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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).
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