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A. Uitvoering van de FSAP – aanbevelingen

Op 8  maart  2018 publiceerde het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF) het verslag 1  van het Financial 
Sector Assessment Program (FSAP) voor België nadat 
het in  2017 een analyse van de Belgische financiële 
sector en de Belgische financiële regelgeving had uit-
gevoerd. Het gaat om een vijfjaarlijkse oefening voor 
landen met een systeemrelevante financiële sector, 
zoals België. Een FSAP is een analyse van de financiële 
sector door het IMF, waarbij wordt uitgegaan van drie 
hoofdthema’s : de weerbaarheid van de lokale finan-
ciële sector, de kwaliteit van het toezichtskader en 
van de financiële regelgeving en het arsenaal aan in-
strumenten voor crisisbeheer. Na afloop van de FSAP‑
missies publiceert het IMF zijn analyse en zijn aanbe-
velingen voor de betrokken autoriteiten, namelijk, in 
het geval van België, de Bank en de federale overheid 
evenals het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme 
(Single Supervisory Mechanism, SSM) en het 
Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (Single 
Resolution Mechanism, SRM), die respectievelijk de 
toezichthouder en de afwikkelingsautoriteit voor be-
langrijke Belgische instellingen (significant institutions, 
SI’s) zijn. Deze aanbevelingen zijn niet bindend, maar 
hebben een aanzienlijk gewicht.

Het IMF benadrukt in haar verslag dat de Belgische 
financiële sector veel robuuster is geworden sinds de 
vorige FSAP‑doorlichting in 2012‑2013. De stresstests 
die het IMF in samenwerking met de Bank en de 
Europese Centrale Bank (ECB) heeft uitgevoerd, tonen 
aan dat zowel de bank‑ als de verzekeringssector in 
België in staat zijn om krediet‑ en marktrisico’s op te 
vangen in een scenario van ernstige verslechtering van 
de macrofinanciële situatie. Volgens het Fonds wijst 
de weerbaarheid van de banken op relatief gezonde 
kredietportefeuilles en op een beperkte blootstelling 
aan markt‑ en liquiditeitsrisico’s. De verzekeringsonder-
nemingen worden gekenmerkt door gezonde kapitaal-
niveaus en er kan een daling worden waargenomen 
van het aandeel van de producten met gewaarborgd 

rendement. Desalniettemin wijst het IMF op de nood-
zaak om zorgvuldig toezicht uit te oefenen op het 
vermogen van banken om renteschokken op te vangen 
en op het kredietrisico in bepaalde portefeuilles, als-
ook op de groeiende 
liquiditeitsrisico’s voor 
verzekerings onder‑
nemingen.

Ondanks de gunstige 
beoordeling van de 
gezondheid van de 
Belgische financiële 
sector, vermeldt het 
IMF‑verslag ook een aantal uitdagingen. Het IMF 
identificeert onder meer potentiële kwetsbaarheden 
in de Belgische residentiële vastgoedsector, die ver-
band houden met de huidige lagerenteomgeving en 
de stijgende schuldgraad van de Belgische huishou-
dens. Om die reden steunt het FSAP‑verslag ook de 
extra macroprudentiële kapitaalvereisten die in 2017 
werden voorgesteld door de Bank en die ondertus-
sen werden aangenomen (zie paragraaf  B.1). Het 
Fonds beveelt ook aan om de besluitvorming voor 
macroprudentiële maatregelen te vereenvoudigen 
om effectief en tijdig te kunnen reageren op macro-
financiële ontwikkelingen.

Daarnaast gaat de aandacht van het IMF ook uit naar 
de uitbouw van een Europese bankenunie. Zolang de 
Europese bankenunie niet voltooid is, moet volgens 
het IMF het prudentieel toezicht op het niveau van de 
Europese bankgroepen gepaard gaan met voldoende 
robuuste aandacht voor de systeemrelevante dochter‑
ondernemingen van deze groepen. Voor België is dit 
van belang omdat een aantal dochterondernemin-
gen van buitenlandse bankengroepen een belangrijke 

1 IMF, Belgium: Financial System Stability Assessment, maart 2018.

Het IMF benadrukt dat 
de Belgische financiële 
sector veel robuuster 
is geworden sinds zijn 
vorige doorlichting 
in 2012-2013

http://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2018/03/08/Belgium-Financial-System-Stability-Assessment-45703
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positie innemen in de financiële sector. In dat ver-
band benadrukt het IMF ook dat het tijdens de over-
gangsperiode naar een volledige bankenunie van 
essentieel belang is dat er voldoende kapitaal‑ en 
liquiditeitsbuffers worden aangehouden op het ni-

veau van die dochter-
ondernemingen.

Het Fonds wijst op 
de aanzienlijke ver-
betering van het toe-
zicht op de Belgische 
financiële sector en 
van het financiële-
crisisbeheer in België 
door de betrokken 
autoriteiten, maar 

moedigt verdere stappen ter zake aan. Wat het 
prudentieel toezicht betreft, moeten de inspan-
ningen worden voortgezet om bij de banken een 
voorzichtig voorzieningenbeleid te waarborgen en 
de kwaliteit van de interne modellen die worden 
gebruikt bij de berekening van de kapitaalvereisten 
te verbeteren. In die context vraagt het IMF ook dat 
bijzondere aandacht zou worden besteed aan de 
uitdagingen die complexe financiële conglomeraten 
met zich meebrengen, aan de veranderingen in het 
risicoprofiel van de verzekeringssector en aan de 
uitdagingen die kunnen voortvloeien uit de lage 
kwaliteit van de kapitaalcomponenten van som-
mige verzekeraars. Wat het financiëlecrisisbeheer 
betreft, wordt de autoriteiten aanbevolen hun ver-
mogen om een crisis te beheren te verbeteren door 

prioriteit te verlenen aan de afwikkelingsplannen 
van systeemrelevante banken en aan een verster-
king van het depositogarantiestelsel.

Tot slot vermeldt het Fonds in zijn verslag dat de 
toezichtsregeling voor de in België gevestigde Society 
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
(SWIFT) effectief is gebleken maar dat deze ven-
nootschap geconfronteerd wordt met nieuwe risico’s, 
waaronder cyberveiligheidsincidenten in haar we-
reldwijde gebruikersnetwerk. De Bank wordt in dat 
verband aanbevolen om haar rol als toezichthouder 
(overseer) verder te versterken.

Meer details over de doorlichting en de verschillende 
aanbevelingen zijn te vinden in het FSAP‑verslag en 
in de drie technische bijlagen die het IMF gelijk-
tijdig heeft gepubliceerd. Deze IMF‑aanbevelingen 
zullen in de komende jaren een invloed hebben 
op de agenda van de autoriteiten. In 2018 nam de 
Bank alvast initiatieven, in overleg met de andere 
Belgische autoriteiten, om uitvoering te geven aan 
deze aanbevelingen.

Parallel aan de Belgische FSAP‑oefening heeft het 
Fonds ook een analyse uitgevoerd van de financiële 
sector, van het toezicht op die sector en van de fi-
nanciële regelgeving in het eurogebied als geheel. Die 
analyse was eveneens van groot belang met het oog 
op de beoordeling van de bankenunie en de financiële 
regelgeving in de Europese Unie. Kader 10 geeft een 
bondig overzicht van de voornaamste bevindingen en 
aanbevelingen van deze oefening.

Het Fonds wijst op de 
aanzienlijke verbetering 

van het toezicht op de 
Belgische financiële 

sector en van het 
financiële crisisbeheer 

in België

FSAP-analyse van het eurogebied

De FSAP‑oefening voor het eurogebied omvatte een analyse van de weerbaarheid van de Europese 
banksector, van het gemeenschappelijk bankentoezicht van het SSM en het SRM en van het beleid van de 
ECB en het Eurosysteem inzake het verschaffen van noodliquiditeitssteun aan kredietinstellingen. Dit was 
de eerste oefening waarbij het IMF de werking van de eerste twee pijlers van de bankenunie, namelijk 
het SSM en het SRM, doorlichtte.

KADER 10

u
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Het Fonds besluit dat de weerbaarheid van de grote banken in het eurogebied over het algemeen 
is vergroot, maar dat er belangrijke kwetsbaarheden blijven bestaan. De kapitaalbuffers worden op 
geaggregeerde basis als aanzienlijk beschouwd in verhouding tot de onmiddellijke dreigingen, maar 
sommige individuele banken blijven bijzonder kwetsbaar voor krediet‑ en / of marktrisico’s. Daarnaast 
beschikt het banksysteem als geheel over voldoende liquiditeit, mede door de liquiditeitssteun van 
de ECB. Desondanks wijst het IMF op de structureel lage winstgevendheid van veel banken met 
diverse bedrijfsmodellen. Risico’s voor de financiële stabiliteit ziet het Fonds vooral in economische en 
geopolitieke onzekerheden.

Het bankentoezicht in het eurogebied is volgens het Fonds aanzienlijk verbeterd door de oprichting 
van het SSM. Het Fonds stelt vast dat het SSM zijn operationele onafhankelijkheid en effectiviteit heeft 
versterkt en erin geslaagd is het prudentieel toezicht te harmoniseren op een hoog niveau. Desalniettemin 
blijft het bankentoezicht voor grote uitdagingen staan, in het bijzonder wat betreft de beschikbare 
middelen van het SSM, de opvolging van liquiditeits‑ en kredietrisico’s van banken en de versnippering 
van de nog steeds deels nationale wetgeving binnen het eurogebied. Het Fonds benadrukt ook de 
nood aan betere samenwerking tussen het prudentieel toezicht en het toezicht op witwaspraktijken. 
Het toezicht op de niet‑bancaire financiële sector wordt volgens het IMF eveneens versterkt, onder meer 
door de voorgestelde overdracht van de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de systeemrelevante 
beleggingsondernemingen in het eurogebied naar het SSM en door een meer gecentraliseerd toezicht 
op de financiëlemarktinfrastructuren (FMI’s) door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten 
(European Securities and Markets Authority, ESMA) en de ECB. Tot slot is het Fonds van oordeel dat 
het macroprudentieel beleid de risico’s verbonden aan grensoverschrijdende en niet‑bancaire financiële 
stromen beter dient te identificeren en beheren.

u
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De conclusies van de FSAP‑oefening geven bovendien aan dat het bankencrisisbeheer substantieel is 
versterkt maar dat ook hier het regime gefragmenteerd blijft. Volgens het IMF bieden de goedkeuring 
van de richtlijn betreffende het herstel en de afwikkeling van banken (Bank Resolution and Recovery 
Directive, BRRD) en de oprichting van het SSM en het SRM een meer solide basis voor het aanpakken 
van probleembanken. Recente gevallen van tussenkomsten bij probleembanken laten een aantal sterke 
punten zien maar tonen ook aan dat er omstandigheden blijven bestaan die ertoe aanzetten om de BRRD 
te omzeilen, waardoor een grotere tussenkomst van de publieke overheden is vereist. Het kader voor 
bankencrisisbeheer binnen het eurogebied staat volgens het IMF dan ook nog steeds voor aanzienlijke 
transitie‑ en structurele uitdagingen. Een cruciale uitdaging waarop het Fonds in dit verband wijst, is de 
opbouw van instrumenten van interne versterking (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible 
Liabilities, MREL), die met name voor de grote banken moet worden versneld. Het SSM, het SRM en het 
Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF) moeten bovendien hun operationele 
capaciteiten en financiële slagkracht verder versterken. In dat kader vraagt het IMF tevens om werk te 
maken van de oprichting van een Europees depositogarantiestelsel en van een grotere harmonisatie 
en uiteindelijk centralisatie van de door de centrale banken aan kredietinstellingen te verschaffen 
noodliquiditeitssteun.
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B. Macroprudentieel beleid

De werkzaamheden van de Bank in het kader van haar macroprudentieel mandaat zijn gericht op het 
waarborgen van de financiële stabiliteit. De Bank vervult deze verantwoordelijkheid ten dele samen met de 
ECB, die in het kader van het SSM is toegerust met een aantal bevoegdheden inzake macroprudentieel beleid.

Tijdens het verslagjaar heeft de Bank de ontwikkeling van de risico’s in het financiële stelsel opgevolgd en 
maatregelen genomen om de vastgestelde kwetsbaarheden aan te pakken. De macroprudentiële risicoanalyses 
van de Bank omvatten een brede waaier aan mogelijke huidige en toekomstige bedreigingen voor de financiële 
stabiliteit. Deze analyses beperken zich derhalve niet tot de banksector maar concentreren zich op mogelijke 
kwetsbaarheden in het Belgische financiële stelsel als geheel.

Zo voert de Bank periodieke analyses uit van het gebruik van derivaten in de Belgische financiële sector en van de 
daaraan verbonden risico’s. In mei 2018 publiceerde de Bank haar eerste uitgebreide onderzoek over het gebruik 
van derivaten door de Belgische financiële instellingen. Het rapport schetst in eerste instantie de wijzigingen op 
het vlak van derivaten die naar aanleiding van de crisis zijn aangebracht in het regelgevend kader voor banken en 
verzekeringsondernemingen. Daarna volgt een analyse van de tendensen van de derivatenactiviteiten van Belgische 
banken en verzekeringsondernemingen en tot slot worden enkele aandachtspunten geformuleerd voor het beleid. 
Het inschatten van de risico’s verbonden aan derivatentransacties is complex en vereist gedetailleerde gegevens 
over de transacties en posities van de verschillende marktdeelnemers. De rapporteringsvereisten die worden 
opgelegd door de Europese verordening betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters 
(European Market Infrastructure Regulation, EMIR) voorzien in dergelijke granulaire gegevens 1, maar de analyse 
ervan wordt bemoeilijkt door zowel het grote volume als de tot op heden matige kwaliteit van de gerapporteerde 
gegevens. Gedurende het verslagjaar heeft de Bank aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van een IT-platform 
voor de analyse en de kwaliteitscontrole van deze EMIR-gegevens. Dit platform zal operationeel zijn in 2019.

In het kader van de periodieke opvolging van de vermogensbeheer- en schaduwbankactiviteiten in België 
publiceerden de Bank en de FSMA in oktober voor het eerst een geactualiseerde versie van hun oorspronkelijke 
rapport van  2017. In de huidige stand van zaken werden geen wezenlijke bedreigingen voor de financiële 
stabiliteit geïdentificeerd in verband met vermogensbeheer en niet-bancaire financiële intermediatie. De 
ontwikkelingen in deze twee activiteiten en hun banden met andere sectoren van de economie moeten wel 
nauwlettend worden opgevolgd. In dit verband blijven de FSMA en de Bank streven naar het verbeteren van de 
beschikbaarheid van gegevens over deze activiteiten.

Zoals elk jaar heeft de Bank ook de kwalificatie van Belgische banken als nationaal systeemrelevante banken 
herbekeken. De lijst van acht instellingen die eerder als nationaal systeemrelevante banken werden aangewezen, 
werd bevestigd en de aan deze instellingen opgelegde extra kapitaalvereisten blijven behouden. De niveaus van de 
extra tier 1-kern kapitaalvereisten (Common Equity Tier 1 – CET1) bedragen respectievelijk 1,5 % voor BNP Paribas 
Fortis, KBC Groep, Belfius Bank en ING Belgium, en 0,75 % voor Euroclear, The Bank of New York Mellon, Argenta 
en Axa Bank Belgium.

1 Tegenpartijen die een derivatencontract afsluiten, moeten de details van elke transactie rapporteren aan een transactieregister naar keuze. 
Naast informatie over de identiteit van de tegenpartijen en het type, de onderliggende waarde, de looptijd en het referentiebedrag van het 
contract, omvat de rapporteringsverplichting bijvoorbeeld ook de waardering van het contract en de onderpandvereisten die van toepassing 
zijn op de tegenpartijen.
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Hierna wordt dieper ingegaan op enkele andere kernactiviteiten van de Bank inzake macroprudentieel beleid. 
Het gaat met name om de analyse en de opvolging van de kwetsbaarheden die verband houden met de 
vastgoedsector. Bij de macroprudentiële risicoanalyses die in dit verband worden uitgevoerd, is de aandacht niet 
alleen gericht op het residentieel vastgoed, maar ook op de risico’s die kunnen voortvloeien uit activiteiten in 
en blootstellingen aan de commerciële vastgoedsector. Daarnaast stelt de Bank elk kwartaal het contracyclisch 
bufferpercentage vast voor kredietrisicoblootstellingen in België. Ten slotte heeft de Bank in de loop van het 
verslagjaar ook haar analysekader voor de opvolging van de risico’s verbonden aan de klimaatverandering en 
de overgang naar een koolstofarme economie verder uitgebreid.

het hypothecair krediet en de waarde van het gefi-
nancierde goed, is nog verder gestegen in de recente 
productie van hypothecaire leningen. Het  aandeel 
van de leningen met een looptijd van meer dan 
20  jaar is ook toegenomen, terwijl de rentevoeten 
voor de cliënten laag zijn gebleven, wat de aanpas-
sing van de vraag aan een hogerenteomgeving in de 
toekomst zou kunnen beperken. Bovendien heeft 
het aandeel van leningen waarvoor de debt‑service‑
to‑income ratio, die de verhouding weergeeft tussen 
de maandelijkse schuldaflossingslast en het inkomen 
van de kredietnemer, meer dan 50 % bedraagt, zich 
op een hoog niveau gestabiliseerd. Tevens blijven 
de commerciële marges van de banken dalen, met 
name door de concurrentie op de markt, tot op een 
niveau dat vaak onvoldoende rekening houdt met de 
voornoemde risico’s. Tot slot zijn de woningprijzen 
in de afgelopen decennia onafgebroken gestegen 
en wijzen verschillende indicatoren op een zekere 
mate van overwaardering van deze prijzen (zie pa-
ragraaf 3.2. van het deel ‘Economische en financiële 
ontwikkelingen’ van het Verslag).

In het licht van deze ontwikkelingen heeft de Bank 
geoordeeld dat een nieuwe macroprudentiële maatre-
gel, die strenger en gerichter zou zijn dan een vorige 
maatregel die in 2017 is vervallen, noodzakelijk was 
om enerzijds de veerkracht van de banken in stand 
te houden en anderzijds het behoud van conserva-
tieve kredietverleningsvoorwaaden te bevorderen en 
de banken aan te moedigen om het aandeel van 
leningen met een hoger risico in de nieuwe productie 
te verminderen.

Deze maatregel werd aan de ECB voorgelegd in het 
kader van artikel 5  van de verordening inzake het 
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, en vervol-
gens aan de verschillende bevoegde Europese instel-
lingen, zoals voorgeschreven door artikel 458  van 
de verordening inzake de eigenvermogensvereisten. 
Op  20  maart  2018 heeft de Europese Commissie, 
op basis van de standpunten van het ESRB en de 

De Bank heeft 
geoordeeld dat een 

nieuwe macroprudentiële 
maatregel, die strenger 

en gerichter zou zijn, 
noodzakelijk was

1. Residentiële en commerciële 
vastgoedmarkt

Residentieel vastgoed

De risico’s verbonden aan de ontwikkelingen in de 
Belgische woningmarkt en aan de portefeuilles van hy-
pothecaire kredieten van de banken, in het bijzonder in 
de meer risicovolle subsegmenten, werden in de voor-
bije jaren nauwgezet opgevolgd door de Bank. Het IMF, 
de ECB en het Europees Comité voor Systeemrisico’s 
(European Systemic Risk Board, ESRB) hebben ook 
de aandacht gevestigd op de ontwikkelingen in de 
Belgische residentiële vastgoedmarkt. Eind 2016 richtte 
het ESRB overigens een waarschuwing aan acht lidsta-
ten, waaronder België, op basis van een analyse van de 
risico’s op de middellange termijn.

De recente ontwikkelingen op de Belgische hypo-
theekmarkt hebben bevestigd dat de in het verleden 
waargenomen kwetsbaarheden niet zijn weggewerkt 
(zie paragraaf 3.3. van het deel ‘Economische en fi-
nanciële ontwikkelingen’ van het Verslag). De hypo-
thecaire kredieten zijn sedert juli 2015 immers blijven 
groeien met meer dan 5 % op jaarbasis, waardoor de 
schuldenlast van de huishoudens in  2018 op meer 
dan 60 % van het bbp uitkwam, wat meer is dan 

het gemiddelde van 
het eurogebied. De 
sterke stijging van de 
hypothecaire schul-
denlast ging boven-
dien gepaard met een 
nieuwe versoepeling 
van de kredietvoor-
waarden, wat aan-
geeft dat aan de in 

het verleden opgetekende gunstige ontwikkelingen 
met betrekking tot de verscherping van deze voor-
waarden een einde is gekomen. Het reeds grote aan-
deel van leningen met een hoge loan‑to‑value ratio, 
die de verhouding weergeeft tussen het bedrag van 
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Europese Bankautoriteit (European Banking Authority, 
EBA), laten weten dat ze geen bezwaar tegen de 
voorgestelde maatregel zou instellen bij de Raad. Deze 
maatregel werd vervolgens voorgelegd aan de rege-
ring en bekrachtigd door de Koning op 4 mei 2018, 
via een nieuw koninklijk besluit.

De nieuwe maatregel omvat in de eerste plaats een 
lineaire component, die op gelijke wijze wordt toege-
past op alle kredieten, waardoor de continuïteit ten 
opzichte van de vorige maatregel wordt verzekerd. 
Deze lineaire component bestaat uit een verhoging 
met vijf procentpunt van het op basis van interne 
modellen berekende risicogewicht. De tweede, meer 
gerichte component wordt toegepast op grond van 
het gemiddelde risico van de portefeuille van elke 
bank, met behulp van een multiplicator. In dat geval 
wordt het (microprudentiële) initiële risicogewicht ver-
menigvuldigd met 1,33. Op die manier wordt aan de 
banken met een risicovollere portefeuille hypothecaire 
kredieten, die dus in grotere mate bijdragen aan het 
systeemrisico, een verhoudingsgewijs hogere kapitaal-
vereiste opgelegd.

Samen genomen hebben de twee componenten eind 
september  2018 tot de vorming van een buffer ge-
leid van ongeveer 1 700 miljoen euro, bestaande uit 
CET1‑kapitaal. Volgens de Bank is deze kapitaalbuffer 

nodig om de banksector in staat te stellen eventuele 
grote schokken op de Belgische residentiële vastgoed-
markt op te vangen. Hoewel deze kapitaalbuffer in 
absolute termen relatief beperkt blijft, houdt hij een 
substantiële versterking van de veerkracht van de 
betrokken banken in. De maatregel komt neer op 
een verhoging van het gemiddelde risicogewicht voor 
Belgische hypothecaire kredieten van 10 tot meer dan 
18 % (verhoging van 5 procentpunt op grond van de 
eerste component en van 3  procentpunt op grond 
van de tweede component), wat hoger is dan het 
Europees gemiddelde.

Deze macroprudentiële maatregel ging gepaard met 
een reeks maatregelen die gericht waren op de kre-
dietvoorwaarden. In  2012  heeft de Bank een kader 
voor de opvolging van risico’s in de Belgische hypo-
theekmarkt opgezet en heeft zij de sector herhaal-
delijk gewezen op het belang van het behoud van 
gezonde kredietvoorwaarden.

De Bank is van oordeel dat de combinatie van beide 
types maatregelen een passend antwoord vormt op de 
ontwikkelingen op de Belgische residentiële vastgoed-
markt en het mogelijk maakt om de twee doelstel-
lingen van haar beleid met betrekking tot deze markt 
te realiseren. Ten eerste wordt de veerkracht van de 
banken voldoende versterkt door de toepassing van 
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de kapitaalmaatregel die sinds 30  april  2018 wordt 
toegepast. Ten tweede biedt de combinatie van de 
tweede – gerichte – component van de kapitaal-
maatregel en van de maatregelen die gericht zijn op 
de kredietvoorwaarden, belangrijke stimulansen om 
een conservatief kredietbeleid te handhaven en het 
aandeel van risicovollere leningen in de portefeuilles 
van banken te verminderen. De Bank verwacht dat de 
stimulansen die deze maatregelen bieden, voldoende 
zullen zijn om deze tweede doelstelling te bereiken. 
In de loop van 2019 zal echter een ex‑postevaluatie 
van de genomen maatregelen moeten worden uitge-
voerd. Indien nodig zal de Bank nieuwe initiatieven 
voorstellen om de opbouw van systeemrisico’s in deze 
sector te beperken.

Commercieel vastgoed

Zoals vermeld in Hoofdstuk  3  van het deel 
‘Economische en financiële ontwikkelingen’ van het 
Verslag, zijn de blootstellingen van de Belgische 
financiële sector aan de vastgoedmarkt niet be-
perkt tot het residentiële segment alleen. Zo zijn de 
blootstellingen van de Belgische banken en verze-
keringsondernemingen aan het commerciële seg-
ment, in de vorm van leningen of andere financiële 
instrumenten uitgegeven door ondernemingen die 
actief zijn in de bouw‑ of vastgoedsector, de laatste 
jaren aanzienlijk toegenomen. De Belgische niet‑fi-
nanciële private sector is ook blootgesteld aan deze 
markt. De Belgische huishoudens bezitten bijvoor-
beeld een groot deel van de aandelen uitgegeven 
door gereglementeerde vastgoedvennootschappen 
(GVV’s), die beursgenoteerde en gereglementeerde 
ondernemingen zijn die in vastgoed investeren om 
huurinkomsten te genereren. De ontwikkelingen in 
de prijzen voor commercieel vastgoed in België zijn 
tot nu toe echter relatief gematigd gebleven, en 
wijzen niet op een overwaardering, in tegenstelling 
tot wat in sommige Europese steden kan worden 
waargenomen.

Gelet op de omvang van de blootstellingen in zo-
wel de financiële als de niet‑financiële sector en op 
de significante interactie tussen de residentiële en 
commerciële vastgoedmarkten, zijn deze ontwikke-
lingen bijzonder relevant voor de financiële stabiliteit. 
Daarom volgt de Bank de bedrijven uit de vastgoed-
sector nauwgezet op. Een van de belangrijkste uit-
dagingen voor deze analyse is het aanvullen van de 
talrijke gegevens die ontbreken door het heterogene 
karakter van de markt.

2. Contracyclische kapitaalbuffer

De Bank dient om de drie maanden het percentage 
vast te stellen van de contracyclische kapitaalbuffer 
(countercyclical capital buffer – CCyB) voor kredietrisi-
coblootstellingen op tegenpartijen die op het Belgische 
grondgebied zijn gevestigd. De CCyB heeft als doel de 
duurzame verstrekking van krediet over de cyclus heen 
te ondersteunen door het weerstandsvermogen van de 
instellingen bij een toename van de cyclische systeemri-
sico’s (bv. bij buitensporige kredietgroei) te versterken. 
Er wordt uitgegaan van een brede waaier aan informa-
tie, waaronder een ruim scala aan indicatoren die als 
relevant worden beschouwd om aan te geven dat de 
cyclische systeemrisico’s zijn toegenomen. Om de drie 
maanden wordt de beslissing betreffende het contracy-
clisch bufferpercentage, die telkens wordt voorgelegd 
aan de ECB, samen met een selectie van sleutelindica-
toren op de website van de Bank gepubliceerd.

De krediet / bbp‑gap, die het niveau van de kre-
diet / bbp‑ratio vergelijkt met haar langetermijn-
trend, is een van de sleutelindicatoren waarmee 
rekening wordt gehouden. Als gevolg van de ver-
snelling van de kredietcyclus, die leidde tot een toe-
name van de groei van de kredieten aan met name 
de Belgische niet‑financiële ondernemingen, steeg 
deze indicator in het derde kwartaal van 2018 tot 
2 % van het bbp, de drempel die het ESRB voorstelt 
om de buffer te activeren.

Over het geheel genomen is de groei van de krediet-
verlening aan ondernemingen versneld, terwijl de 
groei van de aan huishoudens verstrekte kredieten 
zich stabiliseerde. In november  2018 bedroeg de 
jaarlijkse groei van de kredietverlening 6,5 % voor 
ondernemingen, tegenover 5,2 % voor huishoudens.

De Bank volgt deze ontwikkelingen op de voet. Ten tij-
de van de beslissing met betrekking tot het eerste 
kwartaal van  2019 bleef zij echter van oordeel dat 
de waargenomen ontwikkelingen onvoldoende basis 
vormden voor een verhoging van het contracyclische 
bufferpercentage. Er dient eerst en vooral een analyse 
te worden gemaakt van het aanhoudend karakter van 
de kredietverleningsdynamiek, met name voor niet‑
financiële ondernemingen. Aangezien de verhoging 
van het contracyclische bufferpercentage over het al-
gemeen een jaar na de datum van de beslissing plaats-
vindt, zou een activering in het kader van een tijdelijke 
(d.w.z. niet‑aanhoudende) toename van de krediet-
verlening, kunnen leiden tot het opleggen van extra 
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kapitaalbuffers wanneer de kredietcyclus opnieuw een 
niet‑buitensporig profiel vertoont. In geval de krediet-
cyclus in België verder aantrekt, zou de Bank ech-
ter kunnen overwegen om, zoals in sommige andere 
Europese landen, de contracyclische buffer te activeren.

Naast de CCyB die op de blootstellingen in België 
wordt toegepast, moeten de Belgische banken de door 
buitenlandse autoriteiten opgelegde bufferpercentages 
toepassen op hun blootstellingen aan kredietrisico in die 
landen. In de bovenstaande tabel wordt een overzicht 
gegeven van de huidige en toekomstige contracyclische 
bufferpercentages. Onder deze landen bevindt zich een 
toenemend aantal landen van het eurogebied waar een 
versnelling van de kredietcyclus werd waargenomen. 
De verschillen in reactie tussen de landen kunnen met 
name worden verklaard door de specifieke kenmerken 
van de nationale markten, de heterogeniteit van de 
dynamieken – d.w.z. hun aard en hun aanhoudend 
karakter – evenals door de wens van sommige nationale 
macro prudentiële autoriteiten om vroeg in de herstelfase 
van de kredietcyclus in te grijpen.

Naar aanleiding van de aanbeveling van het ESRB inza-
ke de erkenning en de vaststelling van contracyclische 

bufferpercentages voor blootstellingen van Europese 
banken aan derde landen, heeft de Bank gedurende 
het verslagjaar drie derde landen geïdentificeerd waar 
de blootstellingen van de Belgische banken significant 
waren (Turkije, de Verenigde Staten en Zwitserland) en 
de cyclische systeemrisico’s in deze landen opgevolgd. 
Deze opvolging past in het meer algemene kader van 
de analyses die door het ESRB en de ECB worden uit-
gevoerd voor significante blootstellingen op het niveau 
van respectievelijk de Europese Unie en het eurogebied.

3. Klimaatverandering en overgang 
naar een koolstofarme economie

De uitdagingen op het vlak van de klimaatverandering 
en de overgang naar een koolstofarme economie 
krijgen steeds meer aandacht en er worden alsmaar 
meer initiatieven genomen om de doelstellingen van 
het klimaatakkoord van Parijs (COP21) te bereiken. 
Aangezien de financiële sector een cruciale rol speelt 
in de financiering van de overgang naar een kool-
stofarme economie, heeft de Europese Commissie in 
maart 2018 een actieplan voor duurzame financiering 
gelanceerd, dat ervoor moet zorgen dat het financiële 

Tabel  19

Door buitenlandse autoriteiten opgelegde contracyclische bufferpercentages
(in %)

Land

Huidig bufferpercentage Toekomstig bufferpercentage

Percentage Inwerkingtreding Percentage Inwerkingtreding

Bulgarije 0,50 01‑10‑2019

Denemarken 0,50 31‑03‑2019

1,00 30‑09‑2019

Frankrijk 0,25 01‑07‑2019

Hongkong 2,50 01‑01‑2019 ongewijzigd

Ierland 1,00 05‑07‑2019

IJsland 1,25 01‑11‑2017 1,75 15‑05‑2019

Litouwen 0,50 31‑12‑2018 1,00 30‑06‑2019

Luxemburg 0,25 01‑01‑2020

Noorwegen 2,00 31‑12‑2017 2,50 31‑12‑2019

Slowakije 1,25 01‑08‑2018 1,50 01‑08‑2019

Tsjechië 1,25 01‑01‑2019 1,50 01‑07‑2019

1,75 01‑01‑2020

Verenigd Koninkrijk 1,00 28‑11‑2018 ongewijzigd

Zweden 2,00 19‑03‑2017 2,50 19‑09‑2019

Bronnen :  BIB, ESRB.
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stelsel de doelstellingen van de EU inzake klimaat 
en duurzame ontwikkeling ondersteunt. De transitie 
biedt tal van nieuwe financieringsmogelijkheden voor 

banken, verzekerings-
ondernemingen en 
andere investeerders. 
Anderzijds kunnen de 
klimaatverandering 
zelf, en een eventuele 
abrupte energietran-
sitie als gevolg van 
plotse en onvoorziene 
veranderingen in het 
beleid, in het markt-
sentiment of in de 
beschikbare techno-
logieën, ook risico’s 

inhouden voor de financiële instellingen en de finan-
ciële stabiliteit. Ook de centrale banken en de pru-
dentiële autoriteiten besteden daarom steeds meer 
aandacht aan dit thema.

Net zoals enkele andere Europese toezichthouders 
heeft de Bank de risico’s verbonden aan de klimaat-
verandering en de transitie naar een koolstofarme 
economie recentelijk toegevoegd, als mogelijke aan-
dachtspunten, aan de lijst van potentiële financiële 
risico’s (zie het Verslag  2017, het Macroprudentieel 
verslag  2018 en het Financial Stability Report  2018 
van de Bank). Het thematisch artikel over de ri-
sico’s voor de financiële stabiliteit die verbonden zijn 
aan de klimaatverandering en de overgang naar een 
koolstof arme economie dat werd opgenomen in het 
Financial Stability Report van 2018 beschrijft hoe de 
klimaatverandering en de overgang naar een kool-
stofarme economie risico’s kunnen inhouden voor de 
financiële instellingen en de financiële stabiliteit, en 
geeft aan welke rol de prudentiële toezichthouders 
hierin kunnen spelen. Het artikel bevat ook een eerste 
analyse van deze risico’s voor de Belgische financiële 
sector. De momenteel beschikbare informatie over de 
blootstellingen van de Belgische financiële instellingen 
aan deze risico’s is evenwel onvoldoende granulair om 
een diepgaande analyse mogelijk te maken.

Om op korte termijn het belang van deze blootstel-
lingen voor de Belgische financiële sector beter te 
kunnen begrijpen, heeft de Bank eind  2018, in het 
kader van haar macroprudentieel mandaat, een vra-
genlijst verstuurd naar de financiële sector over de 
verschillende klimaatgerelateerde risico’s en over de 
mate waarin de instellingen hier reeds rekening mee 

houden in hun strategie en risicobeleid. Bovendien 
beoogt de Bank met deze sectorale enquête het be-
wustzijn van de financiële sector omtrent het belang 
van deze risico’s te vergroten, en de financiële instel-
lingen aldus aan te moedigen om deze risico’s op te 
volgen, te evalueren en te beheren. Een belangrijk 
obstakel voor het adequaat opvolgen en evalueren 
van deze risico’s is het gebrek aan gemeenschappe-
lijke definities (‘taxonomie’) en een gestandaardiseerd 
raamwerk voor de openbaarmaking (disclosure) van 
klimaatgerelateerde risico’s.

In dit verband heeft de Bank, net als de minister 
van Financiën en de FSMA, de aanbevelingen van 
de Taskforce on Climate‑related Financial Disclosures 
(TCFD) 1 onderschreven. Bovendien neemt de Bank 
actief deel aan werkgroepen om het actieplan van 
de EU voor duurzame financiering en de hiervoor 
benodigde regelgeving uit te werken, onder meer op 
het vlak van de taxonomie en de openbaarmakings-
vereisten. Tevens neemt de Bank deel aan andere 
werkgroepen in het kader van met name het Network 
for Greening the Financial System (NGFS) en het 
Sustainable Insurance Forum (SIF), waarin toezicht-
houders van verschillende landen informatie uitwis-
selen en nadenken over de prudentiële aanpak van 
klimaatgerelateerde risico’s en de ondersteuning van 
duurzame financiering. Ook de mogelijkheden om ge-
bruik te maken van stresstests en scenarioanalyses om 
deze risico’s te evalueren, worden hierin besproken en 
geanalyseerd. Door het langetermijn‑ en toekomstge-
richte karakter van de klimaatgerelateerde risico’s, de 
onzekerheid met betrekking tot de realisatie van deze 
risico’s en vooral het gebrek aan voldoende kwaliteits-
volle en granulaire gegevens, bevinden deze analyses 
zich nog in een beginstadium.

Het huidige gebrek aan voldoende kwaliteitsvolle in-
formatie en gegevens betekent evenwel niet dat nog 
geen actie kan worden ondernomen. De Bank is 
voorstander van een stapsgewijze prudentiële aanpak. 
In eerste instantie dient de kwaliteit van de informatie 
over klimaatgerelateerde risico’s en groene investe-
ringen te worden verbeterd en moeten de instel-
lingen meer bewust worden gemaakt van de risico’s 

Hoewel de transitie 
tal van nieuwe 

mogelijkheden biedt 
voor de financiële 

instellingen, kunnen 
de klimaatverandering 
zelf en een eventuele 
abrupte transitie ook 

risico’s inhouden

1 De Task Force on Climate‑related Financial Disclosures (TCFD) 
heeft in 2017 in de jaarverslagen van zowel financiële als 
niet‑financiële ondernemingen een aantal aanbevelingen 
gepubliceerd omtrent de vrijwillige publicatie van consistente 
en vergelijkbare informatie betreffende governance, 
strategie, risicobeheer en maatstaven met betrekking tot 
klimaatgerelateerde risico’s en opportuniteiten.
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verbonden aan de klimaatverandering en de transitie 
naar een koolstofarme economie. Ook zonder een op 
Europees niveau geharmoniseerde taxonomie kunnen 
de instellingen reeds inspanningen leveren om deze 
risico’s beter te vatten.

Vervolgens kunnen een aantal verwachtingen wor-
den meegedeeld aan de sector, met betrekking tot 
enerzijds de opname van deze risico’s in het risico-
beheer van de financiële instellingen en anderzijds 
de vereisten inzake rapportering en openbaarma-
king (pijler 3‑vereisten) van informatie over deze 
risico’s. Klimaatgerelateerde risico’s dienen hierbij 
niet noodzakelijk als aparte risicocategorieën te 
worden beschouwd. Zowel het fysieke risico, dat 
voortvloeit uit de realisatie van de klimaatveran-
dering zelf, als de risico’s ten gevolge van de 
transitie naar een koolstof arme economie, kunnen 
de traditionele risico’s zoals het kredietrisico, het 
marktrisico, het operationeel risico, het liquiditeits-
risico en het verzekeringsrisico sterk verhogen. Dit 
zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien grote 
droogtes of overstromingen het risico op faillis-
sement in de landbouwsector doen toenemen, of 
indien de waarde van gebouwen die als onderpand 

dienen, daalt door een verstrenging van de regels 
betreffende de energieprestatie van gebouwen, zo-
als bijvoorbeeld in Nederland waar commerciële 
gebouwen vanaf  2023  een minimaal energielabel 
moeten hebben.

Bovendien moet met de klimaatgerelateerde risico’s 
rekening worden gehouden in de risico‑evaluaties 
van de toezichthouder, en indien nodig kunnen op 
termijn eventueel pijler 2‑kapitaalvereisten worden 
opgelegd. Ook de pijler 1‑kapitaalvereisten zouden 
in de toekomst kunnen worden aangepast. Wat 
de regelgeving in-
zake kapitaalvereisten 
betreft, is de Bank, 
net zoals de meeste 
Europese toezicht-
houders, evenwel 
overtuigd dat deze 
uitsluitend gebaseerd 
dient te zijn op pru-
dentiële risico’s en dat wijzigingen in de kapitaalver-
eisten dus voldoende onderbouwd moeten zijn door 
bewijzen van een toename of een daling van de 
risico’s die verband houden met de blootstellingen 

De klimaatgerelateerde 
risico’s moeten in 
rekening worden 
gebracht in de risico- 
evaluaties
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waarop die wijziging betrekking heeft. Zo kunnen 
de pijler 1‑kapitaalvereisten voor bepaalde blootstel-
lingen die sterk onderhevig zijn aan klimaatgerela-
teerde risico’s op termijn eventueel worden verhoogd 
(brown penalising factor), indien kan worden aan-
getoond dat deze specifieke blootstellingen een ho-
ger risico met zich meebrengen. Anderzijds kunnen 
kapitaalvereisten voor bepaalde ‘groene’ blootstel-
lingen verlaagd worden (green supporting factor), 
indien duidelijk blijkt dat deze activa lagere risico’s 
inhouden dan andere blootstellingen. Hierbij mogen 
echter de risico’s niet uit het oog verloren worden 
die kunnen ontstaan omdat sommige groene inves-
teringen minder groen blijken te zijn dan aanvanke-
lijk vooropgesteld (greenwashing), omdat bepaalde 
technologieën minder veelbelovend blijken te zijn 
dan aanvankelijk verwacht of omdat het marktsenti-
ment plotseling is gewijzigd.

Dit betekent echter niet dat het stimuleren van 
groene investeringen niet belangrijk is, wel integen-
deel. Aangezien de financiële stabiliteit gebaat is bij 
een tijdige maar gestage transitie, veeleer dan bij een 
late maar abrupte transitie, is het aanmoedigen van 
groene financieringen van het allergrootste belang. 
De toezichthouder kan bijdragen aan het duurzamer 
maken van de financiële sector door mee te werken 
aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke 
taxonomie en van gemeenschappelijke openbaar-
makingsvereisten (disclosure), wat de transparantie 
zal verhogen en de markt voor groene investeringen 
zal stimuleren. Ten slotte kunnen centrale banken 
en prudentiële autoriteiten ook het goede voorbeeld 
stellen. Zo heeft de Bank beslist om de zogenaamde 
ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) 
toe te passen voor het beheer van een deel van haar 
activaportefeuille (bedrijfsobligaties in dollar).



231NBB Verslag 2018 ¡ Afwikkeling

C. Afwikkeling

De werkzaamheden van de Bank als afwikkelings autoriteit voor de kredietinstellingen maken deel uit van het 
bredere kader van het Gemeenschappelijk Afwikkelings mechanisme (Single Resolution Mechanism – SRM), 
waaraan zij als nationale afwikkelingsautoriteit deelneemt. Het SRM, waarin een belangrijke rol wordt vervuld 
door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB), werd opgericht in 2014. Sinds de 
oprichting ervan wordt dankzij de nauwe samenwerking tussen de SRB en de nationale afwikkelingsautoriteiten 
gestage vooruitgang geboekt. In de afgelopen jaren heeft het SRM gezorgd voor de tenuitvoerlegging van een 
volledig nieuw afwikkelingskader. Hoewel er tot nu toe duidelijk vooruitgang is geboekt, blijven de uitdagingen 
groot en zijn er nog heel wat belangrijke vragen waarvoor een antwoord moet worden gezocht. 

Tegen deze achtergrond heeft het Afwikkelingscollege van de Bank, in overeenstemming met het koninklijk besluit 
tot vaststelling van de regels voor de organisatie en werking ervan 1, een actieplan aangenomen voor 2018. Dit plan 
is bedoeld als ondersteuning van het optreden van het SRM. Het is opgebouwd rond vier krachtlijnen, namelijk 
(i)  garanderen dat een robuust wet- en regelgevend kader wordt ontwikkeld om gevallen van in gebreke blijven 
aan te pakken ; (ii)  de afwikkelbaarheid van kredietinstellingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht 
verbeteren ; (iii) crisisbeheersingscapaciteit ontwikkelen en de afwikkelingsinstrumenten operationaliseren ; en 
(iv) bijdragen aan het vastleggen van mechanismen voor de financiering van de afwikkeling.

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

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

3 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.

1. Wet- en regelgevend kader

In de loop van het verslagjaar werd het wette-
lijk kader voor afwikkeling grondig gewijzigd na 
de goedkeuring door de Europese medewetgevers 
van een voorstel voor een richtlijn tot wijziging 
van de richtlijn inzake afwikkeling en herstel van 
banken (Bank Recovery and Resolution Directive – 
BRRD) 2 en van een voorstel voor een verordening 
tot wijziging van de verordening betreffende het 
Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (Single 
Resolution Mechanism Regulation – SRMR) 3. Door 
de goedkeuring van deze voorstellen kan de in 2014 
door de BRRD ingevoerde regeling inzake het mini-
mumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking 
komende schulden (Minimum Requirement for Own 
Funds and Eligible Liabilities – MREL) in belangrijke 
mate worden aangevuld. Onder meer wordt het 
door de Financial Stability Board (FSB) ontwikkeld 
model voor het totaal verliesabsorptievermogen (total 
loss-absorbing capacity – TLAC) omgezet in Europees 
recht. Bovendien worden bepaalde voorschriften voor 
de toepassing van het MREL voor alle kredietinstel-
lingen van de Europese Unie verduidelijkt.

Deze richtlijn en verordening maken deel uit van een 
reeks bepalingen die bekend staan als risicoverminde-
rende maatregelen. Deze maatregelen worden nader 
omschreven in Kader 14.

Daarnaast heeft de Bank in  2018 deelgenomen aan 
de werkzaamheden van de SRB inzake de verdui-
delijking van de praktische modaliteiten voor de 
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tenuitvoerlegging van het bestaande regelgevingska-
der. Er werden horizontale beleidslijnen ontwikkeld 
ter ondersteuning van de opstelling van afwikkelings-
plannen en van de algehele samenhang tussen de 
plannen. In 2018 hadden deze horizontale beleidslij-
nen voornamelijk betrekking op de thema’s die in het 
werkprogramma 2018‑2020 van de SRB waren vast-
gelegd, met name de keuze van de afwikkelingsin-
strumenten bij de opstelling van afwikkelingsplannen 
en de specifieke vereisten in verband met de planning 
van elk van deze instrumenten, de toets met betrek-
king tot het 'algemeen belang'‑vereiste, waarmee 
vastgesteld kan worden welke kredietinstellingen zou-
den kunnen voldoen aan de afwikkelingsvoorwaar-
den, de toepassing van vereenvoudigde verplichtin-
gen, het MREL, de identificatie van kritieke functies, 
en de operationele continuïteit in geval van een crisis, 
waaronder de toegang tot de marktinfrastructuren.

Al deze ontwikkelingen en werkzaamheden dragen 
bij tot de totstandbrenging van een nieuw, gehar-
moniseerd werkkader binnen de bankenunie. De SRB 

speelt in samenwer-
king met de nationale 
afwikkelingsautori-
teiten een sleutelrol, 
waardoor veel voor-
uitgang kon worden 
geboekt. Desondanks 
resteren er nog heel 
wat uitdagingen 
om de in de richtlijn 
vastgelegde afwikkel-
baarheidsdoelstelling 
te bereiken voor alle 
kredietinstellingen en 
beleggingsonderne-

mingen in de Europese Unie. Twee kwesties in het 
bijzonder zijn van groot belang voor België, gezien de 
kenmerken van het Belgische financiële stelsel.

De eerste betreft de versterking van het MREL‑
beleid. De beschikbaarheid van voldoende financiële 
middelen om verliezen op te vangen en te herka-
pitaliseren is van essentieel belang voor het verze-
keven van de haalbaarheid en geloofwaardigheid 
van een doeltreffende afwikkeling aan de hand van 
afwikkelingsinstrumenten en in het bijzonder via het 
instrument van interne versterking. In dit verband 
bepaalt de BRRD dat de instellingen op individu-
ele basis aan een MREL‑vereiste moeten voldoen 
en dat de EU‑moederondernemingen eveneens op 

geconsolideerde basis aan een MREL‑vereiste moe-
ten voldoen. Als nationale afwikkelingsautoriteit 
pleit de Bank consequent voor de toepassing van 
een robuust afwikkelingsmodel waarbij wordt uit-
gegaan van het aanleggen van toereikende buffers. 
Met het oog hierop dienen er MREL‑vereisten van 
een voldoende hoog niveau en van voldoende kwa-
liteit te worden vastgelegd, d.w.z. vereisten waar-
aan moet worden voldaan met instrumenten die 
de tenuitvoerlegging van de afwikkelingsstrategie 
niet in gevaar brengen wanneer het instrument van 
interne versterking wordt toegepast. Het is in dit 
kader dat de Bank de SRB aanmoedigt zijn MREL‑
beleid te versterken en daarbij verder te gaan dan 
momenteel voorzien.

De tweede kwestie betreft de afwikkelingsstrate-
gie die moet worden gevolgd voor minder belang-
rijke kredietinstellingen. Onder bepaalde gunstige 
marktomstandigheden zou de liquidatie volgens een 
normale insolventieprocedure voor deze instellingen 
als plausibel kunnen worden beschouwd, maar in 
het geval van een systeemcrisis zou een dergelijke 
liquidatie problematischer kunnen zijn. De Bank ging 
in dialoog met de Europese Commissie en de SRB 
om de in de huidige regeling vastgelegde vereisten 
– zowel deze die gelden tijdens de opstelling van 
het plan als deze die gelden wanneer het in gebreke 
blijven is vastgesteld – voor dit soort instellingen te 
verduidelijken. Daarbij werd rekening gehouden met 
de precedenten geschapen door de crisisbeheersing 
bij de Venetiaanse banken in 2017 (zie Kader 10  in 
het Verslag 2017) en met wat deze gevallen implice-
ren voor de in de BRRD vastgestelde vereisten. Deze 
tweede vraag toont aan dat het noodzakelijk is een 
juist evenwicht te vinden tussen afwikkelbaarheid 
enerzijds en proportionaliteit anderzijds.

2. Afwikkelbaarheid van 
kredietinstellingen en 
beursvennootschappen

De BRRD bepaalt dat de afwikkelingsautoriteiten een 
afwikkelingsplan moeten opstellen voor elke in de 
Europese Unie gevestigde bankgroep en voor elke 
in de Europese Unie gevestigde kredietinstelling of 
beleggingsonderneming die niet tot een bankgroep 
behoort. In België valt deze verplichting deels ten 
laste van de SRB en deels ten laste van de Bank, op 
grond van de bevoegdheidsverdeling die is vastgelegd 
in de SRMR.

Hoewel er veel  
vooruitgang is geboekt, 

resteren er nog heel 
wat uitdagingen om de 
in de BRRD vast gelegde 

afwikkelbaarheids-
doelstelling te bereiken 

voor alle kredietinstel-
lingen en beleggings-

ondernemingen in de EU
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De ontwikkeling van een afwikkelingsplan is een 
proces dat meerdere jaren kan duren. De doelstelling 
ervan is om alle bankgroepen afwikkelbaar te maken. 
Het afwikkelingsplan legt de vermoedelijke maatre-
gelen vast die de afwikkelingsautoriteit zal nemen 
om een crisis aan te pakken en zorgt ervoor dat de 
instelling of bankgroep klaar is om deze maatregelen 
of een alternatief daarvoor ten uitvoer te leggen. In 
geval van een (nakend) in gebreke blijven, kunnen de 
afwikkelingsautoriteiten afwijken van de in het afwik-
kelingsplan vastgelegde vermoedelijke maatregelen 
indien daarmee beter het hoofd kan worden geboden 
aan de crisissituatie.

Zodra het plan is opgesteld, beoordeelt de afwik-
kelingsautoriteit de afwikkelbaarheid en stelt zij het 
MREL‑vereiste vast. Wanneer een instelling niet af-
wikkelbaar is, kent de afwikkelingsautoriteit haar 
een termijn toe waarbinnen de instelling maatrege-
len moet voorstellen om de vastgestelde problemen 
te verhelpen. Indien de voorgestelde maatregelen 
niet bevredigend zijn, beschikt de afwikkelings‑
autoriteit over een aantal bevoegdheden om de 
vastgestelde belemmeringen voor de afwikkelbaar-
heid weg te nemen.

Voor de bankgroepen die onder haar bevoegdheid 
vallen, heeft de SRB een meerjarenbenadering ont-
wikkeld. Elke jaarlijkse cyclus van een afwikkelings-
plan is een belangrijke stap voorwaarts, in die zin 
dat telkens wordt onderzocht welke aanvullende 

maatregelen kunnen worden genomen teneinde 
in  2020 plannen te kunnen opstellen die voldoen 
aan alle in de BRRD vooropgestelde vereisten. De 
jaarlijkse afwikkelingscyclus die in  2018 is aange-
vangen, zal een belangrijke stap voorwaarts zijn 
voor de ontwikkeling van plannen onder leiding 
van de SRB, aangezien daarin naast een geconsoli-
deerd MREL‑vereiste een individueel MREL‑vereiste 
zal zijn opgenomen en de SRB een eerste beoorde-
ling zal uitvoeren van de belemmeringen voor de 
afwikkelbaarheid.

In de loop van het verslagjaar heeft de SRB de eerste 
bindende MREL‑besluiten genomen voor EU‑moeder‑
ondernemingen op geconsolideerd niveau. Drie beslui-
ten hebben betrekking op EU‑moederondernemingen 
naar Belgisch recht, waaronder één waarvoor een af-
wikkelingscollege werd opgericht.

Het geconsolideerd MREL‑vereiste wordt vastgelegd 
op basis van de methodologie die in 2017 door de 
SRB werd aangenomen. Het vereiste bestaat uit 
een verliesabsorptiebedrag en een bedrag dat be-
stemd is om de herkapitalisatie en het vertrouwen 
van de markt te waarborgen. Het eerste bedrag is 
gebaseerd op de eigenvermogensvereisten, namelijk 
de pijler 1‑vereisten, de pijler 2‑vereisten en het 
bedrag van de gecumuleerde buffervereisten. Het 
tweede bedrag bestaat uit twee componenten. Het 
voor herkapitalisatie bestemd bedrag komt overeen 
met de pijler 1‑ en pijler 2‑vereisten die worden 
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toegepast op het bedrag van de risicogewogen ac-
tiva dat zou worden vastgesteld na afwikkeling. In 
dit bedrag kan dus, binnen bepaalde grenzen, reke-
ning worden gehouden met een daling van de risi-
cogewogen activa als gevolg van de verwezenlijking 
van bepaalde risico’s. Dit bedrag wordt aangevuld 
met een bedrag dat bestemd is om het vertrouwen 
van de markt te waarborgen, dat overeenstemt met 
de gecumuleerde buffervereisten verminderd met 
125  basispunten. Aan de hand van deze methode 
kan het niveau van het MREL‑vereiste worden be-
paald. Er dient echter te worden opgemerkt dat de 
SRB, in  2018, nog geen bindend vereiste voor de 
samenstelling van het MREL heeft vastgesteld, in-
zonderheid voor het gedeelte van het MREL‑vereiste 
waaraan voldaan moet worden met instrumenten 
die in geval van liquidatie de verliezen opvangen 
vóór de chirografaire schuldeisers.

De besluitvormingsprocedure voor de vaststelling van 
het MREL‑vereiste op geconsolideerde basis verschilt 
tussen banken waarvoor er een afwikkelingscollege 
is opgericht en banken waarvoor dit niet het ge-
val is. In het eerste geval wordt het MREL‑vereiste 
vastgesteld via een gezamenlijk besluit in het afwik-
kelingscollege, waarna dit besluit door de SRB in zijn 
bestuursvergadering wordt bekrachtigd. Voor ban-
ken waarvoor geen afwikkelingscollege is opgericht, 
wordt het MREL‑vereiste vastgesteld door de SRB in 
zijn bestuursvergadering. Zodra het MREL‑vereiste is 
vastgesteld, richt de SRB, overeenkomstig de SRMR, 
het besluit aan de nationale afwikkelingsautoriteiten, 
die bevoegd zijn om het te implementeren.

De Bank neemt in 
haar hoedanigheid 
van Belgische natio-
nale afwikkelingsau-
toriteit deel aan het 
besluitvormingspro-
ces van de SRB in zijn 
bestuursvergadering 
voor instellingen of 
groepen die enkel 
in België zijn geves-
tigd evenals voor 
grensoverschrijdende 
groepen waarvan de 

moederonderneming of een dochteronderneming 
in België is gevestigd. De bestuursvergadering van 
de SRB neemt haar besluiten, met inbegrip van deze 
betreffende de ontwerpafwikkelingsplannen en de 

ontwerpen van MREL‑besluiten, met eenparigheid 
van stemmen van haar leden aan. Bij gebrek aan 
consensus kunnen de besluiten bij gewone meer-
derheid van enkel de permanente leden van de SRB 
worden aangenomen. Dit besluitvormings proces, dat 
vastgelegd is in de SRMR, verschilt bijvoorbeeld van 
de besluitvormings mechanismen die worden toege-
past in de Raad van Toezicht van de ECB, waar het 
beginsel van één stem per vertegenwoordiger geldt.  
Een dergelijk besluitvormingsproces, dat inhoudt dat 
de vertegenwoordigers van de nationale afwikke-
lingsautoriteiten niet deelnemen aan de stemming 
bij gebrek aan consensus, biedt onvoldoende garan-
ties dat met nationale gevoeligheden rekening wordt 
gehouden of dat de op dit vlak vastgestelde proble-
men effectief worden aangepakt. In dit verband is 
het van cruciaal belang dat de MREL‑besluiten een 
geloofwaardige uitvoering van de gekozen afwikke-
lingsstrategieën, en in het bijzonder de toepassing 
van het instrument van interne versterking mogelijk 
maken zonder dat dit gevolgen heeft voor de de-
posito’s. Dit is des te belangrijker omdat een tekort 
op dit vlak een invloed zou kunnen hebben op het 
risico op inmenging van de overheid in geval van 
een financiële crisis.

In  2018 heeft het Afwikkelingscollege van de Bank 
ontwerpafwikkelingsplannen goedgekeurd voor 
13  minder belangrijke instellingen (less significant 
institutions, LSI) evenals, voor elk van deze ban-
ken of bankgroepen, een ontwerp van MREL‑besluit 
op individueel respectievelijk geconsolideerd niveau. 
Deze ontwerpen werden voorgelegd aan de SRB, 
die bevoegd is om er een advies over uit te brengen 
en in het bijzonder om desgevallend aan te geven 
welke elementen van het ontwerpbesluit niet in over-
eenstemming zijn met de SRMR of de algemene 
instructies van de SRB. Het advies van deze laatste 
wordt in het eerste kwartaal van  2019 verwacht. 
De  ontwerpafwikkelingsplannen en de ontwerpen 
van MREL‑besluiten moeten vervolgens formeel wor-
den aangenomen door het Afwikkelingscollege.

Hoewel elk LSI‑ontwerpafwikkelingsplan specifiek is 
en wordt opgesteld op basis van de specifieke ken-
merken van de instelling of bankgroep, kunnen er 
drie categorieën worden onderscheiden. In de eer-
ste categorie plannen wordt bepaald dat wanneer 
de toezichthouder of afwikkelingsautoriteit vaststelt 
dat de instelling vermeend of daadwerkelijk in ge-
breke blijft, zij volgens de normale insolventieproce-
dures wordt geliquideerd. Met andere woorden, de 
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afwikkelingsautoriteit voorziet niet in de toepassing 
van afwikkelingsinstrumenten wanneer deze instel-
ling in gebreke blijft. Het gaat hier in de meeste 
gevallen om instellingen waarvan het in gebreke 
blijven een zeer beperkte impact zou hebben op 
de Belgische economie en de stabiliteit van het 
financiële stelsel en die dus waarschijnlijk niet zul-
len voldoen aan het vereiste van algemeen belang 
wanneer ze in gebreke blijven.

De tweede categorie plannen is deze die, in tegen-
stelling tot de eerste categorie, expliciet voorziet in 
de toepassing van afwikkelingsinstrumenten in geval 
van een (nakend) in gebreke blijven van de instelling. 
De afwikkelingsautoriteit is met name van oordeel 
dat het rekening houdend met het belang van de 
instelling, haar deposito’s of haar banden met andere 
kredietinstellingen naar Belgisch recht, waarschijnlijk 
is dat de afwikkelingsdoelstellingen minder goed zul-
len kunnen worden verwezenlijkt met een liquidatie 
volgens de normale insolventieprocedure dan met een 
afwikkelingsprocedure. De doelstellingen van de afwik-
keling zijn het waarborgen van de continuïteit van de 
kritieke functies van de instelling, het vermijden van 
significante negatieve gevolgen voor de stabiliteit van 
het financiële stelsel, met name door besmetting te 
voorkomen, en het beschermen van de overheidsmid-
delen, de gewaarborgde deposito’s en de gedekte 
beleggers, alsook van de geldmiddelen en de activa 
van de cliënten.

De derde categorie plannen is bedoeld voor instel-
lingen waarvoor liquidatie volgens een normale in-
solventieprocedure plausibel wordt geacht indien het 
(nakend) in gebreke blijven onder normale omstandig-
heden, d.w.z. in geval van een idiosyncratische crisis, 
wordt vastgesteld. Er wordt echter aangenomen dat 
een dergelijke procedure in geval van een systeemcri-
sis een besmettingseffect zou kunnen hebben en dat 
dit effect kan worden beperkt door een afwikkelings-
procedure te openen. Deze plannen voorzien dus in 
de tenuitvoerlegging van deze twee opties.

3. Ontwikkeling van crisis-
beheersings capaciteit en 
operationalisering van de 
afwikkelingsinstrumenten

Wanneer een afwikkelingsprocedure wordt opgestart, 
berust de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerleg-
ging van de afwikkelingsinstrumenten bij de nationale 

afwikkelingsautoriteiten, ongeacht of de op te lossen 
crisis een onder de bevoegdheid van de SRB vallende 
instelling of een onder de nationale bevoegdheden 
vallende instelling treft.

In dit verband heeft de Bank een nationaal handboek 
ontwikkeld waarin elke stap en elke maatregel die 
moet worden genomen om het instrument van in-
terne versterking toe te passen, wordt beschreven. 
Dit algemeen handboek vormt een aanvulling op de 
specifieke analyses die de betrokken groepen hebben 
ontwikkeld in het kader van de opstelling van hun 
afwikkelingsplan (bail-in playbook). Dit handboek en 
deze analyses zijn 
bedoeld om de 
toepassing van het 
instrument van in-
terne versterking 
te vergemakkelij-
ken en illustreren 
ook de moeilijkhe-
den die verbonden 
kunnen zijn aan de 
toepassing van dit 
instrument. Om het 
volledige spectrum 
van de afwikkeling 
te bestrijken, zal het handboek moeten worden aan-
gevuld voor elk van de drie overige afwikkelingsin-
strumenten, namelijk het instrument van verkoop van 
de onderneming, het instrument van afsplitsing van 
activa en het instrument van de overbruggingsinstel-
ling. De opstelling van nationale handboeken door de 
nationale afwikkelingsautoriteiten maakt deel uit van 
een breder project dat wordt gestuurd door de SRB.

4. Vaststelling van mechanismen 
voor de financiering van de 
afwikkeling

In  2018 heeft de SRB bij de 34  bijdrageplichtige 
Belgische instellingen een bedrag van € 285  mil-
joen geïnd, tegenover € 250 miljoen in 2017. Deze 
stijging is te verklaren door de verdere mutualisa-
tie van de middelen van het Gemeenschappelijk 
Afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF) tij-
dens de overgangsperiode, de toepassing van een 
extra risico‑indicator en de toepassing van een ho-
gere aangroeifactor, waarin de groei van de gewaar-
borgde deposito’s is opgenomen. De instellingen 
mochten 15 % van hun bijdrage betalen in de vorm 

De Bank heeft een 
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toe te passen, in detail 
wordt beschreven
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van een onherroepelijke betalingstoezegging die ge-
dekt is door een zekerheid in de vorm van contan-
ten. De totale bijdrage van de Belgische instellingen 
in de vorm van onherroepelijke betalingstoezeggin-
gen bedroeg in  2018 € 30  miljoen. In totaal werd 
in 2018 bij de instellingen die onder de toepassing 
van de SRMR vallen € 7,5  miljard geïnd, waardoor 
het SRF reeds € 24,9  miljard bevat. Het streefcijfer 
dat aan het einde van de eerste periode van 8  jaar, 
namelijk op 31  december  2023, moet zijn bereikt, 
is 1 % van het bedrag aan gewaarborgde deposito’s 
van alle kredietinstellingen waaraan in de banken-
unie een vergunning is verleend, en kan op basis van 
het huidige bedrag aan gewaarborgde deposito’s 
worden geraamd op 56,3 miljard euro.

Voor de ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn 
aan het SRF, namelijk in België gevestigde bijkantoren 
van kredietinstellingen of beleggingsondernemingen 
die onder een derde land ressorteren en beursven-
nootschappen naar Belgisch recht die niet vallen on-
der het toezicht op geconsolideerde basis op de moe-
deronderneming dat door de ECB wordt uitgeoefend, 
voorziet de wet van 27 juni 2016 in de oprichting van 
een nationaal afwikkelingsfonds dat eveneens gefi-
nancierd wordt door de inning van jaarlijkse bijdragen. 
De bijdrageplichtige instellingen droegen in  2018 in 
totaal iets meer dan € 405 000 bij aan het nationale 
afwikkelingsfonds, tegenover € 452 000  in  2017, 
wat betekent dat het fonds nu € 1,2  miljoen bevat. 
In 2023 zou het fonds € 3,3 miljoen moeten bevatten.
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D. Banken en beursvennootschappen

In het kader van het SSM werden nieuwe initiatieven genomen, gelijktijdig met die van de Europese Commissie, 
om het aanhoudend hoge niveau van probleemleningen in bepaalde landen aan te pakken, en werden de 
banken aan een nieuw SREP onderworpen. Er werden nieuwe stresstests uitgevoerd, die op Europees niveau 
werden gecoördineerd door de EBA en in België door de Bank.

Op nationaal niveau ging via horizontale analyses bijzondere aandacht uit naar de renterisico’s, de financiering, 
de liquiditeit en de bedrijfsmodellen van de Belgische banken. Inspectieopdrachten ter plaatse hadden betrek-
king op governance, bedrijfsmodellen en de voornaamste risico’s die aanwezig waren in de kredietinstellingen. 
De opdrachten in verband met de interne modellen maakten met name deel uit van het TRIM-project, dat werd 
opgericht op het niveau van het SSM, en waren onder meer gericht op de krediet- en marktrisico’s.

De ontwikkelingen op het gebied van de bancaire regelgeving speelden zich voornamelijk af in de Europese 
Unie, waar aan een gestaag tempo werd verder gewerkt aan de versterking van de bankenunie en de kapitaal-
marktenunie. Op wereldniveau werd bij de werkzaamheden van het Bazels Comité voor Bankentoezicht na de 
afsluiting van een ’Bazel III-akkoord’, dat eind 2017 werd voltooid, meer het accent gelegd op de implementatie 
en evaluatie van de Bazel III-hervormingen en op de mogelijkheden voor reglementaire arbitrage. Op Belgisch 
niveau heeft de Bank een nieuwe circulaire gepubliceerd en haar handboek governance geactualiseerd.

1. Cartografie van de sector, 
toezichtsprioriteiten en 
operationele aspecten

1.1 Bankenpopulatie en classificatie 
van de Belgische banken volgens 
de SSM-criteria

Terwijl de bankenpopulatie in 2018 over het algemeen 
stabiel is gebleven op 105  instellingen, is het aantal 
kredietinstellingen naar Belgisch recht met 2  eenhe-
den afgenomen tot 32 instellingen, door de fusie van 
twee dochterbanken met hun Belgische moederbank. 
De populatie van de bijkantoren van Europese krediet‑
instellingen daarentegen is in nettotermen toege-
nomen met 1  eenheid (4  nieuwe vergunningen en 
3 schrappingen).

Deze bewegingen lijken een aantal onderliggende 
tendensen te bevestigen. Vooreerst vindt er sinds en-
kele jaren een gestage consolidatie plaats in het seg-
ment van de Belgische banken die een relatief klas-
siek bedrijfsmodel hanteren (retail‑ en kmo‑cliënteel 

dat bediend wordt via een hybride distributienet-
werk, dat zowel fysieke als digitale verkooppunten 
omvat). Deze consolidatie wordt vaak gedreven door 
de nood aan schaalvergroting en kostenefficiëntie, 
en door de wil om de 
bestaande distributie-
kanalen beter af te 
stemmen op de digi-
tale toekomst. In dit 
verband dient te wor-
den opgemerkt dat er 
momenteel een aan-
tal vergunningsaan-
vragen in behande-
ling zijn voor nieuwe 
banken die een quasi 
exclusief digitaal dienstenaanbod willen aanbieden, 
dat zowel gericht is op niches zoals private ban-
king, als op een breder publiek, voor de klassieke 
bankverrichtingen.

Anderzijds, wat de bijkantoren betreft, kan worden 
waargenomen dat een aantal banken hun inplanting 

De consolidatie wordt 
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in de Europese Unie en in het eurogebied aan het her-
bekijken zijn, niet enkel in het kader van de uittrede 
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, 
maar ook vanuit een meer algemene betrachting 
van de banken om hun geografische inplanting af te 
stemmen op de commerciële noden.

Meestal hebben bijkantoren een beperkte doelgroep 
die bestaat uit professionele tegenpartijen en blijft 
hun marktaandeel beperkt. Het valt evenwel te ver-
wachten dat de voltooiing van de bankenunie ge-
paard zal gaan met een grondiger herschikking van 
het bankenlandschap in het eurogebied en in België, 
wat wellicht tot een toename zal leiden van het aan-
tal bijkantoren dat zich tot retailcliënten en andere 
niet‑professionele tegenpartijen richt om tegemoet te 
komen aan hun bancaire behoeften inzake betalen, 
sparen en beleggen.

In het eurogebied wordt het bankentoezicht uitgeoe-
fend door het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme 
(Single Supervisory Mechanism, SSM), dat gestoeld is 
op samenwerking tussen de Europese Centrale Bank 
(ECB) en de nationale bankentoezichthouders van het 
eurogebied. De ECB oefent rechtstreeks toezicht uit op 
alle instellingen die als belangrijk worden beschouwd 
(significant institutions – SI’s) en wordt hierin bijge-
staan door de nationale toezichthoudende autoriteiten. 
Deze laatste blijven rechtstreeks toezicht uitoefenen 
op de minder belangrijke instellingen (less significant 
institutions – LSI’s), waarbij de ECB weliswaar de mo-
gelijkheid behoudt om het rechtstreeks toezicht op 
die instellingen over te nemen wanneer dat gerecht-
vaardigd is voor de consistente toepassing van haar 
toezichtsnormen.

Wat de SI’s betreft, neemt de Bank deel aan 15 ge-
meenschappelijke toezichtsteams onder de leiding 
van de ECB (Joint Supervisory Teams – JST’s), die toe-
zicht uitoefenen op belangrijke Belgische instellingen, 
namelijk zowel Belgische banken met een Belgische 
moederonderneming, als in België gevestigde doch-
terondernemingen van niet‑Belgische moederonder-
nemingen die ressorteren onder het SSM, of nog, 
in België gevestigde banken met een niet‑Belgische 
moederonderneming die niet ressorteert onder het 
recht van een lidstaat van de EER.

De groep van de Belgische LSI’s telt 15 banken. Dit 
aantal komt op 19 als ook de financiële holdings en 
de dienstengroepen van de minder belangrijke instel-
lingen worden meegeteld.

Tabel  20

Verloop van het aantal onder toezicht staande  
instellingen
(eindeperiodegegevens)

2017 2018

Kredietinstellingen 104 105

Naar Belgisch recht 34 32

Bijkantoren die ressorteren  
onder het recht van een lidstaat 
van de EER 46 47

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

Financiële holdings 5 6

Financiële dienstengroepen 5 5

Andere financiële instellingen 1 6 7

Beleggingsondernemingen 32 32

Naar Belgisch recht 19 17

Bijkantoren die ressorteren  
onder het recht van een lidstaat  
van de EER 11 14

Financiële holdings 2 1
   

Bron :  NBB.
1 Gespecialiseerde dochters van kredietinstellingen en  

kredietinstellingen die aangesloten zijn bij een centrale  
instelling waarmee zij een federatie vormen.
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Tabel  21

Opsplitsing van de Belgische banken volgens de classificatiecriteria van het SSM

Belangrijke instellingen (SI’s)
 

Minder belangrijke instellingen (LSI’s)
 

Met een Belgische moederonderneming

Argenta

AXA Bank Belgium

Belfius

Degroof Petercam

Dexia (financiële holding)

KBC Groep – KBC Bank, CBC

Met een niet‑Belgische moederonderneming  
die ressorteert onder het SSM

BNP Paribas Fortis, bpost bank

CMNE Groep – Beobank, Banque Transatlantique Belgium

ING Belgium

Banca Monte Paschi Belgio

MeDirect Bank

Puilaetco Dewaay Private Bankers

Santander Consumer Bank

Société Générale Private Banking

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

Bank of New York Mellon

Anbang Groep – Bank Nagelmackers

Byblos Bank Europe

CPH

Crelan Groep (Crelan, Europabank)

Datex Groep – CKV

Dierickx-Leys

ENI

Euroclear

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

Shizuoka Bank

United Taiwan Bank

Van de Put & C°

vdk bank

  

Bron :  NBB.
 

De rol van de Nationale Bank van België in  
het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme

Sinds 2014 is het bankentoezicht in Europa georganiseerd in een Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme 
(Single Supervisory Mechanism, SSM). Het SSM bestaat uit de ECB en de nationale toezichtsautoriteiten 
van de landen van de Eurozone, waaronder de Bank.

De belangrijkste doelstellingen van het SSM zijn het waarborgen van de veiligheid en soliditeit van het 
Europese bankenstelsel, het vergroten van de financiële integratie en stabiliteit en het waarborgen van 
consistent banktoezicht.

Met het SSM is het beslissingsproces complexer en langer geworden, in de zin dat de prudentiële 
beslissingen over de Belgische banken nu niet meer door de Bank in Brussel worden genomen, maar 
door de ECB in Frankfurt. Anderzijds is de Bank nu betrokken bij de beslissingen die in Frankfurt worden 

KADER 11

u
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genomen, en dat niet alleen voor de Belgische banken, maar voor alle banken in de Eurozone. Bovendien 
worden deze beslissingen voorbereid in samenwerking tussen de ECB en de betrokken nationale 
toezichthouders, zoals de Bank. Dit mechanisme laat ook toe om mogelijke nationale vooringenomenheid 
in het besluitvormingsproces te vermijden.

De rol van de NBB in het SSM speelt zich dan ook af op verschillende niveau’s. Beslissingen worden in 
het SSM genomen door de Raad van Bestuur van de ECB (waar de gouverneur van de Bank lid van is) op 
voorstel van de Raad van Toezicht van het SSM (waar de directeur van de Bank verantwoordelijk voor het 
banktoezicht de Bank vertegenwoordigt). Afhankelijk van het type beslissing, worden deze voorbereid 
door Gezamenlijke Toezichtsteams (Joint Supervisory Teams, JST’s), inspectieteams, of door de horizontale 
functies van het SSM.

Het dagelijks toezicht op de belangrijke banken wordt uitgeoefend door de JST’s. Voor elke belangrijke 
bank (of bankengroep) (SI’s) is er een aparte JST opgezet, dat bestaat uit medewerkers van de ECB en 
van de nationale toezichthouders. De Bank neemt niet alleen deel aan de JSTs van de bankengroepen 
waarvan het (Europese) hoofdkantoor in België is gevestigd, maar ook aan de JSTs van de Belgische 
banken waarvan het hoofdkantoor elders in de Eurozone is gevestigd. Zo zijn er 15 JSTs waaraan de 
Bank actief deelneemt, waarvan 7 JSTs voor banken met (Europees) hoofdkantoor in België (Argenta, 
AXA Bank, Belfius, Degroof Petercam, Dexia, KBC, The Bank of New York Mellon) en 8  JSTs voor 
banken met een moeder elders in de Eurozone (BNPP Fortis en bpost bank, Crédit Mutuel groep, 
ING Belgium, MeDirect, Monte Paschi Belgio, Puilaetco, Santander Consumer bank, Société Générale 
Private Banking).

u
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De taakverdeling binnen de JSTs hangt af van de grootte en de structuur van de bankengroep waarop 
de JST het toezicht uitoefent. Medewerkers van de Bank die lid zijn van een JST analyseren de risico’s 
die de betrokken bankengroep in België loopt, maar zijn ook actief in het toezicht op de risico’s die de 
betrokken bankengroep elders loopt. In grotere JSTs, die toezien op de grootste en meest complexe 
bankengroepen, is er ook specialisatie mogelijk, waarbij bijvoorbeeld de Belgische leden van de JST 
focussen op een specifiek risico (zoals operationeel risico) van de volledige bankengroep.

In het SSM oefent de ECB direct toezicht uit op de 119  SI’s van de deelnemende landen. Deze 
banken vertegenwoordigen samen bijna 82 % van alle bankactiva in het eurogebied. De banken die 
niet als ’belangrijk’ worden beschouwd staan bekend als de "minder belangrijke" instellingen ; het 
betreft inzonderheid lokale en gespecialiseerde banken. Zij blijven onder het toezicht van de nationale 
toezichthouders staan, in nauwe samenwerking met de ECB. De Bank is dan ook de toezichthouder voor 
een 15‑tal lokale banken of gespecialiseerde instellingen (zoals Euroclear).

De inspecties ter plaatse bij de instellingen onder toezicht van het SSM worden uitgevoerd door teams 
met inspecteurs van de ECB en de nationale toezichthouders zoals de Bank. Deze inspectieteams worden 
in principe geleid door staff van de nationale toezichthouder, maar een inspectieteam kan ook geleid 
worden door de ECB.

Het SSM wordt ondersteund door de horizontale functies van de ECB en van de nationale toezichthouders. 
De methodologie van het toezicht en de risicoanalyse, en andere aspecten van het toezicht, wordt 
voorbereid in comités en netwerken, die experten van de ECB en van de nationale toezichthouders, zoals 
de Bank, samenbrengen.

De nationale toezichthouders van het SSM leveren nog steeds het overgrote deel van de staff dat prudentiële 
toezichttaken uitvoert. Dit is niet alleen het gevolg van het opzet en de organisatie van het SSM, waarbij 
de op het ogenblik van de start van het SSM bestaande toezichtcapaciteit bij de nationale toezichthouders 
werd aangevuld met een welomschreven centrale toezichtcapaciteit bij de ECB. Daarnaast is het ook zo dat 
de nationale toezichthouders in veel gevallen een breder toezichtsveld moeten afdekken dan datgene wat 
specifiek aan het SSM is toevertrouwd. Blijven bijvoorbeeld buiten het SSM‑kader, bepaalde categorieën van 
instellingen (bijkantoren van banken van derde landen, vertegenwoordigingskantoren, beursvennootschappen), 
de bestrijding van witwassen en fiscale mechanismen, de structurele hervorming van de financiële markt,...

De Bank wijst aan het microprudentieel toezicht op de kredietinstellingen en de beursvennootschappen 
vandaag zowat 125 medewerkers toe. De toewijzing van deze middelen kan als volgt worden gedetailleerd :

(a)  50 % aan het permanent toezicht (off-site) dat op elke instelling wordt uitgeoefend. Het betreft de 
analyse van de financiële positie, de naleving van de reglementaire ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit, 
balansverhoudingen,…), de beoordeling van de risico’s waaraan elke instelling is onderworpen en de 
manier waarop deze worden gedekt, de beoordeling van het deugdelijk bestuur waarmee de instelling 
wordt geleid ;

(b)  30 % aan het on-site toezicht. Het betreft de inspectiefunctie die ter plaatse bij de instellingen 
onderzoeken uitvoert overeenkomstig een vastgelegde auditmethodologie en op basis van een 

u
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1.2 De deliverables (eindproducten) 
van het microprudentieel toezicht

Het microprudentieel toezicht wordt uitgeoefend door 
verschillende teams van medewerkers. Sommige me-
dewerkers analyseren en beoordelen de financiële po-

sitie van een bepaalde 
instelling en de risico’s 
waaraan zij is bloot-
gesteld (permanent 
toezicht of off-site 
toezicht). Andere me-
dewerkers voeren op 
basis van een specifie-
ke opdracht controles 
ter plaatse uit bij een 
instelling, met toepas-
sing van de auditme-
thodologie (on-site 
toezicht). Ten  slotte 
zijn er teams die zijn 
belast met de moni-

toring en de validatie van de kwantitatieve interne 
modellen waarmee sommige instellingen hun eigen-
vermogensvereisten berekenen.

Dit toezicht kan alleen zijn vooropgestelde doelstel-
lingen en resultaten bereiken wanneer al deze ana-
lyses, onderzoeken en monitoring ook resulteren in 
eindproducten (deliverables) die leiden tot operatio-
nele toezichtbeslissingen en ‑acties ten aanzien van 
de instelling. Hierna worden de activiteiten van de 
verschillende betrokken functies nader toegelicht.

Dit toezicht kan alleen zijn vooropgestelde doelstellin-
gen en resultaten bereiken wanneer al deze analyses, 
onderzoeken en monitoring ook resulteren in eind-
producten (deliverables) die leiden tot operationele 
toezichtbeslissingen en ‑acties ten aanzien van de 
instelling. Hierna worden de activiteiten van de ver-
schillende betrokken functies nader toegelicht.

Permanent toezicht (off-site) – Kapitaalbeslissing

De analyses en onderzoeken van de financiële po-
sitie en de risico’s van een bank leiden in principe 
jaarlijks tot een SREP‑besluit (Supervisory Review 
and Evaluation Process – Procedure van prudenti-
ele toetsing en evaluatie). Bij deze procedure wordt 
uitgegaan van een gemeenschappelijke methodiek 
en een gemeenschappelijk besluitvormingsproces 

welomschreven opdracht, evenals het toezicht op de modellen die banken gebruiken om onder meer 
hun eigenvermogensvereisten te berekenen ;

(c)  20 % aan transversale activiteiten, waaronder de inzameling en validatie van data die instellingen 
aan de toezichthouder moeten rapporteren en de ondersteuning van de teams die nieuwe 
vergunningsaanvragen onderzoeken en die de geschiktheid van bestuurders en aandeelhouders 
van instellingen moeten beoordelen. De opvolging van de wijze waarop individuele instellingen 
nieuwe tendensen binnen de financiële sector integreren in hun bedrijfsmodel (bijvoorbeeld 
FinTech of PSD2) en die behalve nieuwe opportuniteiten, ook risico’s met zich kunnen brengen 
valt hier ook onder.

De Bank heeft, zoals hoger vermeld, eveneens als opdracht toe te zien op de naleving, door de 
financiële instellingen, van de wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel 
voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, evenals van de financiering van de 
proliferatie van massavernietigingswapens. Deze opdracht is niet overgedragen aan de ECB, ook niet 
wat de SI’s betreft. Ten slotte heeft de ECB in het kader van het SSM bepaalde macroprudentiële 
bevoegdheden, maar dat zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van de nationale 
macroprudentiële toezichthouder.

Het microprudentieel 
toezicht wordt uit ge-

oefend door verschillende 
multidisciplinaire teams 

van medewerkers die 
betrokken zijn bij het 

permanent toezicht, de 
inspecties ter plaatse en 

de monitoring van de 
interne modellen
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die onderlinge vergelijkingen en horizontale analyses 
mogelijk maken. Het geharmoniseerd SREP‑proces 
waarborgt dat alle instellingen die zich in een verge-
lijkbare situatie bevinden, gelijk worden behandeld 
en volgens dezelfde criteria worden beoordeeld.

Elke instelling ontvangt dus periodiek een individueel 
SREP‑besluit met het oog op de voortdurende verbe-
tering van haar situatie (financiële positie, organisatie 
en governance). Zo bevatten de toezichtsbesluiten 
niet alleen de aanvullende kapitaalvereisten bovenop 
de minimumvereisten, maar ook aanvullende maat-
regelen die zijn toegespitst op specifieke zwakke 
punten van de betrokken instelling.

De besluiten zijn gebaseerd op een combinatie van 
kwantitatieve en kwalitatieve elementen die afkom-
stig zijn van een algemene beoordeling van de le-
vensvatbaarheid en van het kapitaal en de liquiditeit 
van de instellingen. De SREP‑besluiten kunnen naast 
aanvullende kapitaal‑ en liquiditeitsverplichtingen 
ook kwalitatieve toezichtsmaatregelen bevatten zo-
als het opleggen van voorwaarden of beperkingen 
aan de activiteiten, het versterken van de inter-
necontroleomgeving, de verplichting om de risico’s 
te verminderen, de beperking van of voorafgaan-
de toestemming voor het uitkeren van dividenden 
of het opleggen van aanvullende of frequentere 
rapporteringsverplichtingen.

De resultaten van de tijdens het verslagjaar genomen 
SREP‑besluiten voor Belgische banken worden toege-
licht in paragraaf D.2.2. van dit Verslag.

Inspecties ter plaatse (on-site) – Inspectieverslag

De inspecties vullen het permanent toezicht op de 
instellingen aan en strekken ertoe een diepgaande 
analyse te bieden van de verschillende risico’s, de in-
ternecontrolesystemen, de bedrijfsmodellen en de go-
vernance van de geïnspecteerde juridische entiteiten.

Ze worden uitgevoerd in de lokalen van de geïnspec-
teerde juridische entiteiten, op basis van een vooraf 
vastgestelde reikwijdte en volgens een vooraf bepaald 
tijdschema. De inspecties moeten risicogebaseerd, 
evenredig, indringend en toekomst‑ en actiegericht zijn.

De inspectieteams handelen onder de verantwoorde-
lijkheid van een missieleider, onafhankelijk van maar 
in samenwerking met de teams die zijn belast met het 
permanent toezicht.

Tenzij er bijzondere redenen zijn om hiervan af te wij-
ken, volgt het inspectieproces verschillende stappen 
die worden vastgelegd en toegelicht in de door de 
inspecteurs gebruikte handboeken :

¡¡ in de voorbereidingsfase wordt de beschikbaar-
heid van de betrokken partijen bevestigd, wordt 
de geïnspecteerde entiteit in kennis gesteld van 
het begin van de inspectie en wordt een in-
spectiememorandum opgesteld waarin de mo-
tivering, de perimeter en de doelstellingen van 
de inspectie worden beschreven. Vóór de kick‑
offmeeting van de inspectie dient de missieleider 
ook een eerste verzoek om informatie in bij de 
gecontroleerde entiteit ;

¡¡ de inspectie zelf vindt plaats in de lokalen van 
de geïnspecteerde juridische entiteit. De onder-
zoeksfase omvat gesprekken en een analyse van 
de procedures, verslagen en dossiers. Er wordt 
bewijsmateriaal verzameld om te zorgen voor een 
controlespoor ten aanzien van eventuele door 
het inspectieteam vastgestelde zwakke punten. 
Er wordt gebruikgemaakt van een grote verschei-
denheid aan inspectietechnieken : waarneming, 
verificatie en analyse van informatie, gerichte 
gesprekken, lijncontrole, steekproefneming / deel-
waarneming / onderzoek per geval, bevestiging 
van gegevens, enz. ;

¡¡ in de rapporteringsfase worden de inspectiebevin-
dingen geformaliseerd in een inspectieverslag met 
conclusies, een lijst van bevindingen of aanbeve-
lingen en de hoofdtekst van het verslag. Ook kun-
nen bijlagen aan het verslag worden toegevoegd. 
Er zij opgemerkt dat :

¡� de bevindingen of aanbevelingen worden ge-
categoriseerd volgens hun daadwerkelijke of 
mogelijke impact op de financiële situatie, het 
kapitaal, de interne governance, de risicobe-
heersing en het risicobeheer van de geïnspec-
teerde juridische entiteit. Het door de geïnspec-
teerde juridische entiteit gelopen reputatierisico 
wordt ook in aanmerking genomen ;

¡� het verslag ook een totale score vermeldt die 
de algemene beoordeling na afsluiting van de 
inspectie weerspiegelt 1;

1 De inspectierapporten opgesteld onder het SSM bevatten geen 
totale score.
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¡� het ontwerpverslag wordt verstuurd naar de 
geïnspecteerde juridische entiteit, enkele da-
gen voordat een afsluitende vergadering wordt 
gehouden waarin het inspectieteam de resulta-
ten van de inspectie voorstelt ;

¡� gelet op de tijdens de afsluitende vergadering 
ontvangen commentaar 1, het ontwerpverslag 
wordt afgerond door de missieleider en verzon-
den naar de geïnspecteerde juridische entiteit.

Op basis van de inspectieverslagen worden aanbe-
velingen geformuleerd die zullen worden opgevolgd 
door de teams die zijn belast met het permanent 
toezicht op de geïnspecteerde juridische entiteiten. 
Deze teams zijn verantwoordelijk voor de follow‑up 
van de uitvoering van de correctieve maatregelen in 
het kader van een met de geïnspecteerde juridische 
entiteit vastgesteld actieplan.

Na afloop van de in het actieplan vastgelegde termijn 
kan de follow‑upfase worden afgesloten als de door 
de geïnspecteerde juridische entiteit genomen maat-
regelen volledig in overeenstemming zijn met het 
follow‑upverzoek, of kan aanvullende informatie wor-
den gevraagd teneinde het actieplan aan te passen.

De inspecties kunnen ook leiden tot de toepassing 
van prudentiële maatregelen in het kader van de 
disciplinaire bevoegdheden die zijn toegekend aan de 
toezichthouder.

In  2018 hadden de inspecties betrekking op go-
vernance, bedrijfsmodellen en de voornaamste ri-
sico’s die aanwezig waren in de geïnspecteerde in-
stellingen : kredietrisico, marktrisico, liquiditeits‑ en 
renterisico, operationeel risico (waaronder IT‑risico), 
reputatierisico, enz.

Er werden inspecties uitgevoerd bij de belangrijke en 
minder belangrijke kredietinstellingen (SI’s en LSI’s), 
maar ook bij de beleggingsondernemingen en de 
betalingsinstellingen die onder het toezicht staan van 
de Bank.

Ook de voorkoming van het witwassen van geld 
kwam in 2018 aan bod in inspecties bij alle catego-
rieën van geïnspecteerde instellingen.

Toezicht op de interne modellen

De inspecties met betrekking tot de interne modellen 
zijn bedoeld om de kwaliteit van de door de banken 
gebruikte modellen voor de berekening van hun re-
glementaire vereisten te beoordelen op basis van de 
geldende regelgeving. Deze modellen moeten immers 
leiden tot een verbetering van het risicobeheer.

Doordat de regelgeving voor interne modellen ge-
baseerd is op principes (principle-based), steunt de 
beoordeling van de modellen grotendeels op het 
oordeel van deskundigen en op de benchmarking 
met de andere banken en met de geldende goede 
praktijken. Deze beoordeling wordt vergemakkelijkt 
door het gebruik van de ECB‑gids inzake interne 
modellen, waarin de interpretatie van de wetge-
ving met betrekking tot de modellen door het SSM 
wordt beschreven.

De perimeter van de beoordeelde modellen omvat alle 
risico’s van pijler 1  (krediet‑, markt‑, tegenpartij‑ en 
operationeel risico) en de economisch‑kapitaalmodel-
len die worden gebruikt door de banken in het kader 
van pijler 2.

De inspecties met betrekking tot de interne model-
len worden hoofdzakelijk ter plaatse uitgevoerd en 
worden vergemakkelijkt door de dossiers die worden 
verstrekt door de banken ; deze dossiers bevatten alle 
relevante informatie om de inspecteurs in staat te 
stellen de door de banken gehanteerde modellen te 
bestuderen en te beoordelen.

Naast de gebruikelijke inspectietechnieken maken de 
inspecteurs vaak gebruik van de eigen modellering 
voor de kwantificatie van fouten en vereenvoudigin-
gen door de banken. Deze kwantificatie is van belang 
voor het bepalen van de ernst van de vastgestelde 
zwakke punten.

Op basis van de inspectie wordt een verslag opgesteld 
met een beschrijving van de beoordeelde modellen en 
van de geïdentificeerde zwakheden.

Het inspectieteam bezorgt een nota aan de leiding 
van het SSM waarin aanbevelingen worden gefor-
muleerd om deze zwakke punten aan te pakken 
en waarin een besluit tot goedkeuring of weigering 
van de modellen wordt voorgesteld. Dit voorstel van 
besluit kan eventueel voorzien in de oplegging van 
een dwangsom. De follow‑up van deze besluiten 

1 Bij inspecties die in het kader van het SSM worden uitgevoerd, 
heeft de geïnspecteerde juridische entiteit twee weken de tijd om 
schriftelijk te reageren.
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wordt uitgevoerd door de JST’s (zie  kader  11), die 
eventueel worden bijgestaan door de inspecteurs die 
de opdracht hebben vervuld.

De in  2018 verrichte opdrachten ter plaatse maak-
ten opnieuw deel uit van het TRIM‑project (Targeted 
Review of Internal Models), dat werd opgericht op het 
niveau van het SSM en ertoe strekt de geloofwaardig-
heid te versterken en de geschiktheid en de relevantie 
te bevestigen van de interne modellen die door de 
SI’s worden gebruikt om de eigenvermogensvereisten 
te berekenen. Deze opdrachten hadden voornamelijk 
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.

Een laatste reeks opdrachten zal plaatsvinden in 2019 
in het kader van de TRIM. Deze zullen betrekking 
hebben op de modellen die door de SI’s worden ge-
bruikt voor de berekening van het kredietrisico van 
de portefeuilles die in het verleden een gering aantal 
falingen bevatten (grote ondernemingen, financiële 
instellingen, gespecialiseerde financiering).

Afgezien van deze opdrachten die werden verricht 
in het kader van de TRIM, waren de werkzaamhe-
den toegespitst op de analyse van modellen voor 
kredietrisico, waaronder ‘pre‑application’‑werkzaam-
heden voor een bank die binnenkort de op interne 
modellen gebaseerde benadering wil toepassen. 
Daarnaast werd één model voor operationeel risico 
gecontroleerd.

Horizontale analyses

Parallel met de verwezenlijking van deze deliverables 
voerde de Bank verschillende specifieke horizontale 
analyses van de Belgische banksector uit (zie kader 12).
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Horizontale analyses van de banksector 

Renterisico

Gezien de lagerenteomgeving en gelet op de eventuele impact van zowel een aanhoudend lage rente als 
een krachtige en plotse rentestijging vormt het renterisico reeds verschillende jaren een van de prioriteiten 
van het toezicht op de Belgische kredietinstellingen. Het verloop van de rente‑inkomsten van de Belgische 
banken en de prudentiële parameters voor renterisico worden bijgevolg in detail geanalyseerd.

Belgische banken bezitten over het algemeen relatief veel activa waarvan de rente is vastgelegd voor een 
lange periode. Deze activa bestaan voor een groot deel uit hypothecaire leningen die voornamelijk worden 
gefinancierd met zicht‑ en spaardeposito’s zonder contractuele looptijd of renteherzieningsperiode. Hierdoor 
is er bij Belgische banken een relatief groot verschil in de gemiddelde renteherzieningstermijn tussen activa 
en passiva (duration gap) 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 echter tot andere risico’s, zoals in 
detail wordt toegelicht in het thematisch artikel ’Derivatives and Systemic Risk’ in het Financial Stability 
Report van de Bank van 2018. Bovendien zijn de banken sterk afhankelijk van gedragsmodellen voor de 
inschatting van het verloop van de deposito’s zonder contractuele looptijd in geval van renteherziening, 
alsook van de vervroegde terugbetalingen van hypothecaire leningen. Dit brengt een aanzienlijk modelrisico 
met zich mee, aangezien het waargenomen gedrag kan verschillen van het verwachte gedrag. Door de 
grote duration gap, het veelvuldig gebruik van derivaten en het hoge modelrisico is de blootstelling van 
de Belgische banken aan het renterisico voor de niet‑handelsactiviteiten groter dan het gemiddelde van de 
banksector van het eurogebied. Dit werd ook weerspiegeld in de stresstest die in 2017 werd uitgevoerd 
door het SSM om aanvullende informatie te verkrijgen over de rentegevoeligheid van de economische 
waarde van het eigen vermogen 1 en van het nettorente‑inkomen van de banken.

Zoals ook blijkt uit de analyse van de bedrijfsmodellen (zie hieronder), drukt de lagerenteomgeving op 
de rente‑inkomsten van de Belgische banken nu de creditrentetarieven hun laagste peil hebben bereikt, 
terwijl het rendement van de activa geleidelijk neerwaarts wordt herzien, wat nog wordt versterkt door 
de vervroegde terugbetalingen van hypothecaire leningen. Dit komt ook tot uiting in de periodieke 
rapportering van de Belgische banken aan de Bank, waarin de banken voor hun bancaire portefeuille, 
op basis van verschillende scenario’s, de economische waarde van het eigen vermogen en van het rente‑
inkomen over de volgende drie jaar dienen mee te delen. Bij deze berekeningen moeten de banken een 
aantal vastgelegde beginselen in acht nemen, waaronder een maximale renteherzieningstermijn voor 
zicht‑ en spaardeposito’s en de veronderstelling van een constante balans, zodat de verstrekte cijfers 
beter kunnen worden vergeleken tussen de verschillende instellingen. 

De onderstaande grafiek toont het nettorente‑inkomen van de Belgische banksector vanaf juni  2012 
alsook het geraamde toekomstige rente‑inkomen voor de drie jaar na juni 2018 volgens drie scenario’s : 
constante rente, stijging van de rente met 200 basispunten en daling van de rente met 200 basispunten. 
Uit deze grafiek blijkt dat een aanhoudende lagerenteomgeving de komende jaren zou wegen op de 
rentabiliteit van de banken, maar dat een rentestijging mogelijk hetzelfde effect zou kunnen hebben. 

KADER 12

u

1 De economische waarde van het eigen vermogen is de geactualiseerde waarde van het nettoactief van een bank, waarbij 
alle kasstromen op het tijdstip van de volgende aanpassing van de toegepaste rente in aanmerking worden genomen en 
gedisconteerd worden tegen een risicovrije rentevoet.
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Hoewel een hogere rente en vooral een steilere rentecurve over het algemeen gunstiger zouden zijn 
voor de Belgische banksector, doordat de transformatiemarge van de banken, die voortvloeit uit de 
financiering van langlopende kredieten door kortetermijndeposito’s, zou toenemen, zou een plotse en 
uitgesproken rentestijging ook – ten minste tijdelijk – nadelig zijn voor het rente‑inkomen van de banken, 
aangezien de financieringskosten sterk zouden kunnen stijgen terwijl de rente op de geïnvesteerde activa 
nog lange tijd laag zou blijven.

In een lagerenteomgeving kunnen de banken dus geneigd zijn de duration gap te vergroten, waardoor 
hun transformatiemarge en dus hun nettorente‑inkomen kunnen stijgen als de rente laag blijft. Een 
grotere duration gap maakt de banken echter kwetsbaarder voor een plotse rentestijging.

De rapportering geeft aan dat de gewogen gemiddelde gevoeligheid van de economische waarde voor 
een rentestijging van 200 basispunten 1 licht is toegenomen sinds 2014, wat zou kunnen wijzen op een 
lichte stijging van de duration gap als gevolg van de lage rente. Deze cijfers moeten echter met de nodige 
omzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Werkelijke en geprojecteerde jaarlijkse 
nettorente-inkomsten van de Belgische banken
(gegevens op geconsolideerde basis, in € miljard)
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Werkelijke gerealiseerde inkomsten en projecties
in een omgeving met ongewijzigde rente

  
Bron : NBB.
Toelichting : De projecties zijn afkomstig van een periodieke 
rapportering van de Belgische banken aan de Bank, waarin de banken 
een schatting maken van hun inkomsten in verschillende scenario’s die 
ontwikkeld zijn op basis van hun interne modellen, rekening houdend 
met bepaalde door de Bank verstrekte hypothesen.

u

1 Overeenkomstig artikel 98, lid 5, van de Europese Richtlijn 2013 / 36 / EU (CRD), die in Belgisch recht werd omgezet door artikel 
143, § 1, 12°, van de Bankwet, moeten in elk geval maatregelen worden getroffen indien een parallelle rentebeweging de 
economische waarde van de instelling zou doen afnemen met meer dan 20 % van het reglementair eigen vermogen.
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Banken kunnen verschillende strategieën volgen ten aanzien van toekomstige rentebewegingen. Met 
de analyse van het renterisico wordt enerzijds beoogd inzicht te krijgen in de sectorbewegingen met 
betrekking tot de positionering van de banken ten aanzien van de verschillende mogelijke ontwikkelingen 
in de rentecurve en, anderzijds, de banken te identificeren waarvan de openstaande posities te groot zijn 
en die bijgevolg kwetsbaar zijn voor een rentestijging of voor een aanhoudend lange rente.

Financiering en liquiditeit

De Bank onderzoekt regelmatig de financiering en liquiditeit van de Belgische kredietinstellingen. 
Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd, maar de planning en frequentie kunnen worden aangepast 
in tijden van liquiditeitscrisis. Het financierings‑ en liquiditeitsonderzoek is zo gestructureerd dat 
informatie wordt verstrekt over de solvabiliteitsindicatoren van de banken (zoals kredietrisicospreads 
of ratings), over de samenstelling van de financiering van de banken en over de weerbaarheid van de 
banken op korte termijn tegen liquiditeitsschokken. Het onderzoek wordt echter flexibel uitgevoerd, 
zodat ook rekening kan worden gehouden met actuele thema’s die een invloed kunnen hebben op 
de liquiditeit van de banken.

u

Invloed van een parallelle stijging van de 
rentecurve met 200 basispunten op de 
economische waarde van het eigen vermogen
(gegevens op geconsolideerde basis, in % van het reglementair 
eigen vermogen)
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Bron : NBB.
Toelichting : De projecties zijn afkomstig van een periodieke 
rapportering van de Belgische banken aan de Bank, waarin de banken 
een schatting maken van de economische waarde van het eigen 
vermogen in verschillende scenario’s die ontwikkeld zijn op basis van 
hun interne modellen, rekening houdend met bepaalde door de 
Bank verstrekte hypothesen. Krachtens de circulaire van de Bank over 
het aan de niet‑handelsactiviteiten verbonden renterisico, die werd 
goedgekeurd eind 2015, werden bepaalde wijzigingen aangebracht in 
de berekeningshypothesen voor de rapportering vanaf maart 2016.
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Zoals aangetoond door het financierings‑ en liquiditeitsonderzoek van eind 2018 blijkt uit de geaggregeerde 
gegevens van alle Belgische kredietinstellingen dat de samenstelling van hun financiering de afgelopen 
twee jaar een relatief stabiel verloop laat optekenen. De deposito’s van particulieren zijn met bijna 8 % 
toegenomen en vormen zo een stabiele financieringsbron. De ongedekte wholesalefinanciering van de 
financiële en niet‑financiële tegenpartijen is onveranderd gebleven terwijl de gedekte wholesalefinanciering 
is gestegen met 22 % vanaf een lager beginpunt. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de 
financiering die werd verkregen in het kader van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties 
(targeted longer‑term refinancing operations, TLTRO) en aan de gedekte obligaties.

De stabiliteit van de samenstelling van de activa en van de financiering van de Belgische kredietinstellingen 
wordt ook weerspiegeld in de reglementaire liquiditeitsratio’s. Waar de dekkingsratio voor de liquiditeit 
op korte termijn (liquidity coverage ratio – LCR) nagaat of een bank over voldoende liquide activa 
beschikt om gedurende een maand aan een liquiditeitsstressscenario het hoofd te bieden, gaat de 
netto stabiele financieringsratio (net stable funding ratio – NSFR) na of een bank over voldoende 
langetermijnfinanciering beschikt om illiquide activa te financieren.

De NSFR vormt nog geen reglementair minimumvereiste maar wordt door de SI’s meegedeeld aan de 
toezichthouders. Alle Belgische kredietinstellingen in de steekproef beschikken reeds over een NSFR van 
meer dan 100 % die de afgelopen twee jaar over het algemeen stabiel is gebleven.

Financieringsbronnen voor de Belgische banken
(in € miljard)
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De LCR is sinds oktober 2015 wel een reglementair minimumvereiste en sinds januari 2018 volledig van 
kracht (minimumvereiste van 100 %). De LCR van de Belgische kredietinstellingen bleef ook boven de 
100 %. Als kortetermijnratio is de LCR van nature volatieler dan de NSFR.

Het financierings‑ en liquiditeitsonderzoek van 2018 bevatte ook een liquiditeitscrisissimulatie voor alle 
Belgische kredietinstellingen. Hierin werden alle bronnen van druk op de liquiditeit geïdentificeerd die niet 
in de LCR of de NSFR tot uiting kwamen. Liquiditeitscrisissimulaties worden stilaan een standaardwerktuig 
in het toezichtinstrumentarium. Het SSM zal bovendien alle SI’s onderwerpen aan een grondige 
liquiditeitscrisissimulatie in 2019.

Aandachtspunten voor de volgende financierings‑ en liquiditeitsonderzoeken zijn de gevolgen van een 
verwachte normalisering van het beleid van de centrale banken inzake het aanhouden van liquide activa 
en de financieringskeuzes, alsook de vervanging van de financiering van de TLTRO die in juni 2020 afloopt.

Horizontale analyse van de financiële plannen van de Belgische banken

Ook in  2018 heeft de Bank een horizontale analyse uitgevoerd van de strategische en financiële 
plannen van de voornaamste Belgische kredietinstellingen. Deze analyse heeft tot doel om op een meer 
prospectieve wijze belangrijke ontwikkelingen in de rentabiliteit, de onderliggende activiteiten en de 
potentiële systeemrisico’s binnen de Belgische banksector te identificeren.

De vorige analyses wezen op een aanzienlijke en toenemende druk op de rentabiliteit van de 
Belgische banken als gevolg van verschillende factoren, waaronder de lagerenteomgeving en de sterke 
concurrentie. Uit de analyse van de financiële plannen van 2018 blijkt dat deze druk niet vermindert ; 

Verloop van de LCR- en NSFR-ratio’s van de Belgische banken
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2. Aspecten die verband houden met 
het prudentieel beleid

2.1 Maatregelen van het SSM en de 
EU inzake probleemleningen

In  2018 werden nieuwe Europese initiatieven ge-
lanceerd om het aanhoudend hoge niveau van pro-
bleemleningen in bepaalde Europese landen aan te 
pakken en om een nieuwe opeenstapeling van der-
gelijke leningen te vermijden. Deze werkzaamheden 
werden met name verricht door de Europese Centrale 
Bank (ECB), in het kader van het SSM, en de Europese 
Commissie. De genomen maatregelen moeten de in-
stellingen in staat stellen zich opnieuw toe te leggen 
op hun belangrijkste opdracht, namelijk kredietverle-
ning aan de reële economie, en de weerbaarheid van 
het hele bankwezen versterken.

In maart 2018 publiceerde het SSM een addendum bij 
haar leidraad voor banken inzake probleemleningen 

Het SSM en de 
Europese Commissie 
hebben nieuwe 
initiatieven genomen 
om het aanhoudend 
hoge niveau van 
probleemleningen in 
bepaalde landen aan 
te pakken

in de voornaamste kredietmarkten verwachten de banken een relatief hoge gemiddelde volumegroei 
over de looptijd van de financiële plannen, en dit bij dalende marges. Op basis van de plannen wordt 
verwacht dat de rente‑inkomsten licht zullen stijgen ten opzichte van vroegere voorspellingen, wat mede 
te verklaren is door de opwaartse tendens van de rentecurves aan het begin van de verslagperiode.

Daarbij stelt zich de vraag of de gemiddeld hoge kredietgroei over de planningperiode – die zelfs iets 
sterker is dan de voorbije jaren – een realistisch uitgangspunt is gezien de wijzigende monetaire en 
economische context (zie kader 11 van het Verslag 2017).

Ook opvallend is de gestage verlaging van de gemiddelde nieuwe voorzieningen voor verliezen op 
vorderingen. Deze verlaging op jaarbasis van de nieuwe voorzieningen wordt algemeen verantwoord door 
de historisch lage voorzieningen voor gerealiseerde kredieten. Deze tendens, waarbij kredietinstellingen 
hun verwachtingen met betrekking tot de voorzieningen voor verliezen aanpassen aan de huidige 
waarnemingen, is echter niet zonder risico’s. Een wijziging in de economische omgeving kan in die 
omstandigheden de rentabiliteit snel onder druk zetten.

In een competitieve omgeving waar de rentabiliteit onder druk staat, is een gedegen en onderbouwde 
prospectieve sturing van de activiteiten van de instellingen (inclusief prijszetting) en ex‑ante‑identificatie 
en nauwe opvolging van de daaruit voortvloeiende risico’s binnen hun algehele balans essentieel om hun 
voortbestaan te verzekeren. Voor deze prospectieve sturing zijn concrete en kwaliteitsvolle strategische 
en financiële plannen en plannen voor het beheer van de bedrijfsactiviteiten van cruciaal belang. De 
gebruikte hypotheses dienen realistisch te zijn, zodat potentiële moeilijkheden in het bedrijfsmodel, de 
rentabiliteit en de risicogeneratie zo snel mogelijk kunnen worden geïdentificeerd, erkend en aangepakt.

van  2017, ter verduidelijking van de prudentiële 
verwachtingen omtrent de prudentiële voorzienin-
gen voor probleemleningen. In de leidraad van 2017 
werd de kredietinstel-
lingen gevraagd ge-
loofwaardige strate-
gieën op te stellen om 
hun portefeuille ach-
terstallige kredieten 
aan te pakken door 
vast te leggen welke 
kwantitatieve doel-
stellingen moeten 
worden bereikt per 
portefeuille en welke 
maatregelen ten uit-
voer moeten worden 
gelegd op organisato-
risch en financieel gebied. Het addendum van het 
SSM is bedoeld om een opeenstapeling van nieuwe 
probleemleningen in het bankwezen te vermijden 
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door een vooraf vastgestelde doelstelling voor ge-
leidelijke dekking (calendar approach) op te leggen, 
die na een bepaald aantal jaar zou moeten leiden tot 
de vorming van volledige prudentiële voorzieningen. 
In het kader van haar SREP‑benadering zal het SSM 
specifieke prudentiële maatregelen kunnen nemen 
wanneer een instelling zonder rechtvaardiging af-
wijkt van deze doelstelling.

Dit addendum werd aangevuld door de aankondi-
ging van het SSM in juli 2018 van verdere stappen 
bij haar prudentiële behandeling van bestaande pro-
bleemleningen. Het SSM beoogt een geloofwaar-
dige vermindering van de bestaande probleemlenin-
gen door voor elke instelling specifieke prudentiële 
verwachtingen inzake prudentiële voorzieningen 
vast te leggen. Op middellange termijn zou voor 
bestaande en nieuwe probleemleningen dezelfde 
dekking moeten worden bereikt. Deze specifieke 
verwachtingen worden voor elke instelling bepaald 
op basis van het aandeel van de probleemleningen 
in haar totale kredietportefeuille en van haar fi-
nanciële kenmerken, waarbij vergelijkbare banken 
consistent worden behandeld.

Ingevolge het mandaat dat haar in de conclusies van de 
Europese Raad van juli 2017 werd toegekend, stelde de 
Europese Commissie ook een benadering voor waarbij 
probleemleningen geleidelijk worden gedekt. In tegen-
stelling tot de aanpak van het SSM, die een doelstelling 
vastlegt voor de dekking door voorzieningen, voorziet 
deze maatregel in een verplichte minimumdekking van 
de probleemleningen door eigen vermogen of voor-
zieningen. Deze verplichting, die op alle kredietinstel-
lingen gelijk van toepassing is, geldt bovendien alleen 
voor de nieuwe leningen die door hen worden ver-
strekt. Dit voorstel was nog in behandeling eind 2018.

In 2018 zette het SSM haar werkzaamheden om het 
niveau van de probleemleningen te verlagen voort. 
Ze zag er met name op toe dat kredietinstellingen 
met een hoog niveau van probleemleningen effectief 
ambitieuze strategieën ten uitvoer legden om deze 
leningen te verminderen. Dit leidde met name tot 
de verkoop van portefeuilles met probleemleningen, 
tot heronderhandelingen of tot de invoering van ef-
fectievere terugvorderingsprocedures. Zo kon onder 
druk van de prudentiële autoriteiten en als gevolg 
van de verbetering van het economische klimaat 
een aanzienlijke versnelling worden waargenomen 
in de vermindering van het aantal probleemleningen 
in het eurogebied ; het aandeel van deze leningen 

1 Jaarlijkse risicobeoordeling en kwantificering van het benodigd 
kapitaal en de benodigde liquiditeit (Supervisory Review and 
Evaluation Process – SREP).
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Verloop van het aantal probleemleningen van de 
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in de kredietportefeuilles van de SI’s, die onder het 
rechtstreeks toezicht van het SSM staan, is namelijk 
teruggelopen van 7 % eind  2015 tot 4,4 % eind 
juni  2018. Het gemiddelde voorzieningspercentage 
voor deze leningen per einde juni  2018 bedroeg 
46 %.

2.2 SREP-methodologie en -resultaten

In  2018 werden de banken die onder het recht-
streeks toezicht van het SSM staan (SI’s), onder-
worpen aan een nieuw SREP 1 op basis van de me-
thodologie die in 2015 werd ontwikkeld en van de 
aanpassingen die erin werden aangebracht in 2016. 
Daarnaast werd in  2018 een volledige geharmoni-
seerde stresstestoefening uitgevoerd (zie Kader  13) 
met inachtneming van de situatie van de kredietin-
stellingen eind  2017. Het SSM heeft met de resul-
taten van deze oefening rekening gehouden in zijn 
SREP‑besluiten in het kader van de vaststelling van 
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een aanvullende doelstelling, Pillar  2 guidance 1 ge-
noemd, voor het CET 1‑kapitaal. De Pillar 2 guidance 
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.

Hoewel er in 2018 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, publiceerde de EBA in juli 2018 een herzie-
ning van haar richtsnoeren inzake gemeenschappelij-
ke procedures en methoden voor het SREP, met name 
wat betreft de inachtneming van de resultaten van de 
stresstests bij de vaststelling van de Pillar 2 guidance. 
Deze herziening vergt twee methodologische ver-
anderingen waarmee de ECB rekening zal moeten 
houden in het kader van het SREP  2019, waarvan 
de besluiten in  2020 van toepassing zullen zijn. Ten 
eerste zal bij de vaststelling van de Pillar 2 guidance 
de daling van het CET 1‑kapitaal als gevolg van 
het ongunstig scenario van de stresstest niet lan-
ger kunnen worden gecompenseerd door de kapi-
taalbuffers voor systeemrisico. Deze laatste dekken 

immers macro‑economische risico’s en geen micro‑
economische risico’s, die bankspecifiek zijn en onder 
de pijler 2‑vereisten en de Pillar 2 guidance vallen. Ten 
tweede zal de Pillar 2 guidance niet langer alleen op 
het CET 1‑vereiste, maar ook op het totale kapitaal-
vereiste van toepassing zijn. Deze twee wijzigingen 
zouden vanaf  2020 ceteris paribus moeten leiden 
tot een stijging van de vraag naar kapitaal, zowel 
CET 1‑kapitaal als totaal kapitaal, waarop de banken 
zich dienen voor te bereiden.

Daarnaast publiceerde de ECB op 9 november 2018 
een nieuwe versie van de gidsen over haar verwach-
tingen over de kwaliteit van het intern proces voor 
de beoordeling van de toereikendheid van het kapi-
taal (ICAAP) en van de liquiditeit (ILAAP). Deze gid-
sen, die sedert 1  januari 2019 worden gebruikt om 
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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 vaststellen met inachtneming van de 
specifieke omstandigheden.
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de ICAAP’s en ILAAP’s te beoordelen, zijn bedoeld 
om de kredietinstellingen te helpen hun praktijken 
ter zake te verbeteren. Het SSM verwacht dat de 
instellingen erop toezien dat zij de risico’s waarmee 
zij worden geconfronteerd, correct en op een toe-
komstgerichte wijze beoordelen, zodat alle materi-
ele risico’s worden geïdentificeerd, effectief worden 
beheerd en door voldoende kapitaal en liquiditeit 
worden gedekt.

Deze gidsen zouden ook moeten bijdragen tot een 
verkleining van de verschillen in benadering tussen 
de instellingen en aldus, in de toekomst, tot een 
versterking van de rol van de ICAAP’s en ILAAP’s in 
het SREP. Tegen deze achtergrond werkte het SSM 
verder aan de ontwikkeling van een methodolo-
gie om de pijler 2‑kapitaalvereisten te bepalen op 
basis van een meer granulaire beoordeling van de 
verschillende risico’s. Deze werkzaamheden zouden 
het mogelijk moeten maken de huidige holistische 

benadering te versterken en de transparantie te 
vergroten van de elementen die door het SSM in 
aanmerking worden genomen voor het bepalen 
van de pijler  2‑kapitaalvereisten, waaronder het ri-
siconiveau, de bedrijfsmodellen, de kwaliteit van de 
organisatie en de governance.

In  2018 bedroeg het gemiddelde niveau van de pij-
ler 2‑vereisten voor de SI’s 2,1 % van de risicogewo-
gen activa, tegenover 2,0 % in  2017. De drempel-
waarde voor de CET 1‑ratio (maximum distributable 
amount trigger, MDA trigger) vanaf dewelke automa-
tisch prudentiële maatregelen worden geactiveerd, is 
verder verhoogd als gevolg van de voortzetting van de 
geleidelijke toepassing van de kapitaalconserverings‑ 
en systeemrisicobuffers.

Voor de Belgische banken die onder het toezicht van 
het SSM staan, steeg de gemiddelde MDA  trigger 
van 9,38 % tot 10,06 %, terwijl de pijler 2‑vereisten 
nagenoeg stabiel zijn gebleven. In 2018 bedroegen 
die namelijk 2,03 %, tegenover 1,97 % in 2017. De 
totale CET 1‑kapitaalvereiste van de Belgische ban-
ken nam toe van 11,11 % tot 11,61 %, een ietwat 
kleinere stijging dan die van de MDA trigger, als ge-
volg van de lichte daling van de Pillar 2 guidance, van 
1,74 % tot 1,54 %, ter compensatie van de groei van 
de kapitaalconserverings‑ en systeemrisicobuffers.

Voor de LSI’s voerde de Bank een gelijkaardige SREP‑
oefening uit volgens een methodologie die was afge-
stemd op de geharmoniseerde methodiek die in 2018 
tot stand kwam binnen het SSM.

De berekeningsmethode voor de pijler 2‑vereiste 
voor LSI’s is hierdoor dus licht gewijzigd maar is 
nog steeds gebaseerd op de scores die in het kader 
van de SREP‑oefening worden toegewezen aan de 
verschillende risicocategorieën, zoals renterisico en 
operationeel risico.

Een nieuw aspect in de methodiek is de mogelijkheid 
om een Pillar 2 guidance te formuleren op basis van 
de stresstest voor LSI’s (zie Kader 13). Het niveau van 
deze guidance wordt op dezelfde manier berekend als 
voor de SI’s, maar de stresstest wordt uitgevoerd door 
de Bank. Bij de LSI’s wordt bovendien geen minimum 
gehanteerd voor de guidance, wat betekent dat er 
geen bijkomende Pillar 2  guidance wordt gevraagd 
wanneer de pijler 2‑vereiste voldoende hoog is om de 
stresstest te doorstaan.
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In het verslagjaar werd enkel voor de LSI’s met hoge 
prioriteit een volledige procedure voor prudentiële 
toetsing en evaluatie doorlopen, hetgeen in deze ge-
vallen steeds resulteerde in een nieuw pijler 2‑vereiste. 
Voor dezelfde instellingen werd ook een stresstest 

uitgevoerd, maar deze leidde niet tot de opstelling 
van een Pillar 2 guidance voor elk van de betrokken 
instellingen. Algemeen beschouwd heeft de nieuwe 
methodiek niet geleid tot materiële wijzigingen in de 
kapitaalvereisten.

EBA- en NBB-stresstests van 2018

EBA-stresstest van 2018 voor de grootste kredietinstellingen

Net als in  2014 en  2016 coördineerde de EBA in  2018 een stresstest waaraan 48  grote EU‑banken 
deelnamen, waaronder 33  instellingen uit SSM‑lidstaten die onder rechtstreeks toezicht van de ECB 
staan. Twee van deze instellingen zijn in België gevestigd : Belfius Bank en KBC Groep 1.

Net als de vorige tests had de stresstest van 2018 tot doel de toezichthouders, banken en marktdeelnemers 
een gemeenschappelijk analytisch kader te bieden om de weerbaarheid van grote EU‑banken en van het 
EU‑banksysteem tegen ongunstige economische schokken te vergelijken en te beoordelen. De stresstest 
bestond uit een basisscenario en een ongunstig scenario, allebei met een tijdshorizon van drie jaar (2018‑
2020). De veronderstellingen met betrekking tot de macro‑economische variabelen in het basisscenario 
stemden overeen met de door de ECB gepubliceerde vooruitzichten van december 2017. Het ongunstig 
scenario, dat werd ontworpen door de ECB en het ESRB, was een hypothetisch scenario dat de 
systeemrisico’s weerspiegelde waarvan geoordeeld werd dat ze de belangrijkste bedreigingen vormden 
voor de stabiliteit van de EU‑banksector aan het begin van de oefening in januari 2018. Aangezien het 
ongunstig scenario van de stresstest hypothetisch is, mogen de geraamde effecten van dit scenario niet 
worden beschouwd als een prognose van de winstgevendheid van de banken. Daarnaast wordt in de 
resultaten geen rekening gehouden met mogelijke reacties van de banken op de schokken, aangezien de 
stresstest uitgaat van een constante balans. Niettemin vormen de resultaten van de stresstest een nuttig 
analytisch instrument om te beoordelen in welke mate de balansen van de banken bestand zijn tegen 
de beschouwde specifieke schokken.

Net als de Europese stresstest die in  2016 werd uitgevoerd, bevatte de stresstest van  2018 geen 
pass / fail‑drempel voor de geraamde Tier 1‑kernkapitaalratio (CET 1‑ratio) in het ongunstig scenario. 
De test was veeleer bedoeld om gebruikt te worden als cruciale input voor het proces van prudentiële 
toetsing en evaluatie (SREP), waarbij ook rekening kan worden gehouden met de risicobeperkende 
beheersmaatregelen en de potentiële balansdynamiek, met als voornaamste doel de Pillar 2 guidance 
vast te stellen (zie paragraaf D.2.2).

1 ING Belgium en BNP Paribas Fortis, die dochterondernemingen zijn van buitenlandse bankgroepen, namen via hun 
moederondernemingen deel aan de stresstest. Hun resultaten zijn bijgevolg niet geconsolideerd in het Belgische gemiddelde dat 
wordt weergegeven in de grafiek in dit kader.

KADER 13

u
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De bovenstaande grafiek vergelijkt de gemiddelde CET 1‑ratio van de Belgische banken (Belfius en KBC) 
en de SSM‑banken aan het begin en aan het einde van de stresstesthorizon, in het basisscenario en in 
het ongunstig scenario.

De Belgische banken hadden een betere uitgangspositie in vergelijking met de steekproef van grote 
SSM‑banken die aan de stresstest deelnamen. Aan het begin van de beschouwde periode bedroeg hun 
CET 1‑ratio gemiddeld 16,2 %, wat gunstig afsteekt tegen de gemiddelde uitgangspositie van de CET1‑
ratio voor de steekproef van SSM‑banken, die 13,7 % bedroeg.

In de stresstest van 2018 presteerden de Belgische banken ook goed ten opzichte van de andere banken van 
het eurogebied. In het basisscenario werd voor de Belgische banken tussen 2017 en 2020 een gemiddelde 
stijging van 2 procentpunt van hun CET 1‑ratio opgetekend, terwijl de SSM‑banken over dezelfde periode 
een gemiddelde stijging van 1  procentpunt lieten optekenen. Beide stijgingen zijn grotendeels toe te 
schrijven aan de gunstige macro‑economische en financiële prognoses die de ECB voor België en het 
eurogebied publiceerde, alsook aan een aantal methodologische veronderstellingen van de EBA.

Ook in het ongunstig scenario deden de Belgische banken het beter dan de SSM‑banken : de daling van 
de CET 1‑ratio tussen 2017 en 2020 bedroeg gemiddeld 2,7 procentpunt voor de eerstgenoemde groep 
en 3,9 procentpunt voor de laatstgenoemden. In beide gevallen waren de sterke dalingen van de CET 
1‑ratio’s toe te schrijven aan de door de ECB en het ESRB gesimuleerde zeer zware recessie, die voor 
België en het eurogebied onder andere gepaard ging met een aanzienlijke inkrimping van het bbp, een 
forse toename van de werkloosheid, een sterke daling van de vastgoedprijzen evenals een stijging van 
de rente en een toename van de spreads.
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3. Regelgevende aspecten

De ontwikkelingen op het gebied van de bancaire 
regelgeving speelden zich tijdens het verslagjaar 
voornamelijk af in de Europese Unie, waar aan een 
gestaag tempo werd verder gewerkt aan de verster-
king van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie. 
Op wereldniveau werd bij de werkzaamheden van 
het Bazels Comité voor Bankentoezicht na de afslui-
ting van een Bazel III‑akkoord, dat eind 2017 werd 
voltooid, meer het accent gelegd op de implementa-
tie en evaluatie van de Bazel III‑hervormingen en op 
de mogelijkheden voor reglementaire arbitrage. Op 
Belgisch niveau heeft de Bank een nieuwe circulaire 

gepubliceerd en haar handboek geactualiseerd in-
zake governance.

3.1 Internationale regelgeving

3.1.1 Versterking van de bankenunie 
en van de kapitaalmarktenunie

De voltooiing van de bankenunie en de voortzet-
ting van de werkzaamheden met betrekking tot de 
kapitaalmarktenunie in de Europese Unie bepaalden 
ook in 2018 de agenda van de toezichthouders. Wat 
de voltooiing van de bankenunie betreft, werden 
er verdere resultaten geboekt met betrekking tot 

Vanwege hun hogere CET 1‑ratio in de uitgangspositie en de kleinere daling van deze ratio in het ongunstig 
scenario, bedroeg de voor eind  2020 geraamde CET 1‑ratio voor de Belgische banken in het ongunstig 
scenario gemiddeld 13,5 %, dus ruim boven de gemiddelde CET 1‑ratio van 9,9 % voor de SSM‑banken.

De betere uitgangspositie van de Belgische banken en hun resultaten voor de stresstest van  2018 
weerspiegelen ten minste gedeeltelijk de aanhoudende gevolgen van de aanpassingen die deze banken 
sinds de crisis hebben doorgevoerd, waaronder de versterking van hun kapitaalpositie, de afbouw van 
hun schulden en de afname van erfenisactiva (legacy assets) die uit de crisistijd stammen.

Er blijkt uit de resultaten van de twee grootste Belgische banken die rechtstreeks aan de stresstest 
van  2018 hebben deelgenomen, dat hun weerbaarheid voortdurend verbetert. Dit is een welkome 
ontwikkeling in een omgeving die desalniettemin een uitdaging blijft vormen voor de winstgevendheid 
van de Europese banken.

NBB-stresstest van 2018 voor de minder belangrijke instellingen

In  2018 voerde de Bank ook een stresstestoefening uit bij de drie belangrijkste LSI’s die onder haar 
toezicht staan. Aangezien deze oefening op hetzelfde moment plaatsvond als de EBA‑stresstest voor de 
SI’s, werden zowel het basisscenario als het ongunstig scenario afgestemd op die van de EBA‑stresstest. 
Ook de gehanteerde methodologie was geïnspireerd op die van de EBA‑stresstest, maar er werden wel 
een aantal vereenvoudigingen aangebracht.

De beoogde proportionaliteit van deze stresstest werd daarnaast ook gegarandeerd doordat aan 
de LSI’s enkel werd gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken over hun uitgangspositie in 
december  2017. De projecties voor de jaren  2018‑2020 werden evenwel opgesteld door de Bank, in 
tegenstelling tot de EBA‑stresstest, waarbij de SI’s zelf verantwoordelijk zijn voor de projecties.

De resultaten van de stresstest werden niet gepubliceerd, maar zijn wel besproken met de LSI’s en werden 
gebruikt als input voor de bepaling van de Pillar 2 guidance in het kader van het SREP. 
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de vermindering van de bancaire risico’s, dankzij de 
vorderingen die gemaakt werden bij de onderhan-
delingen over het pakket wijzigingen in de Europese 
regelgeving voor banken (CRR 2 / CRD V / BRRD 2) en 
de maatregelen (zie hierboven) die werden genomen 
om probleemleningen bij banken terug te dringen, 

onder meer door de 
verplichte aanleg van 
voorzieningen voor 
deze leningen. Deze 
vermindering van de 
bancaire risico’s (risk 
reduction) is een voor-
waarde om andere 
Europese akkoorden 
te kunnen sluiten over 
de verdeling van de 
lasten tussen lidstaten 
wanneer deze risico’s 
zich effectief materi-
aliseren (risk sharing). 
Om deze lastenverde-

ling mogelijk te maken, moet de derde pijler van de 
bankenunie, namelijk het Europees depositogarantie-
stelsel (European deposit insurance scheme – EDIS) 
worden ingevoerd en moet het Gemeenschappelijk 
Afwikkelingsfonds (GAF) voldoende gefinancierd wor-
den. Naast de voltooiing van de bankenunie werden 
in 2018 tevens verdere stappen gezet voor de oprich-
ting van de kapitaalmarktenunie, die tot doel heeft 
diepere en meer geïntegreerde kapitaalmarkten tot 
stand te brengen in de Europese Unie. De werkzaam-
heden met betrekking tot het invoeren van specifieke 
prudentiële regelgeving voor Europese beleggings-
ondernemingen en voor verschillende types effec-
tiseringsinstrumenten vormen daar de belangrijkste 
onderdelen van.

De volgende paragrafen gaan nader in op deze the-
ma’s. Kader 14 omschrijft in deze context de vooruit-
gang die werd geboekt bij de onderhandelingen over 
de aanpassing van de regelgeving voor banken (CRR, 
CRD en BRRD).

Europees depositogarantiestelsel (EDIS)

Eén van de belangrijkste onderdelen van de voltooiing 
van de bankenunie is de overgang naar een Europees 
depositogarantiestelsel (EDIS). EDIS zou een belang-
rijke stap zijn in de richting van een versteviging van 
de financiële stabiliteit in het eurogebied door het 
vertrouwen in de stabiliteit van bankdeposito’s verder 

te vergroten, ongeacht hun locatie in het eurogebied, 
en door het verband tussen de problemen bij banken 
en de financiële situatie van de betrokken lidstaten 
te verbreken.

Het oorspronkelijke voorstel tot oprichting van EDIS, 
dat dateert van  2015, voorzag in de geleidelijke in-
voering van de onderlinge verdeling van de risico’s 
tussen de lidstaten en in de opbouw van EDIS in 
drie automatische fasen (herverzekering, medever-
zekering, volledige verzekering), tegen 2024. De be-
sprekingen in het Europees Parlement en de Europese 
Raad brachten echter uiteenlopende standpunten aan 
het licht met betrekking tot dit voorstel. Sommige 
lidstaten vinden dat de banken meer solide moeten 
worden vooraleer de potentiële last van de bankfail-
lissementen in de bankenunie onder hen kan worden 
verdeeld. Bijgevolg is er drie jaar na de presentatie van 
het oorspronkelijke EDIS‑voorstel door de Commissie 
weinig tot geen vooruitgang geboekt.

Om de impasse te doorbreken en het politiek debat 
over EDIS te vergemakkelijken, heeft een Europese 
werkgroep in 2018 de verdere ontwikkeling van EDIS 
onderzocht en alternatieve voorstellen uitgewerkt. 
Elke optie voorziet in een verschillende mate van 
onderlinge verdeling van verliezen maar legt in een 
eerste fase vooral de nadruk op het verstrekken van 
de essentiële liquiditeiten voor de terugbetaling (bin-
nen 7  werkdagen) van de gewaarborgde deposito’s 
van een probleembank. Aan de overstap van de eerste 
fase, die voorziet in de nodige liquiditeiten, naar de 
tweede fase, die bestaat in het onderling verdelen van 
de verliezen, zouden een aantal voorwaarden kunnen 
worden verbonden, waaronder een gerichte evaluatie 
van de kwaliteit van de activa en het niveau van pro-
bleemleningen bij de banken waarvan de deposito’s 
worden beschermd door het stelsel.

Backstop voor het Gemeenschappelijk 
Afwikkelingsfonds (SRF)

Het Europees Afwikkelingsfonds voorziet in een 
adequate financiering van het SRM, de tweede pij-
ler van de bankenunie. Het Gemeenschappelijk 
Afwikkelingsfonds (SRF) zal vanaf  2024  beschikken 
over een interventiereserve ten belope van 1 % van 
de deposito’s die gedekt zijn door garantiestelsels 
van de kredietinstellingen van de bankenunie, wat 
neerkomt op een bedrag van ongeveer 55  miljard 
euro. In sommige crisisgevallen, en met name in geval 
van een crisis die een grote bankgroep treft, of in het 
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geval van een systeemcrisis, zullen de middelen van 
het SRF wellicht niet volstaan voor de uitvoering van 
de taken van dit fonds. Daarom hebben de ministers 
van de Eurogroep en de Ecofin‑ministers al in 2013, 
nog vóór de oprichting van het SRF, gewezen op de 
noodzaak om een openbaar vangnet (backstop) te 
creëren. De activering van dit vangnet is bedoeld als 
laatste redmiddel.

In haar routekaart voor de verdieping van de Europese 
economische en monetaire unie heeft de Europese 
Commissie voorgesteld het toekomstig Europees 
Monetair Fonds als vangnet voor het SRF te laten 
fungeren en het in die hoedanigheid hetzij garanties, 
hetzij liquiditeitssteun te laten verstrekken.

Op basis hiervan bereikten de ministers van Financiën 
in de Ecofin‑Raad op 4  december  2018 een ak-
koord over een referentiekader voor de activering 
van een gemeenschappelijk vangnet voor het SRF. 
Dit gemeenschappelijk vangnet wordt gefinancierd 
door het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dit me-
chanisme verstrekt een hernieuwbare kredietlijn aan 
het SRF, waarvan de omvang tijdens de overgangs-
periode wordt bepaald op grond van het niveau van 
het SRF. Dit vangnet geldt voor alle mogelijke vormen 
van gebruik van het SRF, inclusief liquiditeitssteun. 
Het Europees Stabiliteitsmechanisme geniet de status 
van bevoorrechte schuldeiser. Dit gemeenschappelijk 
vangnet zal uiterlijk aan het einde van de overgangs-
periode worden ingevoerd, of zelfs eerder, afhan-
kelijk van de voortgang die wordt geboekt met de 
risicovermindering.

Prudentiële regeling voor 
beleggingsondernemingen

Vandaag zijn beleggingsondernemingen zoals de 
Belgische beursvennootschappen onderworpen aan 
een Europese prudentiële regelgeving die in de eer-
ste plaats voor kredietinstellingen is ontworpen en 
dus minder is aangepast aan de specifieke activi-
teiten en risico’s van deze sector. Daarom heeft de 
Europese Commissie in het kader van de kapitaal-
marktenunie voorgesteld het prudentieel kader voor 
beleggingsondernemingen te herzien. Dit voorstel 
onderwerpt alleen de grote, systeemrelevante be-
leggingsondernemingen aan de bancaire regelge-
ving (en aan het SSM‑toezicht) en werkt voor de 
kleinere beleggingsondernemingen een nieuwe en 
op maat gemaakte regeling uit, die de problemen 
van het bestaand regelgevend kader (complexiteit, 

risico‑ongevoeligheid en fragmentatie) aanpakt. 
Meer in het bijzonder stelt de Commissie een pru-
dentieel kader voor dat zowel eenvoudiger als even-
rediger is, alsook meer gevoelig voor de specifieke 
risico’s van beleggingsondernemingen en beter is 
aangepast aan hun bedrijfsmodellen.

De kapitaalvereisten voor beleggingsondernemingen 
zouden worden vastgesteld volgens een nieuwe be-
nadering die specifiek gericht is op de diensten en 
bedrijfspraktijken waarvan het meest te verwachten 
valt dat ze risico’s genereren voor de beleggings-
onderneming, haar cliënten en tegenpartijen. Deze 
benadering legt de kapitaalvereisten vast op basis 
van de omvang, de aard en de complexiteit van de 
beleggingsdiensten en / of ‑activiteiten. Het minimale 
startkapitaal dat vereist is voor de toekenning van 
een vergunning of een kwart van de vaste kosten van 
het voorgaande jaar van de onderneming, zou als 
minimumkapitaalvereiste worden gehanteerd. Voor 
de zeer kleine en niet‑complexe beleggingsonderne-
mingen zou een regeling gelden die nog eenvoudiger 
is op het gebied van kapitaal, deugdelijk bestuur en 
rapporteringsverplichtingen.

Het voorstel voorziet in een overgangsperiode van vijf 
jaar voor beleggingsondernemingen vooraleer zij de 
nieuwe vereisten volledig moeten toepassen. Zowel in 
het Europees Parlement als in de Europese Raad werd 
in 2018 intensief onderhandeld over dit voorstel, om 
snel tot een definitieve versie te komen.

Prudentiële regelgeving voor diverse types 
effectiseringsinstrumenten

In het kader van de oprichting van een Europese 
kapitaalmarktenunie wordt tevens voorzien in de 
aanpassing en harmonisatie van de Europese regel-
geving voor diverse types effectiseringsinstrumenten. 
De nieuwe verordening over de effectisering, die 
naast een algemeen kader ook een specifiek kader 
voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde 
(simple, transparent and standardised – STS) effectise-
ringen omvat, is in december 2017 vastgesteld en is in 
januari 2019 in werking getreden 1. In 2018 werkte de 
EBA aan verschillende technische mandaten en richt-
snoeren om de STS‑regelgeving en het bijbehorende 
kader operationeel te maken.

1 Verordening EU nr. 2017 / 2402 van 12 december 2017.
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In maart  2018 publiceerde de Europese Commissie 
een voorstel voor een kader voor covered bonds, 
bestaande uit een richtlijn en een verordening tot 
wijziging van de CRR wat betreft blootstellingen in 
de vorm van covered bonds. De onderhandelingen 
op Europees niveau zijn aan de gang en naar ver-
wachting zal in 2019 een definitief akkoord worden 
bereikt. Het hoofddoel van de richtlijn is minimum-
normen in te voeren en de ontwikkeling van mark-
ten voor covered bonds te bevorderen in lidstaten 
met weinig ontwikkelde markten of zonder wettelijk 
kader. De minimumnormen hebben betrekking op 
de structurele kenmerken (bv. de voorwaarden voor 
activa om in aanmerking te komen als onderpand 
voor covered bonds en de dekkingsvereisten) en het 
overheidstoezicht.

In de loop van  2018 legde de Europese Commissie 
ten slotte eveneens een voorstel met betrekking tot 
Sovereign Bond-Backed Securities (SBBS) voor. Het 
gaat om een specifiek wettelijk kader voor effectise-
ringstransacties die worden uitgevoerd door private 
of publieke entiteiten en die gedekt worden door een 
gediversifieerd pakket staatsobligaties van overheden 
van het eurogebied. Op grond van het principe van 
bevoorrechte en achtergestelde tranches van schuld-
bewijzen en een goede kalibratie, zou de hoogste 
tranche een Europees schuldinstrument met beperkte 
risico’s kunnen vertegenwoordigen.

Banken dragen in aanzienlijke mate bij tot de recht-
streekse financiering van centrale overheden door het 
toekennen van leningen of het aankopen voor eigen 
rekening van schuldinstrumenten uitgegeven door 
overheden. Tevens spelen liquide overheidsobligaties 
een cruciale rol in het liquiditeits‑ en balansbeheer 
van financiële instellingen. Wanneer de financiële ri-
sico’s van een nationale overheid toenemen, wat 
tot uiting komt in een lagere kredietwaardigheid en 
hogere risicopremies, kunnen deze blootstellingen de 
solvabiliteit en liquiditeit van de banken aantasten. 
Bovendien zijn banken geneigd meer schulden aan 
te houden van hun eigen nationale overheid, en 
verhoogt deze concentratie het gevaar dat de proble-
men bij de nationale overheid zich uitbreiden naar de 
lokale financiële sector (sovereign-bank nexus). Het 
voorstel met betrekking tot SBBS is bedoeld om deze 
problematiek in te dijken.

Het SBBS‑voorstel botste echter op kritiek van tal van 
Europese lidstaten en van de financiële sector, onder 
meer omdat verwacht wordt dat SBBS de liquiditeit 
en de financieringskost van de verschillende nationale 
overheden negatief zal beïnvloeden en omdat ge-
vreesd wordt dat er in crisistijden geen kopers gevon-
den zullen worden voor de achtergestelde tranches. 
De Bank is bereid om het debat over het voorgestelde 
instrument voort te zetten in het kader van de verdie-
ping van de kapitaalmarktenunie.

Hervorming van de Europese regelgeving 
(Risk reduction package)

In het Verslag 2017 werd reeds ingegaan op de door de Europese Commissie gepubliceerde voorstellen 
tot wijziging van de Europese regelgeving voor banken, die bestaat uit de rechtstreeks toepasselijke 
verordening inzake kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR) en de door de lidstaten in 
nationale wetgeving om te zetten richtlijn inzake kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive –  CRD) 
en richtlijn inzake herstel en afwikkeling van banken (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD). 
Deze  voorstellen beogen de invoering van een aantal belangrijke elementen van de aanvullende 
reglementaire standaarden uit het Bazel III‑pakket, zoals de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio 
(net stable funding ratio – NSFR), de nieuwe berekeningsmethoden voor de kapitaalvereisten voor 
tegenpartij‑ en marktrisco’s, en de modaliteiten voor de invoering in de EU van het TLAC‑vereiste 

KADER 14
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3.1.2 Werkzaamheden van het Bazels Comité

Na de afsluiting van het Bazel III‑akkoord legde 
het Bazels Comité voor Bankentoezicht de nadruk 
op de implementatie en evaluatie van de Bazel III‑
hervormingen en op de maatregelen die moeten 
worden genomen met betrekking tot de moge-
lijkheden voor reglementaire arbitrage. De imple-
mentatiewerkzaamheden behelzen onder meer de 
organisatie van regelmatige kwantitatieve studies 
over de impact van de invoering van de nieuwe 
standaarden. Kader  15  omschrijft bondig de resul-
taten van de eerste impactstudie, die rekening heeft 
gehouden met het definitieve Bazel III‑akkoord. Wat 
de mogelijkheden voor reglementaire arbitrage be-
treft, zijn er werkzaamheden aan de gang om met 
name maatregelen aan te nemen ter indijking van 
window dressing, d.i. de tijdelijke vermindering van 
de transactievolumes in de belangrijkste financiële 
markten rond referentiedata, waardoor de hefboom-
ratio’s die gerapporteerd dienen te worden door 
de onder toezicht staande instellingen, op die data 
tijdelijk worden verhoogd. Met name de bezorgd-
heid over de toegenomen volatiliteit in verschillende 

(zie Hoofdstuk C) voor mondiaal systeemrelevante instellingen. Om die reden wordt dit maatregelenpakket 
het Risk reduction package genoemd.

In  2018 bepaalden zowel het Europese Parlement als de Europese Raad hun standpunt over deze 
voorstellen en werden onderhandelingen – zogenaamde trialogen – tussen beide instanties en de 
Europese Commissie opgestart om de regelgeving te finaliseren. In dit debat waren belangrijke 
aandachtspunten voor België de voorstellen voor de vervanging van de kapitaal‑, liquiditeits‑ en MREL‑
vereisten van lokale dochters van buitenlandse banken door garanties van de moederbank, de noodzaak 
om aan de Europese banken toereikende vereisten op te leggen inzake achtergestelde schulden die 
de afwikkeling van probleembanken kunnen vergemakkelijken, en het behoud van het effectieve 
risicoverminderende karakter van het maatregelenpakket. Andere belangrijke aandachtspunten in 
het debat waren onder meer de noodzaak om de Bazelstandaarden aan te passen aan de Europese 
specificiteiten en het belang van evenredigheid bij de toepassing van de bancaire regelgeving voor 
kleinere en minder complexe instellingen.

Eind  2018 bereikten de Europese instellingen een akkoord over de voornaamste contouren van het 
uiteindelijk Risk reduction package, dat op technisch vlak verder wordt uitgewerkt met het oog op de 
publicatie van de definitieve teksten in de eerste jaarhelft van 2019.
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Impact van de na de crisis doorgevoerde 
Bazel III-hervormingen

In het Verslag 2017 werd reeds ingegaan op de voltooiing van de Bazel III‑hervormingen die na de crisis 
zijn doorgevoerd voor de banksector. In december 2017 werd hierover een definitief akkoord bereikt 
door het Bazels Comité voor Bankentoezicht. 

Dit akkoord voorziet in een significante wijziging in de berekening van de risicogewogen activa, die 
de noemer vormt van de risicogewogen kapitaalratio. Wat kredietrisico betreft, wordt met name de 
standaardbenadering herzien en wordt het gebruik van interne modellen voor bepaalde types van 
activa teruggeschroefd. Voor de andere types van activa worden bijkomende beperkingen opgelegd 
aan de interne modellen. Voor operationeel risico worden de interne modellen volledig afgeschaft. Het 
sluitstuk van het voltooid Bazel III‑pakket is de zogenaamde output floor. Deze vereiste houdt in dat de 
aan de hand van interne modellen berekende totale risicogewogen activa niet minder mogen bedragen 
dan 72,5 % van de met de standaardbenadering berekende risicogewogen activa. Het   akkoord 
voorziet in de invoering van deze standaarden tegen 1 januari 2022, waarbij het niveau van de output 
floor eerst wordt vastgelegd op 50 % en daarna geleidelijk wordt opgetrokken tot 72,5 % tegen 2027.

Naast het voltooid Bazel III‑pakket werden ook de resultaten van de kwantitatieve impactstudies 
(Quantitative Impact Study – QIS) gepubliceerd. Deze studies tonen de verandering in de 
minimumkapitaalvereisten (Minimum Required Capital – MRC) en eventuele kapitaaltekorten als gevolg 
van de toepassing van het voltooid pakket.

De eerste QIS die kon worden verricht op basis van de gepubliceerde definitieve tekst werd uitgevoerd 
op basis van gegevens van eind december  2017.De QIS wees op een grote regionale heterogeniteit. 
Zo bedraagt de stijging van de minimumkapitaalvereisten gemiddeld 3,6 % maar beloopt deze 20,2 % 
voor Europese banken van Groep 1 1 en is er gemiddeld gesproken zelfs een daling voor de banken in 
Amerika en in de rest van de wereld. Het resultaat voor Europa strookt met de parallelle impactstudie 

1 Het Bazels Comité deelt zijn leden op in 3 regio’s: Europa (EU‑lidstaten, Rusland, Turkije, Zwitserland), Amerika (Noord‑, Centraal‑ 
en Zuid‑Amerikaanse leden) en rest van de wereld (Azië, Oceanië en Zuid‑Afrika).
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segmenten van de geldmarkten en derivatenmarkten 
rond belangrijke referentiedata heeft het Comité 
ertoe aangezet deze maatregelen te overwegen. Tot 
slot heeft het Comité in 2018 overeenstemming be-
reikt over het verder afstemmen van sommige aspec-
ten van de minimale kapitaalvereisten voor markt-
risico. Deze standaarden voor marktrisico werden 
reeds in januari  2016 door het Bazels Comité voor 
Bankentoezicht gepubliceerd als een onderdeel van 

het Bazel III‑pakket, maar de recente aanpassingen 
zijn bedoeld om de problemen aan te pakken die het 
Bazels Comité geïdentificeerd heeft bij het opvolgen 
van de implementatie en impact van de nieuwe re-
gelgeving. De aanpassingen omvatten onder meer 
een herkalibratie van bepaalde parameters en een 
vereenvoudigde aanpak voor banken met minder 
grote marktrisico’s. Daarmee zijn alle bestanddelen 
van het Bazel III‑raamwerk voltooid.
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die door EBA werd uitgevoerd. Voor een steekproef van 38 EU‑banken van Groep 1 werd in deze studie 
een impact van 18,7 % vastgesteld.

Het aanzienlijke verschil tussen de regio’s is niet gerelateerd aan de verschillen in bedrijfsmodel (de analyse 
toont bijvoorbeeld aan dat er geen correlatie is tussen het relatieve belang van hypothecaire leningen en de 
impact van Bazel III), maar is eerder een gevolg van het prudentieel kader dat momenteel van toepassing 
is in deze regio’s. Hoewel de Bazelstandaard minimale pijler 1‑kapitaalvereisten vastlegt, staat het de leden 
immers altijd vrij om zelf strengere regels op te leggen (zogenaamde superequivalentie). Er is ook een 
verschil tussen de regio’s wat betreft de omvang van de pijler 2‑kapitaalvereisten, die bovenop de pijler 
1‑kapitaalvereisten komen en in deze QIS niet in aanmerking werden genomen.

Zowel binnen de Europese Unie als in België is de impact heterogeen. Op het niveau van de EU wordt 
vastgesteld dat de relatief hoge impact enigszins vertekend is door de resultaten van enkele grote 
banken. Verder moet worden opgemerkt dat bij de berekening van deze impact geen rekening werd 
gehouden met EU‑specificiteiten, zelfs daar waar de EU thans al afwijkt van de momenteel in voege 
zijnde Bazelstandaarden. Daarnaast voorziet het voltooid Bazel III‑pakket in bepaalde opties voor 
toezichthouders, waarmee momenteel geen rekening is gehouden bij de berekening van de impact.

Voor de Belgische banken wordt een gemiddeld lagere impact vastgesteld dan voor de EU. In de Belgische 
banksector zouden er geen kapitaaltekorten zijn na de invoering van Bazel III ; bijgevolg lijkt de impact 
verteerbaar voor de Belgische banken, in het bijzonder gezien de voldoende lange overgangsperiode.

Momenteel werkt de EBA in samenwerking met het SSM en de nationale toezichthouders aan een volgende 
impactstudie in het kader van de Call for Advice die aan haar gericht werd door de Europese Commissie 
omtrent de tenuitvoerlegging van het Bazel III‑pakket in de EU. Deze studie zal een nog meer gedetailleerd 
zicht bieden op de impact van Bazel III, maar dan rekening houdend met de specifieke EU‑context.

Overzicht van de resultaten
(eind 2017 gegevens)

Aantal  
banken

Wijziging in  
Tier 1‑MRC

(in %) 1

Gecombineerde kapitaaltekorten 
(in € miljard)

CET1 Tier 1 Totaal

Banken groep 1 2 111 3,6 5,2 7,3 13,3

waarvan :  G‑SIB’s 30 3,0 5,2 6,3 12,2

Banken groep 2 2 95 5,9 1,0 0,8 0,7

Bron :  Bazels Comité voor Bankentoezicht.
1 Als percentage van de totale basis‑MRC die wordt vastgesteld naargelang van het streefpeil (target level), d.w.z. de 

combinatie van risicogebaseerde kapitaalvereisten en op hefboomratio gebaseerde kapitaalvereisten, vermeerderd met de 
kapitaalconserveringsbuffer en, in voorkomend geval, de G‑SIB‑buffer.

2 Groep 1 =  Internationaal actieve banken met Tier 1‑kapitaal > € 3 miljard ;  
G‑SIB’s = Global Systemically Important Banks, zoals bepaald door de Financial Stability Board.

Groep 2 =  Andere banken.
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3.2 Rapportering, boekhouding 
en governance

Op 26  september  2017 publiceerde de EBA nieuwe 
richtsnoeren inzake deugdelijk bestuur (internal go-
vernance) 1. In de nieuwe richtsnoeren wordt sterker 
de nadruk gelegd op de taken en verantwoordelijkhe-
den van het wettelijk bestuursorgaan, in het bijzonder 
wat diens toezichtsfunctie betreft. Ook de samenstel-
ling en de rol van de raadgevende comités binnen 
het wettelijk bestuursorgaan zijn nader uitgewerkt. 
In de nasleep van de Panama Papers werden ook de 
richtsnoeren inzake het gebruik van en de betrek-
kingen met complexe structuren verstrengd. Voorts 
werden thema’s als risicocultuur, gedragsregels en 
belangenconflictenbeheer verder ontwikkeld en weer-
spiegelen de richtsnoeren nu integraal het model dat 
gebaseerd is op de zogenaamde drie verdedigings‑
linies. De nieuwe EBA‑richtsnoeren werden omgezet 
in het Belgische prudentiële kader via een circulaire 
inzake interne governance 2 enerzijds, en, specifiek 
voor de sector van de kredietinstellingen, door de 
actualisering van het handboek governance voor de 
banksector anderzijds.

Zo houdt het handboek onder meer rekening met 
het evenredigheidsbeginsel en de evenredigheidscri-
teria die in de EBA‑richtsnoeren naar voren worden 
geschoven. Ook de nieuwe beleidslijnen inzake ver-
richtingen met offshorecentra en complexe structuren 
werden uitdrukkelijk in het handboek opgenomen : 
in de EBA‑richtsnoeren wordt nu bepaald dat het 
gebruik van dergelijke structuren en centra in de eerst 
plaats dient te worden vermeden. Indien een instel-
ling desondanks toch zou overgaan tot het opzetten 
van complexe structuren of activiteiten, dient het 

wettelijk bestuursorgaan deze structuren, hun doel 
en de specifieke risico’s die eraan verbonden zijn te 
begrijpen en de internecontrolefuncties daar op pas-
sende wijze bij te betrekken.

Wat het belangenconflictenbeleid betreft, benadruk-
ken de EBA‑richtsnoeren onder meer dat de instel-
lingen adequate procedures moeten vaststellen voor 
transacties met verbonden partijen, en dat de leden 
van het wettelijk bestuursorgaan zich eveneens die-
nen te onthouden bij stemmingen over aangelegen-
heden waarin zij een belangenconflict hebben of 
zouden kunnen hebben of wanneer hun objectiviteit 
in het gedrang zou komen.

Wat de samenstelling van de voornaamste raadge-
vende comités binnen de raad van bestuur betreft, 
schrijven de EBA‑richtsnoeren voor dat deze comités 
voor de meerderheid uit onafhankelijke bestuurders 
moeten bestaan en door een onafhankelijk lid moeten 
worden voorgezeten. In de mate dat deze vereis-
ten verder gaan dan hetgeen wordt voorgeschreven 
door de bankwet of andere toepasselijke wetgeving, 
verduidelijken zowel het handboek als de circulaire 
dat deze richtsnoeren dienen te worden beschouwd 
als een aanbevolen goede praktijk die, conform het 
bepaalde in artikel 21, § 1, 1° van de bankwet, bij de 
algemene beoordeling van de organisatie en werking 
van het governanceraamwerk van de instelling mee in 
overweging kan worden genomen.

1 Richtsnoeren EBA / GL / 2017 / 11 van 26 september 2017 inzake 
interne governance. Deze richtsnoeren traden in werking op 
30 juni 2018 en vervangen de richtsnoeren EBA GL 44 van 
27 september 2011.

2 Circulaire NBB_2018_28 van 23 oktober 2018 – Richtsnoeren 
van de EBA van 26 september 2017 inzake interne governance 
(EBA / GL / 2017/11).
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E. Verzekeringsondernemingen

In het kader van haar permanent toezicht (off-site toezicht) bleef de Bank tijdens het verslagjaar verscherpt 
toezicht uitoefenen op de verzekeringsondernemingen met het hoogste risicoprofiel. In bepaalde gevallen 
heeft de Bank maatregelen opgelegd die soms tot de stopzetting van alle of een deel van de activiteiten van 
een onderneming hebben geleid. Het operationeel toezicht van de Bank op de verzekeringsondernemingen 
was met name gericht op de geschiktheid van de beste schatting van de technische voorzieningen in de 
levensverzekeringsportefeuilles. Daarnaast werden de jaarlijkse rapporteringsstaten die door de ondernemingen 
aan de Bank werden overgemaakt, aan een transversale analyse onderworpen. Er werd tenslotte bijzondere 
aandacht besteed aan de dossiers die werden ingediend bij de Bank in het kader van de brexit, aan de markt 
van de aanvullende individuele ziektekostenverzekeringen, aan de ORSA’s en aan de medewerkingsopdracht 
van de erkend revisor.

De inspecties ter plaatse hadden met name betrekking op de tarifering van de tak arbeidsongevallen en op de 
onafhankelijke controlefuncties. Verschillende internemodeldossiers werden goedgekeurd en opgevolgd en de 
benchmarkingwerkzaamheden werden voortgezet.

Het wettelijke kader voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen werd aangevuld. De werkzaamheden 
betroffen met name de herziening van de Solvabiliteit II-standaardformule en van de langetermijngarantiemaatregelen, 
alsook de voorbereiding op de inwerkingtreding van de standaard IFRS 17. Via een nieuwe mededeling van de 
Bank kon bovendien het regelgevend kader inzake governance worden verduidelijkt. Er werden ook nieuwe 
fieldtests uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een gemeenschappelijk prudentieel kader voor 
verzekeringsgroepen die internationaal actief zijn, en er werden samen met EIOPA stresstests uitgevoerd.  
De werkzaamheden op het gebied van prudentiële rapportering ten slotte waren gericht op de invoering van 
nieuwe validatietests en de vereenvoudiging van bepaalde rapporteringen.

1. Cartografie van de sector en 
toezichtsprioriteiten

1.1 Verzekeringsondernemingen

Eind  2018 oefende de Bank toezicht uit op 82  ver-
zekeringsondernemingen, herverzekeringsonderne-
mingen, borgstellingsmaatschappijen en geweste-
lijke openbaarvervoermaatschappijen die hun eigen 

voertuigenpark verzekeren. Enerzijds zet de geleide-
lijke daling van het aantal onder toezicht staande 
ondernemingen, die 
reeds werd vastge-
steld in de voorgaan-
de jaren, zich voort 
ten gevolge van een 
zekere consolidatie in 
de sector. Anderzijds 
tekent er zich tijdens 
het verslagjaar een nieuwe tendens af, met nieuwe 
spelers die onder het toezicht van de Bank komen 
ingevolge de brexit. Slechts twee van de ondernemin-
gen onder toezicht van de Bank zijn herverzekerings-
ondernemingen in strikte zin 1.

1 Het aantal onder toezicht staande herverzekeringsondernemingen 
kende in 2017 een opmerkelijke stijging, die te verklaren 
was door een technische aanpassing van de regelgeving. Als 
gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe prudentiële 
toezichtsregeling werden de directe verzekeraars die vóór 2016 
ook herverzekeringsactiviteiten uitoefenden, geregistreerd als 
herverzekeraars.

Nieuwe spelers komen 
onder het toezicht van 
de Bank ingevolge 
de brexit
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1.2 Verzekeringsgroepen

Eind  2018 stonden elf Belgische verzekeringsgroe-
pen onder toezicht van de Bank. Dit is hetzelfde 
aantal als in  2017. Zeven van deze groepen heb-
ben enkel deelnemingen in Belgische verzekerings-
ondernemingen (nationale groepen), terwijl vier 
verzekeringsgroepen deelnemingen hebben in ten 
minste één buitenlandse verzekeringsonderneming 
(internationale groepen). Ook op dit punt blijft de 
toestand gelijk ten opzichte van eind 2017. Onder 
Solvabiliteit II treedt de Bank voor elk van deze 
groepen op als groepstoezichthouder. In deze hoe-
danigheid ontvangt zij specifieke rapporteringen, 
die de basis vormen voor het prudentieel toezicht 
op groepsniveau.

Tabel  22

Verloop van het aantal onder toezicht staande ondernemingen 1

(eindeperiodegegevens)

2014 2015 2016 2017 2018

Actieve verzekeringsondernemingen 80 75 72 67 67

In run‑off geplaatste verzekeringsondernemingen 4 3 2 2 1

Herverzekeringsondernemingen 1 1 1 29 31

waarvan :  Ondernemingen die tevens als 
verzekeringsonderneming actief zijn – – – 28 29

Overige 2 12 12 12 12 12

Totaal 3 97 91 87 82 82

Bron :  NBB.
1 Eind 2018 oefende de Bank ook prudentieel toezicht uit op negen bijkantoren van ondernemingen die ressorteren onder het recht van een 

andere EER-lidstaat. Dit toezicht bleef beperkt tot de controle van de naleving van de witwaswetgeving.
2 Borgstellingsmaatschappijen en gewestelijke openbaarvervoermaatschappijen.
3 Voor 2017 en 2018 wordt er in het totaal slechts één maal rekening gehouden met de ondernemingen die als verzekeringsonderneming 

en als herverzekeringsonderneming actief zijn.
 

Tabel  23

Belgische verzekeringsgroepen onder toezicht 
van de Bank

Belgische nationale groepen Belgische internationale 
groepen

Belfius Verzekeringen

Cigna Elmwood Holdings

Credimo Holding

Federale Verzekeringen

Patronale Groep

Securex

Vitrufin

Ageas SA / NV

Navigators Holdings (Europe)

KBC Verzekeringen

PSH

  

Bron :  NBB (situatie eind 2018).
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Om het groepstoezicht te vergemakkelijken, werken 
de toezichthouders van grensoverschrijdende groepen 
samen in colleges van toezichthouders. Aldus wordt de 
samenwerking, de informatie‑uitwisseling en de onder-
linge raadpleging tussen de toezichthoudende autori-
teiten van de EER‑lidstaten effectief ten uitvoer gelegd, 
teneinde de convergentie van de toezichtsactiviteiten 
en de besluitvorming te bevorderen. De oprichting en 
werking van de colleges berusten op coördinatierege-
lingen tussen de betrokken toezichthouders, waarvan 
de beginselen in de regelgeving zijn vastgelegd.

1.3 Toezichtsprioriteiten en 
operationele aspecten

1.3.1 Permanent toezicht (off-site)

Tijdens de verslagperiode bleef de Bank verscherpt 
toezicht uitoefenen op de ondernemingen met het 
hoogste risicoprofiel. Naast de door de ondernemin-
gen zelf genomen initiatieven, heeft de Bank van 
haar kant ook maatregelen opgelegd die in sommige 
gevallen tot de stopzetting van alle of een deel van 
de activiteiten van de onderneming hebben geleid.

Het toezicht op de verzekeringsondernemingen bleef 
in het teken staan van de nieuwe prudentiële regels 
(Solvency II–raamwerk). De ondernemingen hebben 
sterke vooruitgang geboekt op het gebied van de 
correcte toepassing van de nieuwe regels. De kwaliteit 
van de ingediende rapportering blijft een aandachts-
punt, hoewel er in de loop van de verslagperiode een 
verdere verbetering kon worden vastgesteld.

De transversale analyses die in  2017 werden uitge-
voerd, werden verder opgevolgd in 2018. Daarnaast 
werden er nieuwe analyses opgestart.

Brexit

Voor verzekeraars en herverzekeraars met zetel in 
het Verenigd Koninkrijk kan de brexit belangrijke 
gevolgen hebben. Anticiperend hierop zijn een aantal 
Britse verzekeraars en herverzekeraars overgegaan tot 
de oprichting van ondernemingen, onder meer naar 
Belgisch recht, van waaruit hun Europese activiteiten 
zullen worden beheerd en verder ontwikkeld. De 
Bank heeft tijdens het verslagjaar 4  dergelijke dos-
siers behandeld. Dit vergde intensief overleg met de 

Tabel  24

Colleges voor de verzekeringsondernemingen onder toezicht van de Bank

De Bank is groepstoezichthouder De Bank is één van de toezichthouders

Ageas SA / NV

KBC Verzekeringen

Navigators Holdings (Europe)

PSH

Allianz Allianz Benelux

Euler Hermes

AXA AXA Belgium

Inter Partner Assistance

Touring Verzekeringen

Assurances du Crédit Mutuel Partners Verzekeringen

Generali Generali Belgium

Europ Assistance Belgium

Munich Re D.A.S.

DKV Belgium

Ergo Insurance

NN NN Insurance Belgium

Baloise Group Baloise Belgium

Euromex
   

Bron :  NBB (situatie eind 2018).
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betrokken ondernemingen om een zicht te krijgen op 
de activiteiten en plannen voor hun Belgische onder-

nemingen. De behan-
deling van die dossiers 
is nu afgerond maar 
het prudentieel toe-
zicht op deze nieuwe 
Belgische verzekeraars 
en herverzekeraars zal 
in de toekomst een 
grote uitdaging vor-
men voor de Bank. Bij 
het afsluiten van dit 
verslag waren er nog 

een aantal ondernemingen die overwogen om in ons 
land een dochteronderneming op te richten in het 
kader van de brexit.

Beste schatting (best estimate) van 
de technische voorzieningen voor de 
levensverzekeringsportefeuille

De analyse van de impact van winstdeling op de beste 
schatting van de technische voorzieningen voor levens-
verzekeringen werd in de loop van het verslagjaar ver-
dergezet. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan 
de impact van een plotse stijging van de rentevoeten 
op de winstdeling. De onderzochte verzekeringsonder-
nemingen moesten voor hun producten inschatten hoe 
groot de kans op afkoop is bij een dergelijke plotse stij-
ging van de rentevoeten. In sommige gevallen kunnen 
verzekeringnemers immers financieel voordeel halen uit 
de afkoop van hun overeenkomst, ondanks de afkoop-
vergoeding, maar in andere gevallen zijn de verzeke-
raars goed beschermd tegen dergelijk gedrag, onder 
meer door de fiscale boetes die verbonden zijn aan de 
afkoop van sommige overeenkomsten. De Bank heeft 
ook meer inzicht gekregen in het verband tussen een 
eventuele stijging van de rentevoeten, de winstdeling 
die de verzekeringsondernemingen kunnen uitkeren en 
de verwachtingen van de verzekeringnemers op dit vlak.

Projecties van de kosten in de beste schatting

Tijdens het verslagjaar rondde de Bank de horizon-
tale analyse van de modellering van de kosten in de 
technische voorzieningen (bij zeven verzekeringsonder-
nemingen) af. De analyse mondde uit in een medede-
ling 1, die naast de conclusies van de analyse eveneens 
verduidelijking geeft bij de bestaande regelgeving, wat 
zou moeten leiden tot de uniforme toepassing van de 
reglementaire bepalingen.

Uit de horizontale analyse bleek dat er op twaalf pun-
ten grote verschillen bestaan in hoe verzekeringson-
dernemingen kosten toewijzen en projecteren bij de 
berekening van de beste schatting en dat ze vaak niet 
alle reglementaire bepalingen naleven. De belangrijkste 
kwantificeerbare vaststelling is dat er in de praktijk te-
kortkomingen en verschillen bestaan voor de volgende 
vijf aspecten : de overheadkosten toegewezen aan de 
acquisitiekosten ; de toegepaste correcties voor éénma-
lige kosten ; de correcties om redenen die verband hou-
den met de door Solvency II opgelegde contractgrenzen 
(contract boundaries) ; de vereiste om de kasstromen 
(cash flows) van de kosten te laten samenvallen met de 
kasstromen van de onderliggende schade in de projec-
ties en de expliciete modellering van de vaste kosten. 
De Bank heeft de actieplannen van de ondernemingen 
geanalyseerd en indien ze niet volledig voldeden aan 
haar aanbevelingen heeft zij aan de betrokken onder-
nemingen haar opmerkingen meegedeeld.

Horizontale analyse van de niet-
beroepsgebonden ziektekostenverzekering

Om het gelijke speelveld van de aanvullende indi-
viduele ziektekostenverzekeringen in kaart te bren-
gen, heeft de Bank een horizontale analyse gemaakt 
van de Belgische markt. Uit de studie blijkt dat de 
winstgevendheid van de producten afhangt van de 
kenmerken ervan. Op basis van de kenmerken van 
de producten kan een inschatting worden gemaakt 
van het risico dat de toekomstige rendabiliteit van de 
portefeuille zich negatief zal ontwikkelen wanneer 
het medisch indexcijfer het verloop van de uitbetaalde 
schaden onvoldoende weerspiegelt.

De beste schatting blijkt extreem gevoelig te zijn 
voor de hypothesen met betrekking tot toekomsti-
ge schade‑inflatie en toekomstige premie‑indexatie. 
Om een gelijk speelveld te waarborgen, werd de 
ondernemingen gevraagd om bij de berekeningen en 
de parametrisatie van de beste schatting een aantal 
sensitiviteitsanalyses uit te voeren die de voormelde 
elementen in kaart zullen brengen.

Deze sensitiviteitsanalyses zullen toelaten de gerap-
porteerde beste schattingen van de ondernemingen 
te beoordelen en in voorkomend geval herstelmaat-
regelen op te leggen.

1 Mededeling NBB_2017_32 betreffende de resultaten van de 
horizontale analyse van de kosten gebruikt bij de waardering van 
de technische voorzieningen.

Het prudentieel 
toezicht op nieuwe 
ondernemingen die 

worden opgericht in 
het kader van de brexit 
zal een grote uitdaging 

vormen voor de Bank
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Analyse van de periodieke rapportering

Tijdens het verslagjaar heeft de Bank voor de tweede 
maal jaarrapporteringen ontvangen die volgens de 
nieuwe prudentiële regelgeving zijn opgesteld. Zij 
heeft deze rapporteringen transversaal doorgelicht 
aan de hand van waarschijnlijkheidscontroles op de 
kernelementen van de financiële toestand van de 
ondernemingen.

De Bank is volop bezig met het op punt stellen van 
een instrumentarium dat diepgaander analyses van 
de gegevens mogelijk moet maken. Hierbij zal de 
nadruk liggen op de sleutelelementen van de finan-
ciële gezondheid van de ondernemingen. De Bank 
zal prioritair aandacht besteden aan het toezicht op 
de technische voorzieningen, de kwaliteit van de be-
rekening van de kapitaalvereisten en de aard van de 
activaportefeuilles van de ondernemingen.

Verzekeringsondernemingen met een zwakke solva-
biliteitsratio werden in  2018 prioritair doorgelicht. 
De solvabiliteitsberekeningen zijn gebaseerd op een 
veelheid aan technische specificaties en vergen een 
goede interpretatie van de regelgeving om de cor-
recte toepassing ervan te garanderen. Daarnaast is 
ook een correcte berekening van de gebruikte para-
meters vereist om de kwaliteit van de gerapporteerde 
solvabiliteitscijfers te kunnen verzekeren. Tijdens deze 
doorlichting worden de balanswaarderingen en de 
berekening van het vereiste en het beschikbare kapi-
taal onder de loep genomen. Bij deze oefening wordt 
het evenredigheidsbeginsel gehanteerd.

In 2017 hadden de ondernemingen voor het eerst 
een periodiek toezichtsverslag (Regular Supervisory 
Reporting – RSR) voorgelegd aan de Bank. Het gaat 
om een verslag dat aan de Bank wordt bezorgd 
voor toezichtsdoeleinden, en waarvan de inhoud 
niet openbaar wordt gemaakt. Dit beschrijvende 
verslag, dat wordt aangevuld met templates voor 
kwantitatieve rapportering, bevat zowel kwalita-
tieve als kwantitatieve informatie. Het maakt deel 
uit van de informatie die ingediend moet worden 
voor toezichtsdoeleinden. De informatie uit de RSR 
wordt gebruikt voor de opmaak van het algemeen 
risicoprofiel van de onderneming. Deze informatie 
wordt samen bekeken met de informatie uit de 
beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit 
(Own Risk and Solvency Assessment – ORSA) 1, het 
rapport over de solvabiliteit en financiële positie 
(Solvency and Financial Condition Report) en het 

governancememorandum. Het RSR kan een nut-
tig instrument zijn voor de toezichthouder om de 
veelheid van de via de periodieke rapportering 
overgemaakte gegevens correct te kunnen inter-
preteren. Er werden gesprekken gevoerd met de 
grote ondernemingen over de samenhang van de 
diverse hierboven vermelde documenten, alsook 
over de punten die de Bank in het verslagjaar ver-
der wenste te analyseren. In 2018 werden voor de 
grote ondernemingen verdere discussie gevoerd op 
basis van de beschikbare informatie over het pru-
dent person‑beginsel, de EPIFP 2 (expected profit in 
future premiums) en de risicomitigerende effecten 
van herverzekeringen en derivaten. De Bank zal 
de ondernemingen feedback geven over haar ver-
wachtingen voor deze punten.

Beoordeling ORSA

Voorts werden in 2018 voor de belangrijkste verzeke-
ringsgroepen gedetailleerde beoordelingen gemaakt 
van de 20 richtsnoeren over de ORSA en de 17 goede 
praktijken inzake stresstests en sensitiviteits‑ en scena-
rioanalyse, die zijn opgenomen in een circulaire van 
de Bank 3. De beoordeling hiervan en de voornaamste 
bevindingen van de risicobeoordeling werden bespro-
ken met de ondernemingen.

Samenwerkingsopdracht van de erkende revisor

In het kader van de samenwerkingsopdracht van 
de erkende revisor, hebben de revisoren tijdens een 
workshop hun aanpak toegelicht voor de beste schat-
ting. In het kader van de verwachtingen inzake de 
medewerking aan het prudentieel toezicht werd door 
de revisoren voor het eerst een omstandig verslag 
opgemaakt. De bevindingen hiervan werden met de 
Bank besproken. In 2019 zullen deze werkzaamheden 
op een gestructureerde wijze verder worden gezet.

1 In de ORSA beoordeelt de verzekeraar de eigen risico’s en de 
solvabiliteit. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan 
de algehele solvabiliteitsbehoefte, de permanente naleving van 
de vastgelegde kapitaalvereisten en van de vastgelegde vereisten 
inzake de technische voorzieningen en de beoordeling van de 
mate waarin het risicoprofiel van de verzekeraar afwijkt van 
de hypothesen die ten grondslag liggen aan de berekening 
van het solvabiliteitskapitaalvereiste ('passendheid van de 
standaardformule').

2 De EPIFP is de verwachte winst van toekomstige premies 
op bestaande contracten. Deze verwachte winst verlaagt 
de beste schatting (best estimate) en verhoogt derhalve het 
nettovermogen. De juiste evaluatie van dit element is daarom 
belangrijk.

3 Circulaire NBB_2017_13 van 19 april 2017 over de beoordeling 
van het eigen risico en de solvabiliteit (ORSA).
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1.3.2 Inspecties (on-site toezicht)

Sinds de invoering in januari 2016 van de prudentiële 
regels van Solvency II zijn de inspectieopdrachten bij 
de verzekeringsondernemingen voornamelijk gericht 
op de aspecten die het meest worden beïnvloed 
door de nieuwe regelgeving. Aan de berekening van 
de beste schatting (best estimate) van de technische 
voorzieningen en de waardering van de hypothecaire 
kredieten werden verschillende specifieke inspectie-
opdrachten gewijd, die in  2018 werden afgerond. 
Hieruit konden belangrijke conclusies worden getrok-
ken. In 2018 werden ook andere thema’s behandeld, 
die duidelijker waren gericht op de bedrijfsmodellen 
en de operationele processen.

Tarifering

Wegens de aanhoudende lage rente hebben de ge-
mengde verzekeringsondernemingen de verkoop van 
niet‑levensverzekeringsproducten geïntensiveerd. De 
winstgevendheid van deze producten is immers min-
der gevoelig voor veranderingen in de rentecurve. In 
sommige bedrijfstakken heeft dit tot meer concurren-
tie geleid. In dit verband werden inspecties uitgevoerd 
om de tarifering en de winstgevendheid van de tak 
arbeidsongevallen te analyseren. Uit de statistieken 
blijkt namelijk dat op de tarieven van deze tak een 
neerwaartse druk wordt uitgeoefend. Deze analyses 

tonen aan dat een aanzienlijk deel van de verzeke-
ringsondernemingen die in deze bedrijfssegmenten 
actief zijn, hun marktaandeel verdedigen of willen 
vergroten, vaak ten koste van hun winstgevendheid. 
De uitgevoerde inspectieopdrachten hebben het be-
lang benadrukt van de stabiliteit van de tarieven en 
van het nodige formalisme in het tariferingsproces. 
In de huidige marktomstandigheden kunnen tekort-
komingen op dit vlak leiden tot een ontoereikende 
opvolging op de activiteiten en een discrepantie ver-
oorzaken tussen de doelstellingen inzake winstge-
vendheid en de waargenomen resultaten.

Door de concurrentie op de markt verlagen sommige 
ondernemingen hun marges aanzienlijk, wat een ne-
gatieve invloed heeft op de winstgevendheid van de 
tak arbeidsongevallen in zijn geheel. De Bank zorgt 
er ook voor dat in dit marktsegment een gezonde 
concurrentie wordt gewaarborgd, wat robuuste en 
transparante tariferingsprocessen vergt voor alle be-
trokken verzekeringsondernemingen.

Onafhankelijke controlefuncties

In  2018 werden er meer kwalitatieve inspectieop-
drachten uitgevoerd, waarbij dieper werd ingegaan 
op 3  van de 4  onafhankelijke controlefuncties : 
de actuariële functie, de interneauditfunctie en de 
risicobeheerfunctie.
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Er werd vastgesteld dat meerdere ondernemingen nog 
in onvoldoende middelen voorzien voor hun onafhan-
kelijke controlefuncties. Deze functies kunnen hun taak 
slechts naar behoren vervullen indien zij over de nodige 
tijd en middelen beschikken voor de uitoefening van 
hun opdracht. Om hun onafhankelijkheid en objecti-
viteit te verzekeren, is het ook evident dat de verant-
woordelijken van de voormelde controlefuncties niet 
(langer) kunnen genieten van een variabele beloning 
op grond van de resultaten van de bedrijfsonderdelen 
en de gebieden waarop zij controle uitvoeren.

Ook werd vastgesteld dat het statuut van de onafhan-
kelijke controlefuncties binnen de organisatie, en niet 
alleen binnen het organogram, niet steeds blijk geeft 
van de vereiste van onafhankelijkheid. Ook al beschik-
ken de personen die deze functies uitvoeren over de 
noodzakelijke vaardigheden, toch blijkt in de praktijk 
dat ze de juiste ervaring nog ontberen en vaak niet 
over de nodige tijd beschikken om zich in hun functie 
verder te kunnen ontplooien aangezien ze hun functie 
dienen te cumuleren met operationele activiteiten.

Interne modellen

In de loop van het verslagjaar werd het volledi-
ge internemodeldossier van een onderneming die 
voordien de standaardmethode toepaste, na een 

preapplicatieperiode van twee jaar goedgekeurd. 
Ook voor twee andere ondernemingen die zich in 
België willen vestigen in het kader van de brexit werd 
gestart met de preapplicatiewerkzaamheden.

De opvolging van de eerder goedgekeurde inter-
ne modellen van vier ondernemingen werd in  2018 
voortgezet. Verschillende dimensies kwamen daarbij 
aan bod, waaronder de opvolging van het herstelplan 
van de onderneming, van de terms and conditions 
opgelegd door de toezichthouders en de algemene 
opvolging van de performantie van de modellen. 
Daarnaast werd in de loop van het verslagjaar aan-
dacht besteed aan enkele belangrijke wijzigingen in 
deze modellen. Er werden maatregelen genomen 
wanneer de Bank van mening was dat de kwaliteit 
van de interne modellen ontoereikend was.

Naast de werkzaamheden in verband met het solva-
biliteitskapitaalvereiste (solvency capital requirement 
– SCR) heeft de Bank haar benchmarkingwerkzaam-
heden met betrekking tot de door verzekeringsonder-
nemingen ontwikkelde economic scenario generators 
(ESG's) en de monitoring van aspecten die verband 
houden met het activa‑ en passivabeheer van model-
len voor de waardering van levensverzekeringsver-
plichtingen voortgezet. De interne ontwikkeling van 
challenger models werd eveneens voortgezet.

Knipperlichtvoorziening

Het koninklijk besluit 1 op de jaarrekening van de verzekerings‑ en herverzekeringsondernemingen 
bepaalt dat de aanvullende voorzieningen die in het kader van Solvabiliteit I zijn gevormd, in de statutaire 
jaarrekening behouden blijven bij de overgang naar Solvabiliteit II en daarna ook aangevuld dienen te 
worden zolang het renterisico blijft bestaan.

Aangezien het nieuwe Solvabiliteit II‑raamwerk specifieke vereisten oplegt met betrekking tot het reglementair 
eigen vermogen ter dekking van het renterisico, bevat het voormeld koninklijk besluit vereenvoudigde 
bepalingen inzake de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen. 
Het mechanisme voor de toekenning van dergelijke vrijstellingen werd beter afgestemd op Solvabiliteit II.

1 Koninklijk besluit van 1 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de 
verzekerings‑ en herverzekeringsondernemingen.

KADER 16

u
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2. Wettelijk kader van het 
prudentieel beleid

2.1 Herziening van het Solvabiliteit II – 
wettelijk kader

Herziening van de standaardformule van 
Solvabiliteit II

Tijdens de verslagperiode heeft de Europese 
Commissie enkele aspecten van de standaardformule 
voor de berekening van de solvabiliteitskapitaalvereis-
ten 1 herzien. Tussen september 2015 en januari 2016 
hield de Europese Commissie een openbare raadple-
ging over de voordelen, ongewenste effecten, con-
sistentie en coherentie van de financiële regelgeving, 
waaronder de Solvabiliteit II‑regelgeving. Meer dan 
50 respondenten namen deel aan deze openbare en-
quête, waaronder actoren uit de verzekeringssector, 
publieke autoriteiten en niet‑gouvernementele orga-
nisaties. Op basis van de feedback die de Commissie 
ontving, werden drie domeinen aangewezen waar het 
Solvabiliteit II‑raamwerk kon worden verbeterd.

Het eerste domein betreft de proportionele en vereen-
voudigde toepassing van de Solvabiliteit II‑vereisten. 
De Solvabiliteit II‑wetgeving verving 28  nationale re-
gimes door één geharmoniseerd risicogebaseerd wet-
telijk kader. De Solvabiliteit II‑Richtlijn 2 bepaalt dat de 

door de Commissie opgestelde verordening en techni-
sche uitvoeringsnormen rekening moeten houden met 
het proportionaliteitsbeginsel. Dit moet een proportio-
nele toepassing van de richtlijn waarborgen, met name 
voor kleine verzekeringsondernemingen. Hoewel de 
verordening talrijke bepalingen inzake proportionaliteit 
bevat, toonde de publieke raadpleging aan dat verbe-
teringen kunnen worden aangebracht om ervoor te 
zorgen dat de wettelijke vereisten in verhouding staan 
tot de risico's. Concrete onderwerpen waar verdere 
vereenvoudigingen mogelijk zijn, zijn met name de be-
palingen voor het berekenen van de kapitaalvereisten 
voor tegenpartijrisico en catastroferisico.

Het tweede domein heeft betrekking op de verwij-
dering van onbedoelde technische inconsistenties. 
Uit de openbare raadpleging bleek dat het Solvabiliteit 
II‑raamwerk kan worden verbeterd op het gebied 
van de consistentie met de wetgeving van andere 
financiële sectoren, bijvoorbeeld inzake de prudentiële 

De dekking van alle reglementaire eigenvermogensvereisten is een noodzakelijke voorwaarde om 
vrijgesteld te worden van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen. Om in aanmerking 
te komen voor vrijstelling moeten de ondernemingen ook stresstests uitvoeren met betrekking tot de 
blootstelling aan het renterisico, en de uitkomsten hiervan moeten bevredigende resultaten opleveren.

De beoordeling van de dossiers kan als volgt worden samengevat. De vrijstelling wordt toegekend als 
aan de twee volgende voorwaarden is voldaan zonder dat er andere elementen zijn die beletten dat 
de vrijstelling wordt toegekend : in de eerste plaats moet de onderneming in het basisscenario een 
solvabiliteitsratio hebben van meer dan 100 % en vervolgens moet zij een solvabiliteitsratio van meer dan 
100 % behouden na toepassing van een ongunstig scenario.

Voor  2018 ontving de Bank aanvragen tot vrijstelling van 24  ondernemingen. Negen ondernemingen 
zagen af van de vrijstelling en zullen dus aanvullende voorzieningen ter afdekking van het renterisico in 
hun balans aanleggen.

1 Zoals bepaald in overweging 150 van Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2015 / 35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot 
aanvulling van Richtlijn 2009 / 138 / EG van het Europees Parlement 
en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het 
verzekerings‑ en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).

2 Overeenkomstig artikel 29, lid 4 van Richtlijn 2009 / 138 / EG 
van het Europees Parlement en de Raad van 
25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van 
het verzekerings‑ en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).
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behandeling van afgeleide producten en garanties van 
lokale overheden. Hierbij dient rekening te worden 
met de verschillen in de bedrijfsmodellen van financiële 
instellingen. Verder dient de wetgeving ervoor te zor-
gen dat Europese verzekeraars gebruik kunnen maken 
van de nieuwste financiële producten. Tot slot zouden 
ongewenste effecten zoals een te grote afhankelijkheid 
van ratingbureaus moeten worden vermeden.

Het derde en laatste domein van de herziening van 
Solvabiliteit II betreft het verwijderen van ongerecht-
vaardigde belemmeringen voor de investeringen van 
verzekeraars. Bij de openbare raadpleging benadrukten 
de respondenten dat het Solvabiliteit II‑raamwerk on-
gewenste beperkingen zou kunnen creëren voor lan-
getermijninvesteringen. De Gedelegeerde Verordening 
Solvabiliteit II werd reeds in 2015 gewijzigd 1 om inves-
teringen in infrastructuurprojecten en Europese lan-
getermijnbeleggingsinstellingen (European long-term 
investment funds – ELTIF's) te ondersteunen. In  2018 
werd de wetgeving herzien om de standaardformule 
voor het berekenen van de kapitaalvereisten verder te 
verfijnen teneinde de risicogevoeligheid voor bepaalde 
types investeringen te verbeteren. Zo zou bijvoorbeeld 
voor investeringen in ondernemingen waarvoor mo-
menteel geen kredietbeoordeling door een ratingbu-
reau beschikbaar is, een fijnere risicoweging op basis 
van de financiële cijfers van die onderneming kunnen 
worden overwogen.

In juli  2016 en februari  2017 verstuurde de Europese 
Commissie twee brieven naar de Europese Autoriteit 
voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (European 
Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA) 
over deze drie domeinen voor herziening, waarin ze 
technisch advies vroeg over de specifieke onderdelen 
van de standaardformule. In oktober  2017 en febru-
ari  2018 maakte EIOPA haar technische adviezen over 
aan de Commissie. Hierin kwamen enkele onderwerpen 
aan bod die van bijzonder belang zijn voor de Belgische 
verzekeringssector, waaronder de behandeling van ga-
ranties van lokale overheden, de doorkijkbenadering 
(look-through approach) voor investeringen in verbon-
den ondernemingen en de bepalingen inzake het ver-
liescompensatievermogen van uitgestelde belastingen.

Herziening van de 
langetermijngarantiemaatregelen

Teneinde de goede werking en stabiliteit van de 
Europese verzekeringsmarkten te waarborgen, 
werd in het Solvabiliteit II‑raamwerk een reeks 

langetermijngarantiemaatregelen ingevoerd. Deze 
maatregelen omvatten meer bepaald een techniek 
voor extrapolatie van de risicovrije rentecurve, waar-
door rentevoeten kunnen worden vastgesteld die 
voldoende stabiel zijn om de kunstmatige volatiliteit 
van het kapitaal en de technische voorzieningen 
te verminderen, verschillende aanpassingen die be-
doeld zijn om procyclisch gedrag te ontmoedigen 
en verscheidene overgangsmaatregelen voor een 
sequentiële overgang van het vorige prudentiële 
regime (Solvabiliteit I) naar het nieuwe.

De invoering van deze maatregelen gaat gepaard 
met een grondig onderzoek van hun doeltreffend-
heid. Te dien einde werd EIOPA gemachtigd om tot 
1  januari  2021  jaarlijks een verslag te bezorgen aan 
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie 
over de gevolgen van de tenuitvoerlegging van deze 
maatregelen. EIOPA werkt nauw samen met de natio-
nale toezichthouders om deze opdracht tot een goed 
einde te brengen.

Sinds 2016 heeft EIOPA drie verslagen gepubliceerd 
over de tenuitvoerlegging van de langetermijnga-
rantiemaatregelen en hun invloed op de financiële 
positie van de betrokken ondernemingen en, meer in 
het algemeen, over hun economische weerslag in de 
Europese Unie.

Uit het EIOPA‑verslag van  2018 blijkt bijvoorbeeld 
dat de solvabiliteitsratio van de hele Belgische sec-
tor 192 % bedraagt wanneer alle langetermijnga-
rantiemaatregelen in aanmerking worden genomen, 
maar dat dit percentage terugloopt tot 174 % wan-
neer deze maatregelen niet worden meegerekend. 
Dit verschil van 18  procentpunt is kleiner dan het 
Europees gemiddelde, dat ongeveer 38 procentpunt 
bedraagt, met een solvabiliteitsratio die daalt van 
239 % tot 201 %. Er zij ook opgemerkt dat in België 
39  ondernemingen gebruik maken van de volatili-
teitsaanpassing van de relevante risicovrije renteter-
mijnstructuur en slechts één onderneming de over-
gangsmaatregel voor de technische voorzieningen 
toepast. Op Europees niveau passen 737  van de in 
totaal 2912  verzekerings‑ en herverzekeringsonder-
nemingen minstens één maatregel toe.

Van EIOPA wordt verwacht dat zij, in voorkomend 
geval na overleg met het ESRB en na openbare 

1 Zie Verslag 2017 van de Bank.
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raadplegingen te hebben gehouden, een advies ver-
strekt aan de Europese Commissie over de beoor-
deling van de langetermijngarantiemaatregelen. De 
Commissie zal uiterlijk op 1 januari 2021 een verslag 
over de herziening van deze maatregelen publiceren.

2.2 De boekhoudstandaard IFRS 17

Sinds 1 januari 2012 moet elke verzekerings‑ en her-
verzekeringsonderneming naar Belgisch recht een ge-
consolideerde jaarrekening neerleggen en een jaarver-
slag over haar geconsolideerde jaarrekening opstellen 
indien zij alleen of gezamenlijk op één of meer doch-
terondernemingen naar Belgisch of buitenlands recht 
toezicht houdt. Deze geconsolideerde jaarrekening 
moet worden opgesteld overeenkomstig alle door 
de International Accounting Standards Board (IASB) 
vastgestelde internationale boekhoudstandaarden die 
op de balansdatum werden aangenomen door de 
Europese Commissie.

Op 18  mei  2017 publiceerde de IASB IFRS 17, een 
nieuwe standaard voor verzekeringsovereenkomsten 
die de vorige standaard IFRS 4  vervangt. Deze stan-
daard omvat een reeks beginselen voor de waardering 
van verzekeringsovereenkomsten en is hoofdzakelijk 
gebaseerd op het gebruik van actuele waarden en 
op een uniformisering van de presentatie van de 
rekeningen. De algemene waarderingsbeginselen van 
de nieuwe standaard sluiten relatief nauw aan bij die 
van de Solvabiliteit II‑regeling. Zo moet de verwachte 
waarde van de kasstromen van de overeenkomsten 
bij beide worden geprojecteerd voor elke maturiteit, 
verdisconteerd met een risicovrije rentecurve en ge-
corrigeerd met een risicomarge.

De standaard zal naar verwachting wereldwijd in 
werking treden op 1  januari  2022. In Europa wordt 
de standaard slechts van toepassing wanneer deze 
is bekrachtigd door de Europese Commissie. De in-
werkingtreding van de standaard was oorspronkelijk 
gepland voor 1 januari 2021, maar in november 2018 
besloot de IASB om de tenuitvoerlegging voorlo-
pig met één jaar uit te stellen om te vermijden dat 
de goede voorbereiding van de ondernemingen in 
het gedrang zou komen door de onzekerheden ver-
bonden aan de eventuele heronderhandeling van de 
standaard waar de IASB zich momenteel over buigt 
op verzoek van verschillende sectorale organisaties.

In het kader van dit goedkeuringsproces werd de 
European Financial Reporting Advisory Group 

(EFRAG), een Europees adviespanel inzake financiële 
verslaggeving, door de Europese Commissie verzocht 
om advies uit te brengen over de bekrachtiging van 
de standaard. Dit advies moet gepaard gaan met een 
gedetailleerde impactanalyse, waaronder een kosten‑
batenanalyse, alsook met een meer algemene analyse 
van de economische impact van de invoering van de 
standaard in de Europese Unie. Hiervoor werkt de 
EFRAG samen met de toezichthouders en betrokken 
ondernemingen, die deelnemen aan praktijktests om 
de analyses van de EFRAG tot een goed einde te bren-
gen. Daarnaast verrichte en publiceerde EIOPA een 
analyse waarin de voordelen van de standaard vanuit 
Europees oogpunt en de overeenkomsten tussen de 
Solvabiliteit II‑regeling en de nieuwe boekhoudstan-
daard werden toegelicht, waardoor ook de mogelijke 
efficiëntiewinsten werden benadrukt. Er dient echter 
te worden opgemerkt dat de nieuwe standaard aan-
zienlijk complexer is dan de vorige en dat de tenuit-
voerlegging ervan momenteel een uitdaging vormt 
voor de betrokken ondernemingen.

2.3 Modernisering van het 
regelgevingskader inzake governance

De wet betreffende het toezicht op de verzekerings-
ondernemingen 1 heeft de voor de verzekerings‑ en 
herverzekeringsondernemingen geldende kwalitatieve 
regels inzake governance, versterkt. Sinds de inwer-
kingtreding van deze nieuwe regeling heeft de Bank 
een groot aantal dossiers in verband met governance 
behandeld en een eerste balans opgemaakt van de 
tenuitvoerlegging van de nieuwe kwalitatieve vereis-
ten. Zo bleek het nodig om verschillende aspecten 
van het regelgevingskader te moderniseren en werd 
op 13 september 2018 een mededeling 2 gepubliceerd 
die de overkoepelende circulaire inzake het governan-
cesysteem voor de verzekerings‑ en herverzekerings-
sector 3 heeft bijgewerkt op verschillende gebieden.

Deze mededeling verduidelijkte allereerst het be-
grip evenredigheid door de verzekerings‑ en her-
verzekeringsondernemingen en de verzekerings‑ en 

1 Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de 
verzekerings‑ of herverzekeringsondernemingen.

2 Mededeling NBB_2018_23 van 13 september 2018 over de 
bijwerking van de overkoepelende circulaire betreffende het 
governancesysteem.

3 Circulaire NBB_2016_31 over de prudentiële verwachtingen van 
de Nationale Bank van België inzake het governancesysteem 
voor de verzekerings‑ en herverzekeringssector (“overkoepelende 
circulaire betreffende het governancesysteem”).
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herverzekeringsgroepen naar Belgisch recht op basis 
van kwantitatieve en kwalitatieve criteria in te delen in 
twee categorieën : significante ondernemingen / groe-
pen en minder significante ondernemingen / groepen. 
De concrete gevolgen van deze indeling op het ge-
bied van governance werden nader vastgelegd. Zo 
is de frequentie voor de volledige herziening van het 
Regular Supervisory Report (zie paragraaf E.1.) drie 
jaar voor minder significante ondernemingen / groe-
pen (met een jaarlijkse kennisgeving van wijzigingen) 
en één jaar voor significante ondernemingen / groe-
pen. Een ander voorbeeld is het feit dat, in minder 
significante ondernemingen, eenzelfde persoon ver-
schillende onafhankelijke controlefuncties mag cumu-
leren of dat een onafhankelijke controlefunctie extern 
mag worden uitbesteed. Voorts moeten bij de taak-
verdeling tussen de leden van het directiecomité van 
een minder significante onderneming minder strenge 
regels worden nageleefd dan de regels die voor signi-
ficante ondernemingen van toepassing zijn.

Vervolgens werden verschillende dimensies van het 
begrip governancesysteem nader toegelicht. De taken 
van de beleidsbepalende organen met betrekking tot 
de validatie van de prudentiële rapporteringen en het 
integriteitsbeleid werden verduidelijkt. De organisato-
rische regels die overeenkomstig artikel 76 van de wet 
moeten worden nageleefd voor de bewaring van do-
cumenten die betrekking hebben op verzekerings‑ en 
herverzekeringsactiviteiten en de verwachtingen van 
de Bank inzake de rapportering van de onafhankelijke 
controlefuncties en de cumulatie van functies werden 
ook gepreciseerd.

Gelet op het feit dat een groeiend aantal onderne-
mingen bepaalde kritieke functies of activiteiten uit-
besteedt, versterkte de Bank ten slotte haar vereisten 
op het gebied van uitbesteding door met name de 
inhoud van het aan haar te verstrekken informatie-
dossier en de modaliteiten van de rapportering van de 
dienstverlener aan de beleidsbepalende organen van 
de betrokken onderneming vast te leggen.

2.4 International Capital Standard

In het kader van de wereldwijde convergentie van 
prudentiële verzekeringsnormen en de bevorde-
ring van financiële stabiliteit werkt de Internationale 
Vereniging van Verzekeringstoezichthouders 
(International Association of Insurance Supervisors, 
IAIS) aan de ontwikkeling van een gemeenschappe-
lijk prudentieel raamwerk voor internationaal actieve 

verzekeringsgroepen (internationally active insurance 
groups – IAIG’s 1). Dit raamwerk omvat met name de 
ontwikkeling van een internationale standaard voor 
kapitaalvereisten (International Capital Standard – ICS) 
die uit verschillende onderdelen bestaat : de bepaling 
betreffende de consolidatieperimeter, de waardering 
van activa en passiva, de kapitaalbestanddelen en de 
kapitaalvereisten.

De afgelopen vier jaar werden hieromtrent reeds ver-
schillende fieldtests uitgevoerd. Fieldtests dienen om 
de bovenstaande kapitaalstandaarden te verfijnen en 
de kwalitatieve aspecten van het regelgevend ka-
der verder te ontwikkelen. Daarnaast kan ook in-
put worden verkregen van deskundigen van zowel 
de betrokken sector als de toezichthouders. In de 
verslagperiode werd een fieldtest uitgevoerd om de 
kapitaalvereisten nader te bepalen volgens een stan-
daardbenadering. Er werden ook gegevens verzameld 
over de interne modellen die worden gebruikt voor de 
vaststelling van de kapitaalvereisten. Verwacht wordt 
dat de internationale kapitaalstandaard kan worden 
afgerond tegen eind  2019 om op geconsolideerde 
basis en na een waarnemingsperiode van vijf jaar te 
worden toegepast op alle betrokken internationaal 
actieve verzekeringsgroepen. Er lopen momenteel be-
sprekingen om, met name, de Europese Solvabiliteit II‑
norm te erkennen als de praktische tenuitvoerlegging 
van de internationale norm voor kapitaalvereisten.

2.5 Stresstests

Het beleid van de Bank inzake stresstests voor ver-
zekeringsondernemingen bepaalt dat de verzeke-
ringssector minstens jaarlijks aan een stresstest moet 
worden onderworpen en dat deze moet worden af-
gestemd op de Europese stresstest indien er een 
plaatsvindt. In  2018 voerde EIOPA een dergelijke 
Europese stresstest uit waaraan twee Belgische ver-
zekeringsgroepen deelnamen. Daarnaast besliste de 
Bank om eveneens een stresstest op te leggen aan 
een reeks individuele verzekeraars die gezamenlijk een 
significant deel van de Belgische verzekeringssector 

1 IAIG’s zijn verzekeringsgroepen die voldoen aan twee criteria ; 
de eerste houdt verband met de omvang van de buitenlandse 
activiteit, de tweede met de grootte van de groep. Zo moeten 
IAIG’s premies uitgeven in minstens drie landen en moet meer 
dan 10 % van hun brutopremies worden uitgegeven in het 
buitenland. Daarnaast moeten ze gedurende drie jaar gemiddeld 
over meer dan $ 50 miljard aan activa of meer dan $ 10 miljard 
aan premies beschikken. De toezichthouder beschikt over 
een zekere beoordelingsmarge bij de toepassing van deze 
maatregelen wanneer hij bepaalt of een specifieke groep al dan 
niet moet worden beschouwd als een IAIG.
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vertegenwoordigen. Voor deze Belgische stresstest 
werd gebruikgemaakt van dezelfde scenario’s die wer-
den ontwikkeld voor de EIOPA‑oefening.

De Europese stresstest omvatte in  2018 drie scena-
rio’s. Twee scenario’s bestonden uit een combinatie 
van marktrisico’s en verzekeringstechnische risico’s. 
Beide scenario’s werden ontwikkeld door EIOPA en 
het ESRB en zijn een weerspiegeling van de beoorde-
ling door het ESRB van de voornaamste risico’s voor 
het Europees financieel stelsel.

Het Yield Curve Down‑scenario (YCD) heeft als hoofd-
doel de potentiele kwetsbaarheden van de verzeke-
ringssector die voortvloeien uit een langdurige la-
gerenteomgeving in samenhang met een beperkte 
stijging van de risicopremies en een daling van het 
sterftecijfer ten gevolge van medische ontwikkelin-
gen, te identificeren en te beoordelen. Het scenario 
treft zowel de activa als de passiva van de onderne-
mingen, door de combinatie van een omgeving van 
dalende risicovrije rentecurves, schokken op materiële 
activaklassen van de beleggingsportefeuille en een 
hoger dan verwachte toename van de gemiddelde 
levensverwachting. Dit scenario maakt niet alleen deel 
uit van het raamwerk van de Bank voor de beoorde-
ling van macroprudentiële risico’s, maar het laat ook 
toe eventuele zwakheden op microprudentieel niveau 
vast te stellen. Dit betekent concreet dat de resultaten 
van het YCD‑scenario in aanmerking worden geno-
men bij de beoordeling van het dossier voor de aan-
vraag van een vrijstelling van het aanleggen van de 
knipperlichtvoorziening voor renterisico (zie kader 16, 
paragraaf E.1.).

Het Yield Curve Up‑scenario (YCU) test de veerkracht 
van de sector in geval van een plotse en sterke 
stijging van de risicoaversie aangevuld met een op-
waartse herziening van de schadelast en een weerslag 
op de afkoop van verzekeringsovereenkomsten. Dit 
scenario uit zich in een opwaartse verschuiving van 
de risicovrije rentecurves, een forse stijging van de 
risicopremies voor de belangrijkste activaklassen, een 
inflatieverhoging met gevolgen voor de technische 
voorzieningen niet‑leven en aanzienlijke uitgaande 
kasstromen door de toename van de afkopen.

Het derde scenario, dat werd ontwikkeld door EIOPA, 
simuleert de invloed van verschillende natuurrampen 
op de financiële positie van de verzekeraars. Dit 
scenario werd niet gebruikt in het kader van de 
Belgische stresstest.

De referentiedatum voor deze oefening werd vastge-
legd op 31 december 2017. Voor ieder scenario werd 
gevraagd de invloed te berekenen op de balans, de 
eigen middelen en het kapitaalvereiste. De resultaten 
van deze stresstests werden gepubliceerd op de web-
site van EIOPA 1.

2.6 Ontwikkelingen op het 
gebied van rapportering

Voor de prudentiële rapportering door de verzeke-
ringsondernemingen werd de nadruk in 2018 gelegd 
op de kwaliteit van de gegevens en op de vereenvou-
diging van bepaalde beschrijvende en kwantitatieve 
rapporteringen.

De kwaliteit van de gegevens van de kwalitatieve 
rapporteringen blijft immers een aandachtspunt voor 
zowel de sector als de toezichthouders. Naast haar 
bijdrage aan de invoering van nieuwe validatietests op 
Europees niveau voerde de Bank haar eigen validatie-
tests uit op Belgisch niveau. Er werden systematische 
tests van de lijst van activa ingevoerd om de overeen-
stemming tussen de informatie van de Solvabiliteit II‑
rapportering en die van de jaarrekeningen te contro-
leren. De Bank bleef ook de auditors betrekken bij het 
proces voor de kwaliteitscontrole van de prudentiële 
rapporteringen en zal haar dialoog met deze laatsten 
verderzetten om haar ervaring te delen en haar ver-
wachtingen te verduidelijken.

Een nieuwe mededeling 2 wijzigt de beschrijvende 
rapporteringen die de verzekerings‑ en herverzeke-
ringsondernemingen vanaf 2019 aan de Bank moeten 
bezorgen. De voornaamste ontwikkelingen zijn : (i) de 
integratie van het governancememorandum in het 
Regular Supervisory Report (RSR), (i) de herziening van 
de indieningsfrequentie voor het RSR, waarbij een on-
derscheid wordt gemaakt naargelang de onderneming 
als significante of minder significante onderneming is 
aangemerkt, (iii) de aan voorwaarden onderworpen 
toelating om in het RSR te verwijzen naar interne do-
cumenten en (iv) de aanpassing van de indieningsmo-
daliteiten voor bepaalde rapporteringen. Naast deze 
inhoudelijke herzieningen legt de mededeling ook de 
indieningsdata van de rapporteringen voor 2019 vast 

1 https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/EIOPA%202018%20
Insurance%20Stress%20Test%20Report.pdf.

2 Mededeling NBB_2018_24 / Verzekerings‑ en 
herverzekeringssector – periodieke verslagen die vanaf 2019 via 
eCorporate moeten worden ingediend.
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en bevat de website van de Bank een inventaris van 
de te gebruiken rapporteringstemplates.

In het kader van haar risicoanalyse voert de Bank jaar-
lijks een reeks horizontale analyses uit met betrekking 
tot de voornaamste risico’s voor de verzekeringssector. 
Daarbij worden het renterisico, het liquiditeitsrisico en 
het spreadrisico van de Belgische verzekeraars meer 
gedetailleerd in kaart gebracht. Voor de analyse van het 
rente‑ en liquiditeitsrisico werden reeds vóór de invoering 
van Solvabiliteit II specifieke rapporteringen ontwikkeld. 
Op basis van de nieuwe gegevens die verkregen zijn via 
de Solvabiliteit II‑rapportering heeft de Bank in  2018 
onderzocht in welke mate de rapporteringen over het 
rente‑ en liquiditeitsrisico kunnen worden gestroomlijnd.

Teneinde een vollediger en meer gedetailleerd beeld te 
krijgen van de blootstelling van de verzekeringssector 
aan het renterisico, besloot de Bank in 2014 om een 
specifieke jaarlijkse standaardrapportering uit te wer-
ken voor de monitoring van dit risico. De gegevens 
werden doorgaans opgevraagd voor zowel de vol-
ledige portefeuille van de ondernemingen als voor de 
belangrijkste productsegmenten. Dankzij de informatie 
die via de Solvabiliteit II‑rapportering wordt verkregen, 
kon de rapportering voor het renterisico vereenvoudigd 
worden. Zo worden de projecties van de kasstromen 
van de technische voorzieningen en van de rende-
menten niet langer opgevraagd. Daarnaast dienen de 
duration van de technische voorzieningen en van de 
activa ter dekking van deze voorzieningen alsook de 
projectie van de kasstromen van de activa enkel nog 
op portefeuilleniveau te worden gerapporteerd. Het 
deel over de samenstelling van de gewaarborgde ren-
tevoeten op de verzekeringsportefeuille wordt volledig 
behouden. De indieningsdatum van deze rapportering 
wordt wel met twee maanden vervroegd vanaf 2019.

Rekening houdend met de neerwaartse trend van de 
premievolumes van de traditionele levensverzekeringen 
en met de toename van het aandeel van de illiquide 
activa op de Belgische verzekeringsmarkt, voorziet de 
Bank in een afzonderlijke driemaandelijkse liquiditeits-
rapportering voor alle levensverzekeringsondernemin-
gen. Deze rapportering is toegespitst op de monitoring 
van de in‑ en uitgaande kasstromen, het verloop van 
de liquide activa en passiva en, tot slot, het verloop van 
de blootstellingen aan instrumenten en derivaten met 
een potentieel liquiditeitsrisico. Dit laat toe het liqui-
diteitsrisico van een verzekeringsonderneming zowel 
op individueel als op sectorniveau op een meer syste-
matische wijze in kaart te brengen. De Solvabiliteit II‑
rapportering biedt nu de mogelijkheid om rechtstreeks 
of onrechtstreeks een aantal gelijkaardige indicatoren 
af te leiden. Om de doeltreffendheid van beide rap-
porteringen te bevorderen, werd de liquiditeitsrappor-
tering dan ook beter afgestemd op de Solvabiliteit 
II‑rapporteringsvereisten. De gegevens met betrekking 
tot de liquiditeit van de investeringsportefeuille worden 
bijvoorbeeld niet langer opgevraagd, maar worden 
afgeleid van de Solvabiliteit‑II‑rapportering van de lijst 
van activa. De indieningsdatum van deze rapportering 
blijft onveranderd.

Op Europees niveau maakte EIOPA ook bekend dat 
zij voornemens is vanaf 2019 een denkoefening op 
te starten over de rapportering. De rapportering 
zal worden herzien om de relevantie van de in-
houd alsook de structuur en de standaardformaten 
van de Quantitative Reporting Templates (QRT’s) te 
herbeoordelen. Het is echter niet de bedoeling om 
het aantal te verstrekken gegevens te verkleinen of 
vergroten, maar om alle rapporteringen en publi-
caties beter af te stemmen op het doel dat ermee 
wordt beoogd.
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F. Financiëlemarktinfrastructuren

Wat de financiëlemarktinfrastructuren betreft, werd tijdens het verslagjaar bijzondere aandacht besteed aan 
IT- en cyberrisico’s, de impact van FinTech op de bedrijfsmodellen van financiëlemarktinfrastructuren en de 
ontwikkelingen op het vlak van de brexit. Deze onderwerpen worden apart behandeld in hoofdstuk G. De rest 
van dit hoofdstuk is gewijd aan de andere activiteiten op het vlak van het toezicht en het oversight op markt-
infrastructuren, betalingen en aanbieders van kritieke diensten.

1. Cartografie van de sector

De Bank is verantwoordelijk voor zowel het oversight 
als het prudentieel toezicht op financiëlemarktinfra-
structuren (FMI’s), effectenbewaarnemers, betalings-
dienstaanbieders en aanbieders van kritieke dien-
sten. Het oversight is gericht op de veiligheid van 
het financiële stelsel, terwijl het prudentieel toezicht 
betrekking heeft op de veiligheid van de operatoren 
van de FMI’s.

FMI’s zijn kritieke componenten van binnenlandse en 
internationale financiële markten door de diensten 
die ze leveren, zoals het vergemakkelijken van de 
uitwisseling van geld voor goederen, diensten en 
financiële activa, of het aanbieden van een veilig en 
efficiënt middel waarmee autoriteiten systeemrisico’s 
kunnen beheren en centrale banken hun monetair 
beleid kunnen uitvoeren 1. FMI’s zijn ontworpen om 
betalings‑, clearing‑ en afwikkelingsactiviteiten te 
concentreren om de risico’s beter te beheren en 
de kosten en vertragingen hierbij te verminderen. 
Goed functionerende FMI’s kunnen de efficiëntie, 
transparantie en veiligheid van financiële systemen 
aanzienlijk verbeteren. FMI’s concentreren het ri-
sico echter vaak en slecht ontworpen en beheerde 
FMI’s kunnen zelfs een bron van systeemrisico zijn. 
Vandaar dat adequate reglementering, toezicht en 
oversight nodig zijn.

De centrale banken hebben traditioneel deze over-
sight‑rol op zich genomen omdat ze er alle belang 
bij hebben de veiligheid en efficiëntie van betalings‑, 
clearing‑ en afwikkelingssystemen te handhaven. 

Een van de belangrijkste taken van centrale ban-
ken is immers te zorgen voor het behoud van het 
vertrouwen van het publiek in de munt, en dit 
vertrouwen hangt in 
grote mate af van het 
vermogen van eco-
nomische agenten 
om geld en financiële 
instrumenten vlot en 
veilig over te dragen 
via deze FMI’s. Deze 
systemen moeten 
daarom robuust en 
betrouwbaar zijn, en 
beschikbaar blijven 
wanneer de markten in een crisis verkeren ; boven-
dien mogen ze nooit zelf de oorzaak zijn van een 
dergelijke crisis. Het oversight streeft deze doelstel-
lingen na door de systemen te monitoren, te beoor-
delen en, waar nodig, te wijzigen.

De Bank is ook verantwoordelijk voor het micro‑
prudentieel toezicht op individuele financiële instel-
lingen, waarbij de nadruk gelegd wordt op de finan-
ciële soliditeit van de operator (door de naleving van 
de prudentiële vereisten te beoordelen).

1 De rol die FMI’s spelen voor de financiële markten en de reële 
economie wordt beschreven in paragraaf 1.1 van het ’ Financial 
Market Infrastructures and Payment Services Report 2018 ’  
(https://www.nbb.be/doc/ts/publications/fmi‑and‑
paymentservices/2018/fmi‑report2018.pdf).

Centrale banken hebben 
er alle belang bij de 
veiligheid en efficiëntie 
van betalings-, clearing- 
en afwikkelingssystemen 
te handhaven
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In gevallen waar de Bank zowel oversight als pruden-
tieel toezicht uitoefent, kunnen deze twee activitei-
ten als complementair worden beschouwd.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de syste-
men en instellingen die onder het toezicht / oversight 
van de Bank staan. Naast de classificatie op basis van 

het soort geleverde diensten worden de instellingen 
ook gegroepeerd op basis van : (i) de rol van de 
Bank (namelijk prudentiële toezichthouder, overseer 
of beide) en (ii) de internationale dimensie van het 
systeem of de instelling (de Bank als enige autoriteit, 
internationale samenwerkingsovereenkomst met de 
Bank als hoofdrolspeler, of andere rol van de Bank).

Tabel  25

Cartografie van de sector van financiëlemarktinfrastructuren en betalingsdiensten

   

Internationale samenwerking

De Bank treedt op  
als enige autoriteit

De Bank treedt op  
als hoofdautoriteit

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

Prudentieel 
toezicht

Effectenbewaarnemer
Bank of New York Mellon SA / NV

Effectenbewaarnemer
BNYM Brussels branch

Betalingsdienstaanbieders (PSPs)
Betalingsinstellingen (PIs)

Instellingen voor elektronisch geld (ELMIs)
De volledige lijst van instellingen is beschikbaar op : 

https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/
prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/
betalingsinstellingen-en-instellingen-1

Prudentieel 
toezicht en 
oversight

Centrale 
effectenbewaarinstelling (CSD)

Euroclear Belgium

Internationale centrale 
effectenbewaarinstelling (ICSD)

Euroclear Bank SA / NV

Geassimileerde 
vereffeningsinstelling

Euroclear SA / NV

Effectenverrekeningssystemen (CCP)
LCH Ltd (UK), ICE Clear Europe (UK)  
LCH SA (FR), Eurex Clearing AG (DE),  

EuroCCP (NL), Keler CCP (HU), CC&G (IT)

Betalingsverwerkers
Worldline SA / NV

Oversight

Aanbieder van  
kritieke diensten

SWIFT

Dienstverlener
TARGET2‑Securities (T2S) 1

Centrale effectenbewaarinstelling
NBB‑SSS

Betalingssysteem
TARGET2 (T2) 1

CLS Bank

Kaartschema’s
Bancontact 1

MasterCard Europe

Betalingssysteem
Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV) 1

 

Post‑trade infrastructuren Effectenverrekening Betalingen Betalingssystemen

Effectenvereffening Betalingsinstellingen en  
Instellingen voor elektronisch geld

Effectenbewaarneming Betalingsverwerkers

Dienstverleners T2S Kaartschema’s

Aanbieders van kritieke diensten SWIFT
    

Bron :  NBB.
1 Peer review in Eurosysteem / ESCB.
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2. Prioriteiten inzake oversight  
en toezicht

Verschillende onderwerpen zoals IT‑ en cyberrisico’s, 
en de impact van FinTech en de brexit, worden op 
transversale wijze behandeld in Hoofdstuk G. In de 
loop van het verslagjaar werden er ook instellings-
specifieke prioriteiten bepaald aan de hand van risi-
coanalyses. De liquiditeitsrisico’s en de operationele 
risico’s waren veel voorkomende thema’s. Er werd ook 
bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe vergun-
ningsvereisten in het kader van de verstrenging van 
de Europese regelgeving. De instellingen die reeds 
een vergunning hadden verkregen in België, dienden 
aan te tonen dat zij voldeden aan deze nieuwe ver-
eisten om hun activiteiten verder te mogen zetten. 
In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan 
op de vergunningsaanvragen van Belgische centrale 
effectenbewaarinstellingen op grond van de CSD‑
verordening, de centrale tegenpartijen, het toezicht 
op de betalingsinstellingen, met inbegrip van de toe-
passing van de grandfathering‑procedure op grond 
van de tweede Europese betalingsdienstenrichtlijn 
(PSD2), en het oversight op de betalingsactiviteiten.

Centrale effectenbewaarinstellingen

Wat de centrale effectenbewaarinstellingen (central 
securities depositories – CSD’s) betreft, heeft de Bank 
zich als nationale bevoegde autoriteit in het verslag-
jaar gericht op de beoordeling van de naleving van de 
CSD verordening 1.

Hoewel NBB‑SSS 2 strikt juridisch gezien niet onder de 
bevoegdheid valt van de autoriteit die bevoegd is voor 
CSD’s, heeft de Bank beslist om intern een onafhan-
kelijke controle op te zetten op de naleving van de 
CSD verordening door NBB‑SSS. De Bank is daarnaast 
ook verantwoordelijk voor de controle op de naleving 
van de CSD‑verordening door privé‑CSD’s (namelijk 
Euroclear Belgium en Euroclear Bank), wat een gelijk 
speelveld bevordert.

In september  2017 had Euroclear Belgium een aan-
vraag voor een vergunning op grond van de CSD‑
verordening ingediend. De Bank had geoordeeld 
dat die aanvraag onvolledig was, in die zin dat zij 
nog bijkomende informatie nodig had om te kun-
nen beoordelen of aan alle vereisten uit de CSD‑
verordening was voldaan. In september  2018 heeft 
Euroclear Belgium alle gevraagde bijkomende infor-
matie geleverd, waarna haar aanvraag als volledig 

werd beschouwd door de Bank. Na raadpleging van 
de ’ relevante autoriteiten ’ 3 (gedurende een wette-
lijke periode van maximaal 3 maanden na de datum 
waarop de aanvraag volledig is verklaard) zal de Bank 
in de loop van  2019 beslissen of Euroclear Belgium 
voldoet aan alle voorwaarden om een vergunning als 
CSD te verkrijgen.

Gedurende het gehele vergunningsproces van 
Euroclear Belgium hield de Bank nauw contact met 
de bevoegde autoriteiten in Frankrijk en Nederland, 
omdat Euroclear Belgium hetzelfde technische plat-
form (ESES) gebruikt als Euroclear France en Euroclear 
Nederland en hun vergunningsdossiers dus veel iden-
tieke elementen bevatten. Hoewel het evaluatiepro-
ces bilateraal door elke bevoegde autoriteit en haar 
CSD georganiseerd wordt, coördineren de betrokken 
autoriteiten dit proces onderling, vanwege de vele 
identieke elementen.

Ook voor de internationale centrale effectenbe-
waarinstelling Euroclear Bank heeft de Bank ingezet 
op internationale samenwerking. De overseers van 
de centrale banken die de belangrijkste deviezen 
uitgeven – en waarmee een multilaterale samen-
werkingsovereenkomst werd gesloten – kunnen 
standpunten uitwisselen inzake de evaluatie door 
de Bank van het beheer van het krediet‑, liqui-
diteits‑ en operationeel risico in Euroclear Bank. 
Zoals het geval was voor Euroclear Belgium, werd 
ook de aanvraag van Euroclear Bank voor het ver-
krijgen van een vergunning op grond van de CSD‑
verordening als onvolledig beschouwd en heeft de 
Bank tijdens het verslagjaar specifieke aandacht 
besteed aan die domeinen waarvoor aanvullende 
informatie werd gevraagd. Ter voorbereiding op de 
erkenning als CSD van Euroclear Bank werd ook 
nauw samengewerkt met de Luxemburgse autori-
teiten, die bevoegd zijn voor de andere internatio-
nale centrale effectenbewaarinstelling Clearstream 
Banking Luxembourg, om tot een geharmoniseerde 
aanpak te komen.

1 Verordening (EU) nr. 909 / 2014 betreffende de verbetering van 
de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende 
centrale effectenbewaarinstellingen.

2 NBB‑SSS is het effectenvereffeningssysteem (securities settlement 
system – SSS) dat beheerd wordt door de Bank en waar 
de obligaties van de Belgische Staat en de regionale entiteiten en 
van sommige privé‑emittenten worden uitgegeven. Aandelen van 
Belgische bedrijven worden uitgegeven in Euroclear Belgium.

3 Het gaat met name om ESMA, het Eurosysteem als centrale bank 
die de euro uitgeeft, en de autoriteiten van de lidstaten waarvoor 
de CSD belangrijk is.
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Effectenvereffeningssystemen

Hoewel geen enkele centrale tegenpartij (central 
counterparty – CCP) haar zetel in België heeft, neemt 
de Bank deel aan verschillende CCP‑toezichtscolleges, 
omdat deze instellingen verrichtingen vereffenen in de 
boeken van een Belgische centrale effectenbewaarin-
stelling of vanwege het belang van een Belgische 
financiële instelling als deelnemer in een CCP. Omdat 
de activiteiten in euro van de CCP’s die thans vanuit 
het Verenigd Koninkrijk werkzaam zijn, aanzienlijk 
kunnen zijn, wordt de impact van de brexit aandach-
tig gevolgd. Voor het overige worden de toezichtspri-
oriteiten voor de verschillende CCP’s bepaald door de 
nationale bevoegde autoriteiten, in samenspraak met 
de toezichtscolleges.

Prudentieel toezicht betalingen

De Bank heeft een brede verantwoordelijkheid op het 
gebied van betalingen en naargelang van het systeem 
of de instelling treedt ze op als overseer of prudentieel 
toezichthouder, terwijl ze als prudentieel toezichthou-
der waakt over de betalingsdienstaanbieders.

Eind  2018 stonden 19  betalingsinstellingen en vijf 
instellingen voor elektronisch geld onder het toezicht 

van de Bank. Daarnaast oefende de Bank toezicht 
uit op vijf instellingen met beperkt statuut 1 en vijf 
bijkantoren van buitenlandse instellingen. Tijdens het 
verslagjaar werden er geen bijkomende vergunningen 
als betalingsinstelling, of instelling voor elektronisch 
geld, naar Belgisch recht verleend. Daarnaast werden 
er tijdens het verslagjaar drie vergunningen geschrapt, 
werden er twee bijkantoren naar buitenlands recht 
vergund en ging er één instelling over van het beperkt 
statuut naar het volledig statuut.

Een belangrijk aspect van de vergunningen die door 
de Bank worden toegekend in het kader van de 
brexit is de effectieve verplaatsing van de betalings‑ 
en / of e‑gelddiensten naar een Belgische entiteit. 
Dit houdt in dat de zakelijke beslissingen voor de 
Belgische markt –  en bij uitbreiding de EER‑markt 
indien de diensten er worden verstrekt op basis van 
de vergunning in België – dienen te worden genomen 
door de Belgische entiteit, en dat er daadwerkelijke 

1 Een beperkt statuut houdt in dat aan een aantal administratieve 
vergunningsvereisten niet moet worden voldaan (bijvoorbeeld 
het indienen van een ex‑ante plan om statistische gegevens te 
verstrekken aan de Bank of een plan om zware incidenten aan de 
Bank te melden). Vereisten inzake IT‑veiligheid of de strijd tegen 
het witwassen van geld zijn daarentegen ook voor instellingen 
met een beperkt statuut volledig van toepassing.
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activiteiten moeten plaatsvinden in of vanuit deze 
entiteit. Aanvragers kunnen gebruikmaken van de 
inhoud van hun oorspronkelijk buitenlands aanvraag-
dossier maar dit moet worden aangepast aan het 
perspectief van de Belgische entiteit en dient rekening 
houden met de Belgische specificiteiten inzake toe-
passelijke wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot 
de antiwitwasregelgeving.

In 2017 had de Bank reeds een vergunning verleend 
aan twee Belgische betalingsinstellingen die opge-
richt werden door Britse betalingsinstellingen om 
na de brexit verder diensten te kunnen verlenen op 
het continent.

Tijdens de tweede helft van het verslagjaar werden 
verschillende aanvragen ontvangen van Britse beta-
lingsinstellingen die een vergunning wilden verkrijgen 
voor een Belgische betalingsinstelling die parallel zou 
werken met de Britse instelling en die diensten in de 
EER zou verlenen vanuit de Belgische entiteit.

Tijdens de verslagperiode bestond een van de pri-
oriteiten van het prudentieel toezicht op de beta-
lingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch 
geld in de implementatie van de tweede Europese 
richtlijn betreffende betalingsdiensten (PSD2) 1, 

die werd omgezet in Belgisch recht door de wet 
van 11  maart  2018 2. Deze wet vereist met name 
dat de Bank verifieert, aan de hand van een door de 
instelling overgemaakt dossier, of deze laatste vol-
doet aan de bijkomende vergunningsvereisten die 
werden ingevoerd door de PSD2. De overgangspro-
cedure, die plaatsvond tijdens het verslagjaar, staat 
tevens bekend als de grandfathering‑procedure. 
Instellingen die geen volledig dossier hebben inge-
diend binnen de opgelegde termijn kunnen door 
de Bank verplicht worden hun betalingsactiviteiten 
te staken.

De vergunningsvereisten die door de PSD2  werden 
toegevoegd aan de vereisten die van toepassing wa-
ren op grond van de PSD1, betreffen de volgende 
acht domeinen :

Tabel  26

Verloop van het aantal onder toezicht staande betalingsinstellingen en instellingen  
voor elektronisch geld
(eindeperiodegegevens)

2014 2015 2016 2017 2018

Betalingsinstellingen 18 20 24 26 25

Naar Belgisch recht 11 12 16 19 19

Beperkte instellingen 1 4 5 5 5 3

Bijkantoren naar buitenlands recht die onder het recht van 
een lidstaat van de EER ressorteren 3 3 3 2 3

Instellingen voor elektronisch geld 11 11 9 9 9

Naar Belgisch recht 5 5 5 5 5

Beperkte instellingen 2 5 5 3 3 2

Bijkantoren naar buitenlands recht die onder het recht van 
een lidstaat van de EER ressorteren 1 1 1 1 2

      

Bron :  NBB.
1 Instellingen geregistreerd als beperkte instellingen op grond van artikel 82  van de wet van 11 maart 2018 en onderworpen  

aan een beperkt regime.
2 Instellingen geregistreerd als beperkte instellingen op grond van artikel 200 van de wet van 11 maart 2018 en onderworpen  

aan een beperkt regime.
 

1 Richtlijn (EU) 2015 / 2366 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten 
in de interne markt, houdende wijziging van de 
Richtlijnen 2002 / 65 / EG, 2009 / 110 / EG en 2013 / 36 / EU en 
Verordening (EU) nr. 1093 / 2010 en houdende intrekking van 
Richtlijn 2007 / 64 / EG.

2 Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en 
het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen 
voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van 
betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van 
elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen, BS 
26 maart 2018 (hierna “de wet van 11 maart 2018”).
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1. de bescherming van gevoelige 
betalingsgegevens ;

2. de naleving van de EBA‑richtsnoeren over sterke 
cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en 
veilige open communicatiestandaarden 1 :

3. de toepassing van een adequaat 
IT‑beveiligingsbeleid ;

4. het melden aan de Bank van veiligheids‑ en 
operationele incidenten ;

5. het verzamelen van statistische gegevens over de 
transacties, fraude en prestaties ;

6. de invoering van de nodige 
bedrijfscontinuïteitsregelingen ;

7. de naleving van de regels omtrent de uitgifte van 
op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten ; en

8. de naleving van de regels betreffende het beheer 
van betaalrekeningen.

Er zij opgemerkt dat niet alle vereisten van toepassing 
zijn op elke instelling, aangezien sommige vereisten 
specifiek zijn voor een bepaald bedrijfsmodel.

Daarnaast publiceerde de Bank tijdens het verslag-
jaar ook de nodige bijkomende circulaires en rap-
porteringsverplichtingen voor de sector, zodat de 
naleving van deze nieuwe vereisten doorlopend kan 
worden opgevolgd. Voorts zette de Bank ook de 
nodige stappen om de door de EBA ontwikkelde 

technische standaarden en richtsnoeren om te zet-
ten in Belgisch recht en deze mee te delen aan de 
Belgische betaalsector.

Oversight op de betalingsactiviteiten

De Bank oefent oversight uit op betalingssystemen, 
verwerkers van betaalinstrumenten en kaartschema’s. 
De goede en veilige verwerking van kaartbetalingen in 
België is, omwille van de rol hiervan in de reële econo-
mie, een belangrijke doelstelling van het oversight van 
de Bank. Hoewel betalingsverwerkers niet noodzake-
lijk betalingssystemen zijn, is de Belgische economie 
sterk afhankelijk van hun goede werking en is zij 
dus aangewezen op de stabiliteit en continuïteit van 
betalingen in giraal geld. De wet van 24 maart 2017 2 
plaatst de systeemrelevante betalingsverwerkers on-
der het rechtstreeks wettelijk toezicht van de Bank en 
legt bepaalde bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden vast.

1 Gedelegeerde Verordening (EU) 2018 / 389 van de Commissie 
van 27 november 2017 tot aanvulling van Richtlijn 
(EU) 2015 / 2366 van het Europees Parlement en de Raad 
wat betreft technische reguleringsnormen voor sterke 
cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open 
communicatiestandaarden.

2 Wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers 
van betalingstransacties.
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Wat de betalingssystemen betreft, publiceerde de ECB 
in  2018 de resultaten van de beoordeling door het 
Eurosysteem van alle betalingssystemen in het euroge-
bied. Voor de systeemrelevante betalingssystemen (sys-
temically important payment systems – SIPS) 1 zijn de 
bij deze beoordeling gehanteerde criteria opgenomen 
in de SIPS-verordening van de ECB 2, terwijl de criteria 
voor de andere systemen vermeld worden in het door 
de ECB ontwikkelde ad‑hoc oversight-kader 3. In dit 
verband heeft de Bank de beoordeling uitgevoerd van 
het UCV (Uitwisselingscentrum en Verrekening), het 
Belgisch binnenlands systeem dat de meeste interban-
caire retailbetalingen binnen België verwerkt.

Wat het UCV betreft, werd in  2018 vooral gewerkt 
aan de voorbereiding van het platform voor instantbe-
talingen, dat de cliënten van de deelnemende banken 
in staat zal stellen om overschrijvingen uit te voeren, 
waarvan het bedrag binnen enkele seconden op de 
rekening van de begunstigde zal worden overgemaakt. 
De lancering van dit platform is aangekondigd voor 
begin 2019. In het kader van het oversight op het UCV 
heeft de Bank deze voorbereidende fase opgevolgd.

In het verslagjaar heeft de Bank ook deelgenomen, 
eveneens in het kader van het Eurosysteem, aan de 
toetsing van de kaartschema’s aan de EBA‑richtsnoeren 
met betrekking tot de veiligheid van internetbetalingen. 

In dit verband heeft de Bank enerzijds het Bancontact‑
schema onderzocht en anderzijds, als lead overseer, 
de rol van coördinator vervuld voor een internationale 
groep die belast is met de evaluatie van Mastercard 
Europe. Net zoals voor de bovengenoemde betalings-
systemen heeft de ECB een samenvattend verslag ge-
publiceerd over het algemeen niveau van naleving van 
deze richtsnoeren door de sector.

De wet van 24  maart  2017 houdende het toezicht 
op verwerkers van betalingstransacties  legt aan de 
systeemrelevante verwerkers 4 verplichtingen op met 
betrekking tot risicobeheer, operationele continuïteit 
en melding van incidenten. Conform deze wet heeft 
de Bank in november  2018 een reglement aange-
nomen dat de verschillende modaliteiten van deze 
verplichtingen nader omschrijft ; dit reglement zal bin-
nenkort worden gepubliceerd in de vorm van een 
koninklijk besluit.

1 De systeemrelevante betalingssystemen (SIPS) zijn : TARGET2, EBA 
Euro 1, EBA / STEP2 en STET (het Franse retailbetalingssysteem).

2 Verordening (EU) Nr. 795 / 2014 van de Europese Centrale Bank 
van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor 
systeemrelevante betalingssystemen (ECB / 2014 / 28).

3 Revised oversight framework for retail payment systems, ECB, 
februari 2016.

4 Momenteel hebben twee verwerkers dit statuut : Worldline en 
equensWorldline.





287NBB Verslag 2018 ¡ Sectoroverschrijdende aspecten van prudentiële regelgeving en toezicht

G. Sectoroverschrijdende aspecten van 
prudentiële regelgeving en toezicht

De Bank is als prudentieel toezichthouder bevoegd voor een aantal domeinen die meerdere sectoren betreffen 
en bijgevolg niet worden behandeld bij de bespreking van de banken, de verzekeringsondernemingen of de 
financiëlemarktinfrastructuren in dit Verslag.

2018 werd met name gekenmerkt door opvallende ontwikkelingen in het Europees wettelijk kader betreffende 
de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme alsook, op nationaal niveau, door 
de inwerkingtreding van de nieuwe antiwitwaswet.

De entiteit Kwaliteitswaarborging, die tot doel heeft te verzekeren dat de activiteiten inzake prudentieel toezicht 
en afwikkeling van de Bank voldoen aan een aantal kwaliteitsvereisten, zette haar werkzaamheden voort.

Op het gebied van FinTech en digitalisering verzond de Bank een vragenlijst naar een representatieve 
steekproef van kredietinstellingen, marktinfrastructuren, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch 
geld en verzekeringsondernemingen teneinde een sectorwijd inzicht te verkrijgen in de belangrijke tendensen 
en ontwikkelingen. Een specifiek aandachtspunt was de omzetting van de tweede Europese richtlijn betreffende 
betalingsdiensten (PSD2).

Gelet op de verdere toename van de cyberdreigingen werkte de Bank actief mee aan de verdere ontwikkeling 
op Europees niveau van een reglementair kader voor het beheer van de cyberrisico’s en aan de formulering van 
aanbevelingen ter zake. Tijdens het verslagjaar voerde zij ook verschillende inspecties uit met betrekking tot de 
cyberrisico’s en bracht zij een raamwerk voor ethische hacking tot stand. Tot slot zette de Bank in samenwerking 
met Febelfin haar werkzaamheden voort om e-bankingfraude in kaart te brengen.

Op het gebied van governance en de medewerking van de revisoren aan het prudentieel toezicht werd het 
verslagjaar gekenmerkt door de uitwerking van een gemeenschappelijke aanpak van de Bank en de FSMA 
betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie alsook door de publicatie 
van een mededeling over de hernieuwing van de erkenning van de revisoren en van een nieuwe fit & proper-
circulaire. Daarnaast werkte de Bank mee aan de follow-up van de aanbevelingen van de Optima-commissie en 
de commissie Panama Papers.

Tot slot wees de Bank de financiële instellingen in 2018 op de risico’s die zouden voortvloeien uit een ’hard brexit’-
scenario, met name door de overeenkomsten die ze hebben gesloten met Britse tegenpartijen.

1. Voorkoming van witwassen 
van geld en financiering van 
terrorisme

Wat de strijd tegen het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme (SWG / FT) betreft, hebben 

er zich in 2018 op Europees niveau belangrijke ont-
wikkelingen voorgedaan in het rechtskader. Er werden 
ook nieuwe projecten opgezet naar aanleiding van 
belangrijke incidenten die zwakke punten in het be-
staande rechtskader of in de toepassing ervan aan het 
licht hadden gebracht.
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In België deden er zich naast deze ontwikkelingen ook 
ontwikkelingen voor als gevolg van de inwerkingtre-
ding van de nieuwe antiwitwaswet van 18  septem-
ber 2017 1. De Bank heeft in het afgelopen jaar bijzon-
dere aandacht besteed aan de effectieve toepassing 
van deze nieuwe wet.

1.1 Ontwikkelingen in en tenuitvoerlegging 
van het Europese rechtskader en 
nieuwe projecten voor de toekomst

De vijfde Europese SWG / FT 2‑richtlijn is op 9 juli 2018 
in werking getreden. Deze richtlijn, die gelanceerd 
werd naar aanleiding van de terroristische aanslagen 
van 2015 in Europa, is er in de eerste plaats op ge-
richt het Europese rechtskader evenals de respectieve 
rechtskaders van de lidstaten te versterken, onder 
meer wat betreft de waakzaamheidsmaatregelen die 
moeten worden genomen ten aanzien van elektro-
nisch geld of van landen met een hoog risico, en 
wat betreft de transparantie van vennootschappen 
en juridische constructies, met name door de reik-
wijdte van het begrip ’uiteindelijke begunstigden’ 
van trusts en fiducieën te verduidelijken. De richtlijn 
voert voor de lidstaten de verplichting in om een 
lijst op te stellen van prominente publieke functies 
waarvan de uitoefening in een van de lidstaten aan 
de bekleder ervan de hoedanigheid van ’politiek 
prominent persoon’ verleent, wat tot een verhoogde 
waakzaamheid moet leiden 3. Zij verplicht de lid-
staten er ook toe de aanbieders van diensten met 
betrekking tot virtuele valuta te onderwerpen aan 

de verplichtingen ter voorkoming van het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme (WG / FT) 
en aan een toezicht op de naleving van deze ver-
plichtingen. De nieuwe richtlijn beoogt ook een 
verbetering van de werking van de nationale finan-
ciële inlichtingeneenheden en van de samenwerking 
tussen deze eenheden, alsook van de werking en de 
onderlinge koppeling van de nationale registers van 
uiteindelijke begunstigden van vennootschappen en 
juridische constructies. Ze voert voor de lidstaten 
ook een nieuwe verplichting in om een centraal 
register of mechanisme op te zetten om de houders 
van bankrekeningen of betaalrekeningen en kluizen 
te identificeren. Tot slot bevat de vijfde richtlijn ook 
diverse bepalingen om de samenwerking tussen de 
nationale toezichthouders die bevoegd zijn op het 
gebied van SWG / FT en de prudentiële toezichthou-
ders, waaronder de ECB in het kader van het SSM, 
te bevorderen en te intensiveren.

1 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van 
het gebruik van contanten.

2 Richtlijn (EU) 2018 / 843 van het Europees Parlement en de Raad 
van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015 / 849 inzake 
de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van 
de Richtlijnen 2009 / 138 / EG en 2013 / 36 / EU (PB van de EU van 
19 juni 2018).

3 Hoewel sommige categorieën van politiek prominente personen, 
zoals staatshoofden, regeringsleiders, ministers, enz. eenduidig 
zijn, kunnen andere categorieën, zoals hogere officieren van 
de strijdkrachten, leden van administratieve, leidinggevende 
of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven, enz. 
voor meer dan één interpretatie vatbaar zijn, in welk geval het 
opstellen van een dergelijke lijst verduidelijking kan brengen.
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Aangezien deze vijfde antiwitwasrichtlijn tegen 10 ja-
nuari  2020 in het nationale recht van de lidstaten 
moet zijn omgezet, neemt de Bank deel aan de 
werkgroep die wordt gecoördineerd door de FOD 
Financiën – Thesaurie – en die belast is met het op-
stellen, op technisch niveau, van een voorontwerp 
van wet tot omzetting van de richtlijn. In dit verband 
zal de Bank er met name voor zorgen om wettelijke 
bepalingen voor te stellen die de samenwerkingsver-
plichtingen van de nationale toezichthouders die be-
voegd zijn inzake SWG / FT voldoende verduidelijken 
en versterken, teneinde de doeltreffendheid van het 
SWG / FT‑toezicht te vergroten.

Op feitelijk niveau hebben er zich recentelijk verschil-
lende incidenten voorgedaan in Europa, die in som-
mige lidstaten van de Europese Unie tekortkomingen 
aan het licht hebben gebracht in de toepassing van 
het Europese rechtskader voor SWG / FT en het toe-
zicht daarop. Naar aanleiding van deze gebeurtenis-
sen heeft de Europese Commissie op 12  septem-
ber 2018 een mededeling 1 gepubliceerd waarin zij de 
wetgevende en niet‑wetgevende maatregelen opsomt 
die zij bepleit om zowel het prudentieel toezicht op de 
banken als het toezicht inzake SWG / FT op de korte 
termijn te versterken, en waarin zij eveneens haar 
langetermijnvisie uiteenzet.

Bij wijze van wetgevingsmaatregel op de korte ter-
mijn heeft de Commissie haar voornemen aange-
kondigd om de wettelijke belemmeringen voor de 
uitwisseling van informatie tussen prudentiële toe-
zichthouders en SWG / FT‑toezichthouders volledig 
weg te nemen door wijzigingen aan te brengen in de 
richtlijn kapitaalvereisten 2. Zij heeft zich ook bereid 
verklaard om in het kader van de lopende herziening 
van de verordeningen tot oprichting van de drie 
Europese toezichthoudende autoriteiten 3 in aanvul-
lende wijzigingen te voorzien met betrekking tot hun 
taken op het gebied van SWG / FT. Deze aanvullende 
wijzigingen zijn in de eerste plaats bedoeld om de 
bevoegdheden inzake SWG / FT binnen de EBA te 
centraliseren, ook in de activiteitsdomeinen die on-
der de bevoegdheid van EIOPA of van de ESMA val-
len. Zij zijn er ook op gericht de inhoud van de taken 
die deze laatste op dit gebied heeft, te verduidelijken 
en de juridische instrumenten waarover zij hiervoor 
beschikt, te versterken. De Commissie overweegt 
onder meer om in de verplichting te voorzien voor 
de EBA om het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie in kennis te stellen van onopgeloste 
ernstige tekortkomingen die zij zou vaststellen in het 

kader van met name haar peer reviews. Daarnaast 
voorziet ze ook om aan de EBA een injunctierecht 
toe te kennen om specifieke maatregelen op te 
leggen aan zowel de 
nationale toezicht-
houders als aan de 
financiële instellin-
gen. Ten slotte wil de 
Commissie de EBA op 
korte termijn een cen-
trale rol toebedelen in 
de samenwerking met 
de autoriteiten van 
derde landen.

Wat de niet‑wetge-
vende maatregelen op 
de korte termijn betreft, moedigt de Commissie de 
Europese toezichthoudende autoriteiten, met name 
de EBA, aan om gebruik te maken van de bevoegd-
heden waarover zij reeds beschikken. Dit houdt met 
name in dat gemeenschappelijke richtsnoeren worden 
opgesteld, dat er peer reviews worden uitgevoerd en 
dat er procedures worden ingevoerd voor inbreuken 
op de Europese wetgeving, om ervoor te zorgen, 
enerzijds, dat de autoriteiten die bevoegd zijn voor 
het prudentieel toezicht op de banken voldoende re-
kening houden met de WG / FT‑risico’s, zelfs wanneer 
deze autoriteiten niet tegelijkertijd belast zijn met 
de specifieke verantwoordelijkheden inzake SWG / FT‑
toezicht, en, anderzijds, dat de doeltreffendheid en 
convergentie van het toezicht inzake SWG / FT dat 
door de nationale autoriteiten wordt uitgeoefend in 

De Europese 
Commissie heeft een 
reeks maatregelen 
gepubliceerd om het 
toezicht inzake de strijd 
tegen het witwassen van 
geld en de financiering 
van terrorisme te 
versterken

1 'Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, 
de Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank, 
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio’s – Versterking van het Uniekader voor prudentieel 
en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen', 
12 september 2018, COM (2018) 645 final.

2 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.

3 Verordening (EU) nr. 1093 / 2010 van het Europees Parlement 
en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een 
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), 
tot wijziging van Besluit nr. 716 / 2009 / EG en tot intrekking 
van Besluit 2009 / 78 / EG van de Commissie ; Verordening 
(EU) nr. 1094 / 2010 van het Europees Parlement en de Raad 
van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese 
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit 
nr. 716 / 2009 / EG en tot intrekking van Besluit 2009 / 79 / EG van 
de Commissie ; Verordening (EU) nr. 1095 / 2010 van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van 
een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor 
effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716 / 2009 / EG 
en tot intrekking van Besluit 2009 / 77 / EG van de Commissie.
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heel Europa worden versterkt. De Commissie moedigt 
de ECB ook aan om binnen de opgelegde termijn 
het op grond van de vijfde richtlijn vereiste protoco-
lakkoord met de SWG / FT‑toezichthouders te sluiten, 
teneinde hun onderlinge samenwerking te organise-
ren, en te verduidelijken hoe de SWG / FT‑risico’s in 
aanmerking moeten worden genomen bij de uitoefe-
ning van haar toezichtsbevoegdheden.

Voor de langere termijn kondigt de Commissie aan 
dat zij de mogelijkheid zal onderzoeken om diep-
gaandere hervormingen door te voeren, die zouden 
kunnen bestaan in enerzijds de vervanging van de 
huidige SWG / FT‑richtlijn, die uitgaat van minimale 
harmonisatie, door een Europese verordening die 
rechtstreeks toepasselijk is in de nationale rechtsorde 
van de lidstaten en de volledige harmonisatie van de 
nationale wetgevingen ter zake beoogt, en ander-
zijds de oprichting of aanwijzing van een Europese 
autoriteit waarbij de verantwoordelijkheid voor de 
uitoefening van het SWG / FT‑toezicht gecentraliseerd 
zou worden.

Sinds de publicatie van deze bijzonder belangrijke 
mededeling van de Europese Commissie is de Bank 
actief en constructief betrokken bij de technische 
besprekingen over de bovengenoemde wetgevings-
initiatieven op korte termijn. De Bank is overtuigd 
van de noodzaak om op Europees niveau krachtig en 
doeltreffend te reageren op de recente incidenten, 
en ziet er in het bijzonder op toe dat in dit verband 
gewaarborgd kan worden dat de voorgestelde wijzi-
gingen in de Europese wetgeving in technisch opzicht 
van hoge kwaliteit zijn en dat een passend evenwicht 
wordt gehandhaafd tussen de specifieke bepalingen 
betreffende het toezicht inzake SWG / FT enerzijds en 
het prudentieel toezicht anderzijds.

Er zij opgemerkt dat deze nieuwe bepalingen, wan-
neer zij aangenomen zullen zijn en van kracht zullen 
worden, waarschijnlijk een belangrijke en rechtstreek-
se invloed zullen hebben op de verantwoordelijkhe-
den van de Bank, zowel in haar hoedanigheid van 
nationale SWG / FT‑toezichthouder als in die van pru-
dentiële toezichthouder.

Daarnaast heeft de Europese Raad, in dezelfde context 
als de Europese Commissie, op 4  december  2018 1 
ook zijn conclusies gepubliceerd met betrekking tot 
een actieplan ter bestrijding van het witwassen van 
geld, waarin de maatregelen worden uiteengezet die 
de Europese Raad zo spoedig mogelijk ten uitvoer 

wil zien leggen door de Europese Commissie en de 
Europese autoriteiten, evenals door de lidstaten en 
hun bevoegde nationale autoriteiten, teneinde de 
vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

1.2 Toepassing van de antiwitwaswet 
van 18 september 2017

Mededeling aan de financiële instellingen over 
hun verplichtingen inzake SWG / FT

Na de inwerkingtreding van de antiwitwaswet van 
18 september 2017 achtte de Bank het met het oog 
op de effectieve toepassing van deze wet nood-
zakelijk om zich te voorzien van een doeltreffend 
communicatiemiddel dat haar in staat stelt om aan 
de financiële instellingen volledige, eenvoudige en 
regelmatig geactualiseerde informatie te verstrek-
ken, zodat zij alle wettelijke en reglementaire ver-
plichtingen waaraan zij onderworpen zijn, in detail 
kunnen kennen en begrijpen. Daartoe heeft de 
Bank op haar website een nieuwe rubriek gecreëerd 
waarin zij alle relevante teksten inzake SWG / FT 
(wetten, reglementen, voorbereidende werkzaam-
heden, Europese en internationale richtsnoeren,....) 
heeft samengebracht en ingedeeld per thema om 
opzoekingen te vergemakkelijken. Via deze rubriek 
kan de Bank aan de financiële instellingen ook de 
aanbevelingen en commentaar richten die zij nood-
zakelijk acht voor een correcte en effectieve toepas-
sing van de bepalingen van de antiwitwaswet en het 
antiwitwasreglement.

Begin 2018 heeft de Bank de structuur van de nieuwe 
rubriek van de website en alle referentiedocumenten 
online gezet, waarna ze haar commentaar en aan-
bevelingen in verschillende fasen, thema per thema, 
heeft toegevoegd, na haar ontwerpteksten ter raad-
pleging te hebben voorgelegd aan de beroepsvereni-
gingen van de financiële sector. Eind  2018 bevatte 
deze rubriek van de website aldus alle aanbevelingen 
die de Bank nuttig achtte voor alle relevante aspecten 
ter zake. Telkens er belangrijke wijzigingen worden 
aangebracht in de website, worden de financiële in-
stellingen op de hoogte gebracht via waarschuwings-
mechanismen. Er kunnen ook vroegere versies van 
de website worden geraadpleegd. In een volgende 
fase zal de Bank deze rubriek van haar website in het 
Engels online zetten.

1 Anti-Money Laundering Action Plan – Council Conclusions, 
4 december 2018.
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In de toekomst zal de Bank deze website regelmatig 
bijwerken telkens zij dit noodzakelijk acht, met name 
om rekening te houden met de ontwikkelingen in 
de normen en aanbevelingen van de internationale 
instanties die bevoegd zijn inzake SWG / FT, met het 
Europees en nationaal wettelijk en reglementair kader, 
met de interpretatie van de geldende regels, enz.

Methodologie voor het risicogebaseerd toezicht

Aangezien de Bank wettelijk verplicht is om voor 
de uitoefening van haar toezichtsbevoegdheden een 
risicogebaseerde benadering te hanteren, moet zij 
een toezichtsmethodologie ten uitvoer leggen die 
in overeenstemming is met de gemeenschappelijke 
richtsnoeren inzake risicogebaseerd toezicht die op 
7  april  2017 zijn aangenomen door de Europese 
toezichthoudende autoriteiten 1 en die de Bank voor-
nemens is na te leven.

Te dien einde verzamelt de Bank, uitgaande van haar 
ervaring van de voorbije jaren, de beknopte initi-
ele informatie die zij nodig heeft over de inherente 
WG / FT‑risico’s waaraan elke financiële instelling is 
blootgesteld, de kennelijke mate van overeenstem-
ming van haar SWG / FT‑mechanismen met de wette-
lijke en reglementaire verplichtingen en de kennelijke 
mate van doeltreffendheid van deze mechanismen. 
Zij doet dit aan de hand van de periodieke vragenlijst, 
waarvan de versie van 2018 op sectorale basis werd 
opgesteld 2. Bovendien heeft de Bank in  2018 extra 
informaticatools ontwikkeld die het mogelijk maken 
een geautomatiseerde voorafgaande analyse uit te 
voeren van de antwoorden op de periodieke vragen-
lijst die elke financiële instelling online indient en ook 
rekening te houden met alle beschikbare informatie, 
waaronder met name het resultaat van eerdere off‑
site controles en inspecties ter plaatse, prudentiële 
informatie of informatie die kan worden verkregen 
via erkende bedrijfsrevisoren of betrouwbare externe 
bronnen, zodat zij aan elke financiële instelling het 
juiste risicoprofiel kan toekennen.

Op basis van dit risicoprofiel worden de prioriteit, 
frequentie en intensiteit van de off‑site controles be-
paald. Deze kunnen naargelang van het geval onder 
meer bestaan uit een gedetailleerd onderzoek van de 
organogrammen, de gedragslijnen en de interne pro-
cedures van de betrokken financiële instelling, het ter 
plaatse verzamelen en analyseren van preciezere in-
formatie, een onderzoek van interneauditverslagen en 
van het gevolg dat eraan gegeven is, vergaderingen 

met de verantwoordelijke voor SWG / FT en met de ver-
antwoordelijke hooggeplaatste leidinggevende, enz. 
In voorkomend geval kunnen bezoeken ter plaatse 
worden georganiseerd 
om het toezichtsteam 
een concreter beeld 
van de situatie te ge-
ven. Hierbij wordt 
echter niet dezelfde 
auditmethodologie 
toegepast als voor 
inspecties ter plaatse. De off‑site controle behelst 
ook de follow‑up van de actieplannen die door de 
financiële instellingen zijn opgesteld naar aanleiding 
van eerdere inspecties ter plaatse. Deze off‑site con-
troleacties zijn bedoeld om vast te stellen welke maat-
regelen de betrokken financiële instelling binnen een 
redelijke termijn moet vaststellen en uitvoeren om de 
vastgestelde zwakke punten te verhelpen. In dit ver-
band kan de Bank indien nodig gebruikmaken van de 
handhavingsbevoegdheden die haar zijn toegekend 
door de antiwitwaswet van 18  september 2017, die 
haar onder andere toelaten hersteltermijnen vast te 
stellen, dwangsommen op te leggen, de vervanging 
van leiders te bevelen, activiteiten te schorsen, enz.

Het risicoprofiel dat aan de financiële instellingen wordt 
toegekend op grond van de resultaten van eerdere 
toezichtsacties, dient ook als basis voor de vaststelling 
van de prioriteiten voor de ter plaatse uit te voeren 
SWG / FT‑inspecties en van de inspectieonderwerpen.

Toezichtsactie met betrekking tot de effectieve 
tenuitvoerlegging van de nieuwe wettelijke en 
reglementaire bepalingen

Ingevolge de inwerkingtreding van de antiwitwaswet 
van 18 september 2017 moet de Bank ervoor zorgen 
dat de financiële instellingen die onder haar wettelijke 
toezichtsbevoegdheden vallen, binnen een redelijke 
termijn de nodige maatregelen nemen om volledig en 
effectief te voldoen aan hun nieuwe wettelijke en re-
glementaire verplichtingen. De meest cruciale daarvan 

1 ’Gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende de kenmerken van 
een op risico gebaseerde aanpak van het toezicht op witwassen 
en terrorismefinanciering en de maatregelen die moeten worden 
genomen wanneer toezicht op basis van het risico plaatsvindt – 
De richtsnoeren inzake op risico gebaseerd toezicht’, ESAs 2016 
72, 7 april 2017.

2 Circulaire NBB_2018_01 van 15 januari 2018 / Periodieke 
vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme.

De Bank blijft haar 
instrumenten voor 
risicogebaseerd toezicht 
versterken
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is de verplichting om een algemene beoordeling van 
de WG / FT‑risico’s uit te voeren, en om hun gedrags-
lijnen en interne procedures inzake SWG / FT op deze 
beoordeling te baseren. De Bank heeft in dit ver-
band een toezichtsactie ondernomen waarbij zij alle 
onder haar toezicht vallende financiële instellingen 
verzocht heeft onverwijld een dergelijke algemene 
risicobeoordeling uit te voeren en om daarnaast een 
systematische analyse van de zwakke punten in hun 
interne SWG / FT‑mechanismen te verrichten, rekening 
houdend met hun nieuwe wettelijke en reglementaire 
verplichtingen en met de risico’s die zij hebben vastge-
steld, en een actieplan op te stellen om deze zwakke 
punten binnen een redelijke termijn te verhelpen 1.

De Bank had hen verzocht haar uiterlijk eind 
maart 2018 een tussentijds verslag te bezorgen over 
deze werkzaamheden, om zich ervan te kunnen 
vergewissen dat deze effectief waren aangevat, en, 
aansluitend daarop, medio juli 2018 een eindverslag 
met een samenvatting van de conclusies van hun 
risicoanalyse, van hun analyse van de zwakke pun-
ten en van hun actieplan om deze zwakke punten 
te verhelpen.

De Bank integreert deze informatie in haar risicoge-
baseerd toezichtsproces zoals hierboven beschreven, 
en geeft daarbij voorrang aan het onderzoek van de 
informatie die wordt verstrekt door de financiële in-
stellingen waaraan zij een hoog risicoprofiel heeft toe-
gekend. De Bank zal haar toezichtsactie voortzetten 
in 2019 en heeft de aandacht van de financiële instel-
lingen gevestigd op het feit dat deze werkzaamheden 
opnieuw zullen moeten worden uitgevoerd wanneer 
dit nodig blijkt om hun interne SWG / FT‑mechanismen 
aan te passen aan veranderingen in de risico’s waar-
aan zij zijn blootgesteld.

Specifieke toezichtsactie met betrekking tot 
geldtransfers

Gelet op de hoge risico’s die specifiek verbonden 
zijn aan geldtransfers waarbij op grote schaal ge-
bruik wordt gemaakt van contant geld, heeft de 
Bank in 2018 een horizontale toezichtsactie afgerond 
die in  2017 werd opgestart en waarbij een steek-
proef werd onderzocht van transacties die werden 
uitgevoerd door agenten van de belangrijkste beta-
lingsinstellingen naar Belgisch of buitenlands recht 
(money remitters) die actief zijn op het Belgische 
grondgebied. Deze toezichtsactie heeft er in eerste 
instantie toe geleid dat de Bank aan elk van de 

betrokken betalingsinstellingen individuele aanbeve-
lingen heeft gericht om de vastgestelde tekortkomin-
gen te verhelpen.

Op basis van alle uitgevoerde analyses en van de ont-
vangen aanvullende informatie heeft de Bank echter 
ook vastgesteld dat sommige tekortkomingen vaak 
voorkomen in de controleprocedures en ‑systemen 
van deze instellingen. De geïdentificeerde aandachts-
punten hebben voornamelijk betrekking op het toe-
zicht op de agenten, codeerfouten, de waakzaam-
heid ten aanzien van transacties tussen Belgische 
tegenpartijen, situaties die op een opsplitsing van 
transacties kunnen wijzen en ten slotte de noodzaak 
om ervoor te zorgen dat verzoeken om inlichtingen 
en waarschuwingen uitsluitend door de compliance-
functie worden beheerd.

De Bank achtte het noodzakelijk om de volledige 
sector via de publicatie van een mededeling 2 op de 
hoogte te brengen van de algemene lessen die zij 
uit deze horizontale toezichtsactie heeft getrokken. 
Daarbij heeft zij benadrukt dat het van belang is dat 
de verplichtingen die voortvloeien uit het wettelijk en 
reglementair kader inzake SWG / FT en de gedrags‑
lijnen en interne procedures van de betalingsinstel-
lingen, strikt worden nageleefd.

SWG / FT-toezicht met betrekking tot nieuwe 
aanvragen tot vergunning of registratie 
van entiteiten die onderworpen zijn aan de 
antiwitwaswet van 18 september 2017

Bij de behandeling van aanvragen voor de vergun-
ning van nieuwe financiële instellingen of de re-
gistratie van nieuwe bijkantoren of andere vormen 
van vestiging op het Belgische grondgebied die 
onderworpen zijn aan de antiwitwaswet van 18 sep-
tember 2017 en die onder de toezichtbevoegdheden 
van de Bank vallen, ziet de Bank erop toe dat deze 
entiteiten volledig voldoen aan hun verplichtingen 
ter zake, met name wat betreft hun governance 
en organisatorische regelingen, gedragslijnen, pro-
cedures en interne controles die door hen moeten 

1 Circulaire NBB_2018_02 van 24 januari 2018 / Algemene 
risicobeoordeling inzake de bestrijding van het witwassen van 
geld en de financiering van terrorisme.

2 Mededeling NBB_2018_21 van 20 juni 2018 / Horizontale 
controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht 
van transacties die via verbonden agenten van verschillende 
onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters) 
werden verricht.
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worden vastgesteld op basis van een passende alge-
mene risicoanalyse.

In  2018 werden er een bijzonder groot aantal 
vergunnings‑ en registratiedossiers ingediend, met 
name als gevolg van het nakende vertrek van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en het 
besluit van talrijke daar gevestigde financiële instel-
lingen – met name betalingsinstellingen en instellin-
gen voor elektronisch geld, maar ook kredietinstel-
lingen, om zich te verplaatsen naar het grondgebied 
van de Unie. In het kader van deze dossiers ziet de 
Bank er in het bijzonder op toe dat zij zich ervan 
kan vergewissen dat het beslissingscentrum voor de 
uitoefening van de SWG / FT‑functie zich effectief 
binnen de Belgische entiteit bevindt en dat de or-
ganisatorische maatregelen die ten uitvoer worden 
gelegd, de effectieve uitoefening van deze functie 
mogelijk maken.

De behandeling van deze dossiers heeft een zeer 
grote invloed gehad op de personele middelen die 
door de Bank werden toegewezen aan de uitoefening 
van haar bevoegdheden inzake SWG / FT‑toezicht.

2. Kwaliteitswaarborging  
(Quality assurance)

De entiteit Kwaliteitswaarborging zette haar in 2016 
aangevatte werkzaamheden voort om te waarborgen 
dat de activiteiten van de Bank inzake prudentieel 
toezicht en afwikkeling (zowel in een nationale als in 
een internationale context) voldoen aan de kwaliteits-
vereisten ter zake.

Meer dan de helft van de uitgevoerde werkzaamhe-
den hadden betrekking op het bankentoezicht en 
waren toegespitst op drie hoofdthema’s : de afronding 
van een opdracht voor kwaliteitswaarborging die tot 
doel had te beoordelen in welke mate de governance, 
organisatie en werking die de Bank in het kader van 
het SSM heeft ingevoerd, haar in staat stellen haar 
rol als bevoegde nationale autoriteit ten aanzien van 
de ECB op gepaste wijze te vervullen ; een rol als enig 
aanspreekpunt voor de ECB en als bijdrager aan de 
activiteiten van de ECB inzake kwaliteitswaarborging 
in het kader van het SSM ; en de voortzetting van 
de werkzaamheden ter verbetering van de kwaliteit 
van de processen, procedures en controles binnen de 
operationele diensten die zijn belast met het toezicht 
op de minder belangrijke instellingen (LSI’s).

De entiteit Kwaliteitswaarborging trad op ad‑hoc 
basis ook op als bemiddelaar, coördinator of ad-
viseur in een reeks transversale dossiers, dat wil 
zeggen dossiers over thema’s die tegelijkertijd be-
trekking hebben op verschillende diensten voor 
prudentieel toezicht. Deze acties vonden plaats op 
initiatief van de entiteit Kwaliteitswaarborging of 
op verzoek van de leiding van de Bank. De entiteit 
Kwaliteitswaarborging speelde in 2018 bijvoorbeeld 
een belangrijke rol om te verzekeren dat de trans-
versale aanbevelingen van de interne audit aan de 
diensten voor prudentieel toezicht naar behoren 
werden toegepast.

Het netwerk van correspondenten inzake kwaliteits-
waarborging van de operationele diensten voor toezicht 
en afwikkeling van de Bank zette zijn werkzaamheden 
voort op het gebied van, enerzijds, de regelmatige en 
gestructureerde uitwisseling van informatie betreffende 
kwaliteit en, anderzijds, het overleg over het ontwikke-
len van initiatieven om de kwaliteit van hun activiteiten 
te verbeteren. Dit heeft een verdere tenuitvoerlegging 
in deze diensten toegelaten van de kwaliteitsdoelstel-
lingen die zijn vastgelegd om tot een effectief, efficiënt 
en streng toezicht te komen.

3. FinTech

De laatste jaren werd de financiële sector geken-
merkt door een toenemende mate van digitalisering 
en door de introductie van tal van nieuwe appli-
caties, processen of producten, onder impuls van 
technologische innovaties en gewijzigde voorkeuren 
van de consument. De digitale transformatie en 
FinTech 1 zijn concepten die nauw verweven zijn en 
die enerzijds worden gekenmerkt door de intrede op 
de markt van nieuwe innovatieve dienstverleners en 
anderzijds door initiatieven van bestaande instellin-
gen om door middel van technologische innovaties 
de organisatie, de dienstverlening en het product-
aanbod te verbeteren.

De Bank erkent het belang van deze ontwikkelingen 
en heeft daarom verschillende stappen ondernomen 
om hierover in dialoog te treden met zowel nieuwe als 

1 De Raad voor Financiële Stabiliteit (Financial Stability Board, 
FSB) definieert FinTech als financiële innovatie gedreven door 
technologische ontwikkelingen die kunnen leiden tot nieuwe 
bedrijfsmodellen, applicaties, processen of producten die een 
materiële impact hebben op de financiële markten en instellingen 
en op de financiële dienstverlening.
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gevestigde actoren in de markt. De Bank heeft in dit 
kader onder meer, in samenwerking met de FSMA, een 
centraal contactpunt (FinTech single point of contact) 
opgezet, dat FinTech‑gerelateerde vragen behandelt 1.

Gelet op de mogelijke invloed van nieuwe technolo-
gieën op de financiële markt, wenste de Bank ook een 
sectorwijd inzicht te verkrijgen in de belangrijke ten-

densen en ontwikke-
lingen met betrekking 
tot FinTech en digitali-
sering in het Belgische 
financiële landschap. 
Daarom heeft de Bank 
in de tweede helft 
van  2017 aan een 
representatieve steek-

proef van kredietinstellingen, marktinfrastructuren, 
betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch 
geld en verzekeringsondernemingen een gestructu-
reerde vragenlijst toegezonden.

In deze vragenlijst werd gepeild naar algemene inzich-
ten en observaties in verband met FinTech, inzichten 
met betrekking tot bepaalde specifieke bedrijfsmodel-
len en technologieën, de concrete strategie die de 
instellingen volgen inzake FinTech en eventuele obser-
vaties of opmerkingen aangaande de regelgeving en 
het toezicht. Daarnaast had de horizontale enquête 
ook tot doel inzicht te krijgen in de houding van de 
verschillende actoren ten aanzien van FinTech, de 
impact die deze ontwikkelingen kunnen hebben op 
hun huidige bedrijfsmodel en de maatregelen die ze 
van plan zijn te nemen om op dit gebied bij te blijven.

3.1 Enquête bij de kredietinstellingen

Uit de antwoorden van de kredietinstellingen bleek 
onder andere dat ze in de eerste plaats voornemens 
zijn zich te moderniseren om zo ook in de toekomst 
relevant te blijven. Wat volgens de banken ook een 
vrij plausibel scenario is, is dat financiële diensten in 
toenemende mate modulair worden en de banken 
voldoende activiteit kunnen behouden terwijl een 
groot aantal nieuwe, gespecialiseerde bedrijven en-
kele specifieke activiteiten overnemen, onder meer 
door deze direct aan te bieden op de platformen van 
banken en grote technologiebedrijven.

De banken menen vooral sterk te staan door hun 
gevestigde cliëntenportefeuilles, hun kennis over de 
cliënten en het vertrouwen dat hun cliënten in hen 

hebben. Maar ook op het vlak van kennis van en 
ervaring met de vaak complexe regelgeving enerzijds, 
en risicobeheer anderzijds, menen ze in het voordeel 
te zijn ten opzichte van nieuwe financiële instellingen.

De Belgische bankensector maakt zich daarentegen 
zorgen over zijn vaak verouderde IT‑infrastructuur, die 
aanleiding kan geven tot verhoogde werkingskosten, 
inefficiënte of risicovollere processen, en moeilijkhe-
den om innovatieve bedrijfsmodellen te implementeren. 
Daarnaast bleken een aantal banken niet over een 
duidelijke strategie inzake FinTech en digitalisatie te 
beschikken, waardoor ze geen duidelijk beeld van de 
situatie hebben en zich vaak terughoudend opstellen. 
In elk marktsegment werden duidelijke voorbeelden 
gevonden van dergelijke banken zonder innovatiestra-
tegie, terwijl sommige van hun directe concurrenten die 
al verder gevorderd zijn, duidelijk concrete concurren-
tievoordelen aan het opbouwen zijn. Kleinere banken 
bleken zich vaker als ‘volgers’ te positioneren, waarbij 
ze wezen op hun beperktere operationele en financi-
ele slagkracht om te experimenteren, maar ook op de 
grotere aantrekkingskracht van grotere banken ten op-
zichte van fintechbedrijven om samen te gaan werken.

Wat betreft de impact van FinTech, zetten banken 
vooral de cyberrisico’s in de verf, naast risico’s voor 
hun winstgevendheid en strategie, en het risico dat 
hun rol aan belang verliest doordat de cliënten recht-
streeks transacties afsluiten met beleggers, waardoor 
de banken hun rol als intermediair verliezen.

Eind 2018 publiceerde de Bank de resultaten van deze 
analyse op haar website 2, waarbij ook werd gewezen 
op enkele goede praktijken in deze context. Centraal 
bij deze aanbevelingen staat het ontwikkelen, uitvoe-
ren en beheren van een duidelijke strategie, waarbij 
de rol en de betrokkenheid van de raad van bestuur 
een belangrijke succesfactor blijkt te zijn. Banken 
dienen zich ook voldoende bewust te zijn van het 
feit dat FinTech‑ en digitalisatieprojecten in sommige 
gevallen noodzakelijk zijn om de huidige marktpositie 
en het bestaande bedrijfsmodel in stand te houden en 
om aan de veranderende wensen van de cliënten te 
kunnen blijven voldoen.

1 Het centraal contactpunt voor FinTech is te vinden op de 
volgende webpagina : https://www.nbb.be/nl/financieel‑toezicht/
algemeen/fintech‑contactpunt.

2 Impactanalyse van FinTech en digitalisering op de Belgische 
banksector en bankentoezicht, NBB, 22 november 2018 
(https://www.nbb.be/nl/artikels/impactanalyse‑van‑fintech‑en‑
digitalisering‑op‑de‑belgische‑banksector‑en‑bankentoezicht).

De Bank heeft de 
financiële sector gewezen 

op de uitdagingen 
verbonden aan FinTech 

en digitalisering 
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3.2 Enquête bij de betalingsinstellingen, 
de instellingen voor elektronisch geld 
en de financiëlemarktinfrastructuren

Uit de enquête bij de betalingsinstellingen, de instel-
lingen voor elektronisch geld en de financiëlemarktin-
frastructuren blijkt in de eerste plaats dat het grootste 
deel van de processen voor verrekening en vereffe-
ning, ondanks de intrede van nieuwe technologieën 
en de innovatie in de sector, nog steeds plaatsvindt 
op de bestaande betaal‑ en marktinfrastructuren. De 
marktinfrastructuren en betalingsinstellingen die heb-
ben deelgenomen aan de enquête hebben vastgesteld 
dat de vernieuwende elementen voornamelijk gericht 
zijn op de optimalisatie van de relatie met de consu-
ment (front end). Voorts blijkt uit de enquête dat de 
respondenten een verscherping van de concurrentie 
waarnemen in de betalingsmarkt, wat de marges van 
de bestaande spelers onder druk zet. Deze vaststelling 
wordt vanuit de sector verklaard door enerzijds de 
nood aan verbetering in de klantervaring en ander-
zijds de intrede op de markt van het Open Banking-
concept (zie paragraaf G.4), waardoor nieuwe derde 
partij aanbieders de markt zullen betreden. Ten slotte 
gaf de meerderheid van de respondenten ook aan de 
ontwikkelingen met betrekking tot de digitalisering 
van de financiële sector van nabij te volgen.

3.3 Enquête bij de 
verzekeringsondernemingen

De vragenlijst die de Bank aan de verzekeringsonder-
nemingen heeft toegestuurd, was bedoeld om haar 
in staat te stellen zich een beeld te vormen van de re-
flecties van de verschillende bestaande actoren en om 
hun visie te kennen over de impact van InsurTech 1 op 
de Europese en Belgische verzekeringsmarkten en over 
de voornaamste juridische hinderpalen die de Belgische 
verzekeringsondernemingen zouden kunnen beletten 
hun strategie ter zake ten uitvoer te leggen.

Uit de ontvangen antwoorden blijkt dat de verze-
keringsondernemingen het fenomeen InsurTech op 
korte termijn eerder zien als een opportuniteit om de 
dienstverlening te verbeteren, dan als een direct risico. 
De verzekeringsondernemingen bereiden zich voor op 
de komst van deze nieuwe technologieën, en de im-
pact ervan op hun bedrijfsmodel of interne organisatie 

1 De term InsurTech verwijst naar het gebruik van technologische 
innovaties om besparingen te realiseren en de efficiëntie van 
het huidige model van de verzekeringssector te vergroten. 
InsurTech onderzoekt de mogelijkheden, zoals het aanbieden 
van uiterst gepersonaliseerde polissen en het gebruik van nieuwe 
gegevensstromen aan de hand van internetapparatuur om de 
premies op dynamische wijze te evalueren op basis van het 
waargenomen gedrag.
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wordt over het algemeen besproken binnen de raden 
van bestuur en de directiecomités. De onafhankelijke 
controlefuncties worden ook geraadpleegd tijdens het 
besluitvormingsproces en intern worden er specifieke 
werkgroepen opgericht. De grootste bezorgdheid van 
de sector gaat eerder uit naar de wijzigingen die 
moeten worden aangebracht in het bedrijfsmodel 
dan naar de intrede van nieuwkomers op de markt. 
De verzekeringsondernemingen zijn ook van mening 
dat de huidige wetgeving de toepassing van nieuwe 
technologieën in sommige gevallen beperkt, met het 
oog op de bescherming van de consument.

Op middellange termijn kunnen de interne processen 
van de verzekeringsondernemingen worden verbe-
terd, met name door een betere IT‑organisatie, door 
de oprichting van nieuwe departementen (bv. data 
management) of door meer gebruik te maken van 
robotisering voor terugkerende taken. Ook de pro-
cedures voor de raming van het schadebedrag en de 
fraudebestrijding zullen worden verbeterd, wat een 
impact zal hebben op de premies. De verzekeringson-
dernemingen verwachten een sterkere personalisering 
van de risicodekking en, als gevolg daarvan, een af-
name van de risicomutualisering.

Op langere termijn zijn de verzekeringsondernemin-
gen over het algemeen van mening dat de digitalise-
ring en InsurTech de komende tien jaar een essentiële 
rol zullen spelen op de markt op het gebied van pro-
ductdistributie, dienstverlening aan de cliënt, zelfs op 
het gebied van productontwerp, of in het kader van 
de risicobeoordeling en de tarifering. De veranderin-
gen in de wijze waarop producten worden ontwik-
keld, getarifeerd of verdeeld, zullen de functie van 
de verzekeringsondernemingen in sommige gevallen 
beperken tot een rol van risicodrager.

4. Open Banking

De sterke ontwikkeling van de digitalisering van de 
financiële sector wordt gedreven door de omzetting 
van de tweede Europese richtlijn betreffende beta-
lingsdiensten (PSD2) 1. Deze richtlijn, die werd omge-
zet in Belgisch recht door de wet van 11 maart 2018, 
heeft betrekking op recente innovaties in de be-
talingssector en verplicht de betalingsdienstaanbie-
ders om hun betaalrekeningeninfrastructuur open 
te stellen (Open Banking). Dit moet het mogelijk 
maken voor nieuwe spelers om de markt voor be-
talingsdiensten te betreden en betalingsinitiatie‑ en 

rekeninginformatiediensten aan te bieden. Het open-
stellen van de betaalrekeningeninfrastructuur gaat ge-
paard met strenge veiligheidsvoorschriften die moeten 
kunnen worden nageleefd door de betalingsdienst-
aanbieders (banken, betalingsinstellingen en instel-
lingen voor elektronisch geld).

Daartoe introduceert de PSD2  in het regelgevend 
kader twee nieuwe categorieën betalingsdienstaan-
bieders, namelijk betalingsinitiatiedienstaanbieders en 
rekeninginformatiedienstaanbieders. Deze twee types 
dienstverleners zullen, net zoals de andere instellin-
gen die daarvoor een vergunning hebben verkregen, 
toegang hebben tot de betaalrekeningen van een 
betalingsdienstgebruiker indien deze hiervoor uitdruk-
kelijk zijn toestemming heeft gegeven. Een mogelijke 
toepassing van deze wijziging in het wettelijk kader is 
de mogelijkheid voor een rekeninginformatiedienst‑
aanbieder om het saldo van de verschillende reke-
ningen, die een particulier bij verscheidene financiële 
instellingen aanhoudt, in één applicatie te consolide-
ren. Voor betalingsinitiatiedienstaanbieders wordt het 
op grond van de nieuwe regeling mogelijk betalingen 
rechtstreeks te initiëren van de betaalrekening van 
een gebruiker naar een begunstigde. In het onder-
staande schema worden de nieuwe bedrijfsmodellen 
weergegeven die mogelijk zijn op grond van het 
nieuwe wetgevende kader.

Ook de reeds bestaande kredietinstellingen, beta-
lingsinstellingen en instellingen voor elektronisch 
geld zullen deze nieuwe diensten kunnen aanbie-
den. Dankzij dit nieuw wetgevend kader zal het voor 
elk van deze spelers mogelijk zijn om op verzoek 
van hun cliënt betaalrekeningen te raadplegen of 
betalingen te initiëren vanaf rekeningen die door 
deze cliënt worden aangehouden bij een andere fi-
nanciële instelling. Voor de betalingsdienstgebruiker, 
ongeacht of het om een natuurlijk persoon dan wel 
om een rechtspersoon gaat, wordt het dus mogelijk 
om al zijn of haar betaalrekeningen te beheren via 
één enkele applicatie van één enkele dienstverlener. 
Deze ontwikkeling zal de concurrentie tussen finan-
ciële dienstverleners voor wat betreft het verwerven 
en behouden van hun cliënten naar alle waarschijn-
lijkheid verder doen toenemen.

1 Richtlijn (EU) 2015 / 2366 van het Europees Parlement en de 
Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten 
in de interne markt, houdende wijziging van de 
Richtlijnen 2002 / 65 / EG, 2009 / 110 / EG en 2013 / 36 / EU en 
Verordening (EU) nr. 1093 / 2010 en houdende intrekking van 
Richtlijn 2007 / 64 / EG.
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Aangezien een nieuw type actoren toegang kan krijgen 
tot betaalrekeningen, bestaat een belangrijke pijler van 
dit nieuwe Open Banking‑landschap uit bijkomende in-
formatica‑ en veiligheidsvoorschriften die door de sec-
tor moeten worden nageleefd. Meer specifiek betreft 

het de toepassing van 
sterke cliëntauthenti-
catie, voor het veilig 
initiëren en uitvoeren 
van betalingen, en de 
implementatie van ge-
meenschappelijke en 
veilige standaarden 
voor open communi-
catie, voor de inter-

actie die zal plaatsvinden tussen rekeninghoudende 
betalingsdienstaanbieders (namelijk banken, betalings-
instellingen en instellingen voor elektronisch geld), re-
keninginformatiedienstaanbieders en betalingsinitiatie-
dienstaanbieders. Teneinde een uniforme toepassing 
van de nieuwe regelgeving in de EER te garanderen, 
werd de EBA belast met de ontwikkeling van techni-
sche standaarden ter zake.

Sterke cliëntauthenticatie vereist het gebruik van twee 
of meer van de volgende drie factoren, die onderling 
onafhankelijk en vertrouwelijk dienen te zijn : iets wat 
alleen de gebruiker weet (bijvoorbeeld een pincode), 
iets wat alleen de gebruiker heeft (bijvoorbeeld een 
betaalkaart) en iets wat de gebruiker is (bijvoor-
beeld biometrische gegevens zoals een vingerafdruk). 
Doordat de technische reguleringsnormen neutraal 
zijn opgesteld voor wat betreft het technologie‑ en 
bedrijfsmodel, is het voor de marktspelers mogelijk 
om door middel van innovatie nieuwe producten te 
ontwikkelen die rekening houden met deze vereiste. 
Zo bestaan er reeds betaalkaarten die gebruikmaken 
van een vingerafdruk, in plaats van een pincode, voor 
het toepassen van sterke cliëntauthenticatie.

Wat de communicatiestandaarden betreft, introdu-
ceert de PSD2 de verplichting voor rekeninghoudende 
betalingsdienstaanbieders om ten minste één inter-
face aan te bieden waardoor de rekeninginformatie-
dienstaanbieders en betalingsinitiatiedienstaanbieders 
toegang verwerven tot informatie over de door hen 
beheerde betaalrekeningen. Voor de communicatie 
tussen deze actoren zal de bestaande praktijk van 
derdentoegang zonder identificatie (in sectorjar-
gon ook wel screen scraping genoemd), bijgevolg 
niet langer zijn toegestaan wanneer de technische 
reguleringsnormen in werking zullen treden, op 

14  september  2019. Er dient te worden opgemerkt 
dat deze technische reguleringsnormen alleen gelden 
voor betaalrekeningen, in overeenstemming met het 
toepassingsgebied van de PSD2. De normen gelden 
dus niet voor de toegang tot rekeningen die niet als 
betaalrekeningen worden aangemerkt.

De ontwikkelingen in de betalingsmarkt en in het 
Open Banking‑landschap zullen uitwijzen of de diver-
se doelstellingen van de PSD2, zoals het bevorderen 
van concurrentie en innovatie, het bijdragen aan de 
integratie van betalingen binnen de EU en het vergro-
ten van het gebruiksgemak voor cliënten, gerealiseerd 
zullen worden.

5. Cyber- en IT-risico’s

5.1 Verdere toename van cyber- en 
IT-gerelateerde dreigingen

De digitalisering van de bedrijfsprocessen van de finan-
ciële sector, die reeds sterk geïnformatiseerd is, is in de 
loop van het verslagjaar nog verder toegenomen. Ook 
de mate van interconnectiviteit tussen de operationele 
processen van de verschillende financiële actoren is zeer 
hoog gebleven. Daarenboven kiezen de financiële instel-
lingen steeds vaker voor bedrijfsmodellen waarbij infor-
maticadiensten worden uitbesteed, volgens een opera-
tionele dan wel functionele specialisatie. De sterkere en 
meer gediversifieerde digitalisering van de toegangska-
nalen voor cliënten van financiële instellingen en FMI’s 
draagt eveneens bij tot de complexiteit van het financi-
eel landschap en tot een verhoogd operationeel risico.

Wereldwijd worden cyberaanvallen alsmaar gesofis-
ticeerder en krachtiger en vormt de financiële sec-
tor één van de potentiële doelwitten (zie kader  17). 
Verwacht wordt dat het aantal langdurige en doel-
gerichte cyberaanvallen in de toekomst verder zal 
toenemen. Cyberaanvallen kunnen binnen of buiten 
de instelling ontstaan en de aanvallers kunnen diverse 
motieven hebben, zoals financiële diefstal, geostrate-
gische spionage, sabotage, terrorisme en activisme. 
Doordat de cybercriminelen de aanval in sommige ge-
vallen verborgen kunnen houden, kunnen gevoelige 
of kritische financiële gegevens gedurende lange tijd 
ongemerkt ontvreemd, opzettelijk bekendgemaakt, 
gewijzigd of vernietigd worden.

In deze omstandigheden vormt het voor de financiële 
instellingen en FMI’s een uitdaging om hun IT‑systemen 

De inwerkingtreding van 
de PSD2-richtlijn maakt 

het mogelijk voor nieuwe 
spelers om de markt 

van betalingsdiensten 
te betreden
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en ‑diensten en elektronische data adequaat te bevei-
ligen tegen de diverse aanvallen. Omdat cyberdreigin-
gen zeer snel evolueren, moet er meer dan ooit over 
gewaakt worden dat de defensiecapaciteit van de in-
stellingen en FMI’s het hen mogelijk maakt flexibel in te 
spelen op veranderende aanvalspatronen. Oplossingen 
voor het verzamelen van informatie over potentiële 
bedreigingen, aanvallers en aanvalstypes, zijn hierbij 
van wezenlijk belang. Voorts is het voor financiële in-
stellingen ook nuttig om het risicoprofiel van de cliënt 

en / of tegenpartij te kennen om bij bepaalde trans-
acties het risico op fraude te kunnen bepalen. In het 
kader van particulier bankieren wordt dit bijvoorbeeld 
gedaan aan de hand van beveiligingsmechanismen 
die geïntegreerd zijn in de applicatie voor internet‑ of 
mobiel bankieren. In de context van de activiteiten van 
correspondentbanken kan als voorbeeld het Customer 
Security Programme (CSP) worden genoemd, dat uit-
gerold wordt door SWIFT om de beoordeling van het 
tegenpartijrisico te vergemakkelijken.

Enkele voorbeelden van cyberincidenten en 
-dreigingen die zich in 2018 hebben voorgedaan

Meltdown / Spectre : In januari werden kwetsbaarheden blootgelegd die eigen zijn aan de techniek 
van speculatieve uitvoering, een processoroptimalisatie die steevast toegepast wordt in (alle) moderne 
processoren. Hoewel chipfabrikanten ondertussen waar mogelijk de microcode hebben bijgewerkt om de 
exploitatiemogelijkheden van deze kwetsbaarheden in te perken, kan op termijn waarschijnlijk enkel een 
aanpassing van de hardware van de toekomstige processoren volledige bescherming bieden. Vooralsnog 
zijn er in de financiële sector geen concrete incidenten bekend die gebaseerd zijn op de exploitatie van 
deze kwetsbaarheden.

Coincheck Inc : In januari werd bericht dat fraudeurs meer dan 500  miljoen XEM‑cryptomunten, de 
valuta eigen aan het NEM (New Economy Movement) blockchainplatform, hadden ontvreemd. Op dat 
moment waren de gestolen XEM‑cryptomunten goed voor ongeveer 400 miljoen USD. Coincheck, een 
uitwisselingsplatform voor deze cryptomunten, werd gehackt.

Mexico : In mei raakte bekend dat meerdere Mexicaanse banken het slachtoffer werden van een cyberaanval. 
Fraudeurs zouden valse rekeningen gecrediteerd hebben, waarna grote sommen in contanten werden 
opgenomen. De cliëntenrekeningen zouden niet geïmpacteerd geweest zijn door de aanval. Volgens de 
berichtgeving zouden de fraudeurs erin geslaagd zijn om misbruik te maken van softwaremodules die door 
de banken of derde partijen ontwikkeld werden en die toelaten om transacties uit te voeren via een lokaal 
Mexicaans interbancair betalingssysteem. Het lokaal interbancair betalingssysteem zelf werd daarbij niet 
gecompromitteerd ; enkel de toegangspunten tot dit netwerk bij individuele instellingen werden getroffen.

Supermicro : In oktober werd in de media uitvoerig bericht over de mogelijke manipulatie van Supermicro‑
moederborden tijdens het productieproces, hetgeen deze hardwarecomponenten kwetsbaar zou maken 
voor spionage. Aangezien die moederborden wereldwijd ingezet worden in serverinfrastructuur, was de 
impact mogelijk enorm. Na onderzoek verklaarde Supermicro echter dat geen enkel bewijs gevonden 
werd voor de aantijgingen die eerder via de media wereldkundig werden gemaakt. Desalniettemin heeft 
deze berichtgeving het gevaar van cyberaanvallen via toeleveringsbedrijven van hardware, software en 
IT‑diensten onder de aandacht gebracht. Eerder in  2018 waarschuwden de autoriteiten in zowel de 
Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk al expliciet voor het gevaar dat uitgaat van dit type aanval.

KADER 17
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Naast cyberrisico brengt de sterke afhankelijkheid van 
IT‑oplossingen in de financiële sector ook andere uitda-
gingen met zich mee. Traditionele instellingen worden 
onder druk gezet door innovatieve spelers, nieuwe tech-
nologieën, verwachtingen van cliënten of toenemende 

veiligheidsrisico’s om 
hun soms sterk verou-
derde IT‑architecturen 
te vernieuwen, maar 
de complexiteit van 
hun IT‑landschap maakt 
het moeilijk om deze 
doelstelling op korte 
termijn te bereiken op 
een verantwoordelijke 

wijze, d.w.z. zonder onevenredig hoge risico’s te nemen. 
Tevens is het risico van een toenemende afhankelijkheid 
van derden voor informaticadiensten en van gestandaar-
diseerde informatiesysteemcomponenten, sterk aanwe-
zig. Met name cloudoplossingen worden steeds vaker, 
en voor steeds belangrijkere processen, aangewend. 
Ook het voldoende representatief testen van herstel-
oplossingen die de continuïteit moeten garanderen na 
incidenten, blijft een belangrijk aandachtspunt.

Het is dan ook belangrijk dat de bestuursorganen 
van de financiële actoren over de nodige expertise 
en informatie beschikken om de risico’s op pas-
sende wijze te kunnen bewaken en binnen aan-
vaardbare perken te houden. Daarnaast dienen alle 
medewerkers van deze ondernemingen zich bewust 
te zijn van de cyber‑ en IT‑risico’s, zodat zij begrijpen 
hoe deze risico’s kunnen optreden en hoe zij dienen 
te reageren.

De beoordeling en de bevordering van de beheer-
sing van cyber‑ en IT‑risico’s vormen eveneens top-
prioriteiten voor het prudentieel toezicht en het 
oversight op financiële instellingen en FMI’s, waarbij 
de Europese en internationale samenwerking steeds 
belangrijker wordt. Op het niveau van de individuele 
instellingen wordt een verdere versterking van de 
maatregelen en inspanningen ter bescherming te-
gen cyber‑ en IT‑risico’s sterk aangemoedigd. Tevens 
wordt de nodige aandacht besteed aan de sec-
toroverschrijdende beheersingsstrategieën die zich 
in België en in het buitenland aan het ontwikkelen 
zijn. Beide aspecten worden in de volgende paragra-
fen verder toegelicht.

Het is cruciaal om 
erover te waken dat 
de financiële sector 

flexibel kan inspelen 
op de veranderende 

cyberdreigingen
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5.2 Richtsnoeren inzake 
cyberweerbaarheid

De Bank heeft de afgelopen jaren in belangrijke mate 
bijgedragen aan de totstandkoming van een regelge-
vend kader om de beheersing van cyber‑ en IT‑risico’s 
te verbeteren. Op 1 januari 2016 trad een prudentiële 
circulaire 1 in werking betreffende de verwachtingen 
van de Bank op het vlak van de operationele be-
drijfscontinuïteit en beveiliging van systeemrelevante 
instellingen. Voorts droeg de Bank actief bij tot de 
totstandkoming van een Europees regelgevend kader 
voor het beheer van cyber‑ en IT‑risico’s onder auspiciën 
van de EBA. Dit leidde enerzijds tot de publicatie van 
EBA‑richtsnoeren voor toezichthouders betreffende de 
beoordeling van het ICT‑risico in het kader van de 
prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review 
and Evaluation Process – SREP) voor kredietinstellingen 
en beleggingsondernemingen 2, die in werking traden 
op 1  januari  2018. Anderzijds resulteerde dit in EBA‑
aanbevelingen voor de uitbesteding (outsourcing) door 
financiële instellingen aan aanbieders van clouddien-
sten 3. Ook werden er door de EBA diverse technische 
standaarden, richtsnoeren en aanbevelingen gepubli-
ceerd in het kader van de tweede Europese richtlijn 
betreffende betalingsdiensten (PSD2), waarin cyber‑ en 
IT‑aspecten aan bod komen. De EBA bereidt ook richt-
snoeren voor over uitbesteding in het algemeen en 
over het beheer van ICT‑ en beveiligingsrisico’s.

Ook voor FMI’s werden in dit verband verschillende 
initiatieven genomen. In juni  2016 publiceerden het 
Committee on Payments and Market Infrastructures 
(CPMI) en de International Organization of Securities 
Commissions (IOSCO) richtsnoeren inzake cyber-
weerbaarheid 4, die onmiddellijk van toepassing zijn 
op FMI’s. Op basis van deze richtsnoeren heeft het 
Eurosysteem tijdens dit verslagjaar de Cyber Resilience 
Oversight Expectations (CROE) ontwikkeld, die in de-
cember  2018 gefinaliseerd werden na een publieke 
consultatieronde. In mei  2018 werd door het CPMI 
een strategie 5 gepubliceerd ter beperking van het 
frauderisico bij wholesalebetalingen. Deze strategie 
stelt maatregelen voor ter voorkoming, opsporing 
en remediëring van fraude, en benadrukt de nood-
zaak van adequate communicatie ter zake door alle 
betrokken actoren in de publieke en private sector. 
In haar hoedanigheid van medevoorzitter van de 
CPMI‑werkgroep heeft de Bank een significante bij-
drage geleverd aan deze strategie. Net als de andere 
centrale banken die lid zijn, werkt de Bank aan de 
implementatie van deze strategie.

5.3 Operationele activiteiten

Cyber‑ en IT‑risico’s vormen voor de Bank een aan-
dachtspunt in het kader van haar prudentieel toezicht 
en haar oversight. Haar aandacht gaat hierbij ener-
zijds uit naar de beveiliging van en het vertrouwen 
in individuele financiële instellingen en FMI’s, en, 
anderzijds, naar de sector als geheel. De benadering 
voor de individuele instellingen is tweeledig. Enerzijds 
dienen de instellingen eigen vermogen aan te houden 
ter dekking van hun operationele risico’s, waaronder 
cyber‑ en IT‑risico’s. Anderzijds wordt nauw toegezien 
op de operationele veiligheid en robuustheid van de 
kritieke processen bij de financiële instellingen en 
FMI’s. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijk-
heid van de IT‑systemen en data staan hierbij centraal. 
De Bank voerde in 2018 diverse inspectieopdrachten 
uit (voor banken die onder het SSM vallen) om na 
te gaan of het regelgevend kader wordt nageleefd 
en of de IT‑systemen met betrekking tot cyber‑ en 
IT‑risico’s adequaat worden beheerd. Daarnaast be-
waakt zij deze risico’s bij de financiële instellingen en 
FMI’s in het kader van haar permanente en recurrente 
toezichtswerkzaamheden.

De Bank besteedt ook in toenemende mate aandacht 
aan sectorbrede initiatieven. In het kader van het SSM 
worden bijvoorbeeld regelmatig transversale analyses 
uitgevoerd over cyber‑ en IT‑gerelateerde thema’s. 
Zo werd alle belangrijke banken alsook de grootste 
minder belangrijke banken in  2018 gevraagd een 
IT‑vragenlijst in te vullen die belangrijke informatie 
verschaft voor het jaarlijkse SREP en tevens toelaat 
transversale analyses uit te voeren.

Vanuit haar rol als sectorale autoriteit voor de toe-
passing van de wet ter beveiliging en bescherming 
van kritieke infrastructuren (voornamelijk systeemre-
levante banken en FMI’s), beoordeelt de Bank tevens 
de doeltreffendheid van controlesystemen bij deze 

1 Circulaire NBB_2015_32 van 18 december 2015 betreffende 
aanvullende prudentiële verwachtingen op het vlak van 
de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van 
systeemrelevante financiële instellingen.

2 EBA‑richtsnoeren inzake de beoordeling van het ICT‑risico in 
het kader van het proces van toetsing en evaluatie door de 
toezichthouder (SREP), mei 2017.

3 EBA‑aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van 
clouddiensten, december 2017.

4 CPMI‑IOSCO Guidance on cyber resilience for financial market 
infrastructures, juni 2016.

5 Reducing the risk of wholesale payments fraud related to 
endpoint security (https://www.bis.org/cpmi/publ/d178.htm).
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infrastructuren, organiseert ze sectorbrede oefenin-
gen en coördineert ze operationele incidenten die sys-
teemrelevant zijn voor de Belgische financiële sector.

Met het oog op de tenuitvoerlegging van de aanbe-
veling van de High Level Expert Group (HLEG) met 
betrekking tot de toekomst van de Belgische finan-
ciële sector, om de nodige aandacht te besteden aan 

cyberveiligheid, werd 
de Financial Sector 
Cyber advisory Council 
(FSCC) opgericht, die 
wordt voorgezeten 
door de Bank en be-
staat uit vertegen-
woordigers van het 

Centrum voor Cybersecurity België, Febelfin, Assuralia 
en van de financiële sector. De FSCC tracht via een 
aantal initiatieven de cyberweerbaarheid van de 
Belgische financiële sector te vergroten.

Een concrete realisatie in dit verband is de totstand-
brenging van een raamwerk voor ethische hacking 
door de Bank, namelijk TIBER‑BE (Threat Intelligence 
Based Ethical Red Teaming Belgium). Dit programma 
vormt het Belgische onderdeel van een methodologie 
die ontwikkeld werd door het Eurosysteem en be-
oogt de cyberweerbaarheid van individuele FMI’s en 
financiële instellingen te verhogen aan de hand van 
gesofisticeerde tests, en tot belangrijke inzichten te 

komen met betrekking tot de cyberbeveiliging van 
de Belgische financiële sector in zijn geheel. De Bank 
stimuleert deze oefeningen vanuit haar rol als bewa-
ker van de financiële stabiliteit en deze tests staan 
bijgevolg los van haar bevoegdheden als prudentieel 
toezichthouder en overseer.

5.4 E-bankingfraude

In  2018 werd de nauwe samenwerking met on-
der meer Febelfin voortgezet om e‑bankingfraude in 
kaart te brengen en de consument te sensibiliseren. 
De duidelijk opwaartse trend die werd vastgesteld 
in  2017 voor wat betreft het aantal gevallen van e‑
bankingfraude en de hieruit voortvloeiende financiële 
verliezen, werd in de eerste helft van 2018 bevestigd.

Net zoals de voorbije jaren waren de opgetekende 
gevallen van e‑bankingfraude bij particulieren in 2018 
bijna uitsluitend het gevolg van fraudetechnieken 
waarbij cybercriminelen e‑bankinggebruikers mislei-
den om hun persoonlijke beveiligingscodes te verkrij-
gen (meestal na telefonisch contact of via een ma-
lafide website). De toename van het aantal gevallen 
van fraude in 2017 en 2018 is dan ook te wijten aan 
een stijging van het aantal aanvallen, en niet zozeer 
aan het gebruik van innovatieve fraudetechnieken. 
De Bank volgt in dit verband ook nauwlettend de ont-
wikkelingen met betrekking tot de risico’s verbonden 
aan de inwerkingtreding van de PSD2‑richtlijn.

De Bank heeft een 
raamwerk voor ethische 

hacking tot stand 
gebracht 
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6. Ontwikkelingen op het gebied  
van governance en opdracht van 
de revisoren tot medewerking  
aan het prudentieel toezicht

Deskundigheid van de verantwoordelijken 
voor de compliancefunctie

Het verslag van de High Level Expert Group (HLEG) 
van  2016 over de toekomst van de Belgische finan-
ciële sector bevatte een reeks aanbevelingen in ver-
band met de versterking van het deugdelijk bestuur 
(internal governance) in financiële instellingen. Dit 
had in  2017 reeds geleid tot wijzigingen in de ver-
schillende sectorale wetten, met name om de Bank in 
staat te stellen om aan de verantwoordelijken voor de 
compliancefunctie dezelfde vereisten inzake deskun-
digheid op te leggen als deze die reeds door de FSMA 
worden toegepast. Bijgevolg hebben de Bank en de 
FSMA in 2018 een gemeenschappelijke aanpak ont-
wikkeld om de vereisten van beide toezichthoudende 
autoriteiten inzake de beoordeling van de deskundig-
heid van de verantwoordelijken voor de compliance-
functie beter op elkaar af te stemmen. Deze vereisten 
werden neergelegd in een reglement van de Bank 1.

De voornaamste nieuwigheid bestaat erin dat de 
kandidaat‑verantwoordelijke voor de compliance-
functie moet slagen voor een examen dat wordt 
afgenomen bij een opleidingscentrum dat erkend is 
door de Bank en de FSMA. In dit verband hebben 

deze twee toezichthouders op 18  mei  2018 een 
gezamenlijke mededeling 2 gepubliceerd, waarin de 
modaliteiten zijn vastgelegd volgens dewelke de 
instellingen die examens willen organiseren, de er-
kenningsaanvraag aan beide toezichthoudende au-
toriteiten dienen te richten. De erkenningsaanvraag 
dient met name de nodige inlichtingen te bevatten 
om na te kunnen gaan of het examen voldoet aan 
alle erkenningsvoorwaarden (inhoud van de exa-
menvragen, samenstelling en werkwijze van de jury, 
praktische organisatie, enz.).

Voortaan dienen de verantwoordelijken voor de com-
pliancefunctie en andere personen belast met de com-
pliancefunctie ook deel te nemen aan een programma 
voor permanente opleiding bij een opleidingsinstelling 
die op advies van de Bank door de FSMA is erkend. 
In dit verband publiceerde de FSMA op 8 mei  2018 
een mededeling 3 waarin nader wordt ingegaan op 
de draagwijdte van deze verplichting tot permanente 
opleiding, in het bijzonder wat de frequentie en de 
inhoud van de opleidingen betreft.
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1 Reglement van de Bank van 6 februari 2018 betreffende 
de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de 
compliancefunctie, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 
15 april 2018 en in werking getreden op 1 juni 2018.

2 Mededeling NBB_2018_19 van 18 mei 2018 betreffende 
de aanvraag tot erkenning van examens met het oog op de 
uitoefening van de compliancefunctie.

3 Mededeling FSMA_2018_05 van 8 mei 2018 betreffende de 
permanente opleiding van de complianceofficers.
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Hernieuwing van de erkenning 
van de revisoren

Gelet op het maatschappelijk belang van financi-
ele instellingen en verzekeringsondernemingen mag 
de opdracht van commissaris enkel worden toever-
trouwd aan revisoren die daartoe erkend zijn door 
de Bank. De erkenning van een revisor door de Bank 
wordt verleend voor een periode van zes jaar, op 
grond van het erkenningsreglement van de Bank 
van 21  december  2012 1. Ten vroegste 6  maanden 
en uiterlijk 3 maanden voor de afloop van de vorige 
erkenning dient de erkende revisor uit eigen bewe-
ging een verzoek tot hernieuwing van de erkenning 
in te dienen voor een nieuwe periode van zes jaar. De 
eerste verzoeken tot hernieuwing zouden bij de Bank 
moeten worden ingediend in de loop van het eerste 
trimester van 2019.

In dit verband heeft de Bank op 21 september 2018 
een mededeling 2 gepubliceerd waarin toelichting 
wordt gegeven bij de vorm en de inhoud van het 
verzoek tot hernieuwing van de erkenning. Deze 
mededeling somt de inlichtingen op die een derge-
lijk dossier dient te bevatten, in het bijzonder met 
betrekking tot de opgedane ervaring met mandaten 
bij instellingen onder toezicht (beschrijving van de 
mandaten, beoordeling van de samenwerking met 
de Bank, plan van aanpak voor de toekomst). De 
bedoeling is om specifieke informatie te verkrijgen 
in aanvulling op het erkenningsdossier, die de Bank 
in staat moet stellen na te gaan of deze informatie 
overeenstemt met het dossier dat zij in de loop der 
jaren heeft opgebouwd, in het kader van een sys-
teem voor de jaarlijkse beoordeling van de kwaliteit 
van het functioneren van de revisor per mandaat 
uitgeoefend bij een onder toezicht staande instel-
ling. Krachtens het erkenningsreglement dient de 
Bank een eventuele beslissing tot weigering van de 
hernieuwing van een erkenning immers te motiveren 
in het licht van de verwachtingen inzake de vereiste 
bekwaamheid en toewijding bij de uitoefening van 
de opdracht.

Opvolging parlementaire aanbevelingen

Naar aanleiding van de aanbevelingen van de par-
lementaire commissies Optima 3 en Panama Papers 4 
heeft de Bank haar volle medewerking verleend aan 
diverse initiatieven op regelgevend vlak, onder andere 
inzake transacties met verbonden partijen en bijzon-
dere mechanismen.

Tevens werd de aanpassing van het wettelijk kader 
inzake transacties met verbonden partijen door het 
IMF aanbevolen in het kader van het FSAP van 2017 
(zie hoofdstuk A van het deel ‘Prudentiële regelge-
ving en prudentieel toezicht’), om te voldoen aan de 
kernbeginselen voor effectief bankentoezicht van het 
Bazels Comité (Core Principles for Effective Banking 
Supervision, Principle 20  - Transactions with related 
parties). De sectorale wetten bepalen nu al dat lenin-
gen, kredieten of borgstellingen dienen te worden 
gesloten tegen cliëntenvoorwaarden en aan het wet-
telijk bestuursorgaan en de toezichthouder dienen 
te worden gemeld 5. Om uitvoering te geven aan de 
aanbevelingen werd een wijziging van deze regeling 
voorbereid, die voorziet in een uitbreiding van zo-
wel het materieel toepassingsgebied (alle transacties 
met verbonden partijen) als het personeel toepas-
singsgebied (uitbreiding tot alle intragroepstransac-
ties, met inbegrip van transacties met dochter‑ en 
zusterondernemingen).

Om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van 
beide parlementaire commissies rond fiscale fraude 
(bijzondere mechanismen) werd een werkgroep op-
gericht bestaande uit vertegenwoordigers van het 
kabinet van Financiën, Thesaurie, de Bijzondere 
Belastinginspectie, de FSMA en de Bank.

Deze werkgroep heeft zich over drie onderwerpen 
gebogen :

¡¡ aanpassing van het wettelijk kader inzake bij-
zondere mechanismen, opdat deze mechanis-
men makkelijker aan het gerecht kunnen worden 
gemeld ;

¡¡ actualisatie van de lijsten van bijzondere mecha-
nismen, waarbij werd nagegaan welke mechanis-
men geschrapt kunnen worden uit de bestaande 

1 Reglement van de Bank van 21 december 2012 betreffende de 
erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen.

2 Mededeling NBB_2018_26 van 21 september 2018 betreffende 
de hernieuwing van de erkenning van revisoren.

3 Op 7 juli 2016 werd een parlementaire onderzoekscommissie 
in het leven geroepen, die op 28 juni 2017 een verslag heeft 
uitgebracht over het faillissement van Optima Bank : zie in dit 
verband ‘Parlementair onderzoek belast met het onderzoek 
over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en 
de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en 
haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds’, 
Parl. St. Kamer, 2016‑2017, Doc. 54 1938 / 007.

4 Op 21 april 2016 werd een bijzondere commissie ‘Internationale 
fiscale fraude / Panama Papers’ opgericht, die op 31 oktober 2017 
haar verslag heeft uitgebracht : zie ‘De Panama Papers en de 
internationale fiscale fraude’, Parl. St. Kamer, 2016‑2017, Doc. 
54 2749 / 001.

5 Zie artikel 72 van de bankwet en artikel 93 van de Solvabiliteit 
II‑wet.
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circulaires 1, welke mechanismen eventueel anders 
moeten worden geformuleerd en welke dienen te 
worden toegevoegd ; en

¡¡ sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met 
de Bijzondere Belastinginspectie waardoor aan de 
Bank en de FSMA nuttige gegevens kunnen wor-
den overgemaakt in het kader van het toezicht op 
een financiële instelling.

Geschiktheid van bestuurders en 
andere personen met sleutelfuncties

De prudentiële wetgeving schrijft voor dat bestuur-
ders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken 
voor onafhankelijke controlefuncties en effectieve lei-
ders bij financiële instellingen over de voor hun functie 
vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaar-
heid dienen te beschikken. De geschiktheidsbeoorde-
ling van deze personen wordt vaak omschreven als de 
beoordeling van hun fit & proper-karakter.

In de nasleep van de financiële crisis staat het onder-
werp ’geschiktheid’ reeds een aantal jaren hoog op 
de agenda, wat leidde tot de publicatie van een reeks 
nieuwe regels, richtsnoeren en aanbevelingen op in-
ternationaal, Europees en nationaal niveau.

Zo publiceerden de EBA en de ESMA op 26 septem-
ber  2017 gemeenschappelijke richtsnoeren voor het 
beoordelen van de geschiktheid van leden van het 
leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleu-
telfunctie 2. Ook de ECB bracht onlangs haar SSM‑gids 
uit voor de beoordeling van de deskundigheid en de 
betrouwbaarheid 3. In de verzekeringssector reiken 
de EIOPA‑richtsnoeren voor het governancesysteem 4 
op hun beurt een beleidskader aan voor zowel de 
individuele als collectieve geschiktheid van leiders en 
verantwoordelijken voor onafhankelijke controlefunc-
ties bij verzekeringsondernemingen.

Rekening houdend met het toenemend aantal regels 
en richtsnoeren over dit onderwerp, drongen een actu-
alisatie en een zekere vorm van codificatie zich op, ten-
einde een goed overzicht van het toepasselijke kader 
te behouden. Bijgevolg publiceerde de Bank op 18 sep-
tember  2018 een nieuwe fit & proper-circulaire 5, die 
tot doel had een fit & proper-handboek in het leven te 
roepen en de voornoemde richtsnoeren van de EBA en 
EIOPA om te zetten in het Belgische prudentiële kader.

Het fit & proper‑handboek strekt ertoe een overzicht te 
geven van alle ter zake toepasselijke regelgevende en 

1 Het gaat meer bepaald om twee circulaires van 
18 december 1997, namelijk circulaire D1 97 / 9 aan 
de kredietinstellingen en circulaire D4 97 / 4 aan de 
beleggingsondernemingen, en mededeling nr. D. 207 van 
30 november 2001 aan de verzekeringsondernemingen.

2 Richtsnoeren EBA / GL / 2017 / 12 van 26 september 2017 
voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het 
leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie. 
Deze richtsnoeren vervangen met ingang van 30 juni 2018 de 
richtsnoeren EBA GL 2012 / 06 van 22 november 2012.

3 SSM‑gids voor de beoordeling van de deskundigheid en 
betrouwbaarheid, mei 2018.

4 EIOPA‑richtsnoeren voor het governancesysteem van 
14 september 2015, in het bijzonder richtsnoeren 11 tot 14.

5 Circulaire NBB_2018_25 van 18 september 2018 betreffende 
de geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité, 
verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en 
effectieve leiders van financiële instellingen.

6 Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het 
reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018 
betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de 
compliancefunctie.

beleidsdocumenten en deze waar nuttig verder toe te 
lichten. Daarnaast bevat het handboek ook toelichting 
bij thema’s die niet als zodanig worden behandeld in 
specifieke beleidsdocu-
menten. Het handboek 
combineert een cross-
sectorale aanpak met 
sectorspecifieke tekst 
en verwijzingen : daar 
waar het handboek en 
de er in vervatte ba-
sisprincipes betrekking 
hebben op alle finan-
ciële instellingen onder 
toezicht van de Bank, 
worden de relevante wetteksten en beleidsdocumen-
ten vermeld die van toepassing zijn op de verschillende 
soorten financiële instellingen.

Inhoudelijk bouwt het handboek voort op de richtsnoe-
ren uit de fit & proper‑circulaire van 2013, die met de 
invoering van het handboek werd opgeheven. Voorts 
werden een aantal onderwerpen verder uitgewerkt 
of op het voorplan gebracht. Zo werd de primaire 
verantwoordelijkheid van de instellingen bij de ge-
schiktheidsbeoordeling verder benadrukt, en werden 
de hoofstukken betreffende de collectieve geschikt-
heid, het voortdurend karakter van de geschiktheid 
(en, in voorkomend geval, de herbeoordeling van de 
betrokken persoon), alsook de tijd die besteed moet 
worden aan de uitoefening van de bestuursfunctie 
nader uitgewerkt. Het handboek belicht tevens een 
aantal nieuwigheden op het vlak van deskundigheid, 
waaronder het reglement van de Bank betreffende 
de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de 
compliancefunctie 6 (zie hoger). Wat de professionele 

Het onderwerp 
"geschiktheid"  
(fit & proper) staat  
reeds een aantal jaren 
hoog op de agenda,  
zowel op nationaal als  
op internationaal niveau
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betrouwbaarheid betreft, vermeldt het handboek nu 
tevens uitdrukkelijk dat het vertonen van een gebrek 
aan transparantie ten aanzien van de toezichthouder, 
alsook inbreuken op de wetgeving ter voorkoming van 
het witwassen van geld, de consumentenwetgeving en 
de fiscale wetgeving, elementen zijn die in aanmerking 
worden genomen bij de beoordeling van de geschikt-
heid van de betrokken persoon.

Specifiek voor de banksector worden in het hand-
boek een aantal bijzonderheden verbonden aan de 
EBA‑richtsnoeren en het SSM‑toezicht belicht. Zo zijn 
in het handboek de vereisten inzake het aantal jaar 
relevante beroepservaring voor bestuurders van be-
langrijke instellingen onder ECB‑toezicht afgestemd 
op de drempelniveaus bepaald in de SSM‑gids. Voorts 
worden voor de geschiktheidsbeslissingen die onder 
de bevoegdheid van de ECB ressorteren, ook iets 
ruimere streeftermijnen naar voren geschoven, die 
aansluiten bij de huidige praktijk. Ten slotte wordt in 
het hoofdstuk betreffende de onafhankelijkheid van 
bestuurders en het beheer van belangenconflicten 
verduidelijkt hoe de bepalingen van de bankwet over 
dit onderwerp zich verhouden tot het bepaalde in de 
EBA‑richtsnoeren.

Voor de verzekerings‑ en herverzekeringssector 
werden de normen inzake deskundigheid en be-
trouwbaarheid van  2013  grotendeels gehandhaafd 
in het handboek. Er werd echter een reeks elemen-
ten toegevoegd, met name met betrekking tot de 
Solvency II‑regeling : (i) de verplichting om een fit & 
proper‑beleid te ontwikkelen, (ii) de verduidelijking 
van de theoretische basiskennis die verwacht wordt 
op het gebied van verzekeringen en herverzeke-
ringen, (iii) de vaststelling van specifieke normen 
voor de deskundigheid die verwacht wordt van de 
verantwoordelijken voor de onafhankelijke contro-
lefuncties, (iv) de vaststelling van normen inzake 
deskundigheid die moeten worden nageleefd door 
de ‘verbindingspersoon’ die binnen de onderneming 
moet worden aangesteld in geval van uitbesteding 
van een onafhankelijke controlefunctie, en (v) de 
aanbeveling om in financiële conglomeraten waar 
significante zakelijke relaties tussen de bank en de 
verzekeringsonderneming worden aangeknoopt, een 
onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter 
van het Wetboek van Vennootschappen in de raad 
van bestuur van de verzekeringsonderneming te heb-
ben die geen deel uitmaakt van de raad van bestuur 
van de bank en de moederentiteit. Daarnaast werden 
ook de regels herzien die de Bank in het kader van 

haar geschiktheidsbeoordeling volgt (fit & proper-
interview, modalisering van de beslissingen van de 
Bank, enz.).

Aangezien het handboek in beginsel een levend 
document vormt dat eveneens online wordt gepu-
bliceerd, zal het geregeld worden aangepast aan de 
nieuwe ontwikkelingen ter zake, zodat de instellin-
gen ook in de toekomst blijvend zullen beschikken 
over een actueel overzicht van het prudentiële kader 
in dit domein.

7. Brexit

Na het referendum over de Britse uittreding uit de EU 
startte het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017 de 
procedure beschreven in artikel 50  van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie, om zich uit de Unie 
terug te trekken, en derhalve een ’derde land’ te 
worden. Tenzij in een specifiek akkoord een andere 
datum wordt vastgesteld, zal het gehele regelgevings-
kader van de EU niet langer van toepassing zijn op het 
Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019. De financiële 
instellingen dreigen met name de Europese paspoorten 
te verliezen waarmee ze tot dusver hun diensten vrij 
konden aanbieden op elkaars grondgebied.

Sinds mei 2017 onderhandelen de EU en het Verenigd 
Koninkrijk over een scheidingsakkoord om ernstige 
gevolgen van een wanordelijke brexit (’hard brexit’) 
te vermijden. Dit scenario zorgt voor grote juridische 
onzekerheid over de bestaande zakelijke relaties en 
zou kunnen leiden tot een plotselinge onderbreking 
van de dienstverlening, wat een aanzienlijke weerslag 
zou hebben op de economische bedrijvigheid. Beide 
partijen hebben zich ertoe verbonden tot een akkoord 
te komen, maar ernstige meningsverschillen in de 
twee kampen zouden kunnen verhinderen dat een 
akkoord wordt gesloten. Indien een akkoord effectief 
wordt bekrachtigd, zou het een overgangsperiode tot 
31 december 2020 kunnen bevatten.

Gelet op de voormelde onzekerheden heeft de 
Europese Commissie alle betrokken partijen eraan 
herinnerd dat het van belang is zich voor te bereiden 
op een ’hard brexit’‑scenario dat in maart 2019 werke-
lijkheid zou kunnen worden. Tegen deze achtergrond 
brachten de Europese toezichthoudende autoriteiten 
en de ECB adviezen uit en verduidelijkten ze aan de 
financiële sector wat hun verwachtingen zijn. De Bank 
wees de Belgische financiële instellingen meermaals 
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op de risico’s van een ’hard brexit’‑scenario, verwij-
zend naar de door de EBA gepubliceerde opinies en 
aan de hand van enquêtes bij de sector en prudentiële 
acties ten aanzien van de betrokken instellingen.

Om de continuïteit van hun activiteiten te waarbor-
gen, is het mogelijk dat de financiële instellingen 
een nieuwe vergunning moeten aanvragen bij de be-
voegde nationale autoriteiten, bepaalde clausules van 
hun overeenkomsten dienen te wijzigen of bepaalde 
activiteiten moeten overdragen.

De Bank stelt vast dat de blootstellingen van de 
Belgische financiële sector aan Britse tegenpartijen al-
gemeen genomen relatief beperkt zijn. Eind juni 2018 
bedroegen deze blootstellingen € 39  miljard voor de 
Belgische banken, of 4 % van hun totale activa, en 
€ 6 miljard voor de Belgische verzekeringsondernemin-
gen, wat overeenkomt met 2 % van hun beleggingen.

De mogelijke impact van een ’hard brexit’ is echter 
niet beperkt tot de rechtstreekse blootstellingen en is 
afhankelijk van zowel de aard van de activiteiten van 
de onderneming als van het vereiste niveau van paraat-
heid, dat verschilt van de ene instelling tot de andere.

Zelfs wanneer ze niet rechtstreeks diensten verlenen aan 
Britse cliënten, dreigen vele instellingen toch te worden 
getroffen, door de overeenkomsten die ze hebben ge-
sloten met Britse tegenpartijen. Er bestaat bijvoorbeeld 
juridische onzekerheid over de mogelijkheid om wijzigin-
gen aan te brengen of bepaalde opties uit te oefenen in 
het kader van bestaande OTC‑derivatencontracten die 
niet worden verwerkt 
door een verrekenka-
mer (central counter-
party – CCP). Om dit 
risico te verminderen, 
moeten de instellin-
gen nagaan in welke 
gevallen toestemming 
moet worden verkre-
gen van de bevoegde 
nationale autoritei-
ten (respectievelijk de 
FSMA in België en 
de Financial Conduct 
Authority in het Verenigd Koninkrijk). Voorts is het 
mogelijk dat obligaties die worden uitgegeven door 
Belgische banken maar die onder Brits recht vallen, 
niet meer in aanmerking zullen komen voor interne 

Hoewel de rechtstreekse 
blootstellingen van de 
Belgische financiële 
sector relatief beperkt 
zijn, is verhoogde 
waakzaamheid vereist 
voor de uitdagingen die 
met name verbonden zijn 
aan een ’hard brexit’
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versterking (bail-in), waardoor bepaalde wijzigingen 
zouden moeten worden aangebracht in de clausules 
van de uitgifteovereenkomsten.

Britse CCP’s spelen een cruciale rol in de Europese 
financiële markt. Deze instellingen zijn immers verant-
woordelijk voor de clearing van meer dan 90 % van 
de transacties in rentederivaten in Europa. Momenteel 
zijn de Britse CCP’s onderworpen aan de Europese 
verordening betreffende OTC‑derivaten (European 
Market Infrastructure Regulation – EMIR). Zij dreigen 
hun vergunning voor de clearing van deze producten 
in Europa te verliezen. Een omvangrijke en plotselinge 
onderbreking van de clearingdiensten van de Britse 
CCP’s zou kunnen leiden tot aanzienlijke instabiliteit 
op de financiële markten. Teneinde de Europese fi-
nanciële instellingen minder afhankelijk te maken van 
de Britse CCP’s, moedigen de Europese autoriteiten 
hen aan toenadering te zoeken tot CCP’s die zijn 
gevestigd in andere landen van de Europese Unie 
dan het Verenigd Koninkrijk. Om te vermijden dat 
de lopende activiteiten ernstig worden verstoord, zal 
de Commissie echter de vergunningen van de Britse 
CCP’s tijdelijk verlengen. Met het oog op een beter 
kader voor de activiteiten van de systeemrelevante 
CCP’s die zijn gevestigd in derde landen, waaron-
der het Verenigd Koninkrijk na de brexit, beoogt de 
Europese Commissie om in het kader van de aanpas-
sing van de EMIR‑verordening meer bevoegdheden 
voor het toezicht op deze entiteiten toe te kennen 
aan de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten.

Een aantal Belgische banken verstrekken bankdien-
sten aan het Verenigd Koninkrijk. De Bank heeft 
hen verzocht contact op te nemen met de Britse 
autoriteiten om de continuïteit van deze diensten te 
verzekeren. Daarnaast dienen zij hun cliënten tijdig te 
informeren, met name wanneer deze diensten wor-
den gewijzigd of stopgezet.

Evenzo moeten bepaalde Belgische verzekeringson-
dernemingen een bijkantoor of dochteronderneming 
oprichten in het Verenigd Koninkrijk om de continuï-
teit van hun verplichtingen jegens hun Britse cliënten 
te waarborgen. Een dergelijke entiteit kan slechts 

worden opgericht mits de Britse autoriteiten hiervoor 
een vergunning verlenen en de Bank hiertegen geen 
bezwaar maakt.

Na de brexit komt het recht van de Britse verzeke-
ringsondernemingen om bescherming te bieden aan 
cliënten in de Europese Economische Ruimte (EER) in 
het gedrang. Tegen deze achtergrond zijn verschillen-
de Britse verzekeringsondernemingen reeds begon-
nen dochterondernemingen op te richten in België. 
Door zich in België te vestigen, zullen ze hun activi-
teiten ook kunnen uitoefenen in de andere landen 
van de Europese Economische Ruimte, hetzij in het 
kader van het vrij verrichten van diensten, hetzij via 
bijkantoren. Voorts moeten de verzekeringsonderne-
mingen erop toezien dat ze schadevergoedingen kun-
nen blijven uitkeren voor de door cliënten uit de EU 
aangegane bestaande verzekeringsovereenkomsten. 
Vele ondernemingen hebben reeds stappen genomen 
om hun overeenkomsten over te dragen aan een in 
de EU gevestigde entiteit. Deze procedure vergt tijd 
omdat hiervoor goedkeuring moet worden verkregen 
van zowel de nationale prudentiële toezichthouders 
in de EU en het Verenigd Koninkrijk als van het Britse 
Hof van Justitie.

Hetzelfde geldt voor de Britse betalingsinstellingen, 
instellingen voor elektronisch geld en beleggingson-
dernemingen, die het paspoort zullen verliezen dat 
nodig is om hun activiteiten voort te zetten bij hun 
cliënten in de EU. Een reeks instellingen hebben 
vergunningsdossiers ingediend bij de Bank of zijn 
voornemens dit te doen om de continuïteit van hun 
diensten in België / in de EU te verzekeren.

De teams van de Bank die belast zijn met prudentieel 
toezicht zijn meermaals in dialoog getreden met de 
Belgische financiële instellingen. Deze blijken goede 
vorderingen te hebben gemaakt met de identificatie 
van de risico’s van en de voorbereiding op de moge-
lijke gevolgen van een ’hard brexit’. De Bank voert 
ook besprekingen met instellingen die hun structuur 
willen wijzigen of een bijkantoor of dochteronder-
neming willen vestigen in België om diensten aan te 
bieden aan cliënten in de EU.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Derivaat
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