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 575 / 2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013.
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Een van de belangrijkste conclusies van deze analyses was 
dat de banken vooruitgang hadden geboekt bij de toe-
passing van IFRS 9, maar dat de kleine banken met hun 
voorbereiding achterophinkten ten opzichte van de grote 
banken. Bovendien blijkt dat veel banken hun ambities 
met betrekking tot de parallelle toepassing van IFRS 9 en 
IAS 39 (parallel run) naar beneden hebben bijgesteld, wat, 
naar gelang van het geval, zorgwekkend zou kunnen zijn 
voor de overgang. Voor de raming van de verwachte kre-
dietverliezen zullen de banken diverse gegevens, processen 
en modellen gebruiken, wat afbreuk kan doen aan de 
vergelijkbaarheid tussen de banken. Derhalve zijn de toe-
lichtingen die bij de jaarrekening moeten worden verstrekt 
(disclosures), van groot belang. De interne toepassing en 
validatie van de op interne modellen gebaseerde metho-
des voor de waardering van de voorzieningen blijven de 
belangrijkste aandachtspunten om tot een rigoureuze toe-
passing van de norm te komen. Op kwantitatief vlak wordt 
verwacht dat de toepassing van IFRS 9 zal leiden tot een 
toename van de voorzieningen ten opzichte van het hui-
dige niveau van de onder IAS 39 berekende voorzieningen 
(gemiddeld 13 % volgens het onderzoek van de EBA). De 
negatieve invloed op de Common Equity Tier 1 (CET 1)‑ra-
tio wordt geschat op gemiddeld 40 (analyse van de ECB) 
tot 45 basispunten (analyse van de EBA). Voor de kleinere 
banken, die voornamelijk gebruikmaken van de standaard-
benadering voor de berekening van het kredietrisico op 
prudentieel niveau, zal het negatieve effect op de kapitaal-
ratio’s waarschijnlijk groter zijn dan voor de grote banken.

Met het oog op de invoering van IFRS 9  heeft de EBA 
richtsnoeren (guidelines) aangenomen over de praktijken 
voor het beheer van het kredietrisico en over de opname 
van verwachte kredietverliezen. Deze richtsnoeren zijn 
gebaseerd op de aanbevelingen die het Bazels Comité in 
december  2015 over hetzelfde onderwerp gepubliceerd 
heeft, maar die zijn aangepast aan de Europese context. 
De EBA‑richtsnoeren bevelen aan om passende en voor-
zichtige praktijken te hanteren, zowel bij het beheer van 
het kredietrisico als bij de tenuitvoerlegging en continue 
toepassing van de methoden voor de opname van ver-
wachte kredietverliezen.

De Bank heeft actief deelgenomen aan de voornoemde 
werkzaamheden van de EBA en de ECB met betrekking 
tot de opvolging van de toepassing van IFRS 9. Om gevolg 
te geven aan de EBA‑richtsnoeren over de praktijken voor 
het beheer van het kredietrisico en de opname van ver-
wachte kredietverliezen heeft de Bank ook een circulaire (1) 
gepubliceerd die ervoor zorgt dat deze richtsnoeren van 
toepassing zijn in België.

Tot slot moet worden opgemerkt dat er op Europees 
niveau maatregelen zijn genomen die de instellingen die 

daarvoor kiezen in de gelegenheid stellen de eventuele 
negatieve impact van de overgang naar IFRS 9 op het re-
glementair eigen vermogen te spreiden over een periode 
van vijf jaar.

3.3.2 Beloningsbeleid : horizontale analyse

De Bank voert traditioneel een jaarlijkse horizontale ana-
lyse uit van het beloningsbeleid van de belangrijke instel-
lingen. De aandacht van de analyse tijdens deze verslag-
periode ging vooral uit naar de onderwerpen die vermeld 
zijn in de circulaire van de Bank van 10 november 2016 (2), 
en naar de opvolging van de aanbevelingen van de Bank 
tijdens voorgaande analyses.

Wat het resultaat betreft, kan een onderscheid worden 
gemaakt tussen bank‑specifieke bevindingen en meer 
algemene conclusies of tendensen. Gelet op de bevoegd-
heid van het SSM voor het toezicht op individuele belang-
rijke instellingen, werden de resultaten van de betrokken 
banken gedeeld met de JST om de aangewezen opvolging 
ervan te verzekeren. Hierna worden de algemene bevin-
dingen nader toegelicht.

Inzake de zogenaamde Identified Staff werden door de 
banken inspanningen geleverd om de documentatie met 
betrekking tot hun proces voor identificatie te verbeteren. 
De banken moeten echter transparanter zijn ten aanzien 
van de betrokkenheid van het remuneratiecomité, de 
risico‑ en controlefuncties, de ondersteunende bedrijfs-
functies en de relevante comités van het wettelijk be-
stuursorgaan bij het identificatieproces.

Wat betreft de verhouding tussen variabele en vaste belo-
ning houden alle Belgische banken zich aan de limiet van 
50 % die door de bankwet werd ingevoerd. Sommige ban-
ken gebruiken zogenaamde functiegebaseerde toeslagen, 
wat resulteert in een reële (substantiële) verhoging van de 
vaste beloning. De EBA‑richtsnoeren van 27 juni 2016 be-
treffende een beheerst beloningsbeleid bevatten duidelijke 
criteria waaraan de toeslagen moeten voldoen om als vaste 
beloning te kunnen worden beschouwd. Banken zouden 
hun beloningsbeleid moeten verbeteren om transparanter 
te zijn ten aanzien van de kwalificatie van hun toeslagen.

Uit de analyse blijkt dat de banken in het algemeen enkel 
in financiële instrumenten uitbetalen tot het niveau dat bij 
wet is voorgeschreven. Zowel voor het direct uitbetaalde als 

(1) Circulaire NBB_2017_26 van 11 oktober 2017 betreffende de Richtsnoeren van de 
EBA van 12 mei 2017 over de praktijk van kredietinstellingen voor het beheer van 
kredietrisico en over de opname van verwachte kredietverliezen.

(2) Circulaire NBB_2016_44 van 10 november 2016 betreffende de Richtsnoeren 
van de EBA van 27 juni 2016 betreffende een beheerst beloningsbeleid (EBA /
GL / 2015 / 22).
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voor het uitgestelde deel betalen de banken meestal 50 % 
van de variabele beloning in financiële instrumenten uit.

De banken worden aangemoedigd om meer te variëren in 
het percentage van de uitgestelde beloning en de duur van 
de uitstelperiode. Krachtens de EBA‑richtsnoeren moeten 
significante instellingen in ieder geval, ten minste voor de 
leden van het directiecomité en voor de effectieve leiding, 
uitstelperiodes van minstens vijf jaar toepassen. Deze laat-
ste regel wordt nog niet door alle banken toegepast.

In sommige gevallen is de rol van het risicocomité en de 
controlefuncties met betrekking tot de beloning voor 

verbetering vatbaar. Banken moeten ervoor zorgen dat 
het risicocomité zijn beoordeling van het beloningssys-
teem bespreekt, documenteert en motiveert. De beoorde-
ling en de besprekingen moeten een jaarlijks terugkerend 
punt op de agenda van het risicocomité zijn.

Hetzelfde geldt voor de betrokkenheid van de 
controlefuncties bij de identificatie van Identified Staff 
en de beslissingen inzake het toekennen van variabele 
beloning.

Gelet op de resultaten van deze horizontale analyse zal de 
Bank de frequentie van deze oefening herzien.
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