G. Sectoroverschrijdende aspecten van
prudentiële regelgeving en toezicht
De Bank is als prudentieel toezichthouder bevoegd voor een aantal domeinen die meerdere sectoren betreffen
en bijgevolg niet worden behandeld bij de bespreking van de banken, de verzekeringsondernemingen of de
financiëlemarktinfrastructuren in dit Verslag.
2018 werd met name gekenmerkt door opvallende ontwikkelingen in het Europees wettelijk kader betreffende
de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme alsook, op nationaal niveau, door
de inwerkingtreding van de nieuwe antiwitwaswet.
De entiteit Kwaliteitswaarborging, die tot doel heeft te verzekeren dat de activiteiten inzake prudentieel toezicht
en afwikkeling van de Bank voldoen aan een aantal kwaliteitsvereisten, zette haar werkzaamheden voort.
Op het gebied van FinTech en digitalisering verzond de Bank een vragenlijst naar een representatieve
steekproef van kredietinstellingen, marktinfrastructuren, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch
geld en verzekeringsondernemingen teneinde een sectorwijd inzicht te verkrijgen in de belangrijke tendensen
en ontwikkelingen. Een specifiek aandachtspunt was de omzetting van de tweede Europese richtlijn betreffende
betalingsdiensten (PSD2).
Gelet op de verdere toename van de cyberdreigingen werkte de Bank actief mee aan de verdere ontwikkeling
op Europees niveau van een reglementair kader voor het beheer van de cyberrisico’s en aan de formulering van
aanbevelingen ter zake. Tijdens het verslagjaar voerde zij ook verschillende inspecties uit met betrekking tot de
cyberrisico’s en bracht zij een raamwerk voor ethische hacking tot stand. Tot slot zette de Bank in samenwerking
met Febelfin haar werkzaamheden voort om e-bankingfraude in kaart te brengen.
Op het gebied van governance en de medewerking van de revisoren aan het prudentieel toezicht werd het
verslagjaar gekenmerkt door de uitwerking van een gemeenschappelijke aanpak van de Bank en de FSMA
betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie alsook door de publicatie
van een mededeling over de hernieuwing van de erkenning van de revisoren en van een nieuwe fit & propercirculaire. Daarnaast werkte de Bank mee aan de follow-up van de aanbevelingen van de Optima-commissie en
de commissie Panama Papers.
Tot slot wees de Bank de financiële instellingen in 2018 op de risico’s die zouden voortvloeien uit een ’hard brexit’scenario, met name door de overeenkomsten die ze hebben gesloten met Britse tegenpartijen.

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

er zich in 2018 op Europees niveau belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in het rechtskader. Er werden
ook nieuwe projecten opgezet naar aanleiding van
belangrijke incidenten die zwakke punten in het bestaande rechtskader of in de toepassing ervan aan het
licht hadden gebracht.
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In België deden er zich naast deze ontwikkelingen ook
ontwikkelingen voor als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 1. De Bank heeft in het afgelopen jaar bijzondere aandacht besteed aan de effectieve toepassing
van deze nieuwe wet.

1.1 Ontwikkelingen in en tenuitvoerlegging
van het Europese rechtskader en
nieuwe projecten voor de toekomst
De vijfde Europese SWG / FT 2-richtlijn is op 9 juli 2018
in werking getreden. Deze richtlijn, die gelanceerd
werd naar aanleiding van de terroristische aanslagen
van 2015 in Europa, is er in de eerste plaats op gericht het Europese rechtskader evenals de respectieve
rechtskaders van de lidstaten te versterken, onder
meer wat betreft de waakzaamheidsmaatregelen die
moeten worden genomen ten aanzien van elektronisch geld of van landen met een hoog risico, en
wat betreft de transparantie van vennootschappen
en juridische constructies, met name door de reikwijdte van het begrip ’uiteindelijke begunstigden’
van trusts en fiducieën te verduidelijken. De richtlijn
voert voor de lidstaten de verplichting in om een
lijst op te stellen van prominente publieke functies
waarvan de uitoefening in een van de lidstaten aan
de bekleder ervan de hoedanigheid van ’politiek
prominent persoon’ verleent, wat tot een verhoogde
waakzaamheid moet leiden 3. Zij verplicht de lidstaten er ook toe de aanbieders van diensten met
betrekking tot virtuele valuta te onderwerpen aan
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de verplichtingen ter voorkoming van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme (WG / FT)
en aan een toezicht op de naleving van deze verplichtingen. De nieuwe richtlijn beoogt ook een
verbetering van de werking van de nationale financiële inlichtingeneenheden en van de samenwerking
tussen deze eenheden, alsook van de werking en de
onderlinge koppeling van de nationale registers van
uiteindelijke begunstigden van vennootschappen en
juridische constructies. Ze voert voor de lidstaten
ook een nieuwe verplichting in om een centraal
register of mechanisme op te zetten om de houders
van bankrekeningen of betaalrekeningen en kluizen
te identificeren. Tot slot bevat de vijfde richtlijn ook
diverse bepalingen om de samenwerking tussen de
nationale toezichthouders die bevoegd zijn op het
gebied van SWG / FT en de prudentiële toezichthouders, waaronder de ECB in het kader van het SSM,
te bevorderen en te intensiveren.

1 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van
het gebruik van contanten.
2 Richtlijn (EU) 2018 / 843 van het Europees Parlement en de Raad
van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015 / 849 inzake
de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van
de Richtlijnen 2009 / 138 / EG en 2013 / 36 / EU (PB van de EU van
19 juni 2018).
3 Hoewel sommige categorieën van politiek prominente personen,
zoals staatshoofden, regeringsleiders, ministers, enz. eenduidig
zijn, kunnen andere categorieën, zoals hogere officieren van
de strijdkrachten, leden van administratieve, leidinggevende
of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven, enz.
voor meer dan één interpretatie vatbaar zijn, in welk geval het
opstellen van een dergelijke lijst verduidelijking kan brengen.
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Aangezien deze vijfde antiwitwasrichtlijn tegen 10 januari 2020 in het nationale recht van de lidstaten
moet zijn omgezet, neemt de Bank deel aan de
werkgroep die wordt gecoördineerd door de FOD
Financiën – Thesaurie – en die belast is met het opstellen, op technisch niveau, van een voorontwerp
van wet tot omzetting van de richtlijn. In dit verband
zal de Bank er met name voor zorgen om wettelijke
bepalingen voor te stellen die de samenwerkingsverplichtingen van de nationale toezichthouders die bevoegd zijn inzake SWG / FT voldoende verduidelijken
en versterken, teneinde de doeltreffendheid van het
SWG / FT-toezicht te vergroten.
Op feitelijk niveau hebben er zich recentelijk verschillende incidenten voorgedaan in Europa, die in sommige lidstaten van de Europese Unie tekortkomingen
aan het licht hebben gebracht in de toepassing van
het Europese rechtskader voor SWG / FT en het toezicht daarop. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft de Europese Commissie op 12 september 2018 een mededeling 1 gepubliceerd waarin zij de
wetgevende en niet-wetgevende maatregelen opsomt
die zij bepleit om zowel het prudentieel toezicht op de
banken als het toezicht inzake SWG / FT op de korte
termijn te versterken, en waarin zij eveneens haar
langetermijnvisie uiteenzet.
Bij wijze van wetgevingsmaatregel op de korte termijn heeft de Commissie haar voornemen aangekondigd om de wettelijke belemmeringen voor de
uitwisseling van informatie tussen prudentiële toezichthouders en SWG / FT-toezichthouders volledig
weg te nemen door wijzigingen aan te brengen in de
richtlijn kapitaalvereisten 2. Zij heeft zich ook bereid
verklaard om in het kader van de lopende herziening
van de verordeningen tot oprichting van de drie
Europese toezichthoudende autoriteiten 3 in aanvullende wijzigingen te voorzien met betrekking tot hun
taken op het gebied van SWG / FT. Deze aanvullende
wijzigingen zijn in de eerste plaats bedoeld om de
bevoegdheden inzake SWG / FT binnen de EBA te
centraliseren, ook in de activiteitsdomeinen die onder de bevoegdheid van EIOPA of van de ESMA vallen. Zij zijn er ook op gericht de inhoud van de taken
die deze laatste op dit gebied heeft, te verduidelijken
en de juridische instrumenten waarover zij hiervoor
beschikt, te versterken. De Commissie overweegt
onder meer om in de verplichting te voorzien voor
de EBA om het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie in kennis te stellen van onopgeloste
ernstige tekortkomingen die zij zou vaststellen in het

kader van met name haar peer reviews. Daarnaast
voorziet ze ook om aan de EBA een injunctierecht
toe te kennen om specifieke maatregelen op te
leggen aan zowel de
nationale
toezichtDe Europese
houders als aan de
Commissie heeft een
financiële
instellingen. Ten slotte wil de
reeks maatregelen
Commissie de EBA op
gepubliceerd om het
korte termijn een centoezicht inzake de strijd
trale rol toebedelen in
de samenwerking met
tegen het witwassen van
de autoriteiten van
geld en de financiering
derde landen.

van terrorisme te
versterken

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

1 'Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement,
de Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio’s – Versterking van het Uniekader voor prudentieel
en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen',
12 september 2018, COM (2018) 645 final.
2 Richtlijn 2013 / 36 / EU van het Europees Parlement en
de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het
bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht
op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot
wijziging van Richtlijn 2002 / 87 / EG en tot intrekking van de
Richtlijnen 2006 / 48 / EG en 2006 / 49 / EG.
3 Verordening (EU) nr. 1093 / 2010 van het Europees Parlement
en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit),
tot wijziging van Besluit nr. 716 / 2009 / EG en tot intrekking
van Besluit 2009 / 78 / EG van de Commissie ; Verordening
(EU) nr. 1094 / 2010 van het Europees Parlement en de Raad
van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit
nr. 716 / 2009 / EG en tot intrekking van Besluit 2009 / 79 / EG van
de Commissie ; Verordening (EU) nr. 1095 / 2010 van het Europees
Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van
een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor
effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716 / 2009 / EG
en tot intrekking van Besluit 2009 / 77 / EG van de Commissie.
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heel Europa worden versterkt. De Commissie moedigt
de ECB ook aan om binnen de opgelegde termijn
het op grond van de vijfde richtlijn vereiste protocolakkoord met de SWG / FT-toezichthouders te sluiten,
teneinde hun onderlinge samenwerking te organiseren, en te verduidelijken hoe de SWG / FT-risico’s in
aanmerking moeten worden genomen bij de uitoefening van haar toezichtsbevoegdheden.
Voor de langere termijn kondigt de Commissie aan
dat zij de mogelijkheid zal onderzoeken om diepgaandere hervormingen door te voeren, die zouden
kunnen bestaan in enerzijds de vervanging van de
huidige SWG / FT-richtlijn, die uitgaat van minimale
harmonisatie, door een Europese verordening die
rechtstreeks toepasselijk is in de nationale rechtsorde
van de lidstaten en de volledige harmonisatie van de
nationale wetgevingen ter zake beoogt, en anderzijds de oprichting of aanwijzing van een Europese
autoriteit waarbij de verantwoordelijkheid voor de
uitoefening van het SWG / FT-toezicht gecentraliseerd
zou worden.
Sinds de publicatie van deze bijzonder belangrijke
mededeling van de Europese Commissie is de Bank
actief en constructief betrokken bij de technische
besprekingen over de bovengenoemde wetgevingsinitiatieven op korte termijn. De Bank is overtuigd
van de noodzaak om op Europees niveau krachtig en
doeltreffend te reageren op de recente incidenten,
en ziet er in het bijzonder op toe dat in dit verband
gewaarborgd kan worden dat de voorgestelde wijzigingen in de Europese wetgeving in technisch opzicht
van hoge kwaliteit zijn en dat een passend evenwicht
wordt gehandhaafd tussen de specifieke bepalingen
betreffende het toezicht inzake SWG / FT enerzijds en
het prudentieel toezicht anderzijds.
Er zij opgemerkt dat deze nieuwe bepalingen, wanneer zij aangenomen zullen zijn en van kracht zullen
worden, waarschijnlijk een belangrijke en rechtstreekse invloed zullen hebben op de verantwoordelijkheden van de Bank, zowel in haar hoedanigheid van
nationale SWG / FT-toezichthouder als in die van prudentiële toezichthouder.
Daarnaast heeft de Europese Raad, in dezelfde context
als de Europese Commissie, op 4 december 2018 1
ook zijn conclusies gepubliceerd met betrekking tot
een actieplan ter bestrijding van het witwassen van
geld, waarin de maatregelen worden uiteengezet die
de Europese Raad zo spoedig mogelijk ten uitvoer
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wil zien leggen door de Europese Commissie en de
Europese autoriteiten, evenals door de lidstaten en
hun bevoegde nationale autoriteiten, teneinde de
vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

1.2 Toepassing van de antiwitwaswet
van 18 september 2017
Mededeling aan de financiële instellingen over
hun verplichtingen inzake SWG / FT
Na de inwerkingtreding van de antiwitwaswet van
18 september 2017 achtte de Bank het met het oog
op de effectieve toepassing van deze wet noodzakelijk om zich te voorzien van een doeltreffend
communicatiemiddel dat haar in staat stelt om aan
de financiële instellingen volledige, eenvoudige en
regelmatig geactualiseerde informatie te verstrekken, zodat zij alle wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan zij onderworpen zijn, in detail
kunnen kennen en begrijpen. Daartoe heeft de
Bank op haar website een nieuwe rubriek gecreëerd
waarin zij alle relevante teksten inzake SWG / FT
(wetten, reglementen, voorbereidende werkzaamheden, Europese en internationale richtsnoeren,....)
heeft samengebracht en ingedeeld per thema om
opzoekingen te vergemakkelijken. Via deze rubriek
kan de Bank aan de financiële instellingen ook de
aanbevelingen en commentaar richten die zij noodzakelijk acht voor een correcte en effectieve toepassing van de bepalingen van de antiwitwaswet en het
antiwitwasreglement.
Begin 2018 heeft de Bank de structuur van de nieuwe
rubriek van de website en alle referentiedocumenten
online gezet, waarna ze haar commentaar en aanbevelingen in verschillende fasen, thema per thema,
heeft toegevoegd, na haar ontwerpteksten ter raadpleging te hebben voorgelegd aan de beroepsverenigingen van de financiële sector. Eind 2018 bevatte
deze rubriek van de website aldus alle aanbevelingen
die de Bank nuttig achtte voor alle relevante aspecten
ter zake. Telkens er belangrijke wijzigingen worden
aangebracht in de website, worden de financiële instellingen op de hoogte gebracht via waarschuwingsmechanismen. Er kunnen ook vroegere versies van
de website worden geraadpleegd. In een volgende
fase zal de Bank deze rubriek van haar website in het
Engels online zetten.
1 Anti-Money Laundering Action Plan – Council Conclusions,
4 december 2018.
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In de toekomst zal de Bank deze website regelmatig
bijwerken telkens zij dit noodzakelijk acht, met name
om rekening te houden met de ontwikkelingen in
de normen en aanbevelingen van de internationale
instanties die bevoegd zijn inzake SWG / FT, met het
Europees en nationaal wettelijk en reglementair kader,
met de interpretatie van de geldende regels, enz.
Methodologie voor het risicogebaseerd toezicht
Aangezien de Bank wettelijk verplicht is om voor
de uitoefening van haar toezichtsbevoegdheden een
risicogebaseerde benadering te hanteren, moet zij
een toezichtsmethodologie ten uitvoer leggen die
in overeenstemming is met de gemeenschappelijke
richtsnoeren inzake risicogebaseerd toezicht die op
7 april 2017 zijn aangenomen door de Europese
toezichthoudende autoriteiten 1 en die de Bank voornemens is na te leven.
Te dien einde verzamelt de Bank, uitgaande van haar
ervaring van de voorbije jaren, de beknopte initiële informatie die zij nodig heeft over de inherente
WG / FT-risico’s waaraan elke financiële instelling is
blootgesteld, de kennelijke mate van overeenstemming van haar SWG / FT-mechanismen met de wettelijke en reglementaire verplichtingen en de kennelijke
mate van doeltreffendheid van deze mechanismen.
Zij doet dit aan de hand van de periodieke vragenlijst,
waarvan de versie van 2018 op sectorale basis werd
opgesteld 2. Bovendien heeft de Bank in 2018 extra
informaticatools ontwikkeld die het mogelijk maken
een geautomatiseerde voorafgaande analyse uit te
voeren van de antwoorden op de periodieke vragenlijst die elke financiële instelling online indient en ook
rekening te houden met alle beschikbare informatie,
waaronder met name het resultaat van eerdere offsite controles en inspecties ter plaatse, prudentiële
informatie of informatie die kan worden verkregen
via erkende bedrijfsrevisoren of betrouwbare externe
bronnen, zodat zij aan elke financiële instelling het
juiste risicoprofiel kan toekennen.
Op basis van dit risicoprofiel worden de prioriteit,
frequentie en intensiteit van de off-site controles bepaald. Deze kunnen naargelang van het geval onder
meer bestaan uit een gedetailleerd onderzoek van de
organogrammen, de gedragslijnen en de interne procedures van de betrokken financiële instelling, het ter
plaatse verzamelen en analyseren van preciezere informatie, een onderzoek van interneauditverslagen en
van het gevolg dat eraan gegeven is, vergaderingen

met de verantwoordelijke voor SWG / FT en met de verantwoordelijke hooggeplaatste leidinggevende, enz.
In voorkomend geval kunnen bezoeken ter plaatse
worden georganiseerd
om het toezichtsteam
De Bank blijft haar
een concreter beeld
van de situatie te geinstrumenten voor
ven. Hierbij wordt
risicogebaseerd toezicht
echter niet dezelfde
versterken
auditmethodologie
toegepast als voor
inspecties ter plaatse. De off-site controle behelst
ook de follow-up van de actieplannen die door de
financiële instellingen zijn opgesteld naar aanleiding
van eerdere inspecties ter plaatse. Deze off-site controleacties zijn bedoeld om vast te stellen welke maatregelen de betrokken financiële instelling binnen een
redelijke termijn moet vaststellen en uitvoeren om de
vastgestelde zwakke punten te verhelpen. In dit verband kan de Bank indien nodig gebruikmaken van de
handhavingsbevoegdheden die haar zijn toegekend
door de antiwitwaswet van 18 september 2017, die
haar onder andere toelaten hersteltermijnen vast te
stellen, dwangsommen op te leggen, de vervanging
van leiders te bevelen, activiteiten te schorsen, enz.
Het risicoprofiel dat aan de financiële instellingen wordt
toegekend op grond van de resultaten van eerdere
toezichtsacties, dient ook als basis voor de vaststelling
van de prioriteiten voor de ter plaatse uit te voeren
SWG / FT-inspecties en van de inspectieonderwerpen.
Toezichtsactie met betrekking tot de effectieve
tenuitvoerlegging van de nieuwe wettelijke en
reglementaire bepalingen
Ingevolge de inwerkingtreding van de antiwitwaswet
van 18 september 2017 moet de Bank ervoor zorgen
dat de financiële instellingen die onder haar wettelijke
toezichtsbevoegdheden vallen, binnen een redelijke
termijn de nodige maatregelen nemen om volledig en
effectief te voldoen aan hun nieuwe wettelijke en reglementaire verplichtingen. De meest cruciale daarvan

1 ’Gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende de kenmerken van
een op risico gebaseerde aanpak van het toezicht op witwassen
en terrorismefinanciering en de maatregelen die moeten worden
genomen wanneer toezicht op basis van het risico plaatsvindt –
De richtsnoeren inzake op risico gebaseerd toezicht’, ESAs 2016
72, 7 april 2017.
2 Circulaire NBB_2018_01 van 15 januari 2018 / Periodieke
vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme.
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is de verplichting om een algemene beoordeling van
de WG / FT-risico’s uit te voeren, en om hun gedragslijnen en interne procedures inzake SWG / FT op deze
beoordeling te baseren. De Bank heeft in dit verband een toezichtsactie ondernomen waarbij zij alle
onder haar toezicht vallende financiële instellingen
verzocht heeft onverwijld een dergelijke algemene
risicobeoordeling uit te voeren en om daarnaast een
systematische analyse van de zwakke punten in hun
interne SWG / FT-mechanismen te verrichten, rekening
houdend met hun nieuwe wettelijke en reglementaire
verplichtingen en met de risico’s die zij hebben vastgesteld, en een actieplan op te stellen om deze zwakke
punten binnen een redelijke termijn te verhelpen 1.
De Bank had hen verzocht haar uiterlijk eind
maart 2018 een tussentijds verslag te bezorgen over
deze werkzaamheden, om zich ervan te kunnen
vergewissen dat deze effectief waren aangevat, en,
aansluitend daarop, medio juli 2018 een eindverslag
met een samenvatting van de conclusies van hun
risicoanalyse, van hun analyse van de zwakke punten en van hun actieplan om deze zwakke punten
te verhelpen.
De Bank integreert deze informatie in haar risicogebaseerd toezichtsproces zoals hierboven beschreven,
en geeft daarbij voorrang aan het onderzoek van de
informatie die wordt verstrekt door de financiële instellingen waaraan zij een hoog risicoprofiel heeft toegekend. De Bank zal haar toezichtsactie voortzetten
in 2019 en heeft de aandacht van de financiële instellingen gevestigd op het feit dat deze werkzaamheden
opnieuw zullen moeten worden uitgevoerd wanneer
dit nodig blijkt om hun interne SWG / FT-mechanismen
aan te passen aan veranderingen in de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld.
Specifieke toezichtsactie met betrekking tot
geldtransfers
Gelet op de hoge risico’s die specifiek verbonden
zijn aan geldtransfers waarbij op grote schaal gebruik wordt gemaakt van contant geld, heeft de
Bank in 2018 een horizontale toezichtsactie afgerond
die in 2017 werd opgestart en waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die werden
uitgevoerd door agenten van de belangrijkste betalingsinstellingen naar Belgisch of buitenlands recht
(money remitters) die actief zijn op het Belgische
grondgebied. Deze toezichtsactie heeft er in eerste
instantie toe geleid dat de Bank aan elk van de
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betrokken betalingsinstellingen individuele aanbevelingen heeft gericht om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.
Op basis van alle uitgevoerde analyses en van de ontvangen aanvullende informatie heeft de Bank echter
ook vastgesteld dat sommige tekortkomingen vaak
voorkomen in de controleprocedures en -systemen
van deze instellingen. De geïdentificeerde aandachtspunten hebben voornamelijk betrekking op het toezicht op de agenten, codeerfouten, de waakzaamheid ten aanzien van transacties tussen Belgische
tegenpartijen, situaties die op een opsplitsing van
transacties kunnen wijzen en ten slotte de noodzaak
om ervoor te zorgen dat verzoeken om inlichtingen
en waarschuwingen uitsluitend door de compliancefunctie worden beheerd.
De Bank achtte het noodzakelijk om de volledige
sector via de publicatie van een mededeling 2 op de
hoogte te brengen van de algemene lessen die zij
uit deze horizontale toezichtsactie heeft getrokken.
Daarbij heeft zij benadrukt dat het van belang is dat
de verplichtingen die voortvloeien uit het wettelijk en
reglementair kader inzake SWG / FT en de gedrags
lijnen en interne procedures van de betalingsinstellingen, strikt worden nageleefd.
SWG / FT-toezicht met betrekking tot nieuwe
aanvragen tot vergunning of registratie
van entiteiten die onderworpen zijn aan de
antiwitwaswet van 18 september 2017
Bij de behandeling van aanvragen voor de vergunning van nieuwe financiële instellingen of de registratie van nieuwe bijkantoren of andere vormen
van vestiging op het Belgische grondgebied die
onderworpen zijn aan de antiwitwaswet van 18 september 2017 en die onder de toezichtbevoegdheden
van de Bank vallen, ziet de Bank erop toe dat deze
entiteiten volledig voldoen aan hun verplichtingen
ter zake, met name wat betreft hun governance
en organisatorische regelingen, gedragslijnen, procedures en interne controles die door hen moeten

1 Circulaire NBB_2018_02 van 24 januari 2018 / Algemene
risicobeoordeling inzake de bestrijding van het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme.
2 Mededeling NBB_2018_21 van 20 juni 2018 / Horizontale
controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht
van transacties die via verbonden agenten van verschillende
onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters)
werden verricht.
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worden vastgesteld op basis van een passende algemene risicoanalyse.
In 2018 werden er een bijzonder groot aantal
vergunnings- en registratiedossiers ingediend, met
name als gevolg van het nakende vertrek van het
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en het
besluit van talrijke daar gevestigde financiële instellingen – met name betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld, maar ook kredietinstellingen, om zich te verplaatsen naar het grondgebied
van de Unie. In het kader van deze dossiers ziet de
Bank er in het bijzonder op toe dat zij zich ervan
kan vergewissen dat het beslissingscentrum voor de
uitoefening van de SWG / FT-functie zich effectief
binnen de Belgische entiteit bevindt en dat de organisatorische maatregelen die ten uitvoer worden
gelegd, de effectieve uitoefening van deze functie
mogelijk maken.
De behandeling van deze dossiers heeft een zeer
grote invloed gehad op de personele middelen die
door de Bank werden toegewezen aan de uitoefening
van haar bevoegdheden inzake SWG / FT-toezicht.

2. Kwaliteitswaarborging
(Quality assurance)
De entiteit Kwaliteitswaarborging zette haar in 2016
aangevatte werkzaamheden voort om te waarborgen
dat de activiteiten van de Bank inzake prudentieel
toezicht en afwikkeling (zowel in een nationale als in
een internationale context) voldoen aan de kwaliteitsvereisten ter zake.
Meer dan de helft van de uitgevoerde werkzaamheden hadden betrekking op het bankentoezicht en
waren toegespitst op drie hoofdthema’s : de afronding
van een opdracht voor kwaliteitswaarborging die tot
doel had te beoordelen in welke mate de governance,
organisatie en werking die de Bank in het kader van
het SSM heeft ingevoerd, haar in staat stellen haar
rol als bevoegde nationale autoriteit ten aanzien van
de ECB op gepaste wijze te vervullen ; een rol als enig
aanspreekpunt voor de ECB en als bijdrager aan de
activiteiten van de ECB inzake kwaliteitswaarborging
in het kader van het SSM ; en de voortzetting van
de werkzaamheden ter verbetering van de kwaliteit
van de processen, procedures en controles binnen de
operationele diensten die zijn belast met het toezicht
op de minder belangrijke instellingen (LSI’s).

De entiteit Kwaliteitswaarborging trad op ad-hoc
basis ook op als bemiddelaar, coördinator of adviseur in een reeks transversale dossiers, dat wil
zeggen dossiers over thema’s die tegelijkertijd betrekking hebben op verschillende diensten voor
prudentieel toezicht. Deze acties vonden plaats op
initiatief van de entiteit Kwaliteitswaarborging of
op verzoek van de leiding van de Bank. De entiteit
Kwaliteitswaarborging speelde in 2018 bijvoorbeeld
een belangrijke rol om te verzekeren dat de transversale aanbevelingen van de interne audit aan de
diensten voor prudentieel toezicht naar behoren
werden toegepast.
Het netwerk van correspondenten inzake kwaliteitswaarborging van de operationele diensten voor toezicht
en afwikkeling van de Bank zette zijn werkzaamheden
voort op het gebied van, enerzijds, de regelmatige en
gestructureerde uitwisseling van informatie betreffende
kwaliteit en, anderzijds, het overleg over het ontwikkelen van initiatieven om de kwaliteit van hun activiteiten
te verbeteren. Dit heeft een verdere tenuitvoerlegging
in deze diensten toegelaten van de kwaliteitsdoelstellingen die zijn vastgelegd om tot een effectief, efficiënt
en streng toezicht te komen.

3. FinTech
De laatste jaren werd de financiële sector gekenmerkt door een toenemende mate van digitalisering
en door de introductie van tal van nieuwe applicaties, processen of producten, onder impuls van
technologische innovaties en gewijzigde voorkeuren
van de consument. De digitale transformatie en
FinTech 1 zijn concepten die nauw verweven zijn en
die enerzijds worden gekenmerkt door de intrede op
de markt van nieuwe innovatieve dienstverleners en
anderzijds door initiatieven van bestaande instellingen om door middel van technologische innovaties
de organisatie, de dienstverlening en het productaanbod te verbeteren.
De Bank erkent het belang van deze ontwikkelingen
en heeft daarom verschillende stappen ondernomen
om hierover in dialoog te treden met zowel nieuwe als

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

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

Gelet op de mogelijke invloed van nieuwe technologieën op de financiële markt, wenste de Bank ook een
sectorwijd inzicht te verkrijgen in de belangrijke tendensen en ontwikkelingen met betrekking
De Bank heeft de tot FinTech en digitalifinanciële sector gewezen sering in het Belgische
op de uitdagingen financiële landschap.
verbonden aan FinTech Daarom heeft de Bank
in de tweede helft
en digitalisering van 2017 aan een
representatieve steekproef van kredietinstellingen, marktinfrastructuren,
betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch
geld en verzekeringsondernemingen een gestructureerde vragenlijst toegezonden.

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

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

3.1 Enquête bij de kredietinstellingen
Uit de antwoorden van de kredietinstellingen bleek
onder andere dat ze in de eerste plaats voornemens
zijn zich te moderniseren om zo ook in de toekomst
relevant te blijven. Wat volgens de banken ook een
vrij plausibel scenario is, is dat financiële diensten in
toenemende mate modulair worden en de banken
voldoende activiteit kunnen behouden terwijl een
groot aantal nieuwe, gespecialiseerde bedrijven enkele specifieke activiteiten overnemen, onder meer
door deze direct aan te bieden op de platformen van
banken en grote technologiebedrijven.
De banken menen vooral sterk te staan door hun
gevestigde cliëntenportefeuilles, hun kennis over de
cliënten en het vertrouwen dat hun cliënten in hen
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Wat betreft de impact van FinTech, zetten banken
vooral de cyberrisico’s in de verf, naast risico’s voor
hun winstgevendheid en strategie, en het risico dat
hun rol aan belang verliest doordat de cliënten rechtstreeks transacties afsluiten met beleggers, waardoor
de banken hun rol als intermediair verliezen.
Eind 2018 publiceerde de Bank de resultaten van deze
analyse op haar website 2, waarbij ook werd gewezen
op enkele goede praktijken in deze context. Centraal
bij deze aanbevelingen staat het ontwikkelen, uitvoeren en beheren van een duidelijke strategie, waarbij
de rol en de betrokkenheid van de raad van bestuur
een belangrijke succesfactor blijkt te zijn. Banken
dienen zich ook voldoende bewust te zijn van het
feit dat FinTech- en digitalisatieprojecten in sommige
gevallen noodzakelijk zijn om de huidige marktpositie
en het bestaande bedrijfsmodel in stand te houden en
om aan de veranderende wensen van de cliënten te
kunnen blijven voldoen.

1 Het centraal contactpunt voor FinTech is te vinden op de
volgende webpagina : https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/
algemeen/fintech-contactpunt.
2 Impactanalyse van FinTech en digitalisering op de Belgische
banksector en bankentoezicht, NBB, 22 november 2018
(https://www.nbb.be/nl/artikels/impactanalyse-van-fintech-endigitalisering-op-de-belgische-banksector-en-bankentoezicht).
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3.2 Enquête bij de betalingsinstellingen,
de instellingen voor elektronisch geld
en de financiëlemarktinfrastructuren
Uit de enquête bij de betalingsinstellingen, de instellingen voor elektronisch geld en de financiëlemarktinfrastructuren blijkt in de eerste plaats dat het grootste
deel van de processen voor verrekening en vereffening, ondanks de intrede van nieuwe technologieën
en de innovatie in de sector, nog steeds plaatsvindt
op de bestaande betaal- en marktinfrastructuren. De
marktinfrastructuren en betalingsinstellingen die hebben deelgenomen aan de enquête hebben vastgesteld
dat de vernieuwende elementen voornamelijk gericht
zijn op de optimalisatie van de relatie met de consument (front end). Voorts blijkt uit de enquête dat de
respondenten een verscherping van de concurrentie
waarnemen in de betalingsmarkt, wat de marges van
de bestaande spelers onder druk zet. Deze vaststelling
wordt vanuit de sector verklaard door enerzijds de
nood aan verbetering in de klantervaring en anderzijds de intrede op de markt van het Open Bankingconcept (zie paragraaf G.4), waardoor nieuwe derde
partij aanbieders de markt zullen betreden. Ten slotte
gaf de meerderheid van de respondenten ook aan de
ontwikkelingen met betrekking tot de digitalisering
van de financiële sector van nabij te volgen.

3.3 Enquête bij de
verzekeringsondernemingen
De vragenlijst die de Bank aan de verzekeringsondernemingen heeft toegestuurd, was bedoeld om haar
in staat te stellen zich een beeld te vormen van de reflecties van de verschillende bestaande actoren en om
hun visie te kennen over de impact van InsurTech 1 op
de Europese en Belgische verzekeringsmarkten en over
de voornaamste juridische hinderpalen die de Belgische
verzekeringsondernemingen zouden kunnen beletten
hun strategie ter zake ten uitvoer te leggen.
Uit de ontvangen antwoorden blijkt dat de verzekeringsondernemingen het fenomeen InsurTech op
korte termijn eerder zien als een opportuniteit om de
dienstverlening te verbeteren, dan als een direct risico.
De verzekeringsondernemingen bereiden zich voor op
de komst van deze nieuwe technologieën, en de impact ervan op hun bedrijfsmodel of interne organisatie

1 De term InsurTech verwijst naar het gebruik van technologische
innovaties om besparingen te realiseren en de efficiëntie van
het huidige model van de verzekeringssector te vergroten.
InsurTech onderzoekt de mogelijkheden, zoals het aanbieden
van uiterst gepersonaliseerde polissen en het gebruik van nieuwe
gegevensstromen aan de hand van internetapparatuur om de
premies op dynamische wijze te evalueren op basis van het
waargenomen gedrag.
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wordt over het algemeen besproken binnen de raden
van bestuur en de directiecomités. De onafhankelijke
controlefuncties worden ook geraadpleegd tijdens het
besluitvormingsproces en intern worden er specifieke
werkgroepen opgericht. De grootste bezorgdheid van
de sector gaat eerder uit naar de wijzigingen die
moeten worden aangebracht in het bedrijfsmodel
dan naar de intrede van nieuwkomers op de markt.
De verzekeringsondernemingen zijn ook van mening
dat de huidige wetgeving de toepassing van nieuwe
technologieën in sommige gevallen beperkt, met het
oog op de bescherming van de consument.
Op middellange termijn kunnen de interne processen
van de verzekeringsondernemingen worden verbeterd, met name door een betere IT-organisatie, door
de oprichting van nieuwe departementen (bv. data
management) of door meer gebruik te maken van
robotisering voor terugkerende taken. Ook de procedures voor de raming van het schadebedrag en de
fraudebestrijding zullen worden verbeterd, wat een
impact zal hebben op de premies. De verzekeringsondernemingen verwachten een sterkere personalisering
van de risicodekking en, als gevolg daarvan, een afname van de risicomutualisering.
Op langere termijn zijn de verzekeringsondernemingen over het algemeen van mening dat de digitalisering en InsurTech de komende tien jaar een essentiële
rol zullen spelen op de markt op het gebied van productdistributie, dienstverlening aan de cliënt, zelfs op
het gebied van productontwerp, of in het kader van
de risicobeoordeling en de tarifering. De veranderingen in de wijze waarop producten worden ontwikkeld, getarifeerd of verdeeld, zullen de functie van
de verzekeringsondernemingen in sommige gevallen
beperken tot een rol van risicodrager.

4. Open Banking
De sterke ontwikkeling van de digitalisering van de
financiële sector wordt gedreven door de omzetting
van de tweede Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (PSD2) 1. Deze richtlijn, die werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 11 maart 2018,
heeft betrekking op recente innovaties in de betalingssector en verplicht de betalingsdienstaanbieders om hun betaalrekeningeninfrastructuur open
te stellen (Open Banking). Dit moet het mogelijk
maken voor nieuwe spelers om de markt voor betalingsdiensten te betreden en betalingsinitiatie- en
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rekeninginformatiediensten aan te bieden. Het openstellen van de betaalrekeningeninfrastructuur gaat gepaard met strenge veiligheidsvoorschriften die moeten
kunnen worden nageleefd door de betalingsdienstaanbieders (banken, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld).
Daartoe introduceert de PSD2 in het regelgevend
kader twee nieuwe categorieën betalingsdienstaanbieders, namelijk betalingsinitiatiedienstaanbieders en
rekeninginformatiedienstaanbieders. Deze twee types
dienstverleners zullen, net zoals de andere instellingen die daarvoor een vergunning hebben verkregen,
toegang hebben tot de betaalrekeningen van een
betalingsdienstgebruiker indien deze hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven. Een mogelijke
toepassing van deze wijziging in het wettelijk kader is
de mogelijkheid voor een rekeninginformatiedienst
aanbieder om het saldo van de verschillende rekeningen, die een particulier bij verscheidene financiële
instellingen aanhoudt, in één applicatie te consolideren. Voor betalingsinitiatiedienstaanbieders wordt het
op grond van de nieuwe regeling mogelijk betalingen
rechtstreeks te initiëren van de betaalrekening van
een gebruiker naar een begunstigde. In het onderstaande schema worden de nieuwe bedrijfsmodellen
weergegeven die mogelijk zijn op grond van het
nieuwe wetgevende kader.
Ook de reeds bestaande kredietinstellingen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch
geld zullen deze nieuwe diensten kunnen aanbieden. Dankzij dit nieuw wetgevend kader zal het voor
elk van deze spelers mogelijk zijn om op verzoek
van hun cliënt betaalrekeningen te raadplegen of
betalingen te initiëren vanaf rekeningen die door
deze cliënt worden aangehouden bij een andere financiële instelling. Voor de betalingsdienstgebruiker,
ongeacht of het om een natuurlijk persoon dan wel
om een rechtspersoon gaat, wordt het dus mogelijk
om al zijn of haar betaalrekeningen te beheren via
één enkele applicatie van één enkele dienstverlener.
Deze ontwikkeling zal de concurrentie tussen financiële dienstverleners voor wat betreft het verwerven
en behouden van hun cliënten naar alle waarschijnlijkheid verder doen toenemen.

1 Richtlijn (EU) 2015 / 2366 van het Europees Parlement en de
Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten
in de interne markt, houdende wijziging van de
Richtlijnen 2002 / 65 / EG, 2009 / 110 / EG en 2013 / 36 / EU en
Verordening (EU) nr. 1093 / 2010 en houdende intrekking van
Richtlijn 2007 / 64 / EG.
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Bron : NBB.
(*)
Derde Partij Aanbieders : een derde partij aanbieder kan (1) een betalingsinitiatiedienstverlener zijn, die vergund is door de Bank en beperkter regelgevend statuut heeft (aangezien deze niet in het bezit van klantenfondsen komt), of een
rekeninginformatiedienstverlener, die geregistreerd is bij de Bank (en ook niet in het bezit van klantenfondsen komt). Derde partij aanbieders kunnen ook banken, betalingsinstellingen of instellingen voor elektronisch geld zijn.
(**)
Rekeninghoudende betalingsdienstverleners : banken, betalingsinstellingen of instellingen voor elektronisch geld die vergund zijn door de Bank en onder toezicht van de Bank staan.
(***) API : Application programming interface of interface voor applicatieprogrammering.
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Post-PSD2 wordt het voor een consument mogelijk een betaling te initiëren via een
betalingsinitiatiedienstverlener (1) naar zijn online handelaar (2). De rekeninghoudende
betalingsdienstverlener geeft de instructie door aan de verrekening – en vereffeningsystemen (3)
en de overige stappen (4 & 5) blijven ongewijzigd.

Post-PSD2 wordt het voor een consument mogelijk de informatie van zijn verschillende
betaalrekeningen (1) te laten aggregeren via één rekeninginformatiedienstverlener (2).
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Schematisch overzicht van de bedrijfsprocessen verbonden aan de nieuwe betalingsdiensten

Grafiek  101

Aangezien een nieuw type actoren toegang kan krijgen
tot betaalrekeningen, bestaat een belangrijke pijler van
dit nieuwe Open Banking-landschap uit bijkomende informatica- en veiligheidsvoorschriften die door de sector moeten worden nageleefd. Meer specifiek betreft
het de toepassing van
De inwerkingtreding van sterke cliëntauthenticatie, voor het veilig
de PSD2-richtlijn maakt initiëren en uitvoeren
het mogelijk voor nieuwe van betalingen, en de
spelers om de markt implementatie van gemeenschappelijke en
van betalingsdiensten veilige standaarden
te betreden voor open communicatie, voor de interactie die zal plaatsvinden tussen rekeninghoudende
betalingsdienstaanbieders (namelijk banken, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld), rekeninginformatiedienstaanbieders en betalingsinitiatiedienstaanbieders. Teneinde een uniforme toepassing
van de nieuwe regelgeving in de EER te garanderen,
werd de EBA belast met de ontwikkeling van technische standaarden ter zake.
Sterke cliëntauthenticatie vereist het gebruik van twee
of meer van de volgende drie factoren, die onderling
onafhankelijk en vertrouwelijk dienen te zijn : iets wat
alleen de gebruiker weet (bijvoorbeeld een pincode),
iets wat alleen de gebruiker heeft (bijvoorbeeld een
betaalkaart) en iets wat de gebruiker is (bijvoorbeeld biometrische gegevens zoals een vingerafdruk).
Doordat de technische reguleringsnormen neutraal
zijn opgesteld voor wat betreft het technologie- en
bedrijfsmodel, is het voor de marktspelers mogelijk
om door middel van innovatie nieuwe producten te
ontwikkelen die rekening houden met deze vereiste.
Zo bestaan er reeds betaalkaarten die gebruikmaken
van een vingerafdruk, in plaats van een pincode, voor
het toepassen van sterke cliëntauthenticatie.
Wat de communicatiestandaarden betreft, introduceert de PSD2 de verplichting voor rekeninghoudende
betalingsdienstaanbieders om ten minste één interface aan te bieden waardoor de rekeninginformatiedienstaanbieders en betalingsinitiatiedienstaanbieders
toegang verwerven tot informatie over de door hen
beheerde betaalrekeningen. Voor de communicatie
tussen deze actoren zal de bestaande praktijk van
derdentoegang zonder identificatie (in sectorjargon ook wel screen scraping genoemd), bijgevolg
niet langer zijn toegestaan wanneer de technische
reguleringsnormen in werking zullen treden, op
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14 september 2019. Er dient te worden opgemerkt
dat deze technische reguleringsnormen alleen gelden
voor betaalrekeningen, in overeenstemming met het
toepassingsgebied van de PSD2. De normen gelden
dus niet voor de toegang tot rekeningen die niet als
betaalrekeningen worden aangemerkt.
De ontwikkelingen in de betalingsmarkt en in het
Open Banking-landschap zullen uitwijzen of de diverse doelstellingen van de PSD2, zoals het bevorderen
van concurrentie en innovatie, het bijdragen aan de
integratie van betalingen binnen de EU en het vergroten van het gebruiksgemak voor cliënten, gerealiseerd
zullen worden.

5. Cyber- en IT-risico’s
5.1 Verdere toename van cyber- en
IT-gerelateerde dreigingen
De digitalisering van de bedrijfsprocessen van de financiële sector, die reeds sterk geïnformatiseerd is, is in de
loop van het verslagjaar nog verder toegenomen. Ook
de mate van interconnectiviteit tussen de operationele
processen van de verschillende financiële actoren is zeer
hoog gebleven. Daarenboven kiezen de financiële instellingen steeds vaker voor bedrijfsmodellen waarbij informaticadiensten worden uitbesteed, volgens een operationele dan wel functionele specialisatie. De sterkere en
meer gediversifieerde digitalisering van de toegangskanalen voor cliënten van financiële instellingen en FMI’s
draagt eveneens bij tot de complexiteit van het financieel landschap en tot een verhoogd operationeel risico.
Wereldwijd worden cyberaanvallen alsmaar gesofisticeerder en krachtiger en vormt de financiële sector één van de potentiële doelwitten (zie kader 17).
Verwacht wordt dat het aantal langdurige en doelgerichte cyberaanvallen in de toekomst verder zal
toenemen. Cyberaanvallen kunnen binnen of buiten
de instelling ontstaan en de aanvallers kunnen diverse
motieven hebben, zoals financiële diefstal, geostrategische spionage, sabotage, terrorisme en activisme.
Doordat de cybercriminelen de aanval in sommige gevallen verborgen kunnen houden, kunnen gevoelige
of kritische financiële gegevens gedurende lange tijd
ongemerkt ontvreemd, opzettelijk bekendgemaakt,
gewijzigd of vernietigd worden.
In deze omstandigheden vormt het voor de financiële
instellingen en FMI’s een uitdaging om hun IT-systemen
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en -diensten en elektronische data adequaat te beveiligen tegen de diverse aanvallen. Omdat cyberdreigingen zeer snel evolueren, moet er meer dan ooit over
gewaakt worden dat de defensiecapaciteit van de instellingen en FMI’s het hen mogelijk maakt flexibel in te
spelen op veranderende aanvalspatronen. Oplossingen
voor het verzamelen van informatie over potentiële
bedreigingen, aanvallers en aanvalstypes, zijn hierbij
van wezenlijk belang. Voorts is het voor financiële instellingen ook nuttig om het risicoprofiel van de cliënt

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

KADER 17

Enkele voorbeelden van cyberincidenten en
-dreigingen die zich in 2018 hebben voorgedaan
Meltdown / Spectre : In januari werden kwetsbaarheden blootgelegd die eigen zijn aan de techniek
van speculatieve uitvoering, een processoroptimalisatie die steevast toegepast wordt in (alle) moderne
processoren. Hoewel chipfabrikanten ondertussen waar mogelijk de microcode hebben bijgewerkt om de
exploitatiemogelijkheden van deze kwetsbaarheden in te perken, kan op termijn waarschijnlijk enkel een
aanpassing van de hardware van de toekomstige processoren volledige bescherming bieden. Vooralsnog
zijn er in de financiële sector geen concrete incidenten bekend die gebaseerd zijn op de exploitatie van
deze kwetsbaarheden.
Coincheck Inc : In januari werd bericht dat fraudeurs meer dan 500 miljoen XEM-cryptomunten, de
valuta eigen aan het NEM (New Economy Movement) blockchainplatform, hadden ontvreemd. Op dat
moment waren de gestolen XEM-cryptomunten goed voor ongeveer 400 miljoen USD. Coincheck, een
uitwisselingsplatform voor deze cryptomunten, werd gehackt.
Mexico : In mei raakte bekend dat meerdere Mexicaanse banken het slachtoffer werden van een cyberaanval.
Fraudeurs zouden valse rekeningen gecrediteerd hebben, waarna grote sommen in contanten werden
opgenomen. De cliëntenrekeningen zouden niet geïmpacteerd geweest zijn door de aanval. Volgens de
berichtgeving zouden de fraudeurs erin geslaagd zijn om misbruik te maken van softwaremodules die door
de banken of derde partijen ontwikkeld werden en die toelaten om transacties uit te voeren via een lokaal
Mexicaans interbancair betalingssysteem. Het lokaal interbancair betalingssysteem zelf werd daarbij niet
gecompromitteerd ; enkel de toegangspunten tot dit netwerk bij individuele instellingen werden getroffen.
Supermicro : In oktober werd in de media uitvoerig bericht over de mogelijke manipulatie van Supermicromoederborden tijdens het productieproces, hetgeen deze hardwarecomponenten kwetsbaar zou maken
voor spionage. Aangezien die moederborden wereldwijd ingezet worden in serverinfrastructuur, was de
impact mogelijk enorm. Na onderzoek verklaarde Supermicro echter dat geen enkel bewijs gevonden
werd voor de aantijgingen die eerder via de media wereldkundig werden gemaakt. Desalniettemin heeft
deze berichtgeving het gevaar van cyberaanvallen via toeleveringsbedrijven van hardware, software en
IT-diensten onder de aandacht gebracht. Eerder in 2018 waarschuwden de autoriteiten in zowel de
Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk al expliciet voor het gevaar dat uitgaat van dit type aanval.
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Naast cyberrisico brengt de sterke afhankelijkheid van
IT-oplossingen in de financiële sector ook andere uitdagingen met zich mee. Traditionele instellingen worden
onder druk gezet door innovatieve spelers, nieuwe technologieën, verwachtingen van cliënten of toenemende
veiligheidsrisico’s om
Het is cruciaal om hun soms sterk verouderde IT-architecturen
erover te waken dat te vernieuwen, maar
de financiële sector de complexiteit van
flexibel kan inspelen hun IT-landschap maakt
het moeilijk om deze
op de veranderende doelstelling op korte
cyberdreigingen termijn te bereiken op
een verantwoordelijke
wijze, d.w.z. zonder onevenredig hoge risico’s te nemen.
Tevens is het risico van een toenemende afhankelijkheid
van derden voor informaticadiensten en van gestandaardiseerde informatiesysteemcomponenten, sterk aanwezig. Met name cloudoplossingen worden steeds vaker,
en voor steeds belangrijkere processen, aangewend.
Ook het voldoende representatief testen van hersteloplossingen die de continuïteit moeten garanderen na
incidenten, blijft een belangrijk aandachtspunt.
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Het is dan ook belangrijk dat de bestuursorganen
van de financiële actoren over de nodige expertise
en informatie beschikken om de risico’s op passende wijze te kunnen bewaken en binnen aanvaardbare perken te houden. Daarnaast dienen alle
medewerkers van deze ondernemingen zich bewust
te zijn van de cyber- en IT-risico’s, zodat zij begrijpen
hoe deze risico’s kunnen optreden en hoe zij dienen
te reageren.
De beoordeling en de bevordering van de beheersing van cyber- en IT-risico’s vormen eveneens topprioriteiten voor het prudentieel toezicht en het
oversight op financiële instellingen en FMI’s, waarbij
de Europese en internationale samenwerking steeds
belangrijker wordt. Op het niveau van de individuele
instellingen wordt een verdere versterking van de
maatregelen en inspanningen ter bescherming tegen cyber- en IT-risico’s sterk aangemoedigd. Tevens
wordt de nodige aandacht besteed aan de sectoroverschrijdende beheersingsstrategieën die zich
in België en in het buitenland aan het ontwikkelen
zijn. Beide aspecten worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.
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5.2 Richtsnoeren inzake
cyberweerbaarheid
De Bank heeft de afgelopen jaren in belangrijke mate
bijgedragen aan de totstandkoming van een regelgevend kader om de beheersing van cyber- en IT-risico’s
te verbeteren. Op 1 januari 2016 trad een prudentiële
circulaire 1 in werking betreffende de verwachtingen
van de Bank op het vlak van de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van systeemrelevante
instellingen. Voorts droeg de Bank actief bij tot de
totstandkoming van een Europees regelgevend kader
voor het beheer van cyber- en IT-risico’s onder auspiciën
van de EBA. Dit leidde enerzijds tot de publicatie van
EBA-richtsnoeren voor toezichthouders betreffende de
beoordeling van het ICT-risico in het kader van de
prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review
and Evaluation Process – SREP) voor kredietinstellingen
en beleggingsondernemingen 2, die in werking traden
op 1 januari 2018. Anderzijds resulteerde dit in EBAaanbevelingen voor de uitbesteding (outsourcing) door
financiële instellingen aan aanbieders van clouddiensten 3. Ook werden er door de EBA diverse technische
standaarden, richtsnoeren en aanbevelingen gepubliceerd in het kader van de tweede Europese richtlijn
betreffende betalingsdiensten (PSD2), waarin cyber- en
IT-aspecten aan bod komen. De EBA bereidt ook richtsnoeren voor over uitbesteding in het algemeen en
over het beheer van ICT- en beveiligingsrisico’s.
Ook voor FMI’s werden in dit verband verschillende
initiatieven genomen. In juni 2016 publiceerden het
Committee on Payments and Market Infrastructures
(CPMI) en de International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) richtsnoeren inzake cyberweerbaarheid 4, die onmiddellijk van toepassing zijn
op FMI’s. Op basis van deze richtsnoeren heeft het
Eurosysteem tijdens dit verslagjaar de Cyber Resilience
Oversight Expectations (CROE) ontwikkeld, die in december 2018 gefinaliseerd werden na een publieke
consultatieronde. In mei 2018 werd door het CPMI
een strategie 5 gepubliceerd ter beperking van het
frauderisico bij wholesalebetalingen. Deze strategie
stelt maatregelen voor ter voorkoming, opsporing
en remediëring van fraude, en benadrukt de noodzaak van adequate communicatie ter zake door alle
betrokken actoren in de publieke en private sector.
In haar hoedanigheid van medevoorzitter van de
CPMI-werkgroep heeft de Bank een significante bijdrage geleverd aan deze strategie. Net als de andere
centrale banken die lid zijn, werkt de Bank aan de
implementatie van deze strategie.

5.3 Operationele activiteiten
Cyber- en IT-risico’s vormen voor de Bank een aandachtspunt in het kader van haar prudentieel toezicht
en haar oversight. Haar aandacht gaat hierbij enerzijds uit naar de beveiliging van en het vertrouwen
in individuele financiële instellingen en FMI’s, en,
anderzijds, naar de sector als geheel. De benadering
voor de individuele instellingen is tweeledig. Enerzijds
dienen de instellingen eigen vermogen aan te houden
ter dekking van hun operationele risico’s, waaronder
cyber- en IT-risico’s. Anderzijds wordt nauw toegezien
op de operationele veiligheid en robuustheid van de
kritieke processen bij de financiële instellingen en
FMI’s. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de IT-systemen en data staan hierbij centraal.
De Bank voerde in 2018 diverse inspectieopdrachten
uit (voor banken die onder het SSM vallen) om na
te gaan of het regelgevend kader wordt nageleefd
en of de IT-systemen met betrekking tot cyber- en
IT-risico’s adequaat worden beheerd. Daarnaast bewaakt zij deze risico’s bij de financiële instellingen en
FMI’s in het kader van haar permanente en recurrente
toezichtswerkzaamheden.
De Bank besteedt ook in toenemende mate aandacht
aan sectorbrede initiatieven. In het kader van het SSM
worden bijvoorbeeld regelmatig transversale analyses
uitgevoerd over cyber- en IT-gerelateerde thema’s.
Zo werd alle belangrijke banken alsook de grootste
minder belangrijke banken in 2018 gevraagd een
IT-vragenlijst in te vullen die belangrijke informatie
verschaft voor het jaarlijkse SREP en tevens toelaat
transversale analyses uit te voeren.
Vanuit haar rol als sectorale autoriteit voor de toepassing van de wet ter beveiliging en bescherming
van kritieke infrastructuren (voornamelijk systeemrelevante banken en FMI’s), beoordeelt de Bank tevens
de doeltreffendheid van controlesystemen bij deze

1 Circulaire NBB_2015_32 van 18 december 2015 betreffende
aanvullende prudentiële verwachtingen op het vlak van
de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van
systeemrelevante financiële instellingen.
2 EBA-richtsnoeren inzake de beoordeling van het ICT-risico in
het kader van het proces van toetsing en evaluatie door de
toezichthouder (SREP), mei 2017.
3 EBA-aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van
clouddiensten, december 2017.
4 CPMI-IOSCO Guidance on cyber resilience for financial market
infrastructures, juni 2016.
5 Reducing the risk of wholesale payments fraud related to
endpoint security (https://www.bis.org/cpmi/publ/d178.htm).
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infrastructuren, organiseert ze sectorbrede oefeningen en coördineert ze operationele incidenten die systeemrelevant zijn voor de Belgische financiële sector.
Met het oog op de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van de High Level Expert Group (HLEG) met
betrekking tot de toekomst van de Belgische financiële sector, om de nodige aandacht te besteden aan
cyberveiligheid, werd
De Bank heeft een de Financial Sector
Cyber advisory Council
raamwerk voor ethische (FSCC) opgericht, die
hacking tot stand wordt voorgezeten
gebracht door de Bank en bestaat uit vertegenwoordigers van het
Centrum voor Cybersecurity België, Febelfin, Assuralia
en van de financiële sector. De FSCC tracht via een
aantal initiatieven de cyberweerbaarheid van de
Belgische financiële sector te vergroten.
Een concrete realisatie in dit verband is de totstandbrenging van een raamwerk voor ethische hacking
door de Bank, namelijk TIBER-BE (Threat Intelligence
Based Ethical Red Teaming Belgium). Dit programma
vormt het Belgische onderdeel van een methodologie
die ontwikkeld werd door het Eurosysteem en beoogt de cyberweerbaarheid van individuele FMI’s en
financiële instellingen te verhogen aan de hand van
gesofisticeerde tests, en tot belangrijke inzichten te
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komen met betrekking tot de cyberbeveiliging van
de Belgische financiële sector in zijn geheel. De Bank
stimuleert deze oefeningen vanuit haar rol als bewaker van de financiële stabiliteit en deze tests staan
bijgevolg los van haar bevoegdheden als prudentieel
toezichthouder en overseer.

5.4 E-bankingfraude
In 2018 werd de nauwe samenwerking met onder meer Febelfin voortgezet om e-bankingfraude in
kaart te brengen en de consument te sensibiliseren.
De duidelijk opwaartse trend die werd vastgesteld
in 2017 voor wat betreft het aantal gevallen van ebankingfraude en de hieruit voortvloeiende financiële
verliezen, werd in de eerste helft van 2018 bevestigd.
Net zoals de voorbije jaren waren de opgetekende
gevallen van e-bankingfraude bij particulieren in 2018
bijna uitsluitend het gevolg van fraudetechnieken
waarbij cybercriminelen e-bankinggebruikers misleiden om hun persoonlijke beveiligingscodes te verkrijgen (meestal na telefonisch contact of via een malafide website). De toename van het aantal gevallen
van fraude in 2017 en 2018 is dan ook te wijten aan
een stijging van het aantal aanvallen, en niet zozeer
aan het gebruik van innovatieve fraudetechnieken.
De Bank volgt in dit verband ook nauwlettend de ontwikkelingen met betrekking tot de risico’s verbonden
aan de inwerkingtreding van de PSD2-richtlijn.

Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht ¡ NBB Verslag 2018

Grafiek  102
E-bankingfraude
Aantal fraudegevallen

Verlies als gevolg van fraude

(in duizenden euro’s)

3 500

6 000

3 000

5 000

2 500

4 000

2 000
3 000
1 500
2 000

1 000

1 000

500
0

0
2013

2014

2015

2016

2017

6M 2018

2013

2014

2015

2016

2017

6M 2018

 	
Bron : Febelfin.

6. Ontwikkelingen op het gebied
van governance en opdracht van
de revisoren tot medewerking
aan het prudentieel toezicht
Deskundigheid van de verantwoordelijken
voor de compliancefunctie
Het verslag van de High Level Expert Group (HLEG)
van 2016 over de toekomst van de Belgische financiële sector bevatte een reeks aanbevelingen in verband met de versterking van het deugdelijk bestuur
(internal governance) in financiële instellingen. Dit
had in 2017 reeds geleid tot wijzigingen in de verschillende sectorale wetten, met name om de Bank in
staat te stellen om aan de verantwoordelijken voor de
compliancefunctie dezelfde vereisten inzake deskundigheid op te leggen als deze die reeds door de FSMA
worden toegepast. Bijgevolg hebben de Bank en de
FSMA in 2018 een gemeenschappelijke aanpak ontwikkeld om de vereisten van beide toezichthoudende
autoriteiten inzake de beoordeling van de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie beter op elkaar af te stemmen. Deze vereisten
werden neergelegd in een reglement van de Bank 1.
De voornaamste nieuwigheid bestaat erin dat de
kandidaat-verantwoordelijke voor de compliancefunctie moet slagen voor een examen dat wordt
afgenomen bij een opleidingscentrum dat erkend is
door de Bank en de FSMA. In dit verband hebben

deze twee toezichthouders op 18 mei 2018 een
gezamenlijke mededeling 2 gepubliceerd, waarin de
modaliteiten zijn vastgelegd volgens dewelke de
instellingen die examens willen organiseren, de erkenningsaanvraag aan beide toezichthoudende autoriteiten dienen te richten. De erkenningsaanvraag
dient met name de nodige inlichtingen te bevatten
om na te kunnen gaan of het examen voldoet aan
alle erkenningsvoorwaarden (inhoud van de examenvragen, samenstelling en werkwijze van de jury,
praktische organisatie, enz.).
Voortaan dienen de verantwoordelijken voor de compliancefunctie en andere personen belast met de compliancefunctie ook deel te nemen aan een programma
voor permanente opleiding bij een opleidingsinstelling
die op advies van de Bank door de FSMA is erkend.
In dit verband publiceerde de FSMA op 8 mei 2018
een mededeling 3 waarin nader wordt ingegaan op
de draagwijdte van deze verplichting tot permanente
opleiding, in het bijzonder wat de frequentie en de
inhoud van de opleidingen betreft.

1 Reglement van de Bank van 6 februari 2018 betreffende
de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de
compliancefunctie, goedgekeurd bij koninklijk besluit van
15 april 2018 en in werking getreden op 1 juni 2018.
2 Mededeling NBB_2018_19 van 18 mei 2018 betreffende
de aanvraag tot erkenning van examens met het oog op de
uitoefening van de compliancefunctie.
3 Mededeling FSMA_2018_05 van 8 mei 2018 betreffende de
permanente opleiding van de complianceofficers.
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Hernieuwing van de erkenning
van de revisoren
Gelet op het maatschappelijk belang van financiële instellingen en verzekeringsondernemingen mag
de opdracht van commissaris enkel worden toevertrouwd aan revisoren die daartoe erkend zijn door
de Bank. De erkenning van een revisor door de Bank
wordt verleend voor een periode van zes jaar, op
grond van het erkenningsreglement van de Bank
van 21 december 2012 1. Ten vroegste 6 maanden
en uiterlijk 3 maanden voor de afloop van de vorige
erkenning dient de erkende revisor uit eigen beweging een verzoek tot hernieuwing van de erkenning
in te dienen voor een nieuwe periode van zes jaar. De
eerste verzoeken tot hernieuwing zouden bij de Bank
moeten worden ingediend in de loop van het eerste
trimester van 2019.
In dit verband heeft de Bank op 21 september 2018
een mededeling 2 gepubliceerd waarin toelichting
wordt gegeven bij de vorm en de inhoud van het
verzoek tot hernieuwing van de erkenning. Deze
mededeling somt de inlichtingen op die een dergelijk dossier dient te bevatten, in het bijzonder met
betrekking tot de opgedane ervaring met mandaten
bij instellingen onder toezicht (beschrijving van de
mandaten, beoordeling van de samenwerking met
de Bank, plan van aanpak voor de toekomst). De
bedoeling is om specifieke informatie te verkrijgen
in aanvulling op het erkenningsdossier, die de Bank
in staat moet stellen na te gaan of deze informatie
overeenstemt met het dossier dat zij in de loop der
jaren heeft opgebouwd, in het kader van een systeem voor de jaarlijkse beoordeling van de kwaliteit
van het functioneren van de revisor per mandaat
uitgeoefend bij een onder toezicht staande instelling. Krachtens het erkenningsreglement dient de
Bank een eventuele beslissing tot weigering van de
hernieuwing van een erkenning immers te motiveren
in het licht van de verwachtingen inzake de vereiste
bekwaamheid en toewijding bij de uitoefening van
de opdracht.

Opvolging parlementaire aanbevelingen
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de parlementaire commissies Optima 3 en Panama Papers 4
heeft de Bank haar volle medewerking verleend aan
diverse initiatieven op regelgevend vlak, onder andere
inzake transacties met verbonden partijen en bijzondere mechanismen.
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Tevens werd de aanpassing van het wettelijk kader
inzake transacties met verbonden partijen door het
IMF aanbevolen in het kader van het FSAP van 2017
(zie hoofdstuk A van het deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht’), om te voldoen aan de
kernbeginselen voor effectief bankentoezicht van het
Bazels Comité (Core Principles for Effective Banking
Supervision, Principle 20 - Transactions with related
parties). De sectorale wetten bepalen nu al dat leningen, kredieten of borgstellingen dienen te worden
gesloten tegen cliëntenvoorwaarden en aan het wettelijk bestuursorgaan en de toezichthouder dienen
te worden gemeld 5. Om uitvoering te geven aan de
aanbevelingen werd een wijziging van deze regeling
voorbereid, die voorziet in een uitbreiding van zowel het materieel toepassingsgebied (alle transacties
met verbonden partijen) als het personeel toepassingsgebied (uitbreiding tot alle intragroepstransacties, met inbegrip van transacties met dochter- en
zusterondernemingen).
Om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van
beide parlementaire commissies rond fiscale fraude
(bijzondere mechanismen) werd een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het
kabinet van Financiën, Thesaurie, de Bijzondere
Belastinginspectie, de FSMA en de Bank.
Deze werkgroep heeft zich over drie onderwerpen
gebogen :
¡¡aanpassing van het wettelijk kader inzake bijzondere mechanismen, opdat deze mechanismen makkelijker aan het gerecht kunnen worden
gemeld ;
¡¡actualisatie van de lijsten van bijzondere mechanismen, waarbij werd nagegaan welke mechanismen geschrapt kunnen worden uit de bestaande
1 Reglement van de Bank van 21 december 2012 betreffende de
erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen.
2 Mededeling NBB_2018_26 van 21 september 2018 betreffende
de hernieuwing van de erkenning van revisoren.
3 Op 7 juli 2016 werd een parlementaire onderzoekscommissie
in het leven geroepen, die op 28 juni 2017 een verslag heeft
uitgebracht over het faillissement van Optima Bank : zie in dit
verband ‘Parlementair onderzoek belast met het onderzoek
over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en
de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en
haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds’,
Parl. St. Kamer, 2016-2017, Doc. 54 1938 / 007.
4 Op 21 april 2016 werd een bijzondere commissie ‘Internationale
fiscale fraude / Panama Papers’ opgericht, die op 31 oktober 2017
haar verslag heeft uitgebracht : zie ‘De Panama Papers en de
internationale fiscale fraude’, Parl. St. Kamer, 2016-2017, Doc.
54 2749 / 001.
5 Zie artikel 72 van de bankwet en artikel 93 van de Solvabiliteit
II-wet.
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circulaires 1, welke mechanismen eventueel anders
moeten worden geformuleerd en welke dienen te
worden toegevoegd ; en
¡¡sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met
de Bijzondere Belastinginspectie waardoor aan de
Bank en de FSMA nuttige gegevens kunnen worden overgemaakt in het kader van het toezicht op
een financiële instelling.

Geschiktheid van bestuurders en
andere personen met sleutelfuncties
De prudentiële wetgeving schrijft voor dat bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken
voor onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders bij financiële instellingen over de voor hun functie
vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid dienen te beschikken. De geschiktheidsbeoordeling van deze personen wordt vaak omschreven als de
beoordeling van hun fit & proper-karakter.
In de nasleep van de financiële crisis staat het onderwerp ’geschiktheid’ reeds een aantal jaren hoog op
de agenda, wat leidde tot de publicatie van een reeks
nieuwe regels, richtsnoeren en aanbevelingen op internationaal, Europees en nationaal niveau.
Zo publiceerden de EBA en de ESMA op 26 september 2017 gemeenschappelijke richtsnoeren voor het
beoordelen van de geschiktheid van leden van het
leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie 2. Ook de ECB bracht onlangs haar SSM-gids
uit voor de beoordeling van de deskundigheid en de
betrouwbaarheid 3. In de verzekeringssector reiken
de EIOPA-richtsnoeren voor het governancesysteem 4
op hun beurt een beleidskader aan voor zowel de
individuele als collectieve geschiktheid van leiders en
verantwoordelijken voor onafhankelijke controlefuncties bij verzekeringsondernemingen.
Rekening houdend met het toenemend aantal regels
en richtsnoeren over dit onderwerp, drongen een actualisatie en een zekere vorm van codificatie zich op, teneinde een goed overzicht van het toepasselijke kader
te behouden. Bijgevolg publiceerde de Bank op 18 september 2018 een nieuwe fit & proper-circulaire 5, die
tot doel had een fit & proper-handboek in het leven te
roepen en de voornoemde richtsnoeren van de EBA en
EIOPA om te zetten in het Belgische prudentiële kader.
Het fit & proper-handboek strekt ertoe een overzicht te
geven van alle ter zake toepasselijke regelgevende en

beleidsdocumenten en deze waar nuttig verder toe te
lichten. Daarnaast bevat het handboek ook toelichting
bij thema’s die niet als zodanig worden behandeld in
specifieke beleidsdocumenten. Het handboek
Het onderwerp
combineert een crosssectorale aanpak met
"geschiktheid"
sectorspecifieke tekst
(fit & proper) staat
en verwijzingen : daar
reeds een aantal jaren
waar het handboek en
hoog op de agenda,
de er in vervatte basisprincipes betrekking
zowel op nationaal als
hebben op alle finanop internationaal niveau
ciële instellingen onder
toezicht van de Bank,
worden de relevante wetteksten en beleidsdocumenten vermeld die van toepassing zijn op de verschillende
soorten financiële instellingen.
Inhoudelijk bouwt het handboek voort op de richtsnoeren uit de fit & proper-circulaire van 2013, die met de
invoering van het handboek werd opgeheven. Voorts
werden een aantal onderwerpen verder uitgewerkt
of op het voorplan gebracht. Zo werd de primaire
verantwoordelijkheid van de instellingen bij de geschiktheidsbeoordeling verder benadrukt, en werden
de hoofstukken betreffende de collectieve geschiktheid, het voortdurend karakter van de geschiktheid
(en, in voorkomend geval, de herbeoordeling van de
betrokken persoon), alsook de tijd die besteed moet
worden aan de uitoefening van de bestuursfunctie
nader uitgewerkt. Het handboek belicht tevens een
aantal nieuwigheden op het vlak van deskundigheid,
waaronder het reglement van de Bank betreffende
de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de
compliancefunctie 6 (zie hoger). Wat de professionele
1 Het gaat meer bepaald om twee circulaires van
18 december 1997, namelijk circulaire D1 97 / 9 aan
de kredietinstellingen en circulaire D4 97 / 4 aan de
beleggingsondernemingen, en mededeling nr. D. 207 van
30 november 2001 aan de verzekeringsondernemingen.
2 Richtsnoeren EBA / GL / 2017 / 12 van 26 september 2017
voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het
leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie.
Deze richtsnoeren vervangen met ingang van 30 juni 2018 de
richtsnoeren EBA GL 2012 / 06 van 22 november 2012.
3 SSM-gids voor de beoordeling van de deskundigheid en
betrouwbaarheid, mei 2018.
4 EIOPA-richtsnoeren voor het governancesysteem van
14 september 2015, in het bijzonder richtsnoeren 11 tot 14.
5 Circulaire NBB_2018_25 van 18 september 2018 betreffende
de geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité,
verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en
effectieve leiders van financiële instellingen.
6 Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het
reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018
betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de
compliancefunctie.
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betrouwbaarheid betreft, vermeldt het handboek nu
tevens uitdrukkelijk dat het vertonen van een gebrek
aan transparantie ten aanzien van de toezichthouder,
alsook inbreuken op de wetgeving ter voorkoming van
het witwassen van geld, de consumentenwetgeving en
de fiscale wetgeving, elementen zijn die in aanmerking
worden genomen bij de beoordeling van de geschiktheid van de betrokken persoon.
Specifiek voor de banksector worden in het handboek een aantal bijzonderheden verbonden aan de
EBA-richtsnoeren en het SSM-toezicht belicht. Zo zijn
in het handboek de vereisten inzake het aantal jaar
relevante beroepservaring voor bestuurders van belangrijke instellingen onder ECB-toezicht afgestemd
op de drempelniveaus bepaald in de SSM-gids. Voorts
worden voor de geschiktheidsbeslissingen die onder
de bevoegdheid van de ECB ressorteren, ook iets
ruimere streeftermijnen naar voren geschoven, die
aansluiten bij de huidige praktijk. Ten slotte wordt in
het hoofdstuk betreffende de onafhankelijkheid van
bestuurders en het beheer van belangenconflicten
verduidelijkt hoe de bepalingen van de bankwet over
dit onderwerp zich verhouden tot het bepaalde in de
EBA-richtsnoeren.
Voor de verzekerings- en herverzekeringssector
werden de normen inzake deskundigheid en betrouwbaarheid van 2013 grotendeels gehandhaafd
in het handboek. Er werd echter een reeks elementen toegevoegd, met name met betrekking tot de
Solvency II-regeling : (i) de verplichting om een fit &
proper-beleid te ontwikkelen, (ii) de verduidelijking
van de theoretische basiskennis die verwacht wordt
op het gebied van verzekeringen en herverzekeringen, (iii) de vaststelling van specifieke normen
voor de deskundigheid die verwacht wordt van de
verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties, (iv) de vaststelling van normen inzake
deskundigheid die moeten worden nageleefd door
de ‘verbindingspersoon’ die binnen de onderneming
moet worden aangesteld in geval van uitbesteding
van een onafhankelijke controlefunctie, en (v) de
aanbeveling om in financiële conglomeraten waar
significante zakelijke relaties tussen de bank en de
verzekeringsonderneming worden aangeknoopt, een
onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter
van het Wetboek van Vennootschappen in de raad
van bestuur van de verzekeringsonderneming te hebben die geen deel uitmaakt van de raad van bestuur
van de bank en de moederentiteit. Daarnaast werden
ook de regels herzien die de Bank in het kader van
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haar geschiktheidsbeoordeling volgt (fit & properinterview, modalisering van de beslissingen van de
Bank, enz.).
Aangezien het handboek in beginsel een levend
document vormt dat eveneens online wordt gepubliceerd, zal het geregeld worden aangepast aan de
nieuwe ontwikkelingen ter zake, zodat de instellingen ook in de toekomst blijvend zullen beschikken
over een actueel overzicht van het prudentiële kader
in dit domein.

7. Brexit
Na het referendum over de Britse uittreding uit de EU
startte het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017 de
procedure beschreven in artikel 50 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, om zich uit de Unie
terug te trekken, en derhalve een ’derde land’ te
worden. Tenzij in een specifiek akkoord een andere
datum wordt vastgesteld, zal het gehele regelgevingskader van de EU niet langer van toepassing zijn op het
Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019. De financiële
instellingen dreigen met name de Europese paspoorten
te verliezen waarmee ze tot dusver hun diensten vrij
konden aanbieden op elkaars grondgebied.
Sinds mei 2017 onderhandelen de EU en het Verenigd
Koninkrijk over een scheidingsakkoord om ernstige
gevolgen van een wanordelijke brexit (’hard brexit’)
te vermijden. Dit scenario zorgt voor grote juridische
onzekerheid over de bestaande zakelijke relaties en
zou kunnen leiden tot een plotselinge onderbreking
van de dienstverlening, wat een aanzienlijke weerslag
zou hebben op de economische bedrijvigheid. Beide
partijen hebben zich ertoe verbonden tot een akkoord
te komen, maar ernstige meningsverschillen in de
twee kampen zouden kunnen verhinderen dat een
akkoord wordt gesloten. Indien een akkoord effectief
wordt bekrachtigd, zou het een overgangsperiode tot
31 december 2020 kunnen bevatten.
Gelet op de voormelde onzekerheden heeft de
Europese Commissie alle betrokken partijen eraan
herinnerd dat het van belang is zich voor te bereiden
op een ’hard brexit’-scenario dat in maart 2019 werkelijkheid zou kunnen worden. Tegen deze achtergrond
brachten de Europese toezichthoudende autoriteiten
en de ECB adviezen uit en verduidelijkten ze aan de
financiële sector wat hun verwachtingen zijn. De Bank
wees de Belgische financiële instellingen meermaals
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op de risico’s van een ’hard brexit’-scenario, verwijzend naar de door de EBA gepubliceerde opinies en
aan de hand van enquêtes bij de sector en prudentiële
acties ten aanzien van de betrokken instellingen.
Om de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen, is het mogelijk dat de financiële instellingen
een nieuwe vergunning moeten aanvragen bij de bevoegde nationale autoriteiten, bepaalde clausules van
hun overeenkomsten dienen te wijzigen of bepaalde
activiteiten moeten overdragen.
De Bank stelt vast dat de blootstellingen van de
Belgische financiële sector aan Britse tegenpartijen algemeen genomen relatief beperkt zijn. Eind juni 2018
bedroegen deze blootstellingen € 39 miljard voor de
Belgische banken, of 4 % van hun totale activa, en
€ 6 miljard voor de Belgische verzekeringsondernemingen, wat overeenkomt met 2 % van hun beleggingen.
De mogelijke impact van een ’hard brexit’ is echter
niet beperkt tot de rechtstreekse blootstellingen en is
afhankelijk van zowel de aard van de activiteiten van
de onderneming als van het vereiste niveau van paraatheid, dat verschilt van de ene instelling tot de andere.

Zelfs wanneer ze niet rechtstreeks diensten verlenen aan
Britse cliënten, dreigen vele instellingen toch te worden
getroffen, door de overeenkomsten die ze hebben gesloten met Britse tegenpartijen. Er bestaat bijvoorbeeld
juridische onzekerheid over de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen of bepaalde opties uit te oefenen in
het kader van bestaande OTC-derivatencontracten die
niet worden verwerkt
door een verrekenkaHoewel de rechtstreekse
mer (central counterblootstellingen van de
party – CCP). Om dit
Belgische financiële
risico te verminderen,
moeten de instellinsector relatief beperkt
gen nagaan in welke
zijn, is verhoogde
gevallen toestemming
waakzaamheid vereist
moet worden verkregen van de bevoegde
voor de uitdagingen die
nationale
autoriteimet name verbonden zijn
ten (respectievelijk de
aan een ’hard brexit’
FSMA in België en
de Financial Conduct
Authority in het Verenigd Koninkrijk). Voorts is het
mogelijk dat obligaties die worden uitgegeven door
Belgische banken maar die onder Brits recht vallen,
niet meer in aanmerking zullen komen voor interne
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versterking (bail-in), waardoor bepaalde wijzigingen
zouden moeten worden aangebracht in de clausules
van de uitgifteovereenkomsten.

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

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

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

Een aantal Belgische banken verstrekken bankdiensten aan het Verenigd Koninkrijk. De Bank heeft
hen verzocht contact op te nemen met de Britse
autoriteiten om de continuïteit van deze diensten te
verzekeren. Daarnaast dienen zij hun cliënten tijdig te
informeren, met name wanneer deze diensten worden gewijzigd of stopgezet.
Evenzo moeten bepaalde Belgische verzekeringsondernemingen een bijkantoor of dochteronderneming
oprichten in het Verenigd Koninkrijk om de continuïteit van hun verplichtingen jegens hun Britse cliënten
te waarborgen. Een dergelijke entiteit kan slechts
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Hetzelfde geldt voor de Britse betalingsinstellingen,
instellingen voor elektronisch geld en beleggingsondernemingen, die het paspoort zullen verliezen dat
nodig is om hun activiteiten voort te zetten bij hun
cliënten in de EU. Een reeks instellingen hebben
vergunningsdossiers ingediend bij de Bank of zijn
voornemens dit te doen om de continuïteit van hun
diensten in België / in de EU te verzekeren.
De teams van de Bank die belast zijn met prudentieel
toezicht zijn meermaals in dialoog getreden met de
Belgische financiële instellingen. Deze blijken goede
vorderingen te hebben gemaakt met de identificatie
van de risico’s van en de voorbereiding op de mogelijke gevolgen van een ’hard brexit’. De Bank voert
ook besprekingen met instellingen die hun structuur
willen wijzigen of een bijkantoor of dochteronderneming willen vestigen in België om diensten aan te
bieden aan cliënten in de EU.
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