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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 
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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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