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 betrekking 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 kapitaalmarktenunie. 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 eenheden 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 toegenomen met 1 eenheid (4 nieuwe vergunningen en
3 schrappingen).
Deze bewegingen lijken een aantal onderliggende
tendensen te bevestigen. Vooreerst vindt er sinds enkele jaren een gestage consolidatie plaats in het segment van de Belgische banken die een relatief klassiek bedrijfsmodel hanteren (retail- en kmo-cliënteel

dat bediend wordt via een hybride distributienetwerk, 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 distributieDe consolidatie wordt
kanalen beter af te
stemmen op de digigedreven door de nood
tale toekomst. In dit
aan kostenefficiëntie en
verband dient te worde wil om de bestaande
den opgemerkt dat er
momenteel een aandistributiekanalen beter
tal vergunningsaanaf te stemmen op de
vragen in behandedigitale toekomst
ling zijn voor nieuwe
banken die een quasi
exclusief digitaal dienstenaanbod willen aanbieden,
dat zowel gericht is op niches zoals private banking, als op een breder publiek, voor de klassieke
bankverrichtingen.
Anderzijds, wat de bijkantoren betreft, kan worden
waargenomen dat een aantal banken hun inplanting
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in de Europese Unie en in het eurogebied aan het herbekijken 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 verwachten dat de voltooiing van de bankenunie gepaard zal gaan met een grondiger herschikking van
het bankenlandschap in het eurogebied en in België,
wat wellicht tot een toename zal leiden van het aantal 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 uitgeoefend 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 bijgestaan 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 mogelijkheid behoudt om het rechtstreeks toezicht op
die instellingen over te nemen wanneer dat gerechtvaardigd is voor de consistente toepassing van haar
toezichtsnormen.

Tabel 20
Verloop van het aantal onder toezicht staande
instellingen
(eindeperiodegegevens)

2017

2018

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

Kredietinstellingen

Beleggingsondernemingen

32

32

Naar Belgisch recht

19

17

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

11

14

2

1

Financiële holdings

Bron : NBB.
1 Gespecialiseerde dochters van kredietinstellingen en
kredietinstellingen die aangesloten zijn bij een centrale
instelling waarmee zij een federatie vormen.

Wat de SI’s betreft, neemt de Bank deel aan 15 gemeenschappelijke toezichtsteams onder de leiding
van de ECB (Joint Supervisory Teams – JST’s), die toezicht uitoefenen op belangrijke Belgische instellingen,
namelijk zowel Belgische banken met een Belgische
moederonderneming, als in België gevestigde dochterondernemingen van niet-Belgische moederondernemingen 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 instellingen worden meegeteld.
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Tabel 21
Opsplitsing van de Belgische banken volgens de classificatiecriteria van het SSM
Belangrijke instellingen (SI’s)

Met een Belgische moederonderneming

Minder belangrijke instellingen (LSI’s)

Anbang Groep – Bank Nagelmackers

Argenta

Byblos Bank Europe

AXA Bank Belgium

CPH

Belfius

Crelan Groep (Crelan, Europabank)

Degroof Petercam

Datex Groep – CKV

Dexia (financiële holding)

Dierickx-Leys

KBC Groep – KBC Bank, CBC

ENI

Met een niet‑Belgische moederonderneming
die ressorteert onder het SSM

Euroclear

BNP Paribas Fortis, bpost bank

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

CMNE Groep – Beobank, Banque Transatlantique Belgium

Shizuoka Bank

ING Belgium

United Taiwan Bank

Banca Monte Paschi Belgio

Van de Put & C°

MeDirect Bank

vdk 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

Bron : NBB.

KADER 11

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

u

NBB Verslag 2018 ¡ Banken en beursvennootschappen

239

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

240

Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht ¡ NBB Verslag 2018

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) 5
 0 % 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) 3
 0 % 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
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welomschreven opdracht, evenals het toezicht op de modellen die banken gebruiken om onder meer
hun eigenvermogensvereisten te berekenen ;
(c) 2
 0 % 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.

1.2 De deliverables (eindproducten)
van het microprudentieel toezicht
Het microprudentieel toezicht wordt uitgeoefend door
verschillende teams van medewerkers. Sommige medewerkers analyseren en beoordelen de financiële positie van een bepaalde
instelling en de risico’s
Het microprudentieel waaraan zij is bloottoezicht wordt uitge gesteld (permanent
oefend door verschillende toezicht of off-site
toezicht). Andere memultidisciplinaire teams dewerkers voeren op
van medewerkers die basis van een specifiebetrokken zijn bij het ke opdracht controles
permanent toezicht, de ter plaatse uit bij een
instelling, met toepasinspecties ter plaatse en sing van de auditmede monitoring van de thodologie (on-site
interne modellen toezicht). Ten slotte
zijn er teams die zijn
belast met de monitoring en de validatie van de kwantitatieve interne
modellen waarmee sommige instellingen hun eigenvermogensvereisten berekenen.
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Dit toezicht kan alleen zijn vooropgestelde doelstellingen en resultaten bereiken wanneer al deze analyses, onderzoeken en monitoring ook resulteren in
eindproducten (deliverables) die leiden tot operationele 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 doelstellingen en resultaten bereiken wanneer al deze analyses,
onderzoeken en monitoring ook resulteren in eindproducten (deliverables) die leiden tot operationele
toezichtbeslissingen en -acties ten aanzien van de
instelling. Hierna worden de activiteiten van de verschillende betrokken functies nader toegelicht.
Permanent toezicht (off-site) – Kapitaalbeslissing
De analyses en onderzoeken van de financiële positie en de risico’s van een bank leiden in principe
jaarlijks tot een SREP-besluit (Supervisory Review
and Evaluation Process – Procedure van prudentiële toetsing en evaluatie). Bij deze procedure wordt
uitgegaan van een gemeenschappelijke methodiek
en een gemeenschappelijk besluitvormingsproces
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die onderlinge vergelijkingen en horizontale analyses
mogelijk maken. Het geharmoniseerd SREP-proces
waarborgt dat alle instellingen die zich in een vergelijkbare 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 verbetering van haar situatie (financiële positie, organisatie
en governance). Zo bevatten de toezichtsbesluiten
niet alleen de aanvullende kapitaalvereisten bovenop
de minimumvereisten, maar ook aanvullende maatregelen die zijn toegespitst op specifieke zwakke
punten van de betrokken instelling.
De besluiten zijn gebaseerd op een combinatie van
kwantitatieve en kwalitatieve elementen die afkomstig zijn van een algemene beoordeling van de levensvatbaarheid en van het kapitaal en de liquiditeit
van de instellingen. De SREP-besluiten kunnen naast
aanvullende kapitaal- en liquiditeitsverplichtingen
ook kwalitatieve toezichtsmaatregelen bevatten zoals het opleggen van voorwaarden of beperkingen
aan de activiteiten, het versterken van de internecontroleomgeving, de verplichting om de risico’s
te verminderen, de beperking van of voorafgaande 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 toegelicht 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 internecontrolesystemen, de bedrijfsmodellen en de governance van de geïnspecteerde juridische entiteiten.
Ze worden uitgevoerd in de lokalen van de geïnspecteerde 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 verantwoordelijkheid 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 wijken, volgt het inspectieproces verschillende stappen
die worden vastgelegd en toegelicht in de door de
inspecteurs gebruikte handboeken :
¡¡in de voorbereidingsfase wordt de beschikbaarheid van de betrokken partijen bevestigd, wordt
de geïnspecteerde entiteit in kennis gesteld van
het begin van de inspectie en wordt een inspectiememorandum opgesteld waarin de motivering, de perimeter en de doelstellingen van
de inspectie worden beschreven. Vóór de kickoffmeeting 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 onderzoeksfase 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 verscheidenheid aan inspectietechnieken : waarneming,
verificatie en analyse van informatie, gerichte
gesprekken, lijncontrole, steekproefneming / deelwaarneming / onderzoek per geval, bevestiging
van gegevens, enz. ;
¡¡in de rapporteringsfase worden de inspectiebevindingen geformaliseerd in een inspectieverslag met
conclusies, een lijst van bevindingen of aanbevelingen en de hoofdtekst van het verslag. Ook kunnen bijlagen aan het verslag worden toegevoegd.
Er zij opgemerkt dat :
de bevindingen of aanbevelingen worden gecategoriseerd volgens hun daadwerkelijke of
mogelijke impact op de financiële situatie, het
kapitaal, de interne governance, de risicobeheersing en het risicobeheer van de geïnspecteerde juridische entiteit. Het door de geïnspecteerde 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 dagen voordat een afsluitende vergadering wordt
gehouden waarin het inspectieteam de resultaten van de inspectie voorstelt ;
gelet op de tijdens de afsluitende vergadering
ontvangen commentaar 1, het ontwerpverslag
wordt afgerond door de missieleider en verzonden naar de geïnspecteerde juridische entiteit.
Op basis van de inspectieverslagen worden aanbevelingen 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 maatregelen volledig in overeenstemming zijn met het
follow-upverzoek, of kan aanvullende informatie worden 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 governance, bedrijfsmodellen en de voornaamste risico’s die aanwezig waren in de geïnspecteerde instellingen : 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 categorieën van geïnspecteerde instellingen.

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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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 reglementaire 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 gebaseerd 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 wetgeving 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-kapitaalmodellen die worden gebruikt door de banken in het kader
van pijler 2.
De inspecties met betrekking tot de interne modellen 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 vereenvoudigingen 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 geformuleerd 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
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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 maakten 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 geloofwaardigheid 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.

Afgezien van deze opdrachten die werden verricht
in het kader van de TRIM, waren de werkzaamheden toegespitst op de analyse van modellen voor
kredietrisico, waaronder ‘pre-application’-werkzaamheden 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).

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 gebruikt voor de berekening van het kredietrisico van
de portefeuilles die in het verleden een gering aantal
falingen bevatten (grote ondernemingen, financiële
instellingen, gespecialiseerde financiering).
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KADER 12

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 renteinkomen 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.
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.
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
Projecties in een scenario met een rentestijging
van 200 basispunten
Projecties in een scenario met een rentedaling
van 200 basispunten
 	
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.

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.
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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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.

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.
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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.

Financieringsbronnen voor de Belgische banken
(in € miljard)
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Bron : NBB.

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.
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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.

Verloop van de LCR- en NSFR-ratio’s van de Belgische banken
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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 ;
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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.

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 gelanceerd om het aanhoudend hoge niveau van probleemleningen in bepaalde Europese landen aan te
pakken en om een nieuwe opeenstapeling van dergelijke 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 instellingen in staat stellen zich opnieuw toe te leggen
op hun belangrijkste opdracht, namelijk kredietverlening 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

van 2017, ter verduidelijking van de prudentiële
verwachtingen omtrent de prudentiële voorzieningen voor probleemleningen. In de leidraad van 2017
werd de kredietinstellingen gevraagd geHet SSM en de
loofwaardige strategieën op te stellen om
Europese Commissie
hun portefeuille achhebben nieuwe
terstallige kredieten
initiatieven genomen
aan te pakken door
vast te leggen welke
om het aanhoudend
kwantitatieve
doelhoge niveau van
stellingen
moeten
probleemleningen in
worden bereikt per
portefeuille en welke
bepaalde landen aan
maatregelen ten uitte pakken
voer moeten worden
gelegd op organisatorisch 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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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 tegenstelling 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 voorzieningen. Deze verplichting, die op alle kredietinstellingen gelijk van toepassing is, geldt bovendien alleen
voor de nieuwe leningen die door hen worden verstrekt. 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 effectievere 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
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Verloop van het aantal probleemleningen van de
belangrijke kredietinstellingen in het eurogebied
8

1 200

7

1 000

6
800

5
4

600

3

400

2
200

1

K2 2018

K1 2018

K4 2017

K3 2017

K2 2017

K1 2017

K4 2016

K3 2016

0
K2 2016

0
K1 2016

Dit addendum werd aangevuld door de aankondiging van het SSM in juli 2018 van verdere stappen
bij haar prudentiële behandeling van bestaande probleemleningen. Het SSM beoogt een geloofwaardige vermindering van de bestaande probleemleningen 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 financiële kenmerken, waarbij vergelijkbare banken
consistent worden behandeld.

Grafiek  101
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door een vooraf vastgestelde doelstelling voor geleidelijke 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 afwijkt van deze doelstelling.
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Bron : ECB.

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 rechtstreeks toezicht van het SSM staan (SI’s), onderworpen aan een nieuw SREP 1 op basis van de methodologie die in 2015 werd ontwikkeld en van de
aanpassingen die erin werden aangebracht in 2016.
Daarnaast werd in 2018 een volledige geharmoniseerde stresstestoefening uitgevoerd (zie Kader 13)
met inachtneming van de situatie van de kredietinstellingen eind 2017. Het SSM heeft met de resultaten van deze oefening rekening gehouden in zijn
SREP-besluiten in het kader van de vaststelling van

1 Jaarlijkse risicobeoordeling en kwantificering van het benodigd
kapitaal en de benodigde liquiditeit (Supervisory Review and
Evaluation Process – SREP).
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Grafiek  102
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een aanvullende doelstelling, Pillar 2 guidance 1 genoemd, 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 aangebracht 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 herziening van haar richtsnoeren inzake gemeenschappelijke 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 veranderingen 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 langer kunnen worden gecompenseerd door de kapitaalbuffers voor systeemrisico. Deze laatste dekken

immers macro-economische risico’s en geen microeconomische 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 kapitaalvereiste 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 verwachtingen over de kwaliteit van het intern proces voor
de beoordeling van de toereikendheid van het kapitaal (ICAAP) en van de liquiditeit (ILAAP). Deze gidsen, die sedert 1 januari 2019 worden gebruikt om

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 toekomstgerichte wijze beoordelen, zodat alle materiële 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 methodologie 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

Grafiek  103
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In 2018 bedroeg het gemiddelde niveau van de pijler 2-vereisten voor de SI’s 2,1 % van de risicogewogen activa, tegenover 2,0 % in 2017. De drempelwaarde voor de CET 1-ratio (maximum distributable
amount trigger, MDA trigger) vanaf dewelke automatisch prudentiële maatregelen worden geactiveerd, is
verder verhoogd als gevolg van de voortzetting van de
geleidelijke toepassing van de kapitaalconserveringsen 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 banken nam toe van 11,11 % tot 11,61 %, een ietwat
kleinere stijging dan die van de MDA trigger, als gevolg 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 SREPoefening uit volgens een methodologie die was afgestemd op de geharmoniseerde methodiek die in 2018
tot stand kwam binnen het SSM.

1,03

1,03
1,88

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 risiconiveau, de bedrijfsmodellen, de kwaliteit van de
organisatie en de governance.

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 gevallen 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.

KADER 13

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 (20182020). 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.
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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 CET1ratio 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.

u
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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.

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 versterking van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie.
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 geactualiseerd inzake governance.

3.1 Internationale regelgeving
3.1.1 Versterking van de bankenunie
en van de kapitaalmarktenunie
De voltooiing van de bankenunie en de voortzetting 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
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de vermindering van de bancaire risico’s, dankzij de
vorderingen die gemaakt werden bij de onderhandelingen 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
De vermindering van voorzieningen voor
de bancaire risico’s deze leningen. Deze
is een voorwaarde vermindering van de
bancaire risico’s (risk
om andere Europese reduction) is een voorakkoorden te kunnen waarde om andere
sluiten over de Europese akkoorden
te kunnen sluiten over
verdeling van de de verdeling van de
lasten tussen lidstaten lasten tussen lidstaten
wanneer deze risico’s wanneer deze risico’s
zich effectief voordoen zich effectief materialiseren (risk sharing).
Om deze lastenverdeling mogelijk te maken, moet de derde pijler van de
bankenunie, namelijk het Europees depositogarantiestelsel (European deposit insurance scheme – EDIS)
worden ingevoerd en moet het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsfonds (GAF) voldoende gefinancierd worden. Naast de voltooiing van de bankenunie werden
in 2018 tevens verdere stappen gezet voor de oprichting van de kapitaalmarktenunie, die tot doel heeft
diepere en meer geïntegreerde kapitaalmarkten tot
stand te brengen in de Europese Unie. De werkzaamheden met betrekking tot het invoeren van specifieke
prudentiële regelgeving voor Europese beleggingsondernemingen en voor verschillende types effectiseringsinstrumenten vormen daar de belangrijkste
onderdelen van.
De volgende paragrafen gaan nader in op deze thema’s. Kader 14 omschrijft in deze context de vooruitgang 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 belangrijke 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
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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 invoering van de onderlinge verdeling van de risico’s
tussen de lidstaten en in de opbouw van EDIS in
drie automatische fasen (herverzekering, medeverzekering, volledige verzekering), tegen 2024. De besprekingen 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 bankfaillissementen 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 (binnen 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 probleemleningen 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 pijler 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 akkoord over een referentiekader voor de activering
van een gemeenschappelijk vangnet voor het SRF.
Dit gemeenschappelijk vangnet wordt gefinancierd
door het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dit mechanisme verstrekt een hernieuwbare kredietlijn aan
het SRF, waarvan de omvang tijdens de overgangsperiode 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 overgangsperiode worden ingevoerd, of zelfs eerder, afhankelijk 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 eerste plaats voor kredietinstellingen is ontworpen en
dus minder is aangepast aan de specifieke activiteiten en risico’s van deze sector. Daarom heeft de
Europese Commissie in het kader van de kapitaalmarktenunie voorgesteld het prudentieel kader voor
beleggingsondernemingen te herzien. Dit voorstel
onderwerpt alleen de grote, systeemrelevante beleggingsondernemingen aan de bancaire regelgeving (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 prudentieel kader voor dat zowel eenvoudiger als evenrediger 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 benadering die specifiek gericht is op de diensten en
bedrijfspraktijken waarvan het meest te verwachten
valt dat ze risico’s genereren voor de beleggingsonderneming, 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 beleggingsondernemingen 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 regelgeving 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) effectiseringen 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 richtsnoeren 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 verwachting zal in 2019 een definitief akkoord worden
bereikt. Het hoofddoel van de richtlijn is minimumnormen in te voeren en de ontwikkeling van markten 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 effectiseringstransacties 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 schuldbewijzen 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 rechtstreekse 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 risico’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 problemen 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 gevreesd wordt dat er in crisistijden geen kopers gevonden 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 verdieping van de kapitaalmarktenunie.

KADER 14

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
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(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 MRELvereisten 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.

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 IIIhervormingen en op de maatregelen die moeten
worden genomen met betrekking tot de mogelijkheden voor reglementaire arbitrage. De implementatiewerkzaamheden behelzen onder meer de
organisatie van regelmatige kwantitatieve studies
over de impact van de invoering van de nieuwe
standaarden. Kader 15 omschrijft bondig de resultaten van de eerste impactstudie, die rekening heeft
gehouden met het definitieve Bazel III-akkoord. Wat
de mogelijkheden voor reglementaire arbitrage betreft, 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 hefboomratio’s die gerapporteerd dienen te worden door
de onder toezicht staande instellingen, op die data
tijdelijk worden verhoogd. Met name de bezorgdheid over de toegenomen volatiliteit in verschillende
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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 bereikt over het verder afstemmen van sommige aspecten van de minimale kapitaalvereisten voor marktrisico. 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 regelgeving. 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.

KADER 15

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-, Centraalen Zuid-Amerikaanse leden) en rest van de wereld (Azië, Oceanië en Zuid-Afrika).
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Overzicht van de resultaten
(eind 2017 gegevens)

Banken groep 1

2

waarvan : G‑SIB’s
Banken groep 2

2

Aantal
banken

Wijziging in
Tier 1‑MRC
(in %) 1

111
30
95

Gecombineerde kapitaaltekorten
(in € miljard)
CET1

Tier 1

Totaal

3,6

5,2

7,3

13,3

3,0

5,2

6,3

12,2

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.

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.
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3.2 Rapportering, boekhouding
en governance
Op 26 september 2017 publiceerde de EBA nieuwe
richtsnoeren inzake deugdelijk bestuur (internal governance) 1. In de nieuwe richtsnoeren wordt sterker
de nadruk gelegd op de taken en verantwoordelijkheden van het wettelijk bestuursorgaan, in het bijzonder
wat diens toezichtsfunctie betreft. Ook de samenstelling 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 betrekkingen met complexe structuren verstrengd. Voorts
werden thema’s als risicocultuur, gedragsregels en
belangenconflictenbeheer verder ontwikkeld en weerspiegelen 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 evenredigheidscriteria die in de EBA-richtsnoeren naar voren worden
geschoven. Ook de nieuwe beleidslijnen inzake verrichtingen 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 instelling desondanks toch zou overgaan tot het opzetten
van complexe structuren of activiteiten, dient het
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wettelijk bestuursorgaan deze structuren, hun doel
en de specifieke risico’s die eraan verbonden zijn te
begrijpen en de internecontrolefuncties daar op passende wijze bij te betrekken.
Wat het belangenconflictenbeleid betreft, benadrukken de EBA-richtsnoeren onder meer dat de instellingen adequate procedures moeten vaststellen voor
transacties met verbonden partijen, en dat de leden
van het wettelijk bestuursorgaan zich eveneens dienen te onthouden bij stemmingen over aangelegenheden waarin zij een belangenconflict hebben of
zouden kunnen hebben of wanneer hun objectiviteit
in het gedrang zou komen.
Wat de samenstelling van de voornaamste raadgevende 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 vereisten 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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