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A. Inleiding

inspecties die gewoonlijk ter plaatse worden uit‑
De COVID-19-crisis vereiste een slagvaardig en geco‑
gevoerd. Daarnaast werden de toezichtsprioriteiten
ördineerd antwoord van de verantwoordelijken voor
gedeeltelijk verlegd naar crisisbeheer, hoewel de
het fiscaal, monetair en prudentieel beleid om de
impact op de sector tot dusver relatief beperkt is
reële economie te ondersteunen. Tegen deze achter‑
gebleven. De Bank bleef echter bijzondere aandacht
grond werd het regelgevend en wettelijk kader voor
besteden aan de meer structurele uitdagingen van de
de financiële sector (tijdelijk) aangepast – teneinde de
financiële sector. De operationele aspecten van het
continuïteit van de financiële dienstverlening tijdens
toezicht dat op deze instellingen werd uitgeoefend
de crisis te waarborgen – en werden verscheidene
in 2020 – voor de kredietinstellingen, in het kader
maatregelen genomen waarbij de sector betrokken
was, die, met name, de liquiditeitspositie van de on‑
van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme
dernemingen en huishoudens hebben ondersteund.
(Single Supervisory Mechanism – SSM) – worden in
hoofdstuk C uiteengezet.
De aanpassingen van het regelgevend en wettelijk
kader bleven echter niet beperkt tot crisisgerelateerde
aspecten, maar hadden ook betrekking op structurele
In 2020 was het bovendien vijf jaar geleden dat het
ontwikkelingen die waren aangevat of aangekondigd
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (Single
vóór maart 2020. Op microprudentieel niveau is
Resolution Mechanism – SRM) werd opgericht, waar‑
de Bank bevoegd voor het toezicht op de krediet‑
binnen de Bank haar mandaat van nationale afwik‑
instellingen, de beursven‑
kelingsautoriteit uitoefent.
Het prudentieel beleid heeft in
nootschappen, de verze‑
De werkzaamheden die
belangrijke
mate
bijgedragen
aan
keringsondernemingen, de
in dat kader werden ver‑
financiëlemarktinfrastruc‑
richt, worden beschreven in
een slagvaardig en gecoördineerd
hoofdstuk D.
turen en de betalingsinstel‑
antwoord op de COVID-19-crisis.
lingen. De ontwikkelingen
in het regelgevend en wettelijk kader – voor bepaalde
Tot slot worden de aspecten van het prudentieel
specifieke sectoren of voor alle sectoren samen –
toezicht die specifiek verband houden met de di‑
komen aan bod in hoofdstuk B.
gitalisering van de financiële diensten, die in 2020
opnieuw aan belang heeft gewonnen, behandeld in
hoofdstuk E.
Uit dit overzicht blijkt dat de toezichthouder toe‑
nemende aandacht (en middelen) besteedt aan het
toezicht op de naleving van de bepalingen inzake de
Naast haar microprudentiële taken oefent de Bank
voorkoming van het witwassen van geld en de be‑
ook een macroprudentieel mandaat uit op grond van
strijding van terrorismefinanciering. De terechte maat‑
de wet van 25 april 2014, waarbij de Bank officieel
schappelijke verwachtingen zijn dermate hoog dat dit
werd aangesteld als de macroprudentiële autoriteit
een prioriteit is voor de Bank. Dezelfde vaststelling
in België. De recente initiatieven die de Bank in het
geldt voor de ontwikkelingen inzake de beheersing
kader van dit mandaat heeft genomen, worden be‑
van klimaat– en milieugerelateerde risico’s.
schreven in Kader 5 van het deel “Economische en
financiële ontwikkelingen” van het Verslag. In het
De crisis heeft ook een invloed gehad op het ope‑
Macroprudentieel Verslag, dat de Bank jaarlijks
rationeel toezicht op de instellingen die onder het
publiceert, wordt nader ingegaan op het macro
toezicht van de Bank staan en, met name, op de
prudentiële kader.
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B. Regelgevend en wettelijk kader

1. Banken

enerzijds, aanpassingen aan de Europees geharmo‑
niseerde bancaire regelgeving (Capital Requirements
Regulation quick fix-pakket) dat werd gepubliceerd in
De COVID-19-crisis impacteerde het prudentiële re‑
juni en, anderzijds, aanpassingen aan het raamwerk
glementaire kader voor de banksector. Eerder aange‑
voor de Europese kapitaalmarkten (Capital markets
kondigde aanpassingen aan dit kader werden opge‑
recovery-pakket). Andere initiatieven van de Europese
schort en er werden specifieke COVID-maatregelen
Commissie (EC) zijn uitgesteld vanwege de COVID-19genomen, zowel op mondiaal als op Europees en
crisis, zoals onder meer, in lijn met de beslissing van
nationaal niveau. De nadruk lag daarbij op de onder‑
het Bazels Comité voor Bankentoezicht, de inwer‑
steuning van de kredietverlening door banken aan de
kingtreding van het definitieve Bazel III-kader voor
reële economie, alsook op de in de context daarvan
EU-banken (Bazel 3.5) of liepen vertraging op, zoals
gelopen kredietrisico’s.
de besprekingen binnen de Eurogroep ter verdere
versterking van de Bankenunie. Voor deze laatste
Zo kondigde het Bazels Comité voor Bankentoezicht
besprekingen is het de bedoeling om op middellange
(Basel Committee on Banking Supervision – BCBS)
termijn en op consensuele basis te komen tot verdere
in april 2020 aan dat de invoering van de definitieve
stappen op vier aandachtsgebieden : het Europees
Bazel III-normen (Bazel 3.5) met één jaar wordt uit‑
depositoverzekeringsstelsel
gesteld tot 2023 en dat
ook de einddatum van de
Banktoezichthouders en -regelgevers (European deposit insu‑
overgangsperiode voor de
rance scheme – EDIS), cri‑
namen specifieke maatregelen ter
invoering van deze aan‑ ondersteuning van de kredietverlening sisbeheer voor banken, de
passingen aan het regle‑
prudentiële behandeling
aan de reële economie
van blootstellingen van
mentaire kader met één
jaar wordt verschoven naar 2028. Het gaf ook aan
banken op overheden en een verdere grensover‑
schrijdende integratie van bankengroepen. Nog in
dat door banken aangelegde voorzieningen voor
deze context traden Bulgarije en Kroatië op 1 oktober
COVID-gerelateerde kredietverliezen geleidelijk van
toe tot de Europese Bankenunie en zetten aldus hun
het reglementair eigen vermogen dienen te worden
eerste stappen in de richting van de toetreding tot de
afgetrokken. Een onder impuls van een nieuwe voor‑
eurozone. De grootste banken van Bulgarije en Kroatië
zitter en secretaris-generaal van het BCBS georgani‑
kwamen vanaf die datum onder toezicht van het SSM.
seerde strategische oefening leidde niet alleen tot een
herschikking van de substructuren en operationele
modaliteiten van het Comité maar ook tot de aankon‑
De COVID-19-crisis vereiste bovendien onmiddellijke
diging van een reglementaire pauze, wat betekent dat
actie en een herschikking van de prioriteiten bij de
het comité eerder focust op de coherente implemen‑
Europese Bankautoriteit (EBA). De EBA stelde onder
tatie en evaluatie van de reglementaire standaarden
meer de voorziene EU-brede stresstestoefening met
dan op het aanpassen ervan.
één jaar uit, publiceerde richtsnoeren voor de pru‑
dentiële behandeling van moratoria, maande aan om
dividenduitkeringen, de inkoop van eigen aandelen
De beschikbaarheid van bankkrediet en de financiering
en variabele beloning te beperken en paste het rap‑
van de reële economie via de kapitaalmarkten werd
porteringskader voor banken aan in het licht van de
ook ondersteund door de versoepeling van de pru‑
COVID-19-crisis.
dentiële vereisten op Europees niveau, in de vorm van,
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Eveneens op Europees niveau heeft het SSM, dat
rechtstreeks toezicht houdt op de belangrijkste ban‑
ken in het eurogebied, een aantal gerichte en tijdelijke
toezichtsmaatregelen genomen ter ondersteuning
van de financiering van de reële economie door de
kredietinstellingen. De Bank heeft voor de Belgische
banken onder haar rechtstreeks toezicht dezelfde
maatregelen genomen.
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uitsluitend bestaan uit tier 1-kernkapitaalbestandde‑
len (CET1) maar mogen reeds zijn samengesteld uit
minimaal 56,25 % tier 1-kernkapitaalbestanddelen en
minimaal 75 % tier 1-kapitaalbestanddelen. De toe‑
zichthouders gaven de instellingen ook iets meer tijd
om te rapporteren (zie paragraaf 1.4) en de Bank was
bereid de operationele druk op de kredietinstellingen
tijdelijk te beperken door met hen in dialoog te gaan
over de organisatorische impact van de toezichts‑
werkzaamheden zoals vergaderingen, inspecties en
responstijden, rekening houdend met instellingsspe‑
cifieke omstandigheden.

Enerzijds houden deze maatregelen voor de krediet‑
instellingen een versoepeling in van hun kapitaalver‑
eisten. Anderzijds wordt van de kredietinstellingen
verwacht dat zij de positieve effecten van deze
maatregelen, zoals vrijgemaakt kapitaal, benutten
ter ondersteuning van de economie en werd hen
aanbevolen om tijdelijk geen dividenden uit te
keren of variabele vergoedingen te verhogen (zie
paragraaf 1.3).

Deze maatregelen nemen echter niet weg dat de
instellingen deugdelijke acceptatienormen en ade‑
quate beleidslijnen met betrekking tot de opname en
dekking van niet-renderende blootstellingen moeten
blijven toepassen.

Zo werden de kredietinstellingen sterk aange‑
moedigd om gebruik te maken van hun aanwe‑
zige kapitaalbuffers zoals de management buffer, de
Pijler 2-Aanbevelingen (Pillar 2 guidance – P2G) en
de kapitaalconserveringsbuffer. Er werd hen mee‑
gedeeld dat ze tijdelijk mochten functioneren met
een liquiditeitsdekkingsratio van minder dan 100 %
en dat ze proactief gebruik mochten maken van
een andere samenstelling van kapitaalbestanddelen
voor hun Pijler 2-vereisten (Pillar 2 requirement –
P2R). De Pijler 2-vereisten moeten aldus niet langer

Bovenstaande microprudentiële maatregelen zijn be‑
doeld als aanvulling op het macroprudentieel beleid
dat nader werd toegelicht in het deel “Economische
en financiële ontwikkelingen” van dit verslag (zie
kader 5). De Bank heeft bijvoorbeeld als bevoegde
autoriteit de macroprudentiële contracyclische kapi‑
taalbuffer volledig vrijgemaakt. Het doel is in beide
gevallen om meer manoeuvreerruimte te geven aan
banken zodat zij hun rol kunnen blijven spelen in de
financiering van de reële economie, teneinde de ge‑
volgen van de COVID-crisis te beperken.
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Naast haar bijdragen aan deze prudentiële initiatieven
speelde de Bank ook een faciliterende rol bij de totstand‑
koming van verschillende maatregelen ter ondersteuning
van de reële economie, die waren overeengekomen tus‑
sen de financiële sector en de federale overheid. Deze
maatregelen omvatten een federale garantieregeling
voor de dekking van nieuwe leningen op korte en mid‑
dellange termijn aan ondernemingen, en moratoria op
de terugbetaling van leningen aan bedrijven en hypothe‑
caire leningen aan particulieren (zie kader 8).

manoeuvreerruimte van de instellingen te vergroten
zonder echter de stabiliteit van het financiële stelsel
in gevaar te brengen. Gezien de urgentie trad deze
verordening in werking op 27 juni 2020.

Het regelgevende kader met betrekking tot de digita‑
lisatie en FinTech is in de voorgaande jaren sterk ont‑
wikkeld (zie de verschillende initiatieven door de EBA
en de Bank die in hoofdstuk E van het Verslag 2019
worden beschreven). Het werd in 2020 aangevuld,
met name voor wat betreft sterke cliëntauthenticatie
en open banking (zie paragraaf E.2.1) en de markten
in cryptoactiva (zie paragraaf E.2.3 over de Europese
ontwerpverordening op dit gebied), alsook Big Data
en geavanceerde analytics, waarover in januari 2020
een EBA-verslag werd opgesteld.

Wat betreft de minimale verliesdekking voor nietrenderende blootstellingen werd de voorkeursbehan‑
deling van officiële exportkredietinstellingen uitge‑
breid tot bepaalde overheidsinstanties waaraan een
kredietrisicogewicht van 0 % is toegekend.

Tot slot is de Bank ook actief betrokken bij de omzet‑
ting van Europese richtlijnen inzake prudentiële regel‑
geving in Belgisch recht. De Bank bereidde in deze
context tekstvoorstellen voor om de Bankwet aan
te passen conform de vijfde kapitaalvereistenrichtlijn
(Capital Requirements Directive V – CRD V) 1.
De volgende paragrafen gaan nader in op een aan‑
tal van de bovenvermelde prudentiële en andere
initiatieven.

1.1 Aanpassing van de Europese
bankverordeningen 2 als reactie op de
COVID-19-pandemie (CRR quick fix)
In het kader van de initiatieven die zijn genomen
als reactie op de COVID-19-crisis heeft de Europese
Commissie een aantal maatregelen voorgesteld die
hebben geleid tot de goedkeuring van Verordening
(EU) 2020/873 3. Deze maatregelen strekken ertoe de

1 Richtlijn (EU) 2019 / 878 van het Europees Parlement en de
Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013 / 36 / EU
met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings,
gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen
en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen.
2 Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575 / 2013 en
(EU) 2019 / 876 – Capital requirements regulation (CRR).
3 Verordening (EU) 2020 / 873 van het Europees Parlement en
de Raad van 24 juni 2020 tot wijziging van de Verordeningen
(EU) nr. 575 / 2013 en (EU) 2019 / 876 wat betreft bepaalde
aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie.

De getroffen maatregelen kunnen permanent of tijde‑
lijk van aard zijn en hebben betrekking op verschillen‑
de thema’s van de voornoemde verordeningen. In de
volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van
de belangrijkste maatregelen.

Er werden ook maatregelen genomen ter verzachting
van de gevolgen van de crisis voor het eigen vermogen
van de kredietinstellingen bij een plotse toename van
de boekhoudkundige voorzieningen voor kredietverlie‑
zen. De overgangsbepalingen die reeds van toepassing
waren krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 stelden
de instellingen in staat het overschot aan voorzieningen
voor kredietverliezen als gevolg van de overschake‑
ling in 2018 naar de internationale boekhoudnorm
IFRS 9 (waarbij een kredietvoorzieningsmodel op ba‑
sis van verwachte verliezen werd ingevoerd) in hun
prudentieel eigen vermogen te corrigeren. Deze IFRS
9-overgangsmaatregelen werden met twee jaar ver‑
lengd om het voor de instellingen mogelijk te maken
in hun prudentieel eigen vermogen een deel van de
te verwachten kredietverliezen te elimineren die met
toepassing van de IFRS 9-norm in 2020 en 2021 zul‑
len worden opgenomen voor financiële activa zonder
verminderde kredietkwaliteit. De verlenging van deze
overgangsmaatregelen is specifiek bedoeld voor de
verwachte kredietverliezen als gevolg van de pandemie.
De instellingen die er niet voor kozen de overgangs‑
maatregelen toe te passen in 2018, bij de overschake‑
ling naar de IFRS 9-norm, zullen de mogelijkheid krijgen
om terug te komen op deze keuze tijdens de verlengde
overgangsperiode, mits de bevoegde autoriteit hiertoe
voorafgaandelijk toestemming geeft.
Teneinde een doeltreffende transmissie van de mo‑
netairbeleidsmaatregelen te waarborgen, werd de
hefboomratio gewijzigd om de kredietinstellingen
in staat te stellen bepaalde blootstellingen aan hun
centrale bank hiervan uit te sluiten indien de bevoegde
autoriteit heeft verklaard dat er zich uitzonderlijke
omstandigheden voordoen. Bovendien wordt het
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compensatiemechanisme voor deze uitsluitingen ge‑
wijzigd met ingang van 28 juni 2021.

Het pakket bevat wijzigingen ten aanzien van het ef‑
fectiseringskader zoals opgenomen in de verordenin‑
gen inzake securitisatie 1 en kapitaalvereisten 2 , in de
richtlijn inzake markten voor financiële instrumenten 3
(MiFID II) en in de prospectusverordening 4 .

Gelet op de negatieve impact van de uit de crisis
voortvloeiende volatiliteit op het door kredietinstel‑
lingen aangehouden overheidspapier en, als gevolg
daarvan, op het vermogen van deze laatste om de
De voorgestelde wijzigingen in het effectiseringskader
financiering van de economie te waarborgen, werd
beogen de uitbreiding van de huidige EU-regelgeving
een prudentiële filter in‑
voor eenvoudige, transpa‑
De kapitaalmarkten inzetten
rante en gestandaardiseer‑
gesteld. Via deze filter
de (simple, transparent, and
kunnen de effecten van
voor het herstel van Europa
standardised – STS) securi‑
de niet-gerealiseerde win‑
tisaties naar synthetische securitisaties. Synthetische
sten en verliezen op het eigen vermogen van de in‑
securitisaties hebben tot doel het kredietrisico van
stellingen tijdelijk (tot december 2022) en degressief
een pakket leningen over te dragen naar investeer‑
worden geneutraliseerd.
ders via een kredietprotectie-overeenkomst. Door het
kredietrisico over te dragen kan bijkomend kapitaal
Teneinde de kapitaallasten van de uitgiften van over‑
worden vrijgemaakt bij banken om leningen te ver‑
heidsobligaties in de valuta van een andere lidstaat niet
strekken aan de reële economie.
te verzwaren, werden overgangsregelingen ingevoerd
om tijdelijk (tot eind 2024) een lager risicogewicht toe
Daarnaast wordt ook de verordening inzake kapi‑
te kennen aan deze blootstellingen. Daarnaast kunnen
taalvereisten gewijzigd teneinde (i) de obstakels voor
de bevoegde autoriteiten de concentratielimieten voor
effectisering van niet-renderende blootstellingen in de
deze blootstellingen versoepelen tot eind 2025.
huidige regelgeving, die op bepaalde vlakken penalise‑
rend is, weg te werken en (ii) meer rekening te houden
De aanzienlijke volatiliteit die door de COVID-19met de karakteristieken van niet-renderende blootstel‑
crisis is ontstaan op de markten, kan ook negatieve
lingen. Deze aanpassingen zouden het mogelijk maken
gevolgen hebben bij de backtesting van de interne
voor banken om de niet-renderende blootstellingen die
modellen voor marktrisico. Wanneer de vastgestelde
zich kunnen voordoen in de context van de COVID-19overschrijdingen niet voortvloeien uit tekortkomin‑
pandemie, uit hun balans te halen zonder afbreuk te
gen in het intern model en plaatsvonden tussen
doen aan de strenge prudentiële normen.
1 januari 2020 en 31 december 2021, kunnen de
bevoegde autoriteiten toestaan dat ze door de instel‑
Op 15 december 2020 werden de finale voorstellen
lingen worden uitgesloten van de berekening van
van het CMRP goedgekeurd door de ambassadeurs
het optelgetal.
bij de EU en gepubliceerd door de Raad van de EU 5.
Tot slot werd de toepassing van een aantal bepa‑
lingen van Verordening (EU) 2019/876 vervroegd of
1 Verordening (EU) 2017 / 2402 van het Europees Parlement en de
uitgesteld. Zo trad de aanpassing van risicogewogen,
Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen
niet in wanbetaling zijnde kmo-blootstellingen voor
kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek
kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde
kredietrisico in werking op 27 juni 2020.
securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009 / 65 /

1.2 Herstelpakket kapitaalmarkten
Het herstelpakket voor de kapitaalmarkten (Capital
markets recovery package – CMRP) vormt een inte‑
graal onderdeel van de COVID-19-herstelstrategie
van de Europese Commissie. De voorstellen van het
CMRP werden gepubliceerd op 24 juli 2020 en heb‑
ben tot doel ervoor te zorgen dat ondernemingen
makkelijker kapitaal kunnen aantrekken op de markt,
investeringen in de reële economie te faciliteren en de
kredietverlening door banken te stimuleren.
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2

3

4

5

EG, 2009 / 138 / EG en 2011/61 / EU en de Verordeningen (EG)
nr. 1060 / 2009 en (EU) nr. 648/2012.
Verordening (EU) Nr. 575 / 2013 van het Europees Parlement
en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten
voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 648 / 2012.
Richtlijn 2014 / 65 / EU van het Europees Parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële
instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002 / 92 / EG en
Richtlijn 2011 / 61 / EU.
Verordening (EU) 2017 / 1129 van het Europees Parlement en
de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet
worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt
worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003 / 71 / EG.
Zie : https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/12/16/capital-markets-recovery-package-councilconfirms-targeted-amendments-to-eu-capital-market-rules/.
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1.3 Dividenduitkeringsbeleid

wegen, werden deze aanbevelingen zowel door de ECB
als door de Bank verlengd tot het einde van het jaar 4.

Op 27 maart 2020 vaardigde de Europese Centrale
Bank (ECB) een Aanbeveling uit inzake het te vol‑
Gelet op het feit dat eind 2020 de crisis verre van ge‑
gen dividenduitkeringsbeleid tijdens de COVID-19luwd was, riepen zowel de ECB als de Bank de instel‑
pandemie 1. Deze Aanbeveling van de ECB was gericht
lingen onder hun toezicht opnieuw op om ten minste
tot 30 september 2021 blijvend een voorzichtig beleid
tot de significante instellingen onder haar toezicht
te voeren en uiterst behoedzaam te zijn bij het nemen
(waaronder een groot deel van de Belgische banken),
van beslissingen over dividenden en soortgelijke uitke‑
en tevens tot de nationaal bevoegde autoriteiten. Ten
ringen. De Bank vroeg de kredietinstellingen onder haar
aanzien van deze laatsten werd immers de verwachting
toezicht tevens om hun intenties inzake dividenden te
geformuleerd dat zij het ECB-beleid mutatis mutandis
notificeren tegen 15 januari 2021 5.
zouden uitrollen naar de kredietinstellingen onder hun
toezicht. Op 1 april 2020 vaardigde de Bank derhalve
een mededeling uit waarin zij haar verwachtingen
1.4 Rapportering en Pijler 3-openbaar
formuleerde inzake het dividenduitkeringsbeleid van
makingen in het kader van COVID-19
kredietinstellingen die onder haar rechtstreeks toe‑
zicht staan 2 . In lijn met de voornoemde Aanbeveling
Om de operationele werklast tijdelijk te verlichten
van de ECB achtte de Bank het aangewezen om deze
verleenden de EBA, het SSM, de Gemeenschappelijke
kredietinstellingen eveneens op te roepen om zich
afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) en
tot 1 oktober 2020 te ont‑
de Bank bij de start van de
houden van dividend- en
pandemie een uitstel van
Kapitaal dient vandaag in de eerste
soortgelijke uitkeringen.
rapportering aan de instel‑
plaats om aan banken zuurstof
lingen onder hun toezicht.
te verlenen voor hun bijdrage
Dit uitstel gold voor be‑
Kredietinstellingen dienen
aan
het
economisch
herstel
paalde Europese rapporte‑
in deze moeilijke periode
ringen die in de maanden
blijvend voldoende kapi‑
maart, april of mei 2020 moesten worden opgeleverd.
taal aan te houden om de systeemrisico’s te kunnen
De instellingen kregen 1 maand extra de tijd om deze
beheersen en bij te dragen tot het herstel van de
rapporteringen bij de Bank in te dienen. De Bank
economie. De in het kader van de coronacrisis vrij‑
breidde dit uitstel van rapportering ook uit naar be‑
gegeven kapitaalbuffers dienen bijgevolg te worden
paalde NBB-rapporteringen en publiceerde hiertoe in
aangewend om voornoemde doeleinden te bereiken
april 2020 een mededeling 6. Vanaf juni 2020 werden
en niet om te worden uitgekeerd aan de aandeel‑
houders. In het verlengde van de voormelde ECBalle instellingen geacht hun rapporteringen opnieuw
maatregelen inzake het dividendbeleid riep de EBA
binnen de oorspronkelijk afgesproken rapporterings‑
de kredietinstellingen ook op, in haar verklaringen van
termijnen in te dienen.
12 en 31 maart 2020 3, om het beloningsbeleid te ma‑
tigen, in het bijzonder wat de uitkering van variabele
Net als in België werden in verschillende andere
beloningen betreft.
landen van de EU COVID-19-steunmaatregelen in‑
gevoerd in de vorm van moratoria en waarborgen.
Aangezien het medio 2020 nog steeds onduidelijk was
hoe lang deze crisis zou aanhouden en hoe zwaar ze zou

1 Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 27 maart 2020
betreffende dividenduitkeringen tijdens de COVID-19-pandemie
en tot intrekking van Aanbeveling ECB / 2020 / 1 (ECB/2020/19).
2 Mededeling NBB_2020_011 d.d. 1 april 2020 – Verwachtingen
met betrekking tot het dividenduitkeringsbeleid in het kader van
het beheer van het coronavirus (COVID-19).
3 EBA Statement of 12 March 2020 on actions to mitigate
the impact of COVID-19 on the EU banking sector and of
31 March 2020 on dividends distribution, share buybacks and
variable remuneration.

4 Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 27 juli 2020
betreffende dividenduitkeringen tijdens de COVID-19-pandemie
en tot intrekking van Aanbeveling ECB / 2020 / 19 (ECB / 2020 / 35)
en Mededeling NBB_2020_33 d.d. 30 juli 2020 – Maatregelen
in het kader van het coronavirus – Verlenging van de
aanbevelingen in Mededeling NBB_2020_011 en verwachtingen
inzake het remuneratiebeleid.
5 Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van
15 december 2020 betreffende dividenduitkeringen tijdens
de COVID-19-pandemie en tot intrekking van Aanbeveling
ECB/2020/35 (ECB / 2020 / 62) en Mededeling NBB_2020_049
d.d. 22 december 2020 – Maatregelen in het kader van het
coronavirus – Verwachtingen betreffende het dividendbeleid en
remuneratiebeleid met ingang van 2 januari 2021.
6 Mededeling NBB_2020_15 van de Bank van 14 april 2020 over
de rapportering ten aanzien van de Bank naar aanleiding van
COVID-19.
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Om de kredieten waarvoor van deze COVID-19instellingen onder haar toezicht, waarbij er ge‑
steunmaatregelen gebruik werd gemaakt op te
streefd werd naar een proportionele invulling van
de EBA-richtsnoeren.
volgen binnen het Europese geharmoniseerde rap‑
porterings- en Pijler 3openbaarmakingskader,
Daarnaast had ook de
Een uitstel van rapportering
publiceerde de EBA op
CRR Quick Fix (zie para‑
werd toegekend bij de start van
2 juni 2020 aanvullende
graaf 1.1.) een onmid‑
de pandemie met het oog op
rapporterings- en open‑
dellijke impact op het
een tijdelijke verlichting van de
bestaande
Europese
baarmakingsvereisten.
operationele werklast voor de sector rapporterings- en Pijler
Deze nieuwe vereisten
werden door de Bank
3-openbaarmakingskader.
1
Om
de
uniformiteit
en
de
vergelijkbaarheid van de
omgezet in een circulaire die gericht is aan de
Europese rapporteringen en de openbaarmakingen
te handhaven, publiceerde de EBA op 11 augus‑
1 Circulaire NBB_2020_28 betreffende de Richtsnoeren van
tus 2020 twee nieuwe richtsnoeren. Deze nieuwe
de Europese Bankautoriteit (EBA) van 2 juni 2020 inzake
de rapportage en openbaarmaking van risicoposities die
EBA-richtsnoeren verduidelijken hoe de reglemen‑
onderworpen zijn aan maatregelen die zijn toegepast als reactie
taire wijzigingen die voortvloeien uit de CRR Quick
op de COVID-19-crisis (EBA / GL / 2020 / 07).
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Fix in het bestaande Europese rapporterings- en
openbaarmakingskader moeten worden opgeno‑
men. De Bank heeft deze nieuwe EBA-richtsnoeren
in België omgezet via een circulaire 1 die gericht is aan
de instellingen onder haar toezicht.

In België werden niet-wettelijke moratoria voor onder‑
nemingskredieten 5 en wettelijke moratoria voor hypo‑
thecaire kredieten 6 en consumentenkredieten 7in het
leven geroepen, als steunmaatregel om de economische
gevolgen van de COVID-19-pandemie te verhelpen.

1.5 Prudentiële en boekhoudkundige
behandeling van moratoria

Via de circulaire van 22 december 2020 8 worden
de EBA-richtsnoeren geïmplementeerd en wordt be‑
vestigd dat Belgische moratoria voor hypothecaire
kredieten en bedrijven zoals gedefinieerd in de door
De EBA publiceerde op 2 april 2020 de richtsnoe‑
de financiële sector opgestelde charters alsook het
ren inzake betalingsmoratoria 2 (vervolgens gewijzigd
op 25 juni 2020 3 en op
moratorium voor consu‑
Er werd gebruik gemaakt van
2 december 2020 4) om te
mentenkredieten zoals ge‑
de bestaande reglementaire
verduidelijken hoe het pru‑
definieerd in de wet van
dentiële kader moet wor‑
27 mei 2020 voldoen aan
flexibiliteit voor de behandeling
de criteria van een “alge‑
den toegepast op bloot‑
van betalingsmoratoria
meen moratorium”.
stellingen die genieten van
betalingsuitstel onder het moratorium. Indien een al
dan niet wettelijk vastgesteld moratorium voldoet
De toepassing van de boekhoudkundige principes van
aan de criteria van de EBA-richtsnoeren, wordt dit
de IFRS9-standaarden op blootstellingen die genieten
moratorium beschouwd als een “algemeen mora‑
van een moratorium, werd toegelicht door de EBA 9 en
torium op betalingen” en wordt het betalingsuitstel
ESMA 10 in hun publicaties van 25 maart 2020. IFRS9 is
niet aangemerkt als een respijtmaatregel. Daarnaast
op principes gebaseerd en vereist geen mechanische
verduidelijken de richtsnoeren onder meer dat het
toepassing van de internationale boekhoudkundige
aantal achterstallige dagen op basis van het nieuwe
regels maar van een deskundige beoordeling. Het toe‑
betalingsschema geteld dient te worden en dat de
kennen van een moratorium mag niet automatisch
verplichting tot analyse voor het identificeren van
leiden tot de conclusie dat het kredietrisico significant
een gedwongen herstructurering niet van toepas‑
is toegenomen (significant increase in credit risk – SICR).
sing is. De EBA benadrukt evenwel dat het belangrijk
Bij de uitvoering van de beoordeling van de SICR op
blijft voor kredietinstellingen om tijdig te beoordelen,
basis van IFRS9 is het van belang dat alle redelijke en
voor kredieten die genieten van een moratorium, of
gefundeerde informatie gedurende de volledige looptijd
het onwaarschijnlijk is dat de kredietverplichtingen
van de blootstelling in aanmerking wordt genomen.
worden nagekomen.

1 Circulaire NBB_2020_41 over de omzetting van de EBA
richtsnoeren rond rapportering en Pijler 3 openbaarmakingen
in het kader van de CRR Quick Fix (EBA / GL / 2020 / 11 &
EBA / GL / 2020 / 12).
2 EBA-richtsnoeren inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk
vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen
die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis
(EBA / GL / 2020 / 02).
3 EBA- richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren
EBA / GL / 2020 / 02 (EBA/GL/2020/08).
4 EBA- richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren
EBA / GL / 2020 / 02 (EBA / GL / 2020 / 15).

5 Eerste en tweede charter Febelfin betalingsuitstel
ondernemingskredieten.
6 Eerste en tweede charter Febelfin betalingsuitstel hypothecaire
kredieten en koninklijk besluit nr. 11 van 22 april 2020
houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake
hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis.
7 Wet van 27 mei 2020 betreffende het consumentenkrediet,
teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de
door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan.
8 Circulaire NBB_2020_51 over de EBA richtsnoeren inzake
wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria
voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast
in het licht van de COVID-19-crisis (geconsolideerde versie van
2 december 2020 van de EBA-richtsnoeren EBA / GL / 2020 / 02
waarin de wijzigingen die voortvloeien uit de EBA-richtsnoeren
EBA / GL / 2020 / 08 en EBA / GL / 2020 / 15 zijn geïntegreerd).
9 ‘Statement on the application of the prudential framework
regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of
COVID-19-measures’ dd 25 maart 2020.
10 ‘ESMA issues guidance on accounting implications of
COVID-19’ dd 25 maart 2020.
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KADER 8

Moratoria en garantieregeling
Het coronavirus heeft onze economie hard getroffen. Niettegenstaande de reeks uitzonderlijke
maatregelen die de federale regering heeft genomen om de economische schok op te vangen (o.a. uitstel
van betaling van bepaalde belastingen en versoepeling van het regime van tijdelijke werkloosheid), bleven
heel wat bedrijven, zelfstandigen en particulieren met hoge vaste kosten zitten. Zo moesten ze leningen
blijven aflossen, huur blijven betalen en aan facturen blijven voldoen, met cashflowproblemen tot gevolg.
Er moest voorkomen worden dat gezonde bedrijven overkop gingen en gezinnen in betaalproblemen
kwamen.
De federale regering, de Bank en de Belgische financiële sector hebben daarom op 22 maart 2020 een
akkoord gesloten om bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te ondersteunen. Dit akkoord berust
op 2 pijlers : enerzijds het verlenen van betalingsuitstel voor de bestaande kredieten en anderzijds het
toekennen van nieuwe kredieten met staatsgarantie.
De financiële sector heeft zich onmiddellijk geëngageerd om uitstel van betaling (moratorium) te
verlenen aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties
evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Aanvankelijk
konden betalingen uitgesteld worden met maximum zes maanden ; toen evenwel bleek dat de crisis
langer aanhield dan voorzien, werd de mogelijkheid tot betalingsuitstel verlengd tot het einde van het
jaar. In december 2020 werd daarenboven beslist om maximaal drie maanden extra betalingsuitstel
voor bedrijven en particulieren mogelijk te maken, weliswaar op voorwaarde dat het toegekende uitstel
gecumuleerd nooit meer bedraagt dan 9 maanden. Er werd in aanzienlijke mate gebruikgemaakt van deze
moratoria ; eind september 2020 was dit het geval voor respectievelijk 13 % van de uitstaande kredieten
aan ondernemingen en voor 6 % van de uitstaande hypothecaire kredieten (zie ook hoofdstuk 5 in het deel
“Economische en financiële ontwikkelingen” van het Verslag). Daarnaast werden er afspraken gemaakt
tussen de sector en de federale Minister van Economie om aan door de coronacrisis geïmpacteerde
particuliere kredietnemers betalingsuitstel te verlenen voor uitstaande consumentenkredieten 1.
De federale overheid heeft ook twee garantieregelingen geactiveerd voor nieuwe kredieten en
kredietlijnen die door de banken worden verstrekt tot en met 31 december 2020. De Bank heeft dit
proces technisch ondersteund, onder andere via de publicatie van Q&A’s 2 .
Een eerste garantieregeling, die in april werd ingevoerd 3, had betrekking op kredieten aan levensvatbare
niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties, met een maximale looptijd van
12 maanden. Daarvoor werd in een budget voorzien van maximaal 50 miljard euro, te verdelen over
de banken volgens hun marktaandeel. In aanmerking komende kredieten vielen verplicht onder deze
regeling. Banken mochten voor deze kredieten maximaal 1,25 % rente aanrekenen ; daarnaast was per
krediet ook een vergoeding voor de staatssteun verschuldigd van respectievelijk 0,25 % of 0,50 %,
afhankelijk van het feit of de kredietnemer een kmo dan wel een grote onderneming was. Voor de
1 Wet van 27 mei 2020 betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de
door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan.
2 Zie www.nbb.be/qacorona-banks.
3 Koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de
gevolgen van het coronavirus.
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verdeling van de verliezen werd in een getrapt systeem voorzien. Zo wordt nadat de garantieregeling is
afgelopen bekeken hoeveel verliezen er op de volledige, onder de garantieregeling vallende portefeuille
kredieten van de bank werden geboekt : de eerste 3 % aan verliezen op deze portefeuille wordt volledig
door de bank gedragen, van de verliezen tussen 3 % en 5 % dragen de bank en de overheid elk 50 %,
terwijl van de verliezen hoger dan 5 % de overheid 80 % draagt en de bank 20 %. Aanvankelijk gold
deze regeling voor in aanmerking komende kredieten die werden toegekend tot 30 september 2020,
maar in juli werd deze termijn verlengd tot het einde van het jaar.
Toen bovendien bleek dat het herstel bij sommige kmo’s langer dan twaalf maanden zou duren, werd
in juli ook een tweede garantieregeling ingevoerd 1, die betrekking had op kredieten met een looptijd
van meer dan 12 maanden en ten hoogste 36 maanden voor niet-financiële kmo’s. Banken konden tot
20 % van de enveloppe die hen op basis van de eerste garantieregeling was toegewezen, voorbehouden
voor deze tweede garantieregeling. In tegenstelling tot de eerste garantieregeling kregen banken zelf
de keuze of ze in aanmerking komende kredieten al dan niet met staatsgarantie verstrekten. Daarnaast
werd er in deze regeling voor geopteerd om 80 % van de verliezen vanaf de eerste euro te doen
garanderen door de overheid. Voor kredieten die onder deze tweede garantieregeling vielen, gold een
maximumrente van 2 % en een bijkomende vergoeding van 0,5 %. Aanvankelijk was deze regeling van
toepassing op in aanmerking komende kredieten die werden toegekend tot 31 december 2020, maar in
december werd deze termijn verlengd tot 30 juni 2021. Bovendien werd de maximale looptijd van deze
kredieten opgetrokken tot 5 jaar. Voor kredieten met een looptijd van meer dan 36 maanden gold dan
een maximumrente van 2,5 % en een vergoeding van 1 %.
Hoewel de toekenning van kredieten onder beide garantieregelingen al bij al beperkt is gebleven, blijft
de mogelijkheid tot verlenging bestaan indien de omstandigheden daartoe nopen.
Buiten de bovenstaande regelingen werden er ook aanvullende ondersteunende maatregelen genomen
door de regionale overheden, die eveneens gericht waren op de versterking van de solvabiliteitspositie
van de ondernemingen.

1 Wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de
gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en
beursvennootschappen.
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1.6 Omzetting van de CRD V in de
Belgische wetgeving
De wijzigingen die werden aangebracht in
Richtlijn 2013/36/EU (CRD IV) 1 door Richtlijn
(EU) 2019/878 (CRD V) 2 maken deel uit van de maat‑
regelen die de Europese autoriteiten in mei 2019
hebben genomen om de risico’s in het financi‑
ële stelsel te beperken en de bankenunie verder te
versterken.
Gelet op het technisch karakter van de betrokken
aangelegenheden werd de Bank belast met de voor‑
bereiding van de werkzaamheden voor de omzetting
in de Belgische wetgeving. Er werd naar gestreefd
een zo leesbaar en didactisch mogelijke wettekst op
te stellen zonder te breken met de huidige Belgische
bankregelgeving, die reeds verschillende decennia
bestaat. Er wordt op gewezen dat deze regelgeving
reeds volledig werd bijgewerkt met het oog op de
omzetting van de CRD IV 3.
De belangrijkste nieuwigheden van de CRD V die
worden omgezet in het wetsontwerp tot wijziging
van de bankwet hebben met name betrekking op de
nieuwe goedkeuringsregeling voor financiële holdings
en gemengde financiële holdings, de verplichting om
een intermediaire moederonderneming op te richten
voor groepen uit een derde land die werkzaam zijn
via gereglementeerde dochterondernemingen in de
Unie, en nieuwe criteria voor de aanwijzing van de
toezichthouder die belast is met het toezicht op ge‑
consolideerde basis op transnationale Europese bank‑
groepen. De nieuwe richtlijn brengt ook wijzigingen
aan met betrekking tot de dekking van het specifiek
“pijler 2”-eigenvermogensvereiste door middel van
eigen vermogen van gelijkwaardige kwaliteit als het
eigen vermogen dat nodig is om te voldoen aan het
“pijler 1”-vereiste 4, en met betrekking tot de formali‑

1 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.
2 Richtlijn (EU) 2019/878 van het Europees Parlement en de
Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013 / 36 / EU
met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings,
gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen
en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen.
3 Zie het Jaarverslag 2013 van de Nationale Bank van België,
Economische en financiële ontwikkelingen, pp. 251 en
volgende.
4 Deze benadering werd reeds ten uitvoer gelegd door de ECB
in het kader van de maatregelen om de gevolgen van de
COVID-19-crisis in te perken.
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sering, in de wetgeving, van een toezichtsinstrument
dat in de praktijk reeds wordt gebruikt door de
toezichthouders : de “richtsnoeren inzake aanvullend
eigen vermogen” (pillar 2 guidance), die bepalen
welk niveau van eigen vermogen toereikend is ter
dekking van het algemene niveau van eigen vermo‑
gen dat de toezichthouder passend vindt en van de
mogelijke aanvullende verliezen die voortvloeien uit
de stresstests, en waarvan de herhaalde niet-naleving
kan leiden tot het opleggen van een specifiek pijler
2-eigenvermogensvereiste.
Het risico van buitensporige hefboomwerking zal
worden onderworpen aan een uitgebreide regeling
bestaande uit kwalitatieve vereisten en kwantita‑
tieve pijler 1-vereisten, in voorkomend geval aan‑
gevuld met een specifiek pijler 2-vereiste alsook,
voor mondiaal systeemrelevante kredietinstellingen,
een aanvullend vereiste in de vorm van een hef‑
boomratiobuffervereiste als bepaald in Verordening
nr. 575/2013 5 6 .
Wat de macroprudentiële instrumenten betreft kan
de Bank een tier 1-kernkapitaalbuffervereiste voor
systeem- of macroprudentiële risico’s (systemic risk
buffer) opleggen. Dit vereiste kan voortaan gebaseerd
zijn op niet alleen de totale risicoblootstelling van de
kredietinstelling 7, maar ook specifieke categorieën
of segmenten van blootstellingen van deze instelling
(sectoral systemic risk buffer).
Wat betreft het beloningsbeleid wordt in het wets‑
ontwerp bepaald dat dit genderneutraal moet zijn.
Voorts wordt, met het oog op de evenredigheid, de
regeling inzake variabele beloning vereenvoudigd, in
het bijzonder op het gebied van uitstel van betaling
en betaling in instrumenten.
Het wetsontwerp breidt daarnaast het toepassings‑
gebied van de strategische beslissingen uit tot,
enerzijds, beslissingen die worden genomen door
een dochter- of kleindochteronderneming waarover
zeggenschap wordt uitgeoefend door een krediet‑
instelling, financiële holding of gemengde financiële

5 Verordening (EU) nr. 575 / 2013 van het Europees Parlement en
de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten
voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 648 / 2012.
6 De inwerkingtreding van deze bepalingen is gepland voor
1 januari 2023.
7 Voor het totale bedrag van de risicoblootstelling (total risk
exposure amount) wordt verwezen naar artikel 92, lid 3 van
Verordening nr. 575 / 2013.

Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht ¡ NBB Verslag 2020

holding, gezien de impact die deze beslissingen
kunnen hebben op de betrokken moederonderne‑
ming en, anderzijds, om vergelijkbare redenen, tot
alle soortgelijke beslissingen die worden genomen
door de controlerende aandeelhouders van een
kredietinstelling, financiële holding of gemengde
financiële holding.

Solvabiliteit II-kader en door de verdere ontwikke‑
lingen op het gebied van Insurtech.

2.1 Initiatieven in het kader van de
COVID-19-pandemie

Een eerste reeks maatregelen had tot doel om bij
aanvang van de pandemie enerzijds de continuïteit
van de dienstverlening te garanderen en anderzijds
Met toepassing van het evenredigheidsbeginsel be‑
bij de ondernemingen de nodige capaciteit vrij te
perkt het wetsontwerp onder bepaalde voorwaar‑
maken voor het identificeren en mitigeren van de
den de rapporteringsfrequentie van het door het
impact van de COVID-19-pandemie op hun bedrijf.
directiecomité van de kredietinstellingen op te stellen
1
De ondernemingen wer‑
internecontroleverslag en
De verzekeringsondernemingen
de herstelplannen 2 .
den aldus aangespoord
werden aangespoord om de
alle noodzakelijke maat‑
dienstverlening
aan
hun
cliënten
regelen te nemen om
Tot slot loopt het wets‑
ontwerp vooruit op de
de bedrijfscontinuïteit te
blijvend te kunnen garanderen
omzetting van Richtlijn
verzekeren, teneinde de
2019 / 2034 / EU (IFD) 3 voor de categorie van de groot‑
dienstverlening aan hun cliënten blijvend te kun‑
ste beursvennootschappen, de Class 1 Investment
nen garanderen en het vertrouwen in de sector te
Firms, die zullen worden omgevormd tot kredietin‑
vrijwaren. Om de ondernemingen in staat te stel‑
stellingen van een specifieke categorie en die onder‑
len tijd en middelen vrij te maken, richtte de Bank
worpen zullen blijven aan Verordening nr. 575 / 2013.
haar toezichtsactiviteiten en regelgevende initia‑
tieven op kritieke en essentiële taken die verband
hielden met de opvolging van de impact van de
COVID-19-pandemie op de verzekeraars. Zo werd
2. Verzekeringsondernemingen
de nationale stresstest geannuleerd en werden
De Bank volgt op de voet het verloop van de
inspectieopdrachten en nieuwe beleidsinitiatieven
tijdelijk opgeschort of uitgesteld. Verder werden de
COVID-19-pandemie en de significante gevolgen
leveringstermijnen voor niet-essentiële rapporterin‑
ervan voor de samenleving, de financiële markten
gen significant verlengd en kregen de ondernemin‑
en de financiële sector, waaronder de verzeke‑
gen twee maanden extra tijd voor het rapporteren
ringssector. Tijdens het verslagjaar nam de Bank in
van de resultaten van de EIOPA Solvency II Holistic
nauwe samenwerking met internationale instellingen
Impact Assessment.
zoals de Europese Autoriteit voor Verzekeringen
en Bedrijfspensioenen (European Insurance and
Niettemin had de Bank nood aan aanvullende infor‑
Occupational Pensions Authority – EIOPA), het
matie om snel een accuraat beeld te krijgen van de
Europees Comité voor Systeemrisico’s (European
impact van de COVID-19-pandemie op de verzeke‑
Systemic Risk Board – ESRB) en de Internationale
ringssector. Hiervoor werd een beperkte kwantitatieve
Vereniging
van
Verzekeringstoezichthouders
en kwalitatieve COVID-19-rapportering opgezet van
(International Association of Insurance Supervisors –
de financiële kerngegevens van de ondernemingen
IAIS), verschillende maatregelen om de impact van
en van de ontwikkelingen in hun liquiditeitspositie.
de pandemie op de verzekeringssector in kaart
De frequentie van deze rapportering werd in de loop
te brengen en te beperken. Daarnaast werd 2020
van de crisis teruggebracht van wekelijks, bij de start
ook gekenmerkt door de herziening van het
van de crisis, naar maandelijks, sinds juli, gezien de
beperktere volatiliteit en het gedeeltelijk herstel van
de financiële markten over diezelfde periode. De rap‑
portering stelt de Bank in staat om de evolutie van
1 Artikel 59, § 2 van de bankwet van 25 april 2014.
2 Artikelen 108 en volgende van de bankwet van 25 april 2014.
de financiële situatie van de ondernemingen en de
3 Richtlijn (EU) 2019 / 2034 van het Europees Parlement en de
sector in zijn geheel, van nabij te volgen en om,
Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële
toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging
indien nodig, op een tijdige en gepaste manier in
van Richtlijnen 2002 / 87 / EG, 2009 / 65 / EG, 2011 / 61 / EU,
te grijpen. Kader 10 behandelt de impact van de
2013 / 36 / EU, 2014 / 59 / EU en 2014 / 65 / EU.
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COVID-19-pandemie op de sector uitgaand van de
COVID-19-rapportering.
Tijdens haar toezichtsactiviteiten stelde de Bank op
basis van de COVID-19-rapportering grote verschil‑
len vast in de wijze waarop de ondernemingen de
(toekomstige) impact van de COVID-19-pandemie op
hun rendabiliteit en solvabiliteit inschatten. In vele
gevallen werd enkel een inschatting gemaakt op
basis van het resultaat van het lopende boekjaar of
werd slechts één bepaald scenario gebruikt en werd
de impact op de solvabiliteit niet bepaald. Ook wer‑
den de onderliggende hypothesen niet, of maar in
beperkte mate, onderbouwd. In deze context publi‑
ceerde de Bank een mededeling 1 met haar verwach‑
tingen betreffende het gebruik van scenarioana‑
lyses voor het inschatten van de impact van de
COVID-19-pandemie op de rendabiliteit en solva‑
biliteit van de ondernemingen. Voor een adequaat
risicobeheer acht de Bank het belangrijk dat onder‑
nemingen een scenarioanalyse uitvoeren op basis
van minstens twee scenario’s en gebruik maken van
duidelijk onderbouwde en toegelichte hypotheses,
waarbij aangetoond wordt hoe de onderneming haar
solvabiliteit op de (middel)lange termijn op peil kan
houden, rekening houdend met eventuele risicomiti‑
gerende strategieën of acties van het management.
Tot op heden heerst er nog veel onzekerheid over de
impact van de COVID-19-pandemie op de mondiale
en Belgische economie. De intensiteit, omvang en
duur van de recessie zijn net als de tweede-ordeeffecten op bijvoorbeeld de financiële markten, nog
niet in te schatten. Als dienstverlener en als belang‑
rijke speler op de financiële markten is de verzeke‑
ringssector blootgesteld aan al deze onzekerheden.
Het langetermijnkarakter van een belangrijk deel
van de verzekeringsactiviteiten vergroot bovendien
de complexiteit en onzekerheid bij het inschatten
van de impact van de COVID-19-pandemie op de
financiële positie van de ondernemingen. Zowel de
waardering van de verzekeringsverplichtingen als
de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste
berusten op (langetermijn)projecties. Er bestaat ech‑
ter nog grote onzekerheid over de impact van de
huidige crisis op de onderliggende assumpties van
deze projecties.

1 Mededeling NBB_2020_029 van 28 juli 2020.
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In deze context van grote onzekerheid gaf de Bank
aan wat haar verwachtingen zijn met betrekking tot
dividenduitkeringen. De initiële verwachtingen die de
Bank op 7 april 2020 bekendmaakte, waren in lijn
met de verwachtingen van EIOPA en werden later
verder verfijnd om, onder andere, gevolg te geven
aan de ESRB-aanbeveling van 27 mei 2020 over
dividenduitkeringen. In haar circulaire NBB_2020_034
van 25 augustus 2020 dringt de Bank erop aan dat
alle Belgische (her-)verzekeringsondernemingen en
-groepen alle discretionaire dividenduitkeringen en
inkopen van eigen aandelen tijdelijk opschorten, in
overeenstemming met de aanbevelingen van het ESRB
en EIOPA. Voor het uitkeren van variabele beloning
en winstdeelname gelden soortgelijke aanbevelingen,
die tot doel hebben de solvabiliteitspositie van de
verzekeraars te handhaven en de weerbaarheid van
de sector te verstevigen.
Eind december publiceerde het ESRB een nieuwe
aanbeveling 2 waarin ze de nationale toezichthouders
oproept om de nodige acties te ondernemen om de
uitkering van dividenden of inkopen van eigen aande‑
len enkel toe te laten mits het respecteren van strikte
voorwaarden en dit voor een periode tot 30 septem‑
ber 2021. De Bank zal gevolg geven aan deze aanbe‑
veling en begin 2021 haar beleid ter zake publiceren.

2.2 Herziening van de Solvabiliteit
II-richtlijn
Solvabiliteit II, het prudentieel toezichtskader voor
Europese verzekerings- en herverzekeringsonder‑
nemingen, is van toepassing sinds 1 januari 2016.
Het omvat een breed spectrum aan kwantitatieve en
kwalitatieve vereisten met betrekking tot de toegang
tot en de uitoefening van het verzekerings- en het
herverzekeringsbedrijf. Het Solvabiliteit II-kader voor‑
ziet eveneens in een reeks overgangsmaatregelen die
moeten zorgen voor een geleidelijke overgang van
Solvabiliteit I naar het nieuwe kader, en in herzie‑
ningsmechanismen die een eventuele bijsturing van
de regelgeving mogelijk moeten maken op basis van
de opgedane ervaring.
De herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn in 2020
past in dit kader. Het gaat om een breed en uit‑
gebreid proces, dat beschouwd kan worden als de
2 Recommendation of the European Systemic Risk Board of
15 December 2020 amending Recommendation ESRB / 2020 / 07
on restriction of distributions during the COVID-19 pandemic
(ESRB / 2020 / 15).
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belangrijkste mogelijkheid tot herziening die door
de richtlijn wordt geboden. Een hoeksteen van deze
werkzaamheden is het advies van EIOPA over de
herziening van de langetermijngarantiemaatregelen
en de maatregelen met betrekking tot het aande‑
lenrisico, dat tegen eind juni 2020 aan de Europese
Commissie moest worden bezorgd. Begin 2019 heeft
de EC EIOPA eveneens verzocht om technisch advies
te verstrekken over de eventuele herziening van
een reeks andere elementen en om een analyse uit
te voeren van de impact van alternatieve opties en
benaderingen.

we in het bijzonder een nieuwe techniek op voor de
extrapolatie van de risicovrije rentecurve, waardoor
gedeeltelijk rekening kan worden gehouden met
marktgegevens terwijl de rentes convergeren naar de
ultimate forward rate. Hiernaast kan ook opgemerkt
worden dat bij de berekening van de volatiliteits‑
aanpassing die van toepassing is op de risicovrije
rentecurve rekening wordt gehouden met het activapassivabeheer van ondernemingen, de kapitaalkosten
in de projectie van de risicomarge geleidelijk afnemen
of nog dat de criteria voor de erkenning van lange‑
termijninvesteringen in aandelen versoepeld worden.
Oorspronkelijk zou deze oefening slechts één maand
in beslag nemen maar de termijn werd verlengd om
de betrokken ondernemingen ademruimte te bieden
tijdens de COVID-19-crisis. De belangrijkste bevinding
van deze oefening is dat de impact van het voorstel
doorgaans evenwichtig is, uitgaand van de geldende
marktomstandigheden van eind 2019.

Een gedetailleerde analyse van alle maatregelen,
een overzicht van de bijbehorende beleidsopties,
alsook concrete voorstellen tot mogelijke verbetering
werden door EIOPA in één document samengevat,
waarover tussen midden oktober 2019 en midden
januari 2020 een publieke consultatie werd gehou‑
den. Rekening houdend met de reacties van de
belangengroepen op deze consultatie heeft EIOPA
Om rekening te houden met de impact van de
COVID-19-crisis, besliste de Raad van Toezichthouders
een voorstel van herziening van de Solvabiliteit
van EIOPA de termijn voor de levering van haar advies
II-richtlijn uitgewerkt, dat gebaseerd is op enkele
aan de EC uit te stellen van eind juni 2020 tot midden
belangrijke principes. Vooreerst streeft het voorstel
december 2020 en werd de holistische evaluatie van
naar een betere weerspiegeling van de economische
de impact begin juli vervolledigd met een aanvul‑
context, wat zich hoofdzakelijk vertaalt in een betere
manier om het lagerenterisico, en meer bepaald
lende informatieaanvraag. De geselecteerde onder‑
de negatieve renteomgeving, mee te nemen in de
nemingen kregen tot midden september de tijd om
berekening van de kapitaalvereisten. Ten tweede
de resultaten te leveren. Uit deze oefening blijkt dat
de impact van het voor‑
voorziet het voorstel in
EIOPA heeft zijn uiteindelijke advies
een verfijning van de be‑
stel tot herziening van de
tot herziening van de Solvabiliteit IISolvabiliteit II-richtlijn be‑
staande bepalingen. Dit
tweede principe houdt in
langrijker is in uitzonderlij‑
richtlijn in december goedgekeurd
dat alle veranderingen die
ke crisisomstandigheden.
niet bedoeld zijn om de economische context beter
Deze grotere impact wordt hoofdzakelijk verklaard
te weerspiegelen (1e principe), tezamen een neutrale
door de drastische daling van de rentevoeten in de
eerste jaarhelft van 2020 en door de betere weer‑
impact dienen te hebben op de solvabiliteitspositie
van de ondernemingen. Het derde en laatste principe
spiegeling van de marktrentes in het waarderingsmo‑
is gericht op de vervollediging van het reglementaire
del van de technische voorzieningen. Op basis van
kader en houdt in dat macroprudentiële beleidsin‑
deze resultaten werd het voorstel verder bijgewerkt.
strumenten en een kader voor herstel- en afwikke‑
Eind oktober werd het voorstel besproken met de
lingsprocedures dienen toegevoegd te worden aan
belangengroepen en hierna werd het nog verder
de Solvabiliteit II-richtlijn.
verfijnd.
Eind februari 2020 gaf de Raad van Toezichthouders
van EIOPA het startschot voor een allesomvattende
(“holistische”) evaluatie van de impact van dit voorstel
tot herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn op de
Europese markt. Het doel is in wezen om de impact
te beoordelen van de belangrijkste aanpassingen in
de waardering van technische voorzieningen en kapi‑
taalvereisten. Onder de geteste maatregelen merken

Het uiteindelijke advies tot herziening van de
Solvabiliteit II-richtlijn werd in december goedge‑
keurd door de Raad van Toezichthouders van EIOPA
en aan de Europese Commissie bezorgd. Op basis van
dit advies zal de EC een verslag voorleggen aan het
Europees Parlement en de Europese Raad, samen met
een reeks wetgevende initiatieven met betrekking tot
de herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn.
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2.3 Insurtech-ontwikkelingen op nationaal
en Europees niveau

transacties decentraal door de gemeenschap van
gebruikers worden goedgekeurd en niet door één
centrale speler. Dit kan leiden tot een fragmentatie
van de verzekeringswaardeketen met mogelijk een
De steeds voortschrijdende technologie en de toene‑
beperkter zicht van de toezichthouder en regelgever
mende digitalisering van de economie brengen nieu‑
op de relevante aspecten van deze waardeketen.
we opportuniteiten en verwachtingen met zich mee
Tijdens de zomer van 2020 heeft EIOPA een publieke
voor verzekeringnemers en investeerders. Als ant‑
consultatie gehouden om een beter zicht te krijgen op
woord op deze voortdurend wijzigende omgeving
de mogelijke fragmentatie van de waardeketen van
zullen verzekeringsondernemingen hun bedrijfsmo‑
de Europese verzekerings‑
del verder moeten ontwik‑
kelen en herzien, vaak in De aanpassing van de bedrijfsmodellen sector en de uitdagingen
samenwerking met derde van de verzekeraars aan de toenemende die de toezichthouders te‑
gemoet gaan. EIOPA ana‑
partijen zoals Big Tech of
digitalisering brengt opportuniteiten
lyseert de antwoorden op
startups. Dit kan aanlei‑
maar ook risico's met zich mee
deze consultatie en werkt
ding geven tot innovatie,
aan een plan van aanpak voor de verdere opvolging
maar eveneens tot nieuwe risico’s waarmee rekening
van deze uitdagingen.
gehouden moet worden. In deze context is EIOPA in
samenwerking met de Bank diverse analyses beginnen
De verdere digitalisatie gaat vaak gepaard met een
uitvoeren die inzicht moeten geven in deze risico’s.
toenemende afhankelijkheid van derden voor informa‑
ticadiensten. Verzekeringsondernemingen maken bij‑
Het gebruik van nieuwe technologieën, zoals big
voorbeeld steeds meer gebruik van cloudoplossingen
data, artificiële intelligentie, telematica en distributed
en voor steeds belangrijkere processen. Clouddiensten
ledger- technologie, gaat immers vaak gepaard met
bieden een aantal voordelen zoals schaalvergroting,
uitbesteding aan derde partijen en de aanwending
van ecosystemen waarbij, in het geval van blockchain,
flexibiliteit en operationele en kostenefficiëntie.
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Ze gaan echter ook gepaard met bepaalde uitdagin‑
gen, zoals operationele risico’s, gegevensbescherming,
beveiliging en concentratierisico, niet enkel vanuit het
standpunt van de individuele onderneming, maar
eveneens op sectorniveau, waarbij bepaalde grote
aanbieders clouddiensten verlenen aan vele onder‑
nemingen. Hiertoe heeft EIOPA richtsnoeren met
betrekking tot de uitbesteding aan aanbieders van
clouddiensten uitgewerkt, die door de Bank zijn om‑
gezet in haar circulaire NBB_2020_018. Deze circulaire
tracht de risico’s verbonden aan clouddiensten beter
te omkaderen.

3. Sectoroverschrijdende aspecten

Verder heeft EIOPA een breed overleg opgestart met
diverse belanghebbenden, om een evenwichtige, voor‑
uitziende en veilige aanpak te ontwikkelen met betrek‑
king tot Open Insurance en de risico’s en baten voor
de verzekeringsindustrie en de toezichthouders. Hierbij
ontstaat een kruisbestuiving tussen de verzekeringson‑
dernemingen, die gedetailleerde gegevens bezitten, en
hoogtechnologische startups die over de nodige kennis
beschikken voor het ontwikkelen van specifieke toepas‑
singen zoals Application Programming Interfaces. Het
regelgevende werk met betrekking tot Open Insurance
is lopende, maar EIOPA gaat er vanuit dat er een groot
potentieel kan zijn voor consumenten (bv. een eenvou‑
diger vergelijking van offertes), de sector (verhoogde
efficiëntie), en de toezichthouder (bv. met Suptech, dat
een meer effectief toezicht toelaat).

3.1 Voorkoming van witwassen van geld
en financiering van terrorisme

Voorts onderzoekt EIOPA de risico’s en baten van
het gebruik van blockchain en smart contracts door
verzekeringsondernemingen. Deze studie omvat ook
een analyse van mogelijke regelgevende barrières
die dit soort innovaties in de weg kunnen staan.
En tot slot worden ook de risico’s met betrekking tot
cryptomunten verder geanalyseerd. Met betrekking
tot het gebruik van cryptomunten werd vastgesteld
dat het risico op Europees niveau weinig materieel is,
maar dat de regelgeving wel verder verduidelijkt kan
worden, voornamelijk wat betreft de waardering van
cryptomunten onder IFRS en Solvabiliteit II, alsook wat
betreft de berekening van de kapitaalvereisten.
Zowel voor Open Insurance als voor blockchain en
cryptomunten zal EIOPA begin 2021 discussiepapers
publiceren die als input zullen dienen voor verder
regelgevend werk

De Bank is als prudentieel toezichthouder bevoegd
voor een aantal domeinen die meerdere sectoren
betreffen en bijgevolg niet worden behandeld in de
vorige delen van dit Verslag. De aspecten die in deze
paragraaf aan bod komen, hebben met name betrek‑
king op de initiatieven van de Bank inzake de voorko‑
ming van het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme, de boekhoudkundige verrichtingen
voor de dekking van het renterisico, de brexit en de
klimaat- en milieugerelateerde risico’s.

3.1.1 Europese Unie
Het Europees wettelijk en regelgevingskader
De rol van de Europese toezichthoudende autoriteiten
(European Supervisory Authorities – ESA’s) in de strijd
tegen het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme (« SWG/FT ») in de financiële sector
werd met ingang van 1 januari 2020 versterkt 1 naar
aanleiding van verschillende witwasaffaires die de
Europese banksector hebben geteisterd en die in
sommige lidstaten van de Europese Unie ernstige
tekortkomingen in de mechanismen ter voorkoming
van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme (“WG/FT”) aan het licht hebben gebracht.
Naast de regelgevende bevoegdheden die reeds wa‑
ren toegekend aan de ESA’s voor het aannemen van
adviezen of richtsnoeren ter verduidelijking van de
verplichtingen die in de vierde antiwitwasrichtlijn zijn
opgenomen, werden bij deze hervorming van de
ESA’s de meeste bevoegdheden op het gebied van
SWG/FT bij de Europese Bankautoriteit (European
Banking Authority – EBA) gecentraliseerd. Ook de

1 Zie Verordening (EU) 2019 / 2175 van het Europees Parlement
en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1093 / 2010 tot oprichting van een
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit),
Verordening (EU) nr. 1094 / 2010 tot oprichting van een
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), Verordening
(EU) nr. 1095 / 2010 tot oprichting van een Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten
en markten), Verordening (EU) nr. 600 / 2014 betreffende
markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) 2016 / 1011
betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor
financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om
de prestatie van beleggingsfondsen te meten, en Verordening
(EU) 2015 / 847 betreffende bij geldovermakingen te voegen
informatie.
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SWG / FT opgericht om de preventieve maatregelen op
bevoegdheden van de EBA werden versterkt, zowel
ten aanzien van de nationale toezichthouders als ten
dit gebied te coördineren en om, in overeenstemming
aanzien van de financiële instellingen. Enkele voor‑
met de geldende wet- en regelgeving, alle ontwerpbe‑
beelden daarvan :
sluiten op te stellen die door de EBA moeten worden
genomen in het kader van haar verruimde SWG / FT¡ De verantwoordelijkheid om aan de hand van peer
reviews de kwaliteit te toetsen van het toezicht
bevoegdheden. Dit comité bestaat uit hooggeplaatste
op de financiële instellingen door de nationale
vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders
toezichthouders werd aan de EBA toegewezen ;
en van de drie ESA’s, evenals uit vertegenwoordigers
haar bevoegdheid om
van waarnemende leden,
De rol van de ESA’s in SWG/FT werd in waaronder de Europese
in aansluiting op deze
2020 versterkt en de Commissie heeft Commissie en de ECB in
controles aanmaningen
te richten aan deze toe‑
haar hoedanigheid van
een actieplan gepubliceerd om het
zichthouders en aan de Europees kader op dit gebied te herzien Europese prudentiële toe‑
banken werd versterkt ;
zichthouder. Het nieuw
opgericht permanent comité heeft een vertegenwoor‑
¡ De EBA is ook bevoegd om inbreukprocedures
(breach of Union law) in te stellen tegen nationale
diger van de Bank als voorzitter gekozen. Dit comité
prudentiële toezichthouders of nationale autoritei‑
was van meet af aan zeer actief en is tussen februari
ten belast met het toezicht op SWG / FT die hun
en november 2020 tien keer bijeengekomen.
toezichthoudende taken niet naar behoren zouden
Rekening houdend met het actieplan dat door de
hebben vervuld.
Europese Commissie werd gepubliceerd, heeft het
permanent comité gereageerd op het verzoek van de
Voorts heeft de Europese Commissie in het kader van
Commissie om een advies van de EBA over de vaststel‑
haar bevoegdheid om wetgevingsinitiatieven te ne‑
ling van het toepassingsgebied en de uitvoeringsbepa‑
men, in mei 2020 ook een actieplan gepubliceerd om
lingen van een Europese verordening die zal worden
het Europees kader op dit gebied op vrij ambitieuze
aangenomen op het gebied van SWG / FT en die de
wijze grondig te herzien. Dit actieplan werd opgezet
naar aanleiding van de voornoemde witwasaffaires
Europese richtlijn ter zake geheel of gedeeltelijk zal
waarbij Europese banken betrokken waren. Met dit
vervangen. In dit advies beveelt de EBA de Commissie
plan beoogt de Commissie met name :
aan om die aspecten van het EU-rechtskader waarvoor
de divergentie van de nationale regels en praktijken een
¡ ten eerste een Europees wet- en regelgevingskader
te scheppen om de verplichtingen op het gebied
aanzienlijk negatief effect heeft gehad op de voorko‑
van SWG/FT verder te harmoniseren,
ming van het gebruik van het financiële stelsel van de
EU voor WG / FT, volledig te harmoniseren. Dit is met
¡ ten tweede, één enkele toezichthouder op
name het geval voor de waakzaamheidsmaatregelen
Europees niveau in te voeren,
ten aanzien van cliënten en voor de systemen en de
¡ en tot slot een Europees coördinatie- en onder‑
controles die de financiële instellingen ten uitvoer
steuningsmechanisme voor financiële inlichtingen‑
moeten leggen op het gebied van SWG / FT. Daarnaast
eenheden tot stand te brengen.
beveelt de EBA aan om die aspecten van het EUDe wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie
rechtskader inzake SWG / FT te versterken waarvoor zij
in dit kader zijn aangekondigd voor het eerste kwar‑
van mening is dat de huidige bepalingen onvoldoende
taal van 2021. Deze voorstellen zullen ongetwijfeld
robuust zijn en kwetsbaarheden in de verdediging van
leiden tot grote veranderingen in het huidige toe‑
de EU creëren. Dit geldt met name voor de bevoegd‑
heden van de nationale toezichthouders om toezicht te
zichtsmodel, die vergelijkbaar zullen zijn met de
houden en de nodige maatregelen te nemen om ervoor
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in het
te zorgen dat de financiële instellingen hun verplich‑
prudentieel toezicht op de banken met de instelling
tingen op het gebied van SWG / FT nakomen, evenals
van het SSM en de toekenning van directe toezichts‑
bevoegdheden aan de ECB.
voor de verplichtingen van de financiële instellingen
om vermoedens aan de bevoegde financiële inlichtin‑
geneenheid te melden. Ten slotte beveelt de EBA aan
De Europese Bankautoriteit
om het toepassingsgebied van de EU-wetgeving inzake
SWG / FT te herzien om te garanderen dat de lijst van
Overeenkomstig de gewijzigde oprichtingsverordening
van de EBA werd een permanent intern comité voor
de onderworpen entiteiten voldoende volledig is en in
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overeenstemming is met de internationale SWG / FTnormen, alsook om sommige bepalingen van de sec‑
torale wetgeving betreffende financiële diensten te
verduidelijken, om ervoor te zorgen dat ze verenigbaar
zijn met de doelstellingen inzake SWG / FT van de EU.
In aansluiting op de verspreiding van dit advies en op
de door de EBA gewenste verdere harmonisatie van
het wettelijk kader, heeft deze laatste aan de Europese
Commissie ook haar visie kenbaar gemaakt op de
toekomstige architectuur van het SWG / FT-toezicht in
Europa. In dit verband beveelt de EBA aan om naast
de invoering van één enkele SWG / FT-toezichthouder
op Europees niveau ook een permanente rol toe
te kennen aan de nationale SWG / FT-autoriteiten,
zodat de deskundigheid en de middelen van de na‑
tionale SWG / FT-autoriteiten aangevuld worden met
een doeltreffend toezicht op Europees niveau om een
consistente toezichtsbenadering en vergelijkbare toe‑
zichtsresultaten in de hele Unie te garanderen. De EBA
stelt ook voor om gebruik te maken van de bestaande
SWG / FT-infrastructuur op EU-niveau en van de reeds
actieve Europese en internationale samenwerkingsnet‑
werken, ook binnen de EBA.
Naast deze twee adviezen over de toekomst van
SWG / FT in Europa zijn er onder auspiciën van het
permanent comité diverse andere werkzaamheden
verricht om de door de Europese wetgeving aan de
EBA verleende mandaten te vervullen. Zo werd in‑
tensief gewerkt aan de vaststelling van de technische
reguleringsnormen die de basis moeten vormen voor

de oprichting van een databank waaraan de nationale
prudentiële en SWG / FT-toezichthouders met het oog
op een doeltreffende informatie-uitwisseling meldin‑
gen moeten verrichten van ernstige tekortkomingen
in de SWG / FT-systemen van financiële instellingen
die door controles aan het licht zijn gebracht, alsook
van de maatregelen die hen zijn opgelegd om deze
tekortkomingen te verhelpen. Er werd ook een begin
gemaakt met de actualisering van de eerder door de
ESA’s vastgestelde richtsnoeren betreffende WG / FTrisicofactoren die door de financiële instellingen en
hun toezichthouders in het kader van hun respectieve
risicogebaseerde benaderingen in overweging moeten
worden genomen. De EBA herziet ook de richtsnoe‑
ren van de ESA’s inzake op risico gebaseerd toezicht.
Zij analyseert ook de informatie waarover zij beschikt
om haar advies over de risico’s op de financiële markt
te actualiseren, wat de Europese Commissie met name
in staat moet stellen om de tweejaarlijkse actualisering
van de supranationale risicobeoordeling uit te voeren,
in overeenstemming met de richtlijn. De Bank is actief
betrokken bij deze werkzaamheden.
Er zij ook opgemerkt dat de gezamenlijke richtsnoeren
van de ESA’s van 16 december 2019 voor AML / CFTcolleges 1, die tot doel hebben de samenwerking en de
uitwisseling van informatie tussen de bevoegde

1 Definitieve richtsnoeren JC 2019 81 van 16 december 2019
inzake samenwerking en informatie-uitwisseling voor de
toepassing van Richtlijn (EU) 2015 / 849 tussen de bevoegde
autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en
financiële instellingen – De richtsnoeren voor AML/CFT-colleges.
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autoriteiten op dit gebied te versterken, op 10 janu‑
ari 2020 in werking zijn getreden. In het verlengde
hiervan ondersteunt de EBA ook de bevoegde auto‑
riteiten bij de geleidelijke tenuitvoerlegging van deze
richtsnoeren binnen de termijn van twee jaar waarin
ze voorzien.

3.1.2 Het Belgisch wettelijk kader voor de
bestrijding van het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme
Omzetting van de vijfde Europese
antiwitwasrichtlijn 1

voor de samenwerking en de uitwisseling van informa‑
tie met andere bevoegde autoriteiten weg te nemen,
in overeenstemming met de voorschriften van de
gewijzigde Europese richtlijn.
Naar aanleiding van deze recente wijzigingen in het
Belgisch wettelijk kader heeft de Bank op 15 septem‑
ber 2020 een mededeling 5 gericht aan alle financiële
instellingen die onder haar toezichtsbevoegdheid val‑
len, met name om hun aandacht te vestigen op deze
wetswijzigingen en om hen erop te wijzen dat zij
moeten nagaan welke aanpassingen er moeten wor‑
den aangebracht in hun interne procedures en mecha‑
nismen voor de voorkoming van het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme om ze volledig
in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
wettelijke verplichtingen, en om deze aanpassingen
vervolgens effectief uit te voeren.

De werkzaamheden met betrekking tot het vooront‑
werp tot omzetting van de vijfde Europese antiwit‑
wasrichtlijn in Belgisch recht werden in de eerste helft
van 2020 versneld en hebben tot de goedkeuring
van de wet van 20 juli 2020 geleid 2. Deze wet wij‑
FinCEN Files
zigt hoofdzakelijk de antiwitwaswet van 18 septem‑
3
ber 2017 . Naast de omzetting van de vijfde Europese
antiwitwasrichtlijn in Belgisch recht brengt deze wet
Op 20 september 2020 verschenen er in de Belgische
technische verbeteringen aan in het Belgisch wettelijk
pers verschillende artikels over de publicatie door
kader om bepaalde onvolkomenheden weg te werken
het International Consortium of Investigative
die in de praktijk werden vastgesteld bij de toepas‑
Journalists van informatie over een groot aantal
sing van de wet of waarover opmerkingen werden
financiële verrichtingen, voornamelijk in het kader
geformuleerd door, enerzijds, de Financiële Actiegroep
van correspondentbankrelaties, die aanleiding ga‑
(FAG), in juni 2018, bij de beoordeling van de tech‑
ven tot meldingen van vermoedens aan FinCEN, de
nische conformiteit van de Belgische wetgeving met
Amerikaanse financiële inlichtingeneenheid. Naar
haar 40 Aanbevelingen en,
aanleiding van deze pu‑
De Bank heeft de wijze
anderzijds, de Europese
blicaties werd de Bank op
voorgesteld waarop ze haar
Commissie, in januari 2019,
10 november 2020 ge‑
bij haar onderzoek naar de
hoord door de Commissie
controlemandaat inzake de strijd
correcte omzetting van de
voor de Financiën en de
tegen het witwassen uitvoert
Europese bepalingen in het
Begroting van de Kamer
nationaal recht van de lidstaten van de Europese Unie.
van Volksvertegenwoordigers. Tijdens deze hoorzit‑
Er zij opgemerkt dat de wet van 20 juli 2020 in de
ting heeft de Bank duidelijkheid kunnen verschaffen
organieke wet van de Bank 4 de bepalingen inzake
aan de afgevaardigden over de aard, de kenmerken
en het belang van correspondentbankrelaties. Zij
het voor de Bank geldende beroepsgeheim wijzigt, her‑
heeft ook opheldering gegeven over het interna‑
structureert en verduidelijkt teneinde de belemmeringen
tionaal, Europees en nationaal regelgevend kader
waarin de verplichtingen van de financiële instellin‑
1 Richtlijn (EU) 2018 / 843 van het Europees Parlement en de
gen met betrekking tot de voorkoming van WG / FT
Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015 / 849
zijn vastgelegd en waaraan de Bank onderworpen
inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot
is bij de uitoefening van haar wettelijke bevoegd‑
wijziging van de Richtlijnen 2009 / 138 / EG en 2013 / 36 / EU.
heden
als SWG / FT-toezichthouder. Tijdens deze
2 Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
hoorzitting heeft de Bank ook de nadruk gelegd
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten –
op de ontwikkelingen in haar interne organisatie,
Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2020.
3 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 – Belgisch Staatsblad van
6 oktober 2017.
4 Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek
statuut van de Nationale Bank van België.
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5 Mededeling NBB_2020_36 van 15 september 2020 betreffende
de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
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haar middelen en haar risicogebaseerde toezichts‑
instrumenten en -methoden die haar in staat stellen
deze opdracht te vervullen, rekening houdend met
de ontwikkelingen in de internationale regelgeving
en in de Europese en Belgische wetgeving, maar
ook met het toenemende belang dat de pers, de
publieke opinie en de Belgische en Europese poli‑
tieke autoriteiten hechten aan de doeltreffendheid
van de strijd tegen WG / FT.

door de EBA en de FAG op hun respectieve websites
werden gepubliceerd, alsook op de mededeling
die de CFI op 6 april 2020 op haar website had
bekendgemaakt om de financiële gemeenschap te
waarschuwen voor de opleving van een reeks aan
witwassen onderliggende criminele activiteiten in de
context van de COVID-19-crisis. Daarnaast heeft zij
deze financiële instellingen via e-mail de op 27 april
en 21 augustus 2020 bijgewerkte versies bezorgd
van de waarschuwingen die de CFI in deze speci‑
fieke context had gepubliceerd. In haar mededeling
Acties van de Bank op het gebied van SWG/FT
van 7 april 2020 heeft de Bank de financiële instel‑
lingen bovendien aangemoedigd om de middelen
Aangezien het jaar 2020 al vanaf de eerste maan‑
waarover zij beschikken voor de tenuitvoerlegging
den in belangrijke mate werd geïmpacteerd door de
van hun interne SWG / FT-mechanismen te richten
gezondheidscrisis die door de COVID 19-pandemie
werd veroorzaakt en door de maatregelen die werden
op de taken die noodzakelijk zijn om de opsporing
opgelegd om deze crisis aan te pakken, met name
en de analyse van atypische verrichtingen evenals
de lockdown en het verplicht thuiswerk, heeft de
de melding aan de CFI van verdachte verrichtingen,
Bank, in overleg onder meer met de Cel voor finan‑
geldmiddelen en feiten zo doeltreffend mogelijk te
ciële informatieverwerking
kunnen blijven verrichten,
(CFI), snel de gevolgen er‑
in overeenstemming met
De Bank heeft de financiële
van geëvalueerd voor de
de wettelijke verplichtin‑
gemeenschap gewaarschuwd
gen. In deze context heeft
SWG / FT-activiteiten van
voor de opleving van een reeks
de Bank ook de termijn
de financiële instellingen.
criminele
activiteiten
onderliggend
In een mededeling van
verlengd voor de perio‑
aan witwaspraktijken
7 april 2020 1 vestigde de
dieke rapportering door
Bank de aandacht van de
de financiële instellingen
financiële instellingen die onder haar toezichtsbe‑
over hun activiteiten op het gebied van SWG / FT.
voegdheid vallen op de officiële persberichten die
In verschillende individuele gevallen heeft de Bank
ook rekening gehouden met de impact van de crisis
op de beschikbare personele middelen door de ter‑
mijnen ter herzien waarbinnen specifieke acties op
1 Mededeling NBB_2020_14 van 7 april 2020.
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het gebied van SWG / FT door de financiële instel‑
lingen moesten worden uitgevoerd.
Hoewel de Bank zich volledig heeft voorbereid op
enerzijds de beoordeling door de Europese Commissie,
met de hulp van de Raad van Europa, van de doel‑
treffendheid van de in België ten uitvoer gelegde
SWG / FT-mechanismen, met inbegrip van de toe‑
zichtsmechanismen van de Bank, en op anderzijds
de door de EBA uit te voeren peer review van de
SWG / FT, heeft de gezondheidscrisis ertoe geleid dat
beide beoordelingen werden uitgesteld tot de eerste
helft van 2021.
Deze gezondheidscrisis heeft de Bank er echter niet
van weerhouden haar toezichtsactiviteiten op het
gebied van SWG / FT in 2020 voort te zetten en te ver‑
sterken, zowel door middel van controles op afstand
als met inspecties. De uitoefening van deze controles
heeft er ook toe geleid dat zij intensiever dan in het
verleden gebruik heeft gemaakt van de haar bij wet
toegekende handhavingsbevoegdheden, met name
de bevoegdheid om termijnen vast te stellen voor de
tenuitvoerlegging van maatregelen om zwakke pun‑
ten of ernstige tekortkomingen te verhelpen. Toen dit
nodig bleek om het risico te verminderen dat de be‑
trokken financiële instellingen betrokken zouden ge‑
raken bij WG/FT-verrichtingen van hun cliënten, heeft
de Bank ook gebruik gemaakt van haar bevoegdheid
om bepaalde activiteiten van deze financiële instel‑
lingen op te schorten zolang de vereiste corrigerende
maatregelen niet daadwerkelijk waren uitgevoerd.
Bij de uitoefening van haar controles maakt de Bank,
indien nodig, ook gebruik van de mogelijkheid om
informatie uit te wisselen en samen te werken met
andere SWG/FT-toezichthouders of prudentiële toe‑
zichthouders, met name de ECB.
In dit verband speelt de Bank een actieve rol bij de gelei‑
delijke tenuitvoerlegging van de ESA-richtsnoeren voor
AML / CFT-colleges 1. De eerste stap in dit proces was
het in kaart brengen van de sector zoals beschreven in
de richtsnoeren, om systematisch de financiële groepen
te identificeren die actief zijn op het grondgebied van
drie of meer lidstaten van de Unie, waaronder België,
en waarvoor de oprichting van colleges noodzakelijk is.
Eind 2020 nam de Bank deel aan de eerste colleges die
door andere « lead supervisors » werden ingericht en

1 Zie hoger.
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organiseerde zij zelf in die hoedanigheid de eerste ver‑
gadering van een AML / CFT-college met betrekking tot
een kredietinstelling naar Belgisch recht. De komende
jaren zullen er nog meer dergelijke colleges worden
opgericht en georganiseerd, waarbij het de bedoeling
is dat de uitwisseling van informatie en de coördinatie
tussen de bevoegde autoriteiten binnen twee jaar na de
inwerkingtreding van de ESA-richtsnoeren in dergelijke
colleges worden georganiseerd.
Op basis van het protocolakkoord dat op 17 sep‑
tember 2019 werd gesloten 2 kon de Bank in 2020
voor haar toezicht op de financiële instellingen ook
de vruchten beginnen te plukken van de effectieve
uitwisseling van informatie met de CFI, wanneer dat
nodig bleek. Naast de specifieke uitwisselingen met
betrekking tot bepaalde financiële instellingen worden
ook mechanismen ontwikkeld om deze uitwisselingen
te systematiseren in een vorm die het mogelijk maakt
dat de door de CFI verstrekte informatie daadwerkelijk
in aanmerking wordt genomen door de instrumenten
die de Bank heeft ontwikkeld voor de beoordeling
van de risico’s en voor het risicogebaseerde toezicht.
De Bank heeft ook haar inspanningen voortgezet om
haar beleidslijnen, methodes en instrumenten voor
het toezicht op het gebied van SWG / FT verder te
verbeteren. Zij heeft met name een meer geformali‑
seerde ‘sectorale risicobeoordeling’ uitgevoerd dan in
het verleden. Deze sectorale risicobeoordeling, die tot
doel heeft het de risico’s te differentiëren die naar het
oordeel van de Bank verbonden zijn aan de uitoefening
van de belangrijkste financiële activiteiten, vormt een
noodzakelijke aanvulling op het beleid met betrekking
tot het risicogebaseerd toezicht inzake SWG / FT dat zij
in 2019 heeft uitgestippeld 3. Het biedt de Bank een
solide basis om vervolgens een individuele analyse
uit te voeren van de risico’s waaraan elke instelling is
blootgesteld, wat nodig is voor de uitoefening van haar
risicogebaseerd toezicht. Deze sectorale risicobeoorde‑
ling vormt ook de basis voor de bijdrage van de Bank
aan de actualisering van de nationale risicobeoordeling.
Voorts heeft de Bank haar inspanningen voortgezet
om haar verwachtingen te verduidelijken en het be‑
wustzijn van de financiële instellingen te vergroten.
In 2020 is zij de rubriek van haar website die gewijd
is aan SWG / FT beginnen bij te werken, met name om
haar opmerkingen en aanbevelingen aan te passen
2 Zie jaarverslag 2019, paragraaf C.3.1.
3 Zie jaarverslag 2019, paragraaf C.3.1.

Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht ¡ NBB Verslag 2020

aan de wijzigingen die werden ingevoerd door de wet
van 20 juli 2020 1. Zij zal deze werkzaamheden voort‑
zetten in 2021. In het verlengde van de informatie- en
bewustmakingssessie die zij op 6 november 2019 had
georganiseerd voor de hoge leiding en de verantwoor‑
delijken voor SWG/FT van alle financiële instellingen
die onder haar bevoegdheid vallen 2 , heeft de Bank op
26 november 2020 een informatie- en overlegsessie
georganiseerd met de verantwoordelijken voor SWG/
FT van de financiële instellingen die vermogensbeheer‑
activiteiten uitoefenen (private banking). Deze sessie
werd georganiseerd op basis van specifieke vragen
over de interpretatie en de toepassing in de praktijk
van de wettelijke en reglementaire verplichtingen, die
voorafgaandelijk waren gesteld door de verantwoor‑
delijken voor SWG/FT van deze sector. Op basis van
de reacties op haar ontwerpantwoorden die de Bank
tijdens deze sessie en in het kader van haar voorberei‑
ding heeft verzameld, zal zij begin 2021 een officiële
mededeling over dit onderwerp afronden en op haar
website publiceren.

3.2 Verrichtingen ter dekking van het
renterisico
De boeking van verrichtingen ter dekking van het
renterisico die door kredietinstellingen worden uitge‑
voerd, wordt geregeld in artikel 36bis van het koninklijk
besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van
de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen
en de beheervennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging. Sedert 1993 verleent de Bank
(en vóór de Bank, de CBFA) individuele afwijkingen
1 Zie hoger.
2 Zie jaarverslag 2019, paragraaf C.3.1.

van deze bepaling, om toe te staan dat de betrokken
instellingen een specifieke afwijkende boekhoudkun‑
dige methode toepassen voor (met name) termijnren‑
teverrichtingen die worden afgesloten om een niethomogeen geheel van bestanddelen te dekken in het
kader van het beheer van activa/passiva (asset / liability
management – ALM). Het beleid dat op dit gebied
wordt gevolgd door de Bank wordt beschreven in de
uniforme brief van 18 november 2014 (die werd aan‑
gevuld met de uniforme brief van 29 december 2015),
die voorzag in de handhaving van de vóór die datum
verleende afwijkingen, maar slechts tot 31 decem‑
ber 2021 (vervolgens verlengd tot 2022). Rekening
houdend met deze termijn en om bepaalde aspecten
te verduidelijken van de boekhoudkundige praktijk
die in het kader van de afwijkingsregeling wordt toe‑
gepast, heeft de Bank besloten een ontwerpbesluit
tot aanpassing van de boekhoudkundige regelgeving
op te stellen en het reeds bestaande systeem van
individuele afwijkingen rechtstreeks in dit koninklijk
besluit op te nemen. In dit verband stelt de Bank voor
de Europese praktijken op dit gebied als uitgangspunt
te nemen en het desbetreffende regelgevings- en toe‑
zichtskader te versterken. Aldus kunnen de transpa‑
rantievereisten voor dergelijke dekkingsverrichtingen
worden verscherpt.
In afwachting van de daadwerkelijke inwerkingtreding
van deze wijzigingen blijven de bestaande afwijkingen
gelden tot 31 december 2022.

3.3 Brexit
Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de
Europese Unie officieel verlaten. De zogenoemde over‑
gangsperiode, tijdens welke het acquis communautaire

De Belgische financiële actoren hebben
de nodige maatregelen genomen om
hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen
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(Gemeenschapsrecht) van toepassing bleef, eindigde op
31 december 2020. Het einde van deze overgangspe‑
riode brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee
voor de burgers en de ondernemingen.
Doordat het Verenigd Koninkrijk een derde land
is geworden, verliezen de Britse financiële actoren
het recht op het Europees paspoort om financiële
diensten te verstrekken aan cliënten in de Europese
Unie zonder er gevestigd te zijn. De Bank heeft de
gevolgen van dit verlies ter kennis gebracht van de
Britse financiële tussenpersonen die in België diensten
verstrekken en heeft deze verzocht de nodige stappen
te zetten om een vergunning te verkrijgen teneinde
een onderbreking van hun dienstverlening te vermij‑
den. Alleszins werden de instellingen gevraagd om te
anticiperen op de impact en om hun cliënten tijdig op
de hoogte te brengen van de mogelijke gevolgen voor
de continuïteit van hun dienstverlening.

De Belgische financiële actoren hebben in 2020
hun voorbereidende werkzaamheden voortgezet en
aldus de restrisico’s beperkt. Zo hebben de meeste
instellingen de nodige maatregelen genomen om
hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Ze hebben
bijvoorbeeld bepaalde Britse aanbieders van kritieke
diensten of Britse tegenpartijen van derivatencon‑
tracten vervangen door in de EU-27 gevestigde
tegenhangers.

Om de continuïteit van de financiële dienstverlening
post-brexit te waarborgen, hebben de Bank en de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
in 2019 noodmaatregelen uitgewerkt voor de do‑
meinen waar een negatieve impact van brexit op de
particulieren en ondernemingen niet kon worden uit‑
gesloten. Met deze noodmaatregelen, die werden in‑
gevoerd bij koninklijk besluit van 22 december 2020,
kon de continuïteit worden gewaarborgd van de
dienstverlening in het kader van bestaande verzeke‑
Tegen deze achtergrond heeft de Bank in 2020 twee
ringsovereenkomsten om de rechten van verzekerings‑
nemers en begunstigden te vrijwaren. De Europese
nieuwe vergunningsaanvragen van betalingsinstel‑
Commissie is van oordeel dat
lingen behandeld. Het
aantal
vergunnings‑ De Belgische financiële actoren hebben alle actoren zich moeten aan‑
de nodige maatregelen genomen om passen aan het wetgevend
aanvragen die verband
houden met de brexit hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen kader dat na de brexit van
toepassing zal zijn. Bijgevolg
is gedaald ten opzichte
zijn deze noodmaatregelen beperkt tot de bestaande
van de voorgaande jaren. De meeste instellingen die
overeenkomsten en onder voorwaarden zoals bepaald
hun activiteiten wensten te verplaatsen, hadden hun
door het koninklijk besluit.
aanvragen vóór 2020 ingediend. De meerderheid van
de instellingen waarvan de activiteiten in de Europese
Unie beperkt waren, beslisten om deze activiteiten
De Commissie heeft bovendien de gelijkwaardig‑
niet verder te zetten na de brexit. Enkele bijkantoren
heidserkenning van de grote Britse verrekenkamers
van Britse kredietinstellingen en beleggingsonderne‑
verlengd tot juni 2022, maar heeft de betrokken
mingen leggen momenteel de laatste hand aan de
tegenpartijen eraan herinnerd deze tijd te gebruiken
reorganisatie of overheveling van hun activiteiten,
om hun blootstellingen aan de Britse verrekenkamers
wat zou moeten leiden tot de stopzetting van de
te verminderen 1.
activiteiten in België.
1 Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:32020D1308&from=EN.

Tabel 19
Toegekende vergunningsaanvragen die verband houden met de brexit
2017

2018

2019

2020

Totaal

Verzekeringsondernemingen

0

3

0

0

3

Betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld

2

0

3

2

7

Bron : NBB.
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3.4 Klimaat- en milieugerelateerde risico’s :
internationale ontwikkelingen

verzamelen van data met betrekking tot klimaat- en
milieugerelateerde risico’s.

Klimaatgerelateerde risico’s staan reeds enkele jaren
op de agenda van toezichthouders en centrale ban‑
ken. Er bestaat inmiddels een duidelijke tendens om
niet enkel klimaatgerelateerde risico’s in beschouwing
te nemen, maar ook alle risico’s die verbonden zijn aan
milieu, of zelfs nog ruimer, aan milieu, sociale aan‑
gelegenheden en goed bestuur (Environment-SocialGovernance – ESG). Er is dan ook vaak een verband
of gelijkenis tussen deze risico’s.

Hoe belangrijk het werk van het NGFS ook is, het blijft
uiteraard bij het formuleren van aanbevelingen en het
verstrekken van informatie. De verschillende interna‑
tionale en Europese toezichthoudende autoriteiten
hebben echter ook specifieke werkgroepen opgericht
die bekijken welke regelgevende initiatieven nodig zijn
met betrekking tot het toezicht op banken, verzeke‑
ringsondernemingen en beleggingsondernemingen.

3.4.1 Internationaal niveau
Dat deze risico’s op de radar zijn geplaatst van cen‑
trale banken en toezichthouders over heel de wereld
De IAIS heeft samen met het Sustainable Insurance
is vooral de verdienste van het Network for Greening
Forum (SIF), een internationaal netwerk van toezicht‑
the Financial System (NGFS). Het NGFS is een vrijwil‑
houders voor de verzekeringssector, een Application
lig samenwerkingsverband
Paper opgesteld over het
tussen centrale banken en Toezichthoudende autoriteiten bekijken gemeenschappelijk pru‑
toezichthouders, dat tot welke regelgevende initiatieven nodig dentieel kader voor het
toezicht op klimaatver‑
doel heeft het beheer van
zijn met betrekking tot klimaatklimaat- en milieurisico’s in
anderingsrisico’s in de
en milieugerelateerde risico’s
de financiële sector en de
verzekeringssector 2 .
vergroening van het financiële systeem te onder‑
steunen en te versnellen. Het NGFS werd eind 2017
In de bankensector is het Bazels Comité begonnen
opgericht door 8 centrale banken en toezichthouders,
met een inventarisatie van de praktijken van toezicht‑
en telt nu meer dan 70 leden, waaronder de Bank se‑
houders en banken met betrekking tot klimaatrisico’s.
dert midden 2018. Sinds zijn oprichting heeft dit net‑
Er wordt bekeken hoe met deze risico’s rekening kan
werk talrijke zeer nuttige documenten gepubliceerd.
worden gehouden in de huidige regelgeving en hoe
Aan het merendeel van deze publicaties heeft de Bank
de regelgeving eventueel kan worden aangepast om
actief meegewerkt. De documenten die het netwerk
er beter rekening mee te houden.
in 2020 heeft gepubliceerd omvatten richtlijnen voor
de opname van klimaat- en milieugerelateerde risico’s
3.4.2 Europees niveau
in het prudentieel toezicht, een statusrapport over
de gangbare praktijken bij financiële instellingen wat
Op Europees niveau spelen de Europese Green Deal,
betreft het onderscheid tussen zogenaamde groene,
de vernieuwde strategie voor duurzame financiering
niet-groene en bruine blootstellingen, een handboek
en het EU-actieplan voor de financiering van duur‑
en een reeks referentiescenario’s voor het uitvoeren
zame groei een zeer belangrijke rol. De drie Europese
van scenarioanalyses, en een overzicht van de gang‑
toezichthoudende autoriteiten (de EBA, EIOPA en de
bare praktijken inzake het beheer van klimaat- en
ESMA) dragen bij aan de uitwerking en uitvoering
milieugerelateerde risico’s bij financiële instellingen.
van de strategie en van het actieplan voor duurzame
Verder heeft het netwerk ook een rapport over de
financiering. Zo werden zij in 2020 onder meer ge‑
mogelijke impact van klimaatverandering op het mo‑
vraagd om advies te geven over de vereisten voor
netair beleid gepubliceerd evenals een rapport over
openbaarmaking die opgenomen zijn in de taxono‑
onderzoeksprioriteiten met betrekking tot de macromieverordening 3 en hebben zij een gezamenlijk con‑
economische impact en de impact op de financiële
sultatiedocument gepubliceerd betreffende normen
stabiliteit van klimaatverandering 1. Bovendien heeft
het NGFS twee nieuwe werkstromen opgericht, die
2 IAIS-SIF Application Paper on the Supervision of Climate-related
zullen focussen op respectievelijk onderzoek en het
1 Deze publicaties zijn beschikbaar op
https://www.ngfs.net/en/liste-chronologique/ngfs-publications.

Risks in the Insurance Sector, Oktober 2020.
3 Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de
Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van
een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot
wijziging van Verordening (EU) 2019 / 2088.

NBB Verslag 2020 ¡ Regelgevend en wettelijk kader

285

voor de openbaarmaking van ESG-informatie voor
financiëlemarktdeelnemers 1.

of sociale doelstellingen. Zij voert momenteel ook
een pilootsensitiviteitsanalyse uit met betrekking tot
klimaatgerelateerde risico’s.

EIOPA werkt ook aan de integratie van de klimaatgere‑
De ECB heeft op haar beurt in november 2020 een
lateerde risico’s in het Solvabiliteit II-kader. Met name
gids gepubliceerd met verwachtingen omtrent het ri‑
moeten de verzekeringsondernemingen, in hun ORSA,
sicobeheer en de openbaarmaking van klimaat- en mi‑
aan de hand van scenario’s een analyse maken van de
lieugerelateerde risico’s bij banken 3. Bovendien heeft
langetermijnimpact van klimaatgerelateerde risico’s.
EIOPA legt ook de basis
zij de gangbare praktijken
De ECB heeft haar verwachtingen
voor de integratie van de
onderzocht met betrekking
impact van klimaatveran‑ gepubliceerd omtrent het risicobeheer tot de openbaarmaking en
dering in de volgende her‑
de opname van deze ri‑
en de openbaarmaking van klimaatsico’s in het risicobeheer en
kalibratie van risico’s op
en milieugerelateerde risico’s
het ICAAP in de Europese
natuurrampen in de stan‑
banksector. De ECB werkt eveneens aan het oplijsten
daardformule. Daarnaast heeft EIOPA sensitiviteitsana‑
van de al dan niet beschikbare data die nodig zijn om
lyses uitgevoerd met betrekking tot transitierisico’s om
deze risico’s te meten. Daarnaast is zij zowel een micr‑
de kwetsbaarheid van de verzekeringssector voor deze
oprudentiële als een macroprudentiële stresstest voor
risico’s te beoordelen.
klimaatgerelateerde risico’s aan het uitwerken. Tot slot
werkt zij samen met het ESRB aan de ontwikkeling
De EBA bekijkt hoe ESG-risico’s kunnen worden opge‑
van risico-indicatoren, methodologieën en scenario’s
nomen in het bestuur en het risicobeheer van en het
om de impact van klimaatrisico’s op de financiële
toezicht op kredietinstellingen en beleggingsonderne‑
stabiliteit te kunnen evalueren. Een eerste rapport
mingen 2 . Tevens werkt de EBA aan pijler 3-publica‑
hierover werd samen met de resultaten van een eerste
tievereisten voor grote kredietinstellingen en bekijkt
pilootstresstestoefening in juni 2020 gepubliceerd 4 .
zij hoe de pijler 1-kapitaalvereisten in de toekomst
mogelijk zouden moeten worden aangepast voor
blootstellingen die verband houden met milieu- en/

1 ESAs Joint consultation paper ESG Disclosures, april 2020.
2 EBA Discussion paper on management and supervision of ESG
risks for credit institutions and investment firms, oktober 2020.
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3 ECB Guide on climate-related and environmental risks,
supervisory expectations relating to risk management and
disclosure, november 2020.
4 ESRB-ECB, Positively green : measuring climate change risks to
financial stability, juni 2020.
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C. Operationeel toezicht

Net zoals andere organisaties heeft de Bank haar wer‑
king moeten aanpassen door de pandemie. Ze heeft
haar plannen geactiveerd om de continuïteit van haar
kritieke activiteiten, zoals het toezicht op banken, ver‑
zekeringen en financiëlemarktinfrastructuren (FMI’s),
voort te kunnen zetten. De medewerkers die belast
zijn met het toezicht schakelden dan ook vlot over
op thuiswerk, en vergaderingen met fysieke aanwe‑
zigheid (zowel intern als met de instellingen) werden
vervangen door virtuele vergaderingen op afstand.
Ook de vergaderingen in het kader van internationale
samenwerkingsakkoorden, zowel die waar de Bank
aan deelnam onder leiding van een buitenlandse au‑
toriteit, als die welke de Bank organiseerde als hoofd‑
toezichthouder, werden vanop afstand gehouden.
De coronacrisis bracht bijzondere uitdagingen met zich
mee voor de zogenaamde on-site inspecties, waarbij
inspecteurs van de Bank bij instellingen ter plaatse
controles uitvoeren. Toen de eerste lockdown werd
afgekondigd in België, konden de inspecteurs niet meer
ter plaatse gaan bij de instellingen, waar overigens
bijna niemand meer aanwezig was door het massale
telewerk. Er werd een gepaste infrastructuur opgezet
die tijdens de lockdown gebruikt werd om bestanden
uit te wisselen en interviews te houden, en die daarna
behouden bleef. De Bank heeft haar inspectiemetho‑
dologie aangepast door gebruik te maken van nieuwe
vormen van controle en interactie met de financiële
instellingen. Tijdens deze periode werd bijzondere aan‑
dacht besteed aan een goede communicatie en een zo
vlot mogelijke interactie met de financiële instellingen,
waarbij rekening werd gehouden met de gevolgen van
telewerk, zowel voor de instellingen als voor de Bank.

1. Banken
Zoals te verwachten valt was de focus van het ban‑
kentoezicht in 2020 gericht op één centraal thema,

namelijk de impact van de COVID-19-crisis op de
werking en de financiële positie van de banken. De
overheid heeft de banken overigens een belangrijke
rol toebedeeld in de tenuitvoerlegging van een aantal
maatregelen die tot doel hadden de economie, de
bedrijven en de particulieren financieel te onder‑
steunen (zie kader 8 hierboven over moratoria en
garantieregelingen).

1.1 Cartografie van de sector
De dalende trend van het aantal banken in België
werd even onderbroken in 2020 : tegenover de in‑
schrijving van de nieuwe kredietinstelling naar Belgisch
recht NewB stond de schrapping van een andere
Belgische kredietinstelling, namelijk Puilaetco Dewaay
Private Bankers, als gevolg van haar omvorming tot
bijkantoor van een bank naar Luxemburgs recht. Het
aantal bijkantoren daalde netto met 2 eenheden :
2 nieuwe bijkantoren van banken uit de Europese
Economische Ruimte (EER) werden ingeschreven en
er werden er 4 geschrapt.
Op 31 januari 2020 verleende de Europese Centrale
Bank in het kader van het SSM een bankvergun‑
ning aan NewB ECV. Deze beslissing volgde op een
positief advies van de Bank, die had vastgesteld dat
de aanvraag voldeed aan alle voorwaarden die de
Belgische bankwet oplegt. De coöperatie had eerder
via openbare aanbieding van coöperatieve deelbewij‑
zen voldoende kapitaal opgehaald om aan de mini‑
mumkapitaalvereisten te voldoen. NewB dient haar
bancaire activiteiten op te starten binnen 12 maanden
na de verlening van de vergunning.
De Belgische populatie van de beleggingsonderne‑
mingen nam in 2020 af met 6 instellingen, name‑
lijk 3 beursvennootschappen naar Belgisch recht en
3 bijkantoren van beleggingsondernemingen die res‑
sorteren onder het recht van een lidstaat van de EER.
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De daling van het aantal Belgische beursvennootschap‑
pen vindt haar verklaring in de consolidatiebeweging
waarbij kleinere instellingen aansluiting zoeken bij
grotere sectorgenoten.
In het eurogebied wordt het bankentoezicht uitgeoe‑
fend door het SSM, dat gestoeld is op samenwerking
tussen de ECB en de nationale toezichthouders. 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 toe‑
zichthouders. 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
over te nemen wanneer dit gerechtvaardigd is voor de
consistente toepassing van de toezichtsnormen.
Wat de SI’s betreft, nam de NBB in 2020 deel aan
12 gemeenschappelijke toezichtsteams (joint supervisory teams – JST’s), die onder de leiding van de
ECB toezicht uitoefenen op de belangrijke Belgische
instellingen, namelijk zowel Belgische banken met een
Belgische moederonderneming als in België gevestigde
dochterondernemingen van niet-Belgische moederon‑
dernemingen 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. Als gevolg van de
omvorming van de bank naar Belgisch recht Puilaetco
Dewaay Private Bankers tot een bijkantoor van de
Luxemburgse moederbank, zal de NBB niet langer
deelnemen aan de werkzaamheden van het JST dat
instaat voor het toezicht op deze SSM-bankengroep.
Dit brengt het aantal JST’s waaraan de NBB deelneemt
op 11 per einde jaar.
De groep van de Belgische LSI’s telt 17 lokale en / of
gespecialiseerde banken ; hun aantal is dus toegeno‑
men met één instelling, namelijk NewB. Dit aantal komt
op 22 als ook de Belgische financiële holdings van de
minder belangrijke instellingen worden meegeteld.
Te noteren is dat Dexia, een Belgische financiële holding
met bancaire dochters in onder meer Frankrijk en Italië
en die tot dusver gekwalificeerd was als een belang‑
rijke instelling onder rechtstreeks toezicht van de ECB,
door een beslissing van de ECB vanaf 1 juli 2020 werd
geherkwalificeerd als een LSI. Hoewel het geconsoli‑
deerde balanstotaal van Dexia het drempelbedrag van
€ 30 miljard ruimschoots overschrijdt, wat het belang‑
rijkste criterium is om als SI te worden gekwalificeerd,
gaven de bijzondere kenmerken van de bankengroep
in ontmanteling de doorslag. Het toezicht op gecon‑
solideerde basis op de Dexia-groep wordt voortaan

Tabel 20
Opsplitsing van de Belgische banken volgens de classificatiecriteria van het SSM
Belangrijke instellingen (SI’s)

Met een Belgische moederonderneming

Minder belangrijke instellingen (LSI’s)

Aion

Argenta

Anbang Groep – Bank Nagelmackers

AXA Bank Belgium

Byblos Bank Europe

Belfius

CPH

Degroof Petercam

Dexia (financiële holding)

KBC Groep – KBC Bank, CBC

Crelan Groep – Crelan, Europabank

Met een niet‑Belgische moederonderneming
die ressorteert onder het SSM

Datex Groep – CKV
Dierickx‑Leys

BNP Paribas Fortis, bpost bank

ENI

Beobank, Banque Transatlantique Belgium

Euroclear

ING Belgium

FinAx Groep – Delen Private Bank, Bank J. Van Breda

MeDirect Bank

NewB

Santander Consumer Bank

Shizuoka Bank

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

United Taiwan Bank
Van de Put & C°
vdk bank

Bron : NBB.
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Tabel 21
Verloop van het aantal onder toezicht staande
instellingen

wensten te voorzien. De liquiditeitspositie van de
betrokken banken was echter voldoende robuust om
deze schok op te vangen.

(eindeperiodegegevens)

7

7

34

28

Naar Belgisch recht

17

14

De werkelijke omvang van de schade zal pas duidelijk
worden vanaf 2021, wanneer de moratoria op de
aflossing van leningen zullen aflopen en de terug‑
betalingscapaciteit van de kredietnemers zal worden
getest. Het is in deze context dat het SSM, rekening
houdend met het uitstel van de EBA-stresstest, een
top-down-stresstest heeft uitgevoerd voor de SI’s, de
zogenaamde Vulnerability Analysis, die ook door de
Bank werd overgenomen voor de LSI’s (zie kader 9).
Het toezichtprogramma van 2021 zal dus in belang‑
rijke mate worden toegespitst op de manier waarop
de banken niet-renderende leningen en risicoposities
identificeren en dekken. De toezichthouders volgen de
situatie sedert het begin van de crisis nauwgezet op,
onder meer op basis van een bijzondere rapportering.

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

16

13

1.2.2 Andere prioriteiten

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

0

0

Financiële holdings

1

1

Kredietinstellingen

2019

2020

104

102

Naar Belgisch recht

31

31

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

48

46

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

6

6

Financiële holdings

8

8

Financiële dienstengroepen

4

4

Andere financiële instellingen

1

Beleggingsondernemingen

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

uitgeoefend door de Franse bankentoezichthouder
ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution),
in nauwe samenwerking met de NBB, als nationale
toezichthouder van de financiële holding Dexia.

Een ander belangrijk thema is de beoordeling van de
duurzaamheid van de bedrijfsmodellen van de banken
in het licht van een aantal fundamentele tendensen
in de financiële sector, in het bijzonder de druk op
de rendabiliteit van de banken als gevolg van de
aanhoudende lagerenteomgeving en de concurren‑
tiedruk op enkele belangrijke marktsegmenten (woon‑
kredieten, private banking, betalingsverrichtingen).
De banken moeten in deze context ook een digitale
strategie ontwikkelen om zich op passende wijze te
positioneren in de bankenmarkt van morgen en hun
kosten te beheersen. De NBB heeft de banken in dit
verband gevraagd een nieuwe FinTech-vragenlijst in
te vullen, waarbij wordt gepeild naar de impact van
FinTech en digitalisering op de bedrijfsmodellen van
de instellingen.

1.2 Toezichtsprioriteiten
Verder werd ook veel aandacht besteed aan de ten‑
uitvoerlegging van de tweede betalingsrichtlijn (zie
1.2.1 Impact van COVID-19
ook paragraaf E.2.1 in dit verslag). In september 2019
traden namelijk de technische reguleringsnormen voor
De onmiddellijke gevolgen van de sanitaire crisis op de
sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en
werking en de financiële positie van de banken waren
veilige open communica‑
eerder beperkt en konden
De focus van het bankentoezicht was tiestandaarden in werking.
relatief snel worden opge‑
vangen. Zo kreeg een aan‑
Elke
rekeninghoudende
in 2020 gericht op de impact van de
tal banken te maken met
betaaldienstverlener
met
COVID-19-crisis en op de werking en
plotse en betekenisvolle
betaalrekeningen die on‑
de financiële positie van de banken
trekkingen op bevestigde
line toegankelijk zijn, moet
kredietlijnen door bedrijven die zich in het licht van de
minstens één toegangsinterface ter beschikking stel‑
zich ontwikkelende crisis van voldoende liquiditeiten
len, die veilige communicatie mogelijk maakt met
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KADER 9

 tresstests met betrekking tot de
S
kapitaalpositie van de Belgische banken
Oorspronkelijk was gepland dat er in 2020 een stresstest zou plaatsvinden voor de SI’s en voor een
beperkt aantal LSI’s die tijdens het verslagjaar voor het eerst werden onderworpen aan een NBB-stresstest
in het kader van hun SREP (Supervisory Review and Evaluation Process – proces van prudentiële toetsing
en evaluatie). Dergelijke oefeningen zijn bedoeld om na te gaan of de instellingen over voldoende kapitaal
beschikken om verliezen als gevolg van een aantal hypothetische ongunstige macro-economische en
financiële schokken op te vangen en om, indien nodig, een extra kapitaalbuffer aan te bevelen.
Gezien de wereldwijde verspreiding van COVID-19 sinds februari 2020 besloot de EBA om de door haar
gecoördineerde stresstest voor de grootste banken uit te stellen tot 2021. Deze beslissing was bedoeld
om prioriteit te geven aan de operationele continuïteit van de banken. Niettemin was het belangrijk om
de situatie van het bankstelsel te beoordelen in het licht van de gevolgen van de pandemiecrisis.
Tegen deze achtergrond voerde het SSM een top-down-stresstest of “kwetsbaarheidsanalyse”
(vulnerability analysis) uit voor de 86 grootste banken van het eurogebied. Tegelijkertijd voerde de Bank
een soortgelijke oefening uit voor de belangrijkste Belgische dochterondernemingen van buitenlandse
bankgroepen. De moederinstellingen van deze dochterondernemingen namen deel aan de door het SSM
gecoördineerde oefening. Daarnaast besliste de Bank dezelfde benadering te volgen voor de LSI’s, met
inachtneming van de nodige proportionaliteit, en de testgroep uit te breiden met de zes LSI’s met de
grootste blootstellingen aan kredietrisico.
De kwetsbaarheidsanalyse van de grootste banken omvatte drie scenario’s : (1) het basisscenario dat
was gepland voor de stresstest van de EBA van 2020, (2) een mid scenario op basis van de meest
waarschijnlijke macro-economische ontwikkelingen volgens de projecties van het Eurosysteem van
juni 2020, namelijk een recessie in 2020 gevolgd door een herstel in 2021 en 2022, en (3) een
severe scenario met een diepere recessie in 2020 gevolgd door een trager herstel en een scherpe
daling van de vastgoedprijzen in 2021 en 2022. Voor de LSI’s werden enkel de twee ongunstige
scenario’s getest.
Vanuit methodologisch oogpunt is de kwetsbaarheidsanalyse vergelijkbaar, wat de getoetste risico’s
betreft, met de in 2016 en 2018 door de EBA gecoördineerde stresstests. Ook wordt steeds uitgegaan
van een constante balans, waarbij geen rekening wordt gehouden met de reacties van de banken.
In tegenstelling tot de eerdere stresstests was de kwetsbaarheidsanalyse echter uitsluitend een top-downoefening, die werd uitgevoerd door de autoriteiten zonder enige interactie met de banken aangaande
de gegevens of de projecties. Voor de LSI’s werd opnieuw een vereenvoudigde stresstest uitgevoerd : er
werd enkel een schatting gemaakt van de kredietverliezen, de twee belangrijkste inkomstenbronnen en
de mogelijke waardeverliezen op de beleggingsportefeuille.
Volgens deze analyses zouden de Belgische banken moeten kunnen voldoen aan de reglementaire
vereisten in de geteste scenario’s. De resultaten van de individuele instellingen werden niet
gepubliceerd, maar werden wel gebruikt als input voor de bepaling van hun kapitaalvereisten in het
kader van het SREP.
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rekeninginformatiedienstverleners,
betaalinitiatie‑
dienstverleners en betaaldienstverleners die op kaar‑
ten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven. In 2020
toetste de NBB de aldus aangeboden toegangsin‑
terfaces van de banken aan de technische regels en
maande zij de instellingen aan tegen eind 2020 de
vereisten volledig na te leven.

Tabel 22
Verloop van het aantal onder toezicht staande
ondernemingen 1
(eindeperiodegegevens)

Actieve verzekeringsondernemingen

De NBB bereidt zich trouwens zelf intensief voor op
deze nieuwe omgeving door haar eigen werking en
werkinstrumenten te innoveren en haar medewerkers
de noodzakelijke vormingen te geven.

2. Verzekeringsondernemingen

In run‑off geplaatste
verzekeringsondernemingen
Herverzekeringsondernemingen

2019

2020

66

64

1

0

31

30

29

28

12

8

81

74

waarvan :
Ondernemingen die tevens
als verzekeringsonderneming
actief zijn
Overige 2
Totaal 3

Het verslagjaar werd beheerst door de COVID-19pandemie en de versterkte monitoring van de financiële
Bron : NBB.
toestand van de onder toezicht staande verzekerings1 Eind 2020 oefende de Bank ook prudentieel toezicht uit op
en herverzekeringsondernemingen. De crisis had een
acht bijkantoren van ondernemingen die ressorteren onder het
recht van een andere EER‑lidstaat. Dit toezicht bleef beperkt tot
wezenlijke invloed op de financiële gezondheid van
de controle van de naleving van de witwaswetgeving.
de ondernemingen. De verzekeringstechnische impact
2 Borgstellingsmaatschappijen en gewestelijke
openbaarvervoermaatschappijen.
blijft voorlopig klein voor het merendeel van de on‑
3 Er wordt slechts éénmaal rekening gehouden met de
dernemingen en zal naar verwachting pas in de loop
ondernemingen die tegelijkertijd als verzekeringsonderneming en
als herverzekeringsonderneming actief zijn.
van 2021 duidelijk worden. De sanitaire crisis en de
lagerenteomgeving blijven het levensverzekeringsbedrijf
onder druk zetten, wat de Bank ertoe noopte bijzon‑
In de cijfers wordt slechts
dere maatregelen op te leg‑
Een
jaar
gedomineerd
door
de
éénmaal rekening gehou‑
gen aan een aantal onder‑
sanitaire crisis, voorlopig enkel
den met de ondernemin‑
nemingen. Verder bleef het
gen die tegelijkertijd als
operationeel toezicht op de
effecten op de financiële markten
verzekeringsonderneming
verzekeringsondernemingen
en als herverzekeringsonderneming actief zijn. Twee
toegespitst op de verdere behandeling van de dossiers
van de ondernemingen onder toezicht van de Bank
die bij de Bank werden ingediend in het kader van de
zijn herverzekeringsondernemingen in strikte zin.
brexit, evenals op de markt van de aanvullende indivi‑
duele ziektekostenverzekeringen en op het cyberrisico
en Insurtech. Er werd bijzondere aandacht geschonken
Tabel 23
aan de uitbesteding door de ondernemingen en aan de
transversale analyse van de ORSA-rapporten.
Belgische verzekeringsgroepen onder toezicht
van de Bank

2.1 Cartografie van de sector
Het aantal ondernemingen onder toezicht van de
Bank loopt verder terug. Eind 2020 oefende de
Bank nog toezicht uit op 74 ondernemingen. Deze
daling is vooral toe te schrijven aan de gewestelijke
openbaarvervoermaatschappijen, waarvan het aantal
met 4 terugliep. Eind 2020 oefende de Bank ook
prudentieel toezicht uit op acht bijkantoren van on‑
dernemingen die ressorteren onder het recht van een
andere EER-lidstaat. Dit toezicht bleef beperkt tot de
controle van de naleving van de witwaswetgeving.

Belgische
nationale groepen

Belgische
internationale groepen

Belfius Verzekeringen

Ageas

Cigna Elmwood Holdings

Navigators Holdings (Europe)

Credimo Holding

KBC Verzekeringen

Federale Verzekeringen
Patronale Groep
Securex
PSH

Bron : NBB.
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Tabel 24
Colleges bij de verzekeringsondernemingen onder toezicht van de Bank
De Bank is groepstoezichthouder

De Bank is één van de toezichthouders

Ageas

Allianz

KBC-verzekeringen

AXA

Allianz Benelux
Euler Hermes
AXA Belgium
Inter Partner Assistance

Navigators Holdings Europe

Yuzzu verzekeringen
Assurances du Crédit Mutuel

Partners Verzekeringen
NELB

Munich Re

D.A.S.
Ergo Insurance
DKV Belgium

NN

NN Insurance Belgium

Baloise Group

Baloise Belgium
Euromex

Monument Re

Monument Assurance Belgium

Athora

Athora Belgium

Enstar

Alpha insurance

QBE

QBE Europe

MS&AD

MS Amlin Insurance

Bron : NBB.

Het aantal Belgische verzekeringsgroepen onder toe‑
zicht van de Bank bleef stabiel op tien. Zeven van deze
groepen hebben enkel deelnemingen in Belgische ver‑
zekeringsondernemingen (nationale groepen), terwijl
drie ervan deelnemingen hebben in ten minste één
buitenlandse verzekeringsonderneming (internationale
groepen). Door de opkomst van nieuwe marktspelers
is de Bank in meer colleges van toezichthouders ver‑
tegenwoordigd dan voorheen.

2.2 Toezichtsprioriteiten
2.2.1 De moeilijke macro-economische
context
Op basis van een bijkomende kwalitatieve enquête
bij de Belgische verzekeringsondernemingen heeft de
Bank getracht de impact van COVID-19 en de moei‑
lijke macro-economische context in kaart te brengen
en het verloop ervan op te volgen in termen van
materialiteit en severiteit.
De sanitaire crisis heeft in eerste instantie een recht‑
streekse impact op de beleggingsportefeuilles, door
de volatiliteit in de aandelenprijzen en de spreads, en
de verdere verlaging van de rentevoeten. Op termijn
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is het afwachten wat de implicaties op de reële eco‑
nomie zullen zijn en hoe zich dat zal vertalen op de
financiële markten.
De verzekeringstechnische impact is vooralsnog be‑
perkt. De premie-inkomsten voor levensverzekerings‑
overeenkomsten dalen, terwijl ze voor niet-levensver‑
zekeringsovereenkomsten stabiel blijven.
De schade-impact verschilt naargelang van het
productaanbod en zou materieel zijn voor onder‑
nemingen die kredietverzekeringen, transportver‑
zekeringen (maritiem transport, wegtransport en
luchtvaart) en reisverzekeringen aanbieden. Specifiek
voor de kredietverzekering resulteert de economische
recessie in een lager premie-incasso, een hogere
schadefrequentie en een grotere schadelast, door
de toename van de betalingsachterstanden en het
aantal faillissementen. Bovendien werden ten gevolge
van de nooit eerder geziene crisis overeenkomsten
gesloten tussen Belgische kredietverzekeringsonder‑
nemingen en de Belgische overheid om binnenlandse
ondernemingen te blijven beschermen tegen het
in gebreke blijven van hun tegenpartijen door de
kredietlimieten die aan het begin van het jaar waren
gedekt, te handhaven. Dit mechanisme van tijdelijke
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KADER 10

Impact van COVID-19 op de verzekeringssector
De Bank publiceerde naar aanleiding van de COVID-19-pandemie circulaire NBB_2020_08, die voor de
Belgische verzekeringssector een nieuwe rapportering invoerde over de gevolgen van de COVID-19pandemie. Het doel van deze rapportering is om frequent recente en zo accuraat mogelijke kerngegevens
van de verzekeringsondernemingen te ontvangen. In vergelijking met de trimestriële kwantitatieve
rapportering (Quantitative reporting template – QRT), beschikbaar 6 weken na de referentiedatum, maakt
deze rapportering een snelle inschatting mogelijk van de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor elke
afzonderlijke verzekeringsonderneming en voor de sector als geheel. Het is duidelijk dat in ruil voor de
snelheid waarmee deze rapportering dient te worden verkregen, de gegevens worden geleverd op basis
van minder veeleisende benaderingen.
De eerste vijf rapporteringen moesten op wekelijkse basis worden ingediend om de volatiliteit van de
markten aan het begin van de COVID-19-crisis zo goed mogelijk te kunnen volgen. Zodra de situatie op de
financiële markten zich stabiliseerde, werd overgeschakeld op een maandelijkse rapporteringsfrequentie.
De eerste rapportering diende te gebeuren op 23 maart 2020. De solvabiliteit van de sector was
toen licht aan het toenemen. Op 31 maart 2020 bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad van het
solvabiliteitskapitaalvereiste (solvency capital requirement – SCR) 193 %, tegen 188 % in december 2019.
Deze stijging werd vooral waargenomen bij bepaalde grote verzekeringsondernemingen, waar de SCR‑ratio
met meer dan 30 procentpunten toenam. Gelet op de situatie van de economie en van de financiële
markten was deze contra-intuïtieve stijging deels te wijten aan een effect van overcompensatie van de
stijging van de spreads door het volatiliteitsaanpassingsmechanisme 1.
Bij het begin van de COVID-19-crisis had de algemene solvabiliteitspositie van de Belgische verzekeraars
niet te lijden onder de crisis, maar vanaf april 2020 begonnen de solvabiliteitsratio's geleidelijk af te
nemen. De laagste solvabiliteitsratio werd op 15 mei gerapporteerd (166 %). Tussen 30 juni 2020 (173 %)
en 30 september herstelde de solvabiliteitspositie van de verzekeringsondernemingen zich geleidelijk, in
lijn met de verbetering van de prestaties van de financiële markten.
De impact van de COVID-19-crisis op de Belgische verzekeraars was heterogeen, en de omvang ervan
hangt gedeeltelijk af van de grootte en het type activiteit van de verzekeringsonderneming. Zoals de
grafiek laat zien, werd de grootste impact waargenomen bij de levensverzekeraars. Hun gemiddelde
solvabiliteitsratio daalde van 145 % tot 102 % op 30 juni 2020. De gemengde ondernemingen, waar de
meeste grootste verzekeraars deel van uitmaken, werden gemiddeld iets minder getroffen dan andere
verzekeraars. Dit verschil was vooral duidelijk op het hoogtepunt van de crisis, eind maart 2020.
Wat de beleggingen betreft, was, zoals op basis van de marktontwikkelingen kon worden verwacht,
de zwaarst getroffen beleggingscategorie die van de beleggingen in aandelen. Hypothecaire en andere
leningen waren een van de enige beleggingscategorieën die een duidelijk stijgende tendens lieten zien,
wat te danken was aan enerzijds de toename van de voorraad en anderzijds de stijging van de waardering
van deze activa.

1 Aanpassing van de risicovrije rentecurve waardoor de impact van de volatiliteit op korte termijn van de spreads in de
obligatieportefeuille op de solvabiliteitspositie kan verminderd worden.
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Deze crisis heeft aangetoond dat de contracyclische instrumenten waarin Solvabiliteit II voorziet, zoals de
volatiliteitsaanpassing en de symmetrische aanpassing van het eigen vermogen, hun rol hebben gespeeld en de
impact van de marktvolatiliteit op de solvabiliteitsratio's van de Belgische verzekeraars hebben afgezwakt. Het
contra-intuïtieve verloop van de solvabiliteitsratio's eind maart 2020 wijst er echter op dat deze mechanismen
nog kunnen worden verbeterd (zie ook paragraaf B.2.2 over de herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn).

Verloop van de SCR-ratio van de Belgische verzekeringsondernemingen
(in %)

Maart
2020 QRT

180

180
178

204
193
191

182
173

163

160
145

168

171

175

177

167

169

164
149

148

148

151

150
135
133

120

181
174

121

118

177
168

188
187
180
180
164
164

118
110

111

113

102

102

Gemengde ondernemingen

Niet-leven verzekeraars

Markt

Ofﬁciële QRT's

15 juni 2020

31 mei 2020

15 mei 2020

30 april 2020

14 april 2020

7 april 2020

31 maart 2020

173
166

183

155

154

100
23 maart 2020

178

132

130

115
December 2019

174
167

168
162

149
140

176

181

114
114
30 september 2020

189

31 augustus 2020

193
188

September
2020 QRT

31 juli 2020

200

200

Juni
2020 QRT

30 juni 2020

220

December
2019 QRT

Levensverzekeraars

 	
Bron : NBB.

risico-overdracht beperkte de impact van de reces‑
sie op de kredietposities van de begunstigden van
de kredietverzekeringscontracten en maakte het
mogelijk de schadelast voor de verzekeraars binnen
de perken te houden. Voor de andere takken van de
niet-levensverzekeringsactiviteit lijkt de impact op de
schadelast draaglijk, wegens de uitsluiting van het
pandemierisico in de contractvoorwaarden. De hos‑
pitalisatieverzekering en de verzekering gewaarborgd
inkomen laten wel materiële verliezen optekenen.
De bedrijfsonderbreking verzekering, de annulatie‑
verzekering voor evenementen en de professionele
aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders, zijn
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verzekeringsdekkingen die mogelijk substantieel
kunnen worden aangesproken, maar maken geen
wezenlijk deel uit van het productaanbod van de
Belgische verzekeraars. Voor de verzekeringen bur‑
gerlijke aansprakelijkheid auto en de cascoverze‑
kering motorrijtuigen werden er dan weer minder
schadegevallen geregistreerd, door de beperktere
mobiliteit tijdens de lockdown.
Voor de belangrijkste levensverzekeringsproducten is de
impact op de schade beperkt ; de meeste contracten
vervallen op pensioenleeftijd en betreffen dus geen
leeftijdsgroepen die gevoelig zijn voor COVID-19.
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2.2.2 Brexit en outsourcing
Brexit

de EER. Deze nieuwe aanbevelingen alsmede de
nieuwe template, waarin ook kritieke uitbestedingen
worden opgenomen, gelden vanaf 2021.

Een (her)verzekeringsonderneming mag door een
Ten gevolge van de keuze van de Britse kiezer om de
Europese Unie te verlaten hebben de Britse verzekerings‑
intens gebruik van uitbesteding niet de kenmerken
ondernemingen geen toegang meer tot de Europese
vertonen van een lege schelp die zelf niet langer in
eengemaakte markt via het Europese paspoortstelsel.
staat is om haar vergunnings- en bedrijfsuitoefening‑
Na de Britse verkiezingen
voorwaarden na te leven.
van 19 december 2019 Uitbestedingen worden meer en meer Dit geldt ook voor de (her)
verzekeringsondernemin‑
werd op 23 januari 2020 de
de standaardpraktijk in de sector
gen
die werden opgericht
zogenaamde Withdrawal
naar aanleiding van de brexit. In lijn met de ver‑
Act gestemd en verliet het Verenigd Koninkrijk de
wachtingen die EIOPA onder meer in 2017 kenbaar
Europese Unie op 31 januari 2020. Deze Withdrawal
maakte in het kader van de brexit, besteedde de
Act voorzag echter in een overgangsperiode tot 31 de‑
Bank dan ook bijzondere aandacht aan de vraag of
cember 2020 tijdens welke verzekeringsactiviteiten nog
deze nieuwe (her)verzekeringsondernemingen, alsook
steeds zonder vergunning konden worden uitgeoefend.
de reeds bestaande (her)verzekeringsondernemingen,
over voldoende middelen beschikken in België. Dit
Om die reden wilden bepaalde Britse verzekeringson‑
toezicht op de uitbestedingen en het uitbestedings‑
dernemingen een verzekeringsdochteronderneming
beleid werd onderworpen aan controles die werden
in België oprichten om hun activiteiten uit te oefenen
uitgevoerd door zowel de off-site controleteams van
in België en in de rest van de EER. Het Directiecomité
de Bank als de on-site inspectieteams.
van de Bank besloot in 2018 om aan een aantal van
deze ondernemingen een vergunning te verlenen.
De (her)verzekeringsondernemingen die taken uit‑
Deze begonnen, in de meeste gevallen vanaf 2019,
met het onderschrijven en beheren van nieuwe ver‑
besteden in het Verenigd Koninkrijk moeten er
zekeringsovereenkomsten, maar het beheer van de
bovendien rekening mee houden dat het Verenigd
overeenkomsten gebeurde in vele gevallen nog door
Koninkrijk na de brexit niet langer deel uitmaakt
de Britse verzekeringsondernemingen zelf.
van de EER. Uitbestedingen buiten de EER zijn im‑
mers onderworpen aan bijkomende voorwaarden,
Andere Britse verzekeringsondernemingen besloten
die opgenomen zijn in de overkoepelende circulaire
om in 2020 de rechten en verplichtingen die voort‑
betreffende het governancesysteem.
vloeien uit portefeuilles van verzekeringsovereen‑
Eind 2020 werd een akkoord gesloten tussen de
komsten die niet langer kunnen worden beheerd
vanuit het Verenigd Koninkrijk, over te dragen aan
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Naar
een onderneming die in België over een vergunning
aanleiding daarvan hebben de Prudential Regulation
beschikt. Deze portefeuilleoverdrachten werden na
Authority (PRA) en de Financial Conduct Authority
een grondige analyse goedgekeurd door de Bank
(FCA) de buitenlandse verzekeringsondernemingen
en de High Court of Justice van Engeland en Wales.
begin dit jaar geïnformeerd over de procedure die zij
Hierdoor werd in 2020 in totaal meer dan 5 miljard
in de komende maanden zullen moeten volgen om
euro (bruto) aan technische voorzieningen overgedra‑
hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk voorlopig te
gen aan Belgische verzekeringsondernemingen.
kunnen blijven uitoefenen of op een ordelijke manier
te kunnen afwikkelen. Het Verenigd Koninkrijk heeft
2 regelingen ingevoerd om de continuïteit van de
Uitbestedingen
contracten van de Britse verzekerden en de tijdelijke
toegang tot de Britse markt van de in de EER geves‑
Uitbesteding door (her)verzekeringsondernemingen
blijft een belangrijk aandachtspunt voor de Bank.
tigde verzekeringsondernemingen te garanderen, na‑
Dit blijkt onder andere uit de opname van een aantal
melijk het Temporary Permissions Regime (TPR) en het
verduidelijkingen in de overkoepelende circulaire over
Financial Services Contracts Regime (FSCR). Het FSCR
het governancesysteem, die onder meer betrekking
voorziet in 2 mechanismen : de Supervised Run-Off
hebben op de verwachtingen van de Bank inzake uit‑
(SRO) en de Contractual Run-Off (CRO). Een aantal
besteding binnen een groep en uitbesteding buiten
verzekeringsondernemingen die in België gevestigd
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hun cijfers, heeft de Bank aan de belangrijkste
zijn, hebben zich geregistreerd onder het TPR of SRO
ziekteverzekeraars een gevoeligheidsanalyse met
en zijn nu onderworpen aan het toezicht van de Britse
betrekking tot de waardering van de beste schat‑
toezichthouders. De PRA zal ten aanzien van deze
verzekeringsondernemingen dezelfde bevoegdheden
ting voorgelegd.
uitoefenen als voor andere ondernemingen met een
Part 4A-toestemming. De regels waaraan deze onder
In het algemeen wijzen de resultaten van deze
het TPR of SRO vallende verzekeraars onderworpen
oefening op de enorme gevoeligheid van de waar‑
zullen zijn, zullen afhangen van de manier waarop
dering van de beste schatting voor de aannames
ze de Britse markt zullen betreden. Aan de in de EER
betreffende het verwachte verloop van de eigen
gevestigde verzekeraars waarvan verwacht werd dat
schade-inflatie enerzijds, en de algemene medische
ze in december 2020 tot de voornoemde regelingen
inflatie op marktniveau anderzijds.
zouden toetreden, werd een brief gestuurd. Deze
brief zet de regels uiteen, waaronder de verlich‑
Wat de uitvoering van de gevoeligheidsanalyse betreft
heeft de Bank een grote verscheidenheid aan prak‑
tingsmaatregelen, waaraan de onder de TPR en SRO
vallende verzekeraars on‑
tijken vastgesteld bij de
Toezicht
op
een
adequaat
niveau
van
bevraagde ziekteverzeke‑
derworpen zullen zijn. Het
de
technische
voorzieningen
in
de
is van belang in dit opzicht
raars. Er is bijgevolg nood
er aan te herinneren dat
aan een duidelijke omka‑
ziektekostenverzekering is nodig
de Bank in ieder geval in
dering voor de modellering
staat moet blijven haar inspectieprerogatieven onver‑
en waardering van de verzekeringsverplichtingen in
anderd te kunnen uitoefenen bij de ondernemingen
het individuele ziektekostensegment.
waarop de verzekerings- of herverzekeringsonderne‑
mingen een beroep doen als dienstverleners.
In dit verband besloot de Bank een mededeling 1
over de waardering van ziektekostenverplichtingen
op haar website te publiceren. Hierin wordt een re‑
Ten slotte wordt er in het algemeen aan herinnerd dat
wanneer een (her)verzekeringsonderneming besluit
ferentiescenario naar voren geschoven, waaraan de
uit te besteden, zij niet alleen de volledige verant‑
woordelijkheid voor de uitbestede functie of activi‑
1 Mededeling NBB_2020_043 van 18 november 2020.
teit behoudt, maar ook haar internecontrolesysteem
moet aanpassen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit
van de door de dienstverlener geleverde diensten aan
de verwachtingen voldoet. Bij de inspectiewerkzaam‑
heden dit jaar werd bijzondere aandacht besteed aan
de monitoring door de verzekeringsondernemingen
van de kwaliteit van het werk van de dienstverlener,
om ervoor te zorgen dat het op een voldoende ge‑
structureerde manier wordt uitgevoerd.

2.2.3 Ziektekostenverzekering
Wat betreft de complexe problematiek van de mo‑
dellering en waardering van de verplichtingen die
voortvloeien uit individuele ziektekostenverzekerin‑
gen, wil de Bank erop toezien dat de betrokken ver‑
zekeringsondernemingen realistische aannames voor
het verloop van de ziektekosten hanteren.
Om na te kunnen gaan of het absolute niveau
van de technische voorzieningen op de marktcon‑
sistente balans van elke verzekeraar afzonderlijk
adequaat is, en om een gemeenschappelijke basis
te vinden voor een onderlinge vergelijking van
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voorzichtigheid van de aannames met betrekking
tot de modellering van de medische inflatie getoetst
kan worden en dat als maatstaf kan dienen om
structurele onevenwichtigheden in de portefeuilles
individuele ziektekostenverzekeringen te identificeren
en kwantificeren.

nieuwe transversale oefeningen plaatsvinden met te‑
rugkoppeling naar de sector.

2.2.4 ORSA

De Bank heeft de impact van de COVID-19-pandemie
op de FMI’s, depositobanken (custodians), betalings‑
dienstaanbieders en aanbieders van kritieke diensten
van in het begin van nabij opgevolgd. Daarnaast
is de Bank haar gewone toezichtsactiviteiten blij‑
ven voortzetten. Zo heeft de Bank in 2020, samen
met de ECB, de leiding genomen van een groep
van centrale banken van het Eurosysteem die het
verstrengde oversightregime op Mastercard Europe
moet toepassen. Het in België gevestigde Mastercard
Europe werd op 4 mei opgenomen in de beperkte
groep van (voorheen vier) systeemrelevante betaal‑
systemen in het eurogebied, waardoor de instelling
nu onder de strenge vereisten valt van Verordening
(EU) Nr. 795 / 2014 van de Europese Centrale Bank van
3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor
systeemrelevante betalingssystemen (ECB / 2014 / 28) 2 .
De paragraaf over de toezichtsactiviteiten zal zich dit
jaar focussen op COVID-19. Een volledig overzicht van
alle toezichtsactiviteiten op het vlak van FMI’s en beta‑
lingen kan gevonden worden in het laatste “Financial
Market Infrastructures and Payment Services Report”
dat beschikbaar is op de website van de Bank 3.

Sinds de invoering van Solvabiliteit II ontvangt de Bank
jaarlijks een ORSA 1 -rapport van de verzekeringson‑
dernemingen waarin zij hun risico’s en de daarmee sa‑
menhangende kapitaalvereisten dienen te evalueren,
teneinde voldoende solvabiliteitskapitaal beschikbaar
te houden om, naargelang van het risicoprofiel en
de risicoappetijt van de onderneming, onverwachte
schokken te kunnen opvangen.
In het kader van de ORSA wordt vereist dat de onder‑
nemingen prospectief de risico’s beoordelen waaraan
zij verwachten te zullen zijn blootgesteld. Een van de
instrumenten waarvan de ondernemingen gebruik
moeten maken om deze prospectieve benadering
van het risicobeheer te bevorderen, is stresstesting.
In circulaire NBB_2019_30 is een apart hoofdstuk
gewijd aan de goede praktijken inzake stresstesting
en gevoeligheids- en scenarioanalyses. Dit toont aan
dat de Bank veel waarde hecht aan de kwaliteit van de
stresstestomgeving bij de verzekeringsondernemingen.
Vanuit operationeel oogpunt merkt de Bank dat de
ondernemingen nog een hele weg af te leggen hebben
vooraleer zij op sectorniveau de vooropgestelde kwali‑
teit voor de stresstestomgeving zullen hebben bereikt.
Een eerste transversale studie van de ORSA-rapporten
toonde aan dat de ondernemingen nog veelal steunen
op het testen van de gevoeligheid van economische
parameters (single parameter stresses) en lichte scena‑
rioanalyses (combinatie van parameters aan één enkele
zijde van de balans, terwijl de COVID-19-crisis duidelijk
aantoont dat crisissituaties gevolgen hebben voor beide
zijden van de balans). Ook wat volledigheid van het ar‑
senaal aan stresstests en scenarioanalyses betreft stelde
de Bank belangrijke tekortkomingen vast : voornamelijk
inzake klimaat- en cybergerelateerde scenario’s kunnen
verbeteringen worden gerealiseerd. Daarom zal de
Bank in 2021 verder inzetten op het verbeteren van
de kwaliteit van de stresstests en scenarioanalyses in
het kader van de ORSA-rapportering. Hiertoe zullen

1 Own Risk and Solvency Assessment.

3. Financiëlemarktinfrastructuren en
betalingen

3.1 Cartografie van de sector
De Bank is verantwoordelijk voor zowel het oversight
als het prudentieel toezicht op instellingen uit de
sector van de post-trade, betalingen en andere infra‑
structuren. Het oversight is voornamelijk gericht op de
veiligheid van het financiële stelsel, terwijl het micro
prudentieel toezicht betrekking heeft op de veiligheid
van de operatoren die deze diensten aanbieden. In
gevallen waar de Bank zowel oversight als prudentieel
toezicht uitoefent, kunnen deze twee activiteiten als
complementair worden beschouwd.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de syste‑
men en instellingen die onder het toezicht / oversight
van de Bank staan. Naast de classificatie op basis
2 Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/?uri=CELEX%3A32014R0795.
3 Zie https://www.nbb.be/nl/publicaties-enonderzoek/economische-en-financiele-publicaties/
financial-market-infrastructures-and.
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van het soort geleverde diensten worden de instel‑
lingen ook gegroepeerd op basis van : (i) de rol van
de Bank (namelijk prudentiële toezichthouder, over‑
seer of beide) en (ii) de internationale dimensie van
het systeem of de instelling (de Bank als enige au‑
toriteit, internationale samenwerkingsovereenkomst

met de Bank als hoofdrolspeler, of andere rol van
de Bank).
Eind 2020 stonden 37 betalingsinstellingen en 8 in‑
stellingen voor elektronisch geld onder het toezicht
van de Bank.

Tabel 25
Cartografie van de sector van financiëlemarktinfrastructuren en betalingsdiensten

Internationale samenwerking
De Bank treedt op
als hoofdautoriteit

De Bank treedt op
als enige autoriteit

De Bank neemt deel aan het toezicht,
onder leiding van een andere autoriteit
Depositobank
The Bank of New York Mellon SA / NV
(BNYM SA / NV)

Prudentieel
toezicht

Betalingsdienstaanbieders (PSPs)
Betalingsinstellingen (PIs)
Instellingen voor elektronisch geld (ELMIs)
Centrale
effectenbewaarinstelling (CSD)
Euroclear Belgium

Prudentieel
toezicht en
oversight

Internationale centrale
effectenbewaarinstelling (ICSD)
Euroclear Bank SA / NV

Centrale tegenpartijen (CCP)
LCH Ltd (UK), ICE Clear Europe (UK)
LCH SA (FR), Eurex Clearing AG (DE),
EuroCCP (NL), Keler CCP (HU), CC&G (IT)

Betalingsverwerker en betalingsinstelling
Worldline SA / NV

Andere infrastructuur
TARGET2‑Securities (T2S) 1

CSD
NBB‑SSS

Betalingssysteem
TARGET2 (T2) 1
CLS

Kaartschema’s
Bancontact 1
Mastercard Europe 1
Maestro 1

Ondersteunende instelling
Euroclear SA / NV
Aanbieder van
kritieke diensten
SWIFT

Oversight

Betalingsverwerkers
Mastercard Europe
equensWorldline

Betalingssysteem
Mastercard Clearing
Management System 2

Betalingssysteem
Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV) 1

Post‑trade infrastructuren

Effectenverrekening
Effectenvereffening

Andere infrastructuren

Betalingssystemen
Betalingsinstellingen en
Instellingen voor elektronisch geld

Effectenbewaarneming

Betalingsverwerkers

T2S

Kaartschema’s

SWIFT

Bron : NBB.
1 Peer review in Eurosysteem / ESCB.
2 De NBB en ECB treden gezamenlijk op als hoofdautoriteit.
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Tabel 26
Verloop van het aantal onder toezicht staande
betalingsinstellingen en instellingen voor
elektronisch geld
(eindeperiodegegevens)

2019

2020

Betalingsinstellingen

31

37

Naar Belgisch recht

26

33

Beperkte instellingen 1

0

0

Bijkantoren naar buitenlands recht
uit de EER

4

4

Instellingen voor elektronisch geld

8

8

Naar Belgisch recht

7

7

Beperkte instellingen 2

0

0

Bijkantoren naar buitenlands recht
uit de EER

1

1

Bron : NBB.
1 ‘Beperkte betalingsinstellingen’ zijn geregistreerd als beperkte
betalingsinstelling op grond van artikel 82 van de wet van
11 maart 2018 en zijn onderworpen aan een beperkter regime.
2 ‘Beperkte instellingen’ voor elektronisch geld zijn geregistreerd
als beperkte betalingsinstelling op grond van artikel 200 van de
wet van 11 maart 2018 en zijn onderworpen aan een beperkter
regime.

3.2 Toezichtsprioriteiten
3.2.1 Impact van COVID-19 op de
activiteiten van Belgische
betalingsdienstaanbieders, FMI’s,
depositobanken (custodians) en
aanbieders van kritieke diensten

in die periode dan weer met meer dan 20 %, zowel
in waarde als in aantal transacties. Deze schokken
zijn niet geheel onverwacht, als men bedenkt dat de
“niet-essentiële” fysieke winkels gesloten waren en
consumenten zich dus moesten wenden tot online
winkels voor hun aankopen. Ook betaaldiensten die
gelinkt zijn aan cash of reizen werden hard geraakt.
Zo daalde het aantal en de waarde van de transacties
bij bepaalde Belgische cashtransferbedrijven met meer
dan 50 % tijdens de eerste lockdown.
De pandemie had dus een groot effect op de betaal‑
sector en het consumentengedrag. De Bank verwacht
dat deze veranderingen blijvend zullen zijn, aangezien
de pandemie nog niet over is. Het verhogen van
de limiet voor contactloze betalingen zonder PIN
van € 25 naar € 50 voor een enkele betaling (en van
€ 50 naar € 100 voor verschillende opeenvolgende
betalingen) bijvoorbeeld, deed het aantal contactloze
betalingen sterk stijgen en kan de groeiende trend
voor deze betaalmethode blijvend versterken.
In het begin van de pandemie (februari – maart 2020)
werden er op de financiële markten een verhoogde
volatiliteit en verhoogde transactievolumes vastge‑
steld. Voor centrale tegenpartijen (CCP’s), (internati‑
onale) centrale effectenbewaarinstellingen ((I)CSD’s)
en depositobanken betekende dit dat zij meer effec‑
tentransacties (en sommige ook meer wisseloperaties)
te verwerken kregen. De verhoogde inkomsten uit
transactievergoedingen hadden een positief effect
op de opbrengsten van deze instellingen. Daar stond
dan weer een daling van het bewaarloon tegenover,
voor zover dat afhankelijk is van de aandelenkoersen.

Voor depositobanken, die voor een gedeelte ook
rekenen op rente-inkomsten, had de daling van de
De impact van de pandemie en de overheidsmaat‑
rente (vooral in de VS, aangezien de rente in het
regelen op het economisch leven leidde tot grote
eurogebied al jaren op historisch lage niveaus blijft)
veranderingen in het retailbetalingsverkeer. Aangezien
een negatieve impact. Vanwege de turbulentie op
het begrip ‘betalingen’ een hele waaier aan mogelijk‑
de financiële markten als gevolg van de pande‑
heden voor de eindgebruiker inhoudt – gaande van
mie gingen beleggers meer cash aanhouden door
cash over kaartbetalingen tot domiciliëringen – was
de impact niet voor alle
effectenposities te liqui‑
betalingsdienstaanbieders
deren, maar vooral door
COVID-19 had een groot effect
gelijk. Uit gegevens die de
obligaties die op vervaldag
op het consumentengedrag, dat
Bank opvroeg om de crisis
kwamen niet onmiddellijk
waarschijnlijk blijvend zal zijn
beter te kunnen opvolgen,
te herbeleggen. Door het
bleek dat tijdens de eerste maand van de eerste
risicoprofiel van depositobanken – hun bedrijfsmodel
lockdown (maart 2020) het totale bedrag aan kaart‑
is niet gebaseerd op het uitoefenen van risicovolle
transacties in Belgische fysieke winkels met meer
activiteiten – parkeerden hun cliënten meer cash bij
dan 30 % daalde ten opzichte van dezelfde periode
depositobanken die als veilig werden beschouwd.
in 2019. Kaarttransacties in de online winkels stegen
Deze extra cash creëerde wel een kredietrisico voor
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de depositobanken, die deze cash veilig moesten
proberen te plaatsen zoals van hen verwacht wordt.
Ten slotte ondervond ook SWIFT, een internationale
organisatie voor het verzenden van elektronische fi‑
nanciële berichten, effecten van de pandemie. Het
berichtenverkeer voor betalingen groeide in de eerste
zes maanden van 2020 met 2,1 %, terwijl de groei nog
4,9 % was in dezelfde periode het jaar ervoor. Het
berichtenverkeer voor effectentransacties steeg door
de volatiliteit op de markten met 21,7 % in de eerste
helft van 2020, tegenover 8,3 % in dezelfde periode
in 2019. De lagere groei voor betalingsverkeer en de
hogere groei voor effectentransacties resulteerde in
een algehele groei van het FIN-verkeer van 12,1 %,
vergeleken met 6,6 % in het eerste semester van 2019.

3.2.2 Operationele impact
Terwijl de meeste FMI’s, betalingsdienstaanbieders en
aanbieders van kritieke diensten veel meer transacties
of berichten moesten verwerken, moesten zij – zoals
de meeste organisaties – hun manier van werken aan‑
passen om de verspreiding van het virus op de werk‑
vloer tegen te gaan. Zoals door de toezichthouders
vereist, hebben deze instellingen plannen (business
continuity plans of BCP’s) opgesteld om de bedrijfs‑
continuïteit te verzekeren in verschillende scenario’s,
zoals bijvoorbeeld een pandemie.
De Belgische (I)CSD’s, depositobanken, betalings‑
dienstaanbieders alsook SWIFT activeerden hun
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BCP-maatregelen toen de COVID-19-pandemie België
bereikte. Instellingen met kantoren in Azië hadden
die maatregelen, zoals het massaal thuiswerk, al in
het begin van het jaar genomen voor die kantoren.
Instellingen die kantoren hebben over de hele wereld,
kunnen hun activiteiten meestal vanuit een andere re‑
gio voortzetten als een kantoor in een bepaalde regio
niet gebruikt kan worden door een lokaal incident.
Een wereldwijde gebeurtenis zoals de COVID-19pandemie vormt dan ook een extra uitdaging, zeker
als het om een langdurige gebeurtenis gaat. Dankzij
moderne technologie die werknemers toelaat om
veilig en efficiënt van thuis uit te werken, konden de
Belgische instellingen hun activiteiten zonder onder‑
breking voortzetten.
Sommige cliënten van (I)CSD’s hadden in de eerste
fase van de pandemie wel moeite met de combina‑
tie van hogere transactievolumes en onvoldoende
voorzieningen met betrekking tot thuiswerk voor
backofficefuncties. Dit leidde tot een verhoogd aantal
transacties die niet op de afgesproken dag vereffend
konden worden. Om de cliënten met een achterstand
van in te geven instructies toe te laten die achterstand
weg te werken, heeft Euroclear Bank haar systemen
uitzonderlijk op een zaterdag geopend.
Ook SWIFT heeft maatregelen genomen om de cliën‑
ten te helpen. Een voorbeeld daarvan is het uitstel met
een jaar dat verleend werd voor de jaarlijkse aanpas‑
singen van de berichtenstandaarden, wat voor minder
druk zorgt op de IT-departementen.
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D. Afwikkeling

Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme
het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme
(Single Resolution Mechanism – SRM), waarbinnen
(Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR 2),
de Bank haar mandaat van nationale afwikkelings‑
die aan de grondslag liggen van het afwikkelingska‑
autoriteit uitoefent, vierde in 2020 haar vijfjarig be‑
der in de Europese Unie. De belangrijkste wijzigingen
staan. In deze periode is
dateren van 2019, met
In de eerste vijf jaar van het
een duidelijke vooruitgang
de goedkeuring van de
bestaan van het SRM werd
geboekt op het gebied van
BRRD2 3 en de SRMR2 4 .
afwikkeling.
duidelijke vooruitgang geboekt
Ten tweede verbeterde
op het gebied van afwikkeling
Ten eerste deden er zich
elke bankgroep van de
talrijke ontwikkelingen voor met betrekking tot het
Europese Unie haar afwikkelbaarheid, dat wil zeg‑
gen de capaciteit van de afwikkelingsautoriteiten
afwikkelingskader, aangezien het volledige afwik‑
kelingsbeleid ten uitvoer moest worden gebracht. In
de voorbije vijf jaar werden ook bepaalde wijzigingen
2 Verordening (EU) nr. 806 / 2014 van het Europees Parlement
aangebracht in de richtlijn betreffende het herstel
en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige
en de afwikkeling van banken (Bank Recovery and
regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van
kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in
Resolution Directive – BRRD 1) en de verordening inzake
het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

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

en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging
van Verordening (EU) nr. 1093 / 2010.
3 Richtlijn (EU) 2019 / 879 van het Europees Parlement en de Raad
van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2014 / 59 / EU met
betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit
van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en Richtlijn
98/26/EG.
4 Verordening (EU) 2019 / 877 van het Europees Parlement
en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening
(EU) nr. 806 / 2014 met betrekking tot de verliesabsorptieen herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen.
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om hetzij de verschillende wettelijke entiteiten van
de groep in vereffening te stellen in het kader van
een normale insolventieprocedure, hetzij over te
gaan tot afwikkeling met toepassing van de afwik‑
kelingsinstrumenten en -bevoegdheden, waarbij sig‑
nificante gevolgen voor het financieel stelsel zoveel
mogelijk worden vermeden. Deze verbeteringen
worden weerspiegeld in het afwikkelingsplan dat
wordt opgesteld door de afwikkelingsautoriteiten
die verantwoordelijk zijn voor de groep en op basis
waarvan de minimumvereisten voor eigen vermo‑
gen en in aanmerking komende passiva (Minimum
Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities –
MREL) worden vastgesteld. Binnen de bankenunie
werden de afwikkelingsplannen opgesteld onder
aansturing van de Gemeenschappelijke afwikke‑
lingsraad (Single Resolution Board – SRB). Teneinde
deze werking te formaliseren, publiceerde de SRB
in 2020 ter attentie van de bankgroepen een lijst
van verwachtingen waaraan vóór eind 2023 moet
worden voldaan, voor zover dit nog niet gebeurd is.

Elk jaar stelt de Bank als nationale afwikkelingsau‑
toriteit een actieplan op dat de prioriteiten van het
SRM weerspiegelt. Dit plan is gestructureerd rond vier
hoofddoelstellingen, namelijk (i) de afwikkelbaarheid
van de kredietinstellingen en beursvennootschappen
naar Belgisch recht verbeteren, (ii) garanderen dat er
een robuust wettelijk en regelgevend kader wordt
ontwikkeld om gevallen van in gebreke blijven aan te
pakken, (iii) de ontwikkeling van een crisisbeheersings‑
capaciteit en de operationalisering van afwikkelingsin‑
strumenten en -bevoegdheden en (v) bijdragen aan de
uitwerking van afwikkelingsfinancieringsregelingen.

De voorbije vijf jaar hebben aangetoond dat het proces
voor de tenuitvoerlegging van het afwikkelingskader
zich over meerdere jaren uitstrekt. Dit verslagjaar was
in dat opzicht bijzonder. Hoewel de COVID-19-crisis, en
de daaruit voortvloeiende onzekerheid, op algemene
wijze het belang van de afwikkelbaarheid van bank‑
groepen onderstrepen, werden de afwikkelingsautori‑
teiten er ook toe gedwongen bepaalde aanpassingen
te voorzien. Zo hebben de afwikkelingsautoriteiten
van het SRM, zonder evenwel de vooruitgang inzake
Deze afwikkelingsplannen moeten snel ten uitvoer
afwikkeling in gevaar te brengen, getracht om rekening
kunnen worden gelegd in geval van een in gebreke
te houden met de beperkingen die de COVID-19-crisis
blijven. De nationale afwikkelingsautoriteiten spelen
een cruciale rol in de uitvoering van de afwik‑
heeft opgelegd aan de verschillende kredietinstel‑
kelingsregelingen, aangezien zij verantwoordelijk
lingen. Dit gebeurde aan de hand van maatregelen
zijn voor het nemen van de nodige maatregelen
om, waar nodig en mogelijk, de operationele of
om de besluiten van de
financiële last te verminde‑
De nationale afwikkelingsautoriteiten ren met inachtneming van
SRB ten uitvoer te leg‑
gen. Bijgevolg hebben de spelen een cruciale rol in de uitvoering de door het afwikkelings‑
kader geboden flexibiliteit.
afwikkelingsautoriteiten,
van de afwikkelingsregelingen
samen met de Europese
Bovendien moeten, zoals
bankgroepen, de voorbije vijf jaar hun capaciteit
werd onderstreept door de SRB 1, de COVID-19-crisis
om de vooraf vastgestelde afwikkelingsstrategieën
en de gevolgen ervan voor de reële economie worden
uit te voeren, verbeterd. Deze capaciteit vereist een
weerspiegeld in de door de afwikkelingsautoriteiten uit
grondig onderzoek van de nationale wettelijke ka‑
te voeren toetsing van het algemeen belang, waarvan
ders waarin de afwikkelingsinstrumenten ten uitvoer
de resultaten bepalen of bij een in gebreke blijven
zullen moeten worden gelegd. In dat kader heeft de
moet worden overgegaan tot afwikkeling, gelet op de
SRB een programma met crisissimulatieoefeningen
doelstellingen van de afwikkeling en de haalbaarheid
uitgewerkt om, enerzijds, de capaciteit van het SRM
van een normale insolventieprocedure.
om uitvoering te geven aan afwikkelingsregelingen
te beoordelen en, anderzijds, de belemmeringen
te identificeren die deze uitvoering in het gedrang
1. Wet- en regelgevend kader
zouden kunnen brengen.
In 2019 werd het wettelijk afwikkelingskader aan‑
Naast de verbetering van het wettelijk kader en de
gevuld met de BRRD2, die de BRRD wijzigt, en de
voorbereiding op de tenuitvoerlegging ervan door de
SRMR2, die de SRMR wijzigt, en die beide deel uit‑
afwikkelingsautoriteiten en de bankgroepen veran‑
maken van het Risk Reduction Package. De SRMR2,
derde ten slotte ook de samenstelling van het SRM,
dat door de toetreding van Bulgarije en Kroatië op
1 Toespraak van Elke König voor de Commissie economische en
1 oktober 2020 is uitgebreid.
monetaire zaken van het Europees Parlement van 5 mei 2020.
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die in werking trad op 27 juni 2019, werd tijdens het
verslagjaar rechtstreeks van toepassing op 28 de‑
cember 2020. De bepalingen van de BRRD2 dienen
in Belgisch recht te worden omgezet alvorens ze van
toepassing zijn. De uiterste datum van omzetting is,
naar analogie met het van toepassing worden van
de SRMR2, 28 december 2020. Het verslagjaar werd
dan ook gekenmerkt door aanzienlijke inspannin‑
gen om de omzetting van de BRRD2 in de wet van
25 april 2014 voor te bereiden. Naast de aanpassingen
ter omzetting van de BRRD2-bepalingen zullen ook
een aantal aanpassingen worden voorgesteld in de ini‑
tiële bepalingen ter omzetting van de BRRD. Eén van
die aanpassingen betreft de overstap van een afwik‑
kelingsprocedure waarbij de afwikkelingsmaatregelen
worden onderworpen aan een ex ante rechterlijke
controle, naar een afwikkelingsprocedure waarbij de
rechterlijke controle op de afwikkelingsmaatregelen
ex post plaatsvindt. Deze overstap komt niet alleen
tegemoet aan een aanbeveling van het IMF in het
kader van de FSAP van 2017 1 maar eveneens aan het
voortschrijdend inzicht dat in de voorbije jaren werd
opgebouwd op het vlak van de operationalisering
van de afwikkelingsmaatregelen, onder meer in het
kader van de door de instellingen te ontwikkelen playbooks. Door de overstap naar een ex-post rechterlijke
controle zou het Belgische rechtskader bovendien
aansluiten bij het systeem dat in bijna alle EU landen
van toepassing is.

herziening wordt beoogd het kader voor bankencri‑
sisbeheer, zowel bij afwikkeling als bij insolventie van
banken, efficiënter, flexibeler en coherenter te maken
en te zorgen voor een gelijke behandeling en een
betere bescherming van alle spaarders.
De werkzaamheden ter herziening van het kader voor
bankencrisisbeheer en de depositoverzekering namen
een aanvang in 2020. Een aantal van de punten die
tijdens het overleg reeds aan bod kwamen zijn be‑
langrijk voor België, met name het crisisbeheer van
middelgrote banken en het debat over het evenwicht
tussen de belangen van de lidstaten van ontvangst en
van de lidstaten van herkomst, en dit in het bijzonder
in het geval van een in gebreke blijven.
In het debat over de aanpak voor de middelgrote
banken dat plaatsvond in het kader van de werkzaam‑
heden tot herziening van het kader voor bankencrisis‑
beheer, toont België zich voorstander van een ruimere
invulling van het vereiste van algemeen belang, beter
gekend als het public interest assessment. Door deze
ruimere invulling zouden ook de middelgrote instel‑
lingen onder het afwikkelingsraamwerk kunnen vallen
en aldus via de toepassing van de overdrachtsinstru‑
menten waarin dit raamwerk voorziet, in het bijzonder
het instrument van verkoop van de onderneming (de
sale of business tool), het instrument van de overbrug‑
gingsinstelling (de bridge bank tool) en het instrument
van afsplitsing van activa (de asset separation tool),
kunnen worden afgewikkeld. Dit is in het bijzonder
relevant voor België omdat naar aanleiding van de
omzetting van de BRRD in 2014 werd beslist de op
dat ogenblik bestaande overdrachtsinstrumenten uit
het nationale instrumentarium te verwijderen.

Bij de evaluatie die tijdens het voorgaande verslagjaar
werd uitgevoerd met toepassing van artikel 129 BRRD,
oordeelde de Europese Commissie dat het omwille
van het geringe aantal zaken waarin de BRRD en de
SRMR reeds daadwerkelijk werden toegepast, nog
te vroeg was om eventu‑
Het blijft van essentieel belang
Een ander belangrijk on‑
ele wetsvoorstellen tot een
nieuwe wijziging van de
derwerp voor België is
dat elke dochteronderneming over
BRRD en de SRMR op te
de kwestie van het ven‑
eigen middelen beschikt om de
stellen 2 . Tijdens het verslag‑ verschillende risico’s te kunnen dekken nootschapsbelang van de
jaar kondigde de Europese
wettelijke entiteiten die
Commissie een initiatief aan om het kader voor ban‑
deel uitmaken van een groep, dat vaak geassocieerd
kencrisisbeheer en de depositoverzekering te herzien
wordt met de kwestie van de fragmentering van de
in het vierde kwartaal van 2021 3. Met de voorgestelde
Europese bankenmarkt. Bij gebrek aan een sterke en
juridisch onbetwistbare formalisering van de steun
die een dochteronderneming kan verwachten van
1 Zie NBB Verslag 2017, deel prudentiële regelgeving en
prudentieel toezicht, p. 179-180.
haar moederonderneming, in het kader van een
2 European Commission, Report from the Commission to the
afwikkeling of in het kader van een vereffening
European parliament and the Council on the application and
review of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution
volgens een normale insolventieprocedure, blijft het
Directive) and Regulation 806/2014 (Single Resolution
essentieel dat elke dochteronderneming over eigen
Mechanism Regulation), 4 April 2019.
3 Zie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yourmiddelen beschikt die haar toelaten om verschil‑
say/initiatives/12732-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisislende risico’s, zoals solvabiliteits- of liquiditeitsrisico,
management-and-deposit-insurance-framework-BRRD-review-.
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met betrekking tot MREL genomen waaraan voldaan
moet worden door achtergestelde schuldinstrumen‑
ten. Het beginsel dat geen enkele schuldeiser slechter
af mag zijn bij afwikkeling dan bij liquidatie volgens
een normale insolventieprocedure ligt hier aan de
basis. De afwezigheid van een achterstellingsvereiste
2. Afwikkelbaarheid van
zou de toepassing van de afwikkelingsstrategieën en
kredietinstellingen en
-instrumenten kunnen compliceren wanneer dit tot
beursvennootschappen
gevolg heeft dat het beginsel niet wordt gerespecteerd.
Bovendien zorgt dit besluit ervoor dat de instellingen
2020 is een scharnierjaar voor de afwikkelingscyclus
voldoende instrumenten hebben om toegang te krijgen
en de MREL-besluiten voor de Belgische en Europese
tot het gemeenschappelijk
instellingen, aangezien de
De 2020-cyclus werd op basis van
cyclus van 2020 op ba‑
afwikkelingsfonds (Single
de BRRD2 en de SRMR2 opgestart
sis van de BRRD2 en de
Resolution Fund – SRF). In
SRMR2 werd opgestart en de afwikkelingscyclus op
dit verband beoordeelt de Bank de noodzaak om de
basis van de BRRD1 werd afgewerkt.
SRB te vragen de MREL-regeling voor top-tier banken
toe te passen op bepaalde afwikkelingsentiteiten die
niet als dusdanig kunnen worden aangemerkt omdat
2.1 Instellingen waarvoor de SRB
ze een omvang van minder dan 100 miljard euro heb‑
rechtstreeks bevoegd is
ben (“fishing option”). Dit is een optie die door de
SRMR2 aan de nationale afwikkelingsautoriteiten wordt
In april 2020 startte een nieuwe jaarlijkse afwikkelings‑
geboden en die dwingend is voor de SRB, wanneer
cyclus voor alle instellingen die onder de bevoegdheid
deze autoriteiten van mening zijn dat het in gebreke
van de SRB vallen. De prioriteiten voor de afwikkelings‑
blijven van de afwikkelingsentiteit een risico voor het
cyclus 2020 zijn (i) het verbeteren van de capaciteit om
financiële stelsel kan inhouden.
het instrument van interne versterking (bail-in tool) te
implementeren, (ii) het verzekeren van de financiële
Ondanks de COVID-19-crisis heeft de SRB er zich in
continuïteit en de toegang tot marktinfrastructuren en
(iii) het garanderen van de operationele continuïteit van
samenwerking met de nationale afwikkelingsautori‑
instellingen in afwikkeling. Deze prioriteiten maken deel
teiten toe verbonden zijn afwikkelingscyclus 2020 te
uit van een meerjarig algemeen kader waarin de ver‑
handhaven. Om de instellingen te ontzien, heeft de
wachtingen van de SRB zijn vastgelegd. Op 1 april 2020
SRB echter uitstel verleend voor bepaalde rapporterin‑
heeft de SRB namelijk zijn verwachtingen rond de afwik‑
gen. Bovendien heeft de SRB in de berekening van de
kelbaarheid gepubliceerd in de vorm van een document
MREL-vereisten gebruik gemaakt van het gecombineerd
dat richtlijnen bevat voor de banksector met betrekking
buffervereiste van juni 2020. in plaats van dat van
tot de maatregelen die door de instellingen moeten
eind 2019. Hierdoor wordt rekening gehouden met de
worden genomen om tegen uiterlijk eind 2023 aan te
ondersteunende prudentiële en macro-economische
kunnen tonen dat ze afwikkelbaar zijn.
maatregelen. In april 2021 zal de SRB zijn jaarlijkse af‑
wikkelingscyclus hebben afgerond. Dit zal leiden tot de
In overeenstemming met de BRRD2 zijn de nieuwe
goedkeuring door de SRB van 12 MREL-besluiten met
besluiten met betrekking tot MREL vanaf deze afwik‑
betrekking tot kredietinstellingen naar Belgisch recht,
kelingscyclus niet langer uitgedrukt als een percentage
waaronder 6 besluiten met betrekking tot het extern
van de totale passiva, met inbegrip van het eigen
MREL en 6 besluiten met betrekking tot het intern MREL.
vermogen (total liabilities and own funds -TLOF) maar
als een percentage van zowel het totaal van de risico‑
2.2 Instellingen waarvoor de Bank
posten (total risk exposure amount – TREA) als de totale
rechtstreeks bevoegd is
blootstellingsmaatstaf (leverage ratio exposure – LRE).
Bovendien wordt nu een onderscheid gemaakt tussen
De Bank is ook gestart met een nieuwe afwikke‑
besluiten met betrekking tot extern MREL voor de
lingscyclus voor de kredietinstellingen waarvoor zij
afwikkelingsentiteiten en besluiten met betrekking tot
rechtstreeks bevoegd is. De SRB heeft te dien einde
intern MREL voor dochterondernemingen die behoren
richtsnoeren opgesteld met betrekking tot afwik‑
tot een afwikkelingsgroep maar zelf geen afwikke‑
kelingsplannen voor minder belangrijke instellingen.
lingsentiteit zijn. Daarenboven worden ook besluiten
Bij het opstellen van een afwikkelingsplan voor een
te kunnen dekken. Hierdoor rijst onrechtstreeks de
vraag naar de verdeling van de kosten in geval van
een bankencrisis (burden sharing).
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dergelijke instelling moeten de nationale afwikke‑
lingsautoriteiten deze richtsnoeren in acht nemen of
eventuele afwijkingen ervan rechtvaardigen. Deze
richtsnoeren hebben met name betrekking op de
identificatie van kritieke functies, de toetsing van het
algemeen belang, de keuze van de afwikkelingsinstru‑
menten, de toepassing van vereenvoudigde verplich‑
tingen en de inhoud van een liquidatieplan. Het doel
van deze richtsnoeren is om binnen de bankenunie
te zorgen voor een consistente aanpak tussen alle
minder belangrijke instellingen waarvoor de nationale
afwikkelingsautoriteiten bevoegd zijn.
De cyclus die in 2020 werd aangevangen, zal
in 2021 worden afgerond met een raadpleging van
de SRB en met de organisatie van de procedure om de
instellingen waarvoor een nieuw MREL-besluit werd
aangenomen, te horen. Deze nieuwe besluiten zou‑
den gebaseerd moeten zijn op de door de BRRD2 in‑
gevoerde en in het Belgisch recht omgezette kalibratie.
De nieuwe bepalingen betreffende de kalibratie van
het MREL en de richtsnoeren van de SRB hebben
ertoe geleid dat de Bank haar aanpak voor de af‑
wikkelingsplannen van minder belangrijke instellin‑
gen en voor het MREL-vereiste heeft herzien. Deze
minder belangrijke instellingen worden ingedeeld in
drie categorieën. Tot de eerste categorie behoren
de instellingen waarvan het in gebreke blijven geen
nadelige gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van
het financiële stelsel in België en die dus volgens een
normale insolventieprocedure zouden kunnen worden
vereffend. Voor deze instellingen geldt een MRELvereiste dat gelijk is aan het bedrag dat noodzakelijk
is om hun verliesabsorptie te verzekeren. Het MRELvereiste is voor deze instellingen dus niet hoger dan
hun eigenvermogensvereiste.
De tweede categorie omvat de instellingen waarvan
het afwikkelingsplan ook bepaalt dat zij naar alle
waarschijnlijkheid volgens een normale insolventie‑
procedure zullen kunnen worden vereffend, maar
waarvan het in gebreke blijven in bepaalde specifieke
omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van een sys‑
teemcrisis, een impact zou kunnen hebben op de
stabiliteit van het Belgische financiële stelsel, met
name gelet op hun banden met de Belgische reële
economie en hun gedekte deposito’s. Het MREL
van deze instellingen bestaat eveneens uit het be‑
drag dat nodig is om verliesabsorptie te verzekeren,
maar dit wordt naar boven bijgesteld, waardoor het
MREL-vereiste van deze instellingen hoger is dan hun

eigenvermogensvereiste. Deze opwaartse bijstelling
wordt echter gekalibreerd op grond van de door de
richtlijn en de SRB opgelegde limieten, waardoor hun
MREL-vereiste lager blijft dan het MREL-vereiste van
de banken van de derde categorie.
Tot deze derde categorie behoren de instellingen
waarvan het afwikkelingsplan aangeeft dat aan het
vereiste van algemeen belang zou zijn voldaan in ge‑
val van hun in gebreke blijven. In een dergelijk geval
zou dus gebruik moeten worden gemaakt van de
afwikkelingsinstrumenten en -bevoegdheden. In deze
context omvat het MREL niet alleen een verliesabsorp‑
tiebedrag, maar ook een bedrag om na afloop van
de afwikkelingsprocedure de herkapitalisatie en het
marktvertrouwen te waarborgen.

3. Ontwikkeling van
crisisbeheersingscapaciteit
en operationalisering van de
afwikkelingsinstrumenten
De bijzondere omstandigheden van de COVID-19crisis en, meer in het bijzonder, het feit dat vergade‑
ringen met fysieke aanwezigheid niet aangewezen
waren, hebben tijdens het verslagjaar de capaciteit
van het Afwikkelingscollege om beslissingen te ne‑
men, onder druk gezet. Het Afwikkelingscollege
kwam in de loop van het verslagjaar vier keer
bijeen, waarbij gebruik werd gemaakt van een
videoconferentiesysteem.
Deze capaciteit om beslissingen te nemen is des te
belangrijker daar de verantwoordelijkheid voor de
tenuitvoerlegging van afwikkelingsinstrumenten bij
de nationale afwikkelingsautoriteiten berust, en dit
zowel voor de afwikkeling van instellingen die onder
de bevoegdheid van de SRB vallen als voor de afwik‑
keling van instellingen waarvoor de Bank rechtstreeks
bevoegd is.
Tijdens het verslagjaar heeft de Bank haar werk‑
zaamheden met betrekking tot de operationalisering
van de afwikkelingsinstrumenten voortgezet. Deze
werkzaamheden omvatten twee zwaartepunten. Het
eerste houdt in dat nationale handleidingen worden
opgesteld waarin de stappen worden beschreven die
nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de afwik‑
kelingsinstrumenten in België. Deze handleidingen
vormen een aanvulling op de specifieke analyses
die verlangd worden van elke instelling waarvan het

NBB Verslag 2020 ¡ Afwikkeling

305

afwikkelingsplan voorziet in het gebruik van afwik‑
kelingsinstrumenten wanneer ze in gebreke blijven.
Sedert 2019 wordt aan de Belgische banken en
bankgroepen gevraagd specifieke analyses te ver‑
richten in het kader van de ontwikkeling van hun
afwikkelingsplan. In deze specifieke analyses, de zo‑
genaamde playbooks, dienen de banken alle stappen
te omschrijven die zij intern dienen te nemen om de
in hun afwikkelingsplan uitgestippelde voorkeurs- of
alternatieve afwikkelingsstrategie te operationalise‑
ren. Via het ontwikkelen van playbooks stellen de
banken de nodige procedures vast en identificeren
ze eventuele obstakels of punten waarvoor verder
voorbereidend werk noodzakelijk of wenselijk wordt
geacht. Voor de banken of bankgroepen die een
bail-in playbook dienen uit te werken, werd 2020
in het bijzonder gekenmerkt door de prioritaire
aandacht die onder meer diende te worden besteed
aan de zogenaamde “externe uitvoering” van het
instrument van interne versterking. Dit begrip houdt
in dat externe partijen zoals paying agents, CSD’s,
ICSD’s, gereglementeerde markten en marktautori‑
teiten betrokken zijn bij de implementatie van het
instrument van interne versterking. Gelet op het
bijzonder belang van de zogenaamde externe uit‑
voering in het operationaliseringsproces zullen de
werkzaamheden in dat verband worden voortgezet
in 2021. Er is dus een symmetrie tussen de werk‑
zaamheden die de Bank verricht om de uitvoering
van de afwikkelingsprocedure te vergemakkelijken en
de werkzaamheden die door elke bankgroep worden
uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van haar
eigen afwikkelingsplan.

4. Vastlegging van mechanismen
voor de financiering van de
afwikkeling
Tijdens het verslagjaar heeft het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsfonds bij de kredietinstellingen van de
bankenunie in totaal een bedrag van 9,2 miljard euro
aan bijdragen geheven. Van dit totaal bedrag werd
door de kredietinstellingen naar Belgisch recht die
bijdrageplichtig zijn 301 miljoen euro bijgedragen,
tegenover 270 miljoen euro in 2019. Dit bracht de
omvang van het fonds op 42 miljard euro. De SRB
schat dat het streefcijfer voor het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsfonds, namelijk 1 % van de gedekte
deposito’s van alle kredietinstellingen die beschikken
over een vergunning in de bankenunie, aan het einde
van de initiële 8-jarige periode voor de opbouw van
het fonds, die in 2023 afloopt, 70 miljard euro zou
kunnen bedragen. Een grotere toename van de ge‑
dekte deposito’s in de komende jaren zou dit streef‑
bedrag echter naar een hoger niveau kunnen tillen.

Naast zijn eigen middelen zal het SRF vanaf be‑
gin 2022 over een hernieuwbare kredietlijn van het
Europees Stabiliteitsmechanisme beschikken. De minis‑
ters van Financiën in de Ecofin-Raad hadden in decem‑
ber 2018 een akkoord bereikt over een referentiekader
voor de activering van een gemeenschappelijk vangnet
voor het SRF. Gelet op de vooruitgang die geboekt
werd op het gebied van risicovermindering heeft de
Eurogroep in november 2020 besloten vooruit te lopen
op de invoering van dit vangnet. Hiervoor is de bekrach‑
tiging vereist van de herzie‑
De intrinsieke beperkingen van de
ning van het Verdrag tot
strategieën die berusten op één
instelling van het Europees
Stabiliteitsmechanisme.
enkel toegangspunt zullen grondig

Het tweede zwaartepunt
van de werkzaamheden
van de Bank sluit aan bij
moeten worden onderzocht
de stresstest die de SRB
De ondernemingen die niet
in december 2019 heeft georganiseerd en waarbij
bijdrageplichtig zijn aan het SRF, namelijk de in
de Bank betrokken was in haar hoedanigheid van
België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen
nationale afwikkelingsautoriteit. In de loop van het
of beleggingsondernemingen die onder een derde
jaar 2020 werden de belangrijkste lessen uit deze
land ressorteren, evenals beursvennootschappen naar
stresstest getrokken. Deze oefening heeft met name
Belgisch recht die niet vallen onder het toezicht op ge‑
geleid tot een beter begrip van de uitdagingen in
consolideerde basis op hun moederonderneming dat
verband met de uitvoering van afwikkelingsstrate‑
door de ECB wordt uitgeoefend, zijn bijdrageplichtig
gieën die berusten op één enkel toegangspunt. De
aan het nationaal afwikkelingsfonds. Na de storting
Bank is in dit opzicht van mening dat de intrinsieke
van de bijdragen in het nationaal afwikkelingsfonds
beperkingen van dit soort strategie grondig moeten
in 2020, bedroegen de reserves van dit fonds iets
worden onderzocht, zowel vanuit juridisch als vanuit
meer dan 1,9 miljoen euro. In 2023 zullen de reserves
operationeel oogpunt. Daarnaast heeft de stresstest
van het nationaal afwikkelingsfonds naar verwach‑
ook geleid tot enkele nieuwe projecten, zoals de
ting 3,1 miljoen euro bereiken, wat momenteel het
communicatie in geval van een crisis.
streefbedrag is.
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E. Digitalisatie

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door een versnel‑
ling van de digitale toegang tot financiële diensten,
digitale en contactloze betalingen, e-commerce en
het gebruik van digitale infrastructuur, waardoor de
consumenten, werknemers en ondernemingen beter
gewapend waren om het hoofd te bieden aan de situ‑
atie zonder precedent die door de COVID19-pandemie
is ontstaan. De veiligheid en de continuïteit van de
digitale infrastructuur van de financiële sector zijn al‑
dus nog crucialer geworden en het belang van digitale
innovatie als bron van economisch herstel is duidelijker
geworden met de snellere ontwikkeling van vormen
van consumptie op afstand. In de innovatie op het
gebied van digital finance hebben er zich verschillende
ontwikkelingen voorgedaan. Voorbeelden hiervan zijn
nieuwe bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op innova‑
tieve betaaloplossingen, het streven naar verbetering
van de operationele efficiëntie door gebruik te maken
van kunstmatige intelligentie, Machine/Deep Learning
of Robotic Process Automation, het verfijnen van de
commerciële strategieën met behulp van gegevens‑
analyse en kunstmatige intelligentie, en het beheer
van IT-infrastructuren en de aggregatie van gegevens
in de cloud. Deze ontwikkelingen zijn vaak ingegeven
door de wil om vooruit te lopen op de verwachte
grote veranderingen in de structuur van de markt voor
financiële diensten. De rol van de financiële diensten
en actoren in de wereldmarkt voor producten en
diensten is op mondiaal niveau inderdaad sterk aan
het veranderen. Er vindt een geleidelijke verschui‑
ving plaats naar een markt waar voor financiële en
niet-financiële diensten gebruik wordt gemaakt van
geïntegreerde betaal-, e-commerce- en socialemedia‑
platforms en van ecosystemen voor samenwerking
die deze verschillende dimensies omvatten. Deze
ontwikkelingen worden met name vergemakkelijkt
door het gebruik van modulaire technologieën die het
voor verschillende financiële en niet-financiële actoren
mogelijk maken om te communiceren via interfaces
(application programming interfaces – API’s). De

initiatieven met betrekking tot global stablecoins die
betalingen in het kader van dergelijke ecosystemen
en platforms zouden vergemakkelijken, nemen steeds
duidelijker vormen aan. Zo heeft de Libra Association
(omgedoopt tot Diem) in april 2020 een nieuwe versie
van haar white paper gepubliceerd in een poging om
de bezorgdheid van verschillende toezichthoudende
instanties, centrale banken en andere betrokken par‑
tijen weg te nemen. In april 2020 heeft zij bij de
Zwitserse financiële toezichthouder (Autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers – FINMA) een
aanvraag ingediend om een vergunning te verkrijgen
als betalingssysteem.
Deze ontwikkelingen scherpen nu al bepaalde risico’s
aan (zoals cyber- en IT-risico’s) en leiden tot nieuwe
risico’s voor de consument, het monetair beleid en
de financiële stabiliteit, of zouden op korte tot mid‑
dellange termijn tot dergelijke nieuwe risico’s kunnen
leiden. Tegen deze achtergrond heeft de Europese
Commissie een digitale strategie gepubliceerd met
het oog op de bevordering van digitale innovatie, de
totstandbrenging van een eengemaakte digitale markt
voor financiële diensten en een Europese ruimte voor
financiële data om de toegang tot en het delen van
dergelijke data te stimuleren, evenals op een betere
beheersing van de risico’s die het gevolg zijn van
de digitale innovatie. In september 2020 leidde dit
tot de eerste wetgevingsinitiatieven op dit gebied,
waar de Bank nauw bij betrokken is. Twee van deze
initiatieven, die betrekking hebben op operationele
veerkracht en cryptoactiva, worden hieronder bespro‑
ken. Diverse gevolgen van deze ontwikkelingen en
van het belang van digital finance, zoals de toename
van cyber- en IT-risico’s, open banking en de regels
voor sterke cliëntauthenticatie die in de tweede richt‑
lijn betreffende betalingsdiensten (Payment Services
Directive – PSD2) zijn opgenomen, en de initiatieven
met betrekking tot de digitale euro, worden eveneens
hieronder behandeld.
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1. Digitale operationele veerkracht

vaak niet toelaten om het tempo en de mate van
verandering van voor de gezondheidscrisis aan te
houden. Massaal telewerken verlaagt weliswaar het
1.1 Verdere toename van cyber- en ITgezondheidsrisico, maar doet het inherent IT- en
gerelateerde risico’s
cyberrisico toenemen, bijvoorbeeld omdat het op‑
De digitale operationele veerkracht van de finan‑
lossen van een incident bemoeilijkt wordt door de
beperktere fysieke aanwezigheid van operatoren,
ciële sector werd tijdens het verslagjaar in belang‑
maar ook door het grote aantal bedrijfscomputers
rijke mate beïnvloed door de COVID-19-pandemie.
dat gelijktijdig vanop afstand via het internet ver‑
Sinds maart 2020 vragen (of verplichten) de instel‑
lingen hun medewerkers om zoveel mogelijk van
binding maakt met de instelling. Dankzij de door
thuis uit te werken, wat
de instellingen genomen
De
veiligheid
en
de
continuïteit
voorzorgsmaatregelen
ongeziene uitdagingen
van de digitale infrastructuur
heeft dit in het verslag‑
en extra risico met zich
meebrengt. Aanvankelijk
jaar gelukkig niet tot al te
van de financiële sector zijn nog
waren de uitdagingen
belangrijke operationele
crucialer geworden in 2020
vooral van operationele
incidenten geleid.
aard, zoals de noodzaak om de IT-capaciteit uit te
breiden om massaal telewerken mogelijk te maken.
Cyberaanvallen waren in de voorbije jaren hoe dan
Naarmate de pandemie langer aansleept, krijgen
ook al wereldwijd geëvolueerd tot een dagdagelijkse
realiteit. Er wordt ook vastgesteld dat aanvallers de
de uitdagingen een meer strategisch karakter.
gebruikte technieken en methodes verder aanscher‑
Instellingen worden er bijvoorbeeld toe gedwongen
pen, waardoor een deel van de aanvallen steeds ge‑
te prioriteren tussen lopende en geplande strategi‑
sofisticeerder en krachtiger wordt. Verwacht wordt
sche projecten, omdat de huidige omstandigheden
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dan ook dat het aantal langdurige en doelgerichte
cyberaanvallen in de toekomst verder zal toenemen,
waarbij de financiële sector logischerwijs één van
de potentiële doelwitten blijft. De lijst van wereld‑
wijde cyberaanvallen op financiële instellingen op‑
gesteld door de denktank ‘Carnegie Endowment for
International Peace’ 1 schetst een actueel beeld van
de cyberdreigingen voor de sector. In 2020 werden
bij gerapporteerde aanvallen bijvoorbeeld gevoe‑
lige gegevens zoals kredietaanvragen en krediet‑
kaartnummers ontvreemd, geldautomaatsystemen
ontwricht en frauduleuze transacties geïnitieerd via
inbraak in serversystemen van banken.
In deze omstandigheden is het voor de financiële
instellingen en infrastructuren uitdagend om hun
IT-systemen, -data en -diensten adequaat te bevei‑
ligen tegen de diverse aanvallen. Omdat cyberdrei‑
gingen zeer snel evolueren, moet er meer dan ooit
over gewaakt worden dat de defensiecapaciteit van
de instellingen en FMI’s het mogelijk maakt flexi‑
bel in te spelen op veranderende aanvalspatronen.
Oplossingen voor het verzamelen van informatie
over potentiële bedreigingen, aanvallers en aanvals‑
types zijn hierbij essentieel. Verder is het belangrijk
dat niet enkel de externe netwerkperimeter van een
instelling adequaat wordt beveiligd, maar dat ook de
interne maatregelen voldoende fijnmazig zijn en in
meerdere ‘lagen’ worden uitgewerkt. Voor financiële
instellingen is het ook nuttig om het risicoprofiel van
de cliënt en/of tegenpartij te kennen bij het bepalen
van het risico op fraude bij bepaalde transacties. In
het kader van particulier bankieren wordt daarvoor
gebruikgemaakt 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 ge‑
noemd, dat uitgerold werd door SWIFT om financiële
instellingen te ondersteunen bij de risicobeoordeling
van tegenpartijen in het berichtenverkeer. Dit CSP
benadrukt tevens het belang van een frequente
reconciliatie van uitgaande transacties, wat toe‑
laat om potentieel frauduleuze activiteiten tijdig te
detecteren en waar nodig stop te zetten voor de
eindbestemming bereikt wordt.

1 Zie https://carnegieendowment.org/specialprojects/
protectingfinancialstability/timeline.

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 inno‑
vatieve spelers, toegenomen verwachtingen van
cliënten betreffende de aangeboden diensten en
beschikbaarheid of door toenemende veiligheids
risico’s (bijvoorbeeld door het gebruik van niet lan‑
ger ondersteunde “End-of-Life”-software), om hun
soms sterk verouderde IT-architecturen op relatief
korte termijn te vernieuwen, maar de complexiteit
van hun IT-landschap maakt het tot een grote uit‑
daging om dit op een economisch verantwoorde
manier te realiseren. Tevens is het risico van een
toenemende afhankelijkheid van derde partijen
voor informaticadiensten en van andere gestan‑
daardiseerde informatiesysteemcomponenten sterk
aanwezig. Met name cloudoplossingen worden
steeds meer en voor steeds belangrijker processen
aangewend. Deze ontwikkeling draagt er ook toe
bij dat op sectorniveau een beperkt aantal kritieke
dienstverleners een alsmaar toenemend concentra‑
tierisico voor de financiële industrie vertegenwoor‑
digen. Ook het voldoende uitgebreid testen van
ontwikkelde software en hersteloplossingen voor
een waaier aan extreme maar plausibele scenario’s
blijft een belangrijk aandachtspunt.
Het is dan ook van belang dat de bestuursorganen
van de financiële actoren over de nodige expertise
en informatie beschikken om de risico’s op passen‑
de wijze te kunnen opvolgen, en dat ze adequate
maatregelen opnemen in hun strategische plan‑
ning om de risico’s binnen aanvaardbare perken
te houden. Heel wat instellingen geven echter aan
dat zij moeilijkheden ondervinden om voldoende
mensen aan te werven met de juiste vaardigheden
en expertise. Daarnaast dienen alle medewerkers
van deze ondernemingen zich bewust te zijn van
het cyber- en IT-risico, zodat zij begrijpen hoe deze
risico’s kunnen optreden en hoe zij verwacht wor‑
den te reageren.

1.2 Richtsnoeren en ontwikkelingen op
wetgevend vlak
De Bank heeft de afgelopen jaren in belangrijke
mate bijgedragen aan de ontwikkeling van een
regelgevend kader om de beheersing van cyber- en
IT-risico’s te verbeteren. De prudentiële circulaire
betreffende de verwachtingen van de Bank op het
vlak van de operationele bedrijfscontinuïteit en de
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beveiliging van systeemrelevante instellingen 1 is nog
steeds een belangrijke referentie. Verder draagt
de Bank actief bij tot de totstandkoming van een
Europees regelgevend kader voor het beheer van
cyber- en IT-risico’s. In de schoot van de EBA re‑
sulteerde dit achtereenvolgens in de publicatie van
richtsnoeren voor toezichthouders betreffende de
beoordeling van het ICT-risico in het kader van het
SREP 2 , richtsnoeren met betrekking tot uitbesteding 3
en richtsnoeren met betrekking tot het beheer van
ICT- en beveiligingsrisico’s 4 . Deze richtsnoeren wer‑
den ondertussen allemaal geïntegreerd in het toe‑
zichts- en beleidsraamwerk van de Bank. Ook voor
verzekeringsondernemingen draagt de Bank bij tot
de totstandkoming van een soortgelijk reglementair
kader onder de auspiciën van EIOPA. In 2020 werden
de richtsnoeren met betrekking tot uitbesteding aan
aanbieders van clouddiensten 5 omgezet in een NBBcirculaire, en werden er richtsnoeren met betrekking
tot ICT-beveiliging en governance 6 gepubliceerd.
In september 2020 publiceerde de Europese Commissie
een voorstel voor een verordening, de zogenaamde
“Digital Operational Resilience Act” (DORA). Dit voor‑
stel heeft als doel de risico’s die gepaard gaan met
de digitale transformatie van de financiële industrie
te matigen door strikte en gemeenschappelijk regels
op te leggen met betrekking tot ICT-governance en
risicobeheer, ICT-incidentrapportering en informa‑
tiedeling, veiligheidstests en derdepartijrisico op het
vlak van ICT. Deze regels zouden gelden voor een
brede waaier aan financiële instellingen, maar ook
voor kritieke ICT-leveranciers (third-party providers),
bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, die onder‑
worpen zouden worden aan een vorm van oversight.
De Bank speelt als lid van de Belgische delegatie een
belangrijke adviserende rol tijdens de besprekingen
van de ontwerpteksten op Europees vlak, en zal
vermoedelijk ook intensief betrokken worden bij de
latere omzetting van de Europese DORA-verordening
in technische standaarden.

1 Circulaire NBB_2015_32 van 18 december 2015 betreffende
aanvullende prudentiële verwachtingen op het vlak van
de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van
systeemrelevante instellingen.
2 EBA Guidelines on ICT Risk Assessment under the Supervisory
Review and Evaluation Process (SREP) (mei 2017).
3 EBA Guidelines on outsourcing arrangements (februari 2019).
4 EBA Guidelines on ICT and security risk management
(november 2019).
5 EIOPA Guidelines on outsourcing to cloud service providers
(februari 2020).
6 EIOPA Guidelines on information and communication
technology security and governance (oktober 2020).
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1.3 Operationele activiteiten
De beoordeling en de bevordering van de beheersing
van cyber- en IT-risico’s zijn topprioriteiten voor de
Bank en de Europese en internationale samenwerking
wordt in dit verband steeds belangrijker. De aandacht
gaat hierbij enerzijds uit naar de beveiliging van en
het vertrouwen in individuele financiële instellingen
of FMI’s, en anderzijds naar sectoroverschrijdende
beheersingsstrategieën.
De benadering voor de individuele instellingen is
tweeledig. Enerzijds dienen de instellingen onder‑
worpen aan prudentieel toezicht 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 veilig‑
heid 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 2020
diverse inspectieopdrachten uit (voor banken in het
kader van het SSM) om na te gaan of het regelgevend
kader wordt nageleefd en of de IT-systemen met be‑
trekking tot het cyber- en IT-risico adequaat worden
beheerd. Daarnaast volgt zij deze risico’s op bij de
financiële instellingen en FMI’s in het kader van haar
permanente en periodieke toezichtswerkzaamheden.
Door de COVID-19-gezondheidscrisis was de Bank ge‑
noodzaakt haar aanpak voor deze toezichtsactiviteiten
te herzien. Enerzijds werden activiteiten inhoudelijk
aangepast aan de nieuwe realiteit, met specifieke
aandacht voor COVID-19, anderzijds werd ook de
werkwijze aangepast, waarbij waar mogelijk ingezet
werd op vergaderingen op afstand en technologische
hulpmiddelen.
In 2018 heeft de Bank een raamwerk voor ethi‑
sche hacking opgezet, namelijk TIBER-BE (Threat
Intelligence Based Ethical Red Teaming Belgium).
Dit programma is het Belgische onderdeel van
een methodologie die werd ontwikkeld door het
Eurosysteem, en beoogt via gesofisticeerde tests
de cyberweerbaarheid van individuele FMI’s en fi‑
nanciële instellingen te verhogen, alsook tot be‑
langrijke inzichten te komen met betrekking tot de
cyberbeveiliging van de Belgische financiële sector
in zijn geheel. De Bank stimuleert deze oefeningen
vanuit haar rol als bewaker van de financiële stabi‑
liteit. Gedurende het rapporteringsjaar werd op de
website van de Bank een geactualiseerde versie van
het TIBER-BE-raamwerk gepubliceerd, waarin de
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methodologie verder wordt verfijnd op basis van
ervaringen uit reeds afgeronde tests. De sector blijkt
overtuigd te zijn van de deugdelijkheid van de toege‑
paste methodologie en van de meerwaarde die deze
specifieke tests bieden. Het TIBER-BE-team heeft
ondertussen ook met succes grensoverschrijdende
tests uitgevoerd, in nauwe en goede samenwerking
met andere EU-landen die het TIBER-raamwerk
geïmplementeerd hebben, alsook met het Verenigd
Koninkrijk, waarbij gezocht werd naar synergieën
met het soortgelijke CBEST-raamwerk. TIBER-BE
opereert nu op kruissnelheid.
De Bank besteedt ook in toenemende mate aandacht
aan sectorbrede initiatieven. In het kader van het SSM
worden bijvoorbeeld op regelmatige basis transver‑
sale analyses uitgevoerd met betrekking tot cyber- en
IT-gerelateerde thema’s. Zo werd alle significante
banken alsook een aantal minder significante banken
in 2020 opnieuw gevraagd om een IT-vragenlijst in
te vullen die belangrijke informatie verschaft voor het

jaarlijkse ‘Supervisory Review and Evaluation Process’,
en die toelaat transversale analyses uit te voeren.
Ook een groot aantal verzekeringsondernemingen
en beursvennootschappen werd gevraagd soortge‑
lijke informatie te verschaffen met een vergelijkbare
doelstelling.
Vanuit haar rol als sectorale autoriteit voor de toe‑
passing van de wet ter beveiliging en bescherming
van kritieke infrastructuren (voornamelijk systeemre‑
levante banken en FMI’s), beoordeelt de Bank tevens
de doeltreffendheid van controlesystemen bij de
kritieke financiële infrastructuren. Eveneens in deze
context organiseert en coördineert de Bank sector‑
brede crisissimulatieoefeningen, om de Belgische
financiële sector voor te bereiden op potentiële
operationele incidenten met een systemisch karakter.
In het kader van de wet ter beveiliging van net‑
werk- en informatiesystemen (NIS) fungeert de Bank
als sectoraal meldpunt voor grote incidenten in de
financiële sector.
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2. FinTech
2.1 Sterke cliëntauthenticatie en ‘open
banking’
De belangrijkste toezichtsactiviteit op het vlak van de
betalingen bestond enerzijds in de opvolging van de
verscherpte beveiligingseisen voor het elektronisch
betaalkaartverkeer in de sector van de onlinehandel
en anderzijds in de facilitering van de toegang van
FinTech-spelers tot de betaalrekeningsystemen van de
kredietinstellingen.

2.1.1 Sterke cliëntauthenticatie : voort te
zetten werkzaamheden
De invoering van de regels betreffende sterke cliëntau‑
thenticatie (hierna : ‘SCA’) in september 2019 leidde
tot een aantal implementatieproblemen voor de sector
van de online kaartbetalingen (elektronische handel).

Bank reeds in augustus 2019 uitstel van implemen‑
tatie aan de Belgische betaalkaartindustrie voor de
regels inzake SCA en werkte zij in overleg met de
sector, onder leiding van Febelfin, een nationaal
migratieplan uit. Dit plan werd reeds in mei 2020 op
de website van de Bank gepubliceerd. Het nationaal
migratieplan koos resoluut voor een graduele over‑
gang naar het volledig toepassen van SCA op iedere
kaarttransactie. Tijdens een overgangsperiode zal
er een systeem van zogenaamde ‘zachte weigerin‑
gen’ van kaarttransacties worden gehanteerd, wat
inhoudt dat een kaarttransactie boven een bepaald
bedrag (bijvoorbeeld EUR 1.500) die zou worden
aangeboden bij de kaartuitgever door een online
handelaar (en diens acquirer) zonder authenticatie
van de kaarthouder, geweigerd wordt met de vraag
om deze opnieuw door te sturen naar de kaartuitge‑
ver maar ditmaal mét authenticatie van de kaarthou‑
der. De kaarthouder zelf merkt helemaal niets van
deze ‘zachte weigering’, tenzij de handelaar de no‑
dige protocollen nog niet heeft geïntegreerd in zijn
webshop en de transactie derhalve geheel niet kan
doorgaan (‘harde weigering’). De drempelbedragen
voor de toepassing van deze procedure dalen tijdens
de overgangsperiode geleidelijk, totdat op het einde
van deze periode volledige overeenstemming met de
regels inzake SCA wordt bereikt.

Enerzijds dienen de uitgevers van betaalkaarten (vnl.
kredietinstellingen) hun procedures voor het authen‑
ticeren van betaalkaarten in sommige gevallen aan te
passen om in overeenstemming te zijn met deze regels
en anderzijds dienen kaarttransacties online als regel
nu geauthenticeerd te worden, wat niet altijd ge‑
beurde. Dit laatste vereist
de invoering van nieuwe
De verscherpte beveiligingseisen voor De Bank volgt de imple‑
mentatie van dit migratie‑
technische protocollen in
het elektronisch betaalkaartverkeer
plan actief op, in samen‑
een complex ecosysteem
en de toegang van FinTech-spelers
met talrijke spelers. Deze
werking met de sector,
tot de betaalrekeningsystemen
protocollen maken het au‑
en stuurt indien nodig bij.
zijn nauwlettend opgevolgd
Zij houdt hierbij rekening
thenticeren, evenals het
met parameters, zoals de
correct gebruik maken van
ervaring van Belgische kaartuitgevers met het gra‑
de voorziene wettelijke uitzonderingen op de regel
dueel aanscherpen van de regels voor authenticatie
van verplichte sterke cliëntauthenticatie mogelijk en
zorgen ervoor dat alle spelers in de sector iedere
overeenkomstig het migratieplan en de snelheid
kaarttransactie correct kunnen authenticeren.
waarmee online handelaren in het binnen- en bui‑
tenland naar de vereiste technische protocollen
De aanpassingen die vereist zijn van de kant van de
migreren.
online handelaren om deze protocollen tijdig en volledig
te ondersteunen via hun websites, teneinde het authen‑
2.1.2 Open Banking : toegang tot
betaalrekeningsystemen
ticeren van kaarttransacties mogelijk te maken, vormen
een bijzondere uitdaging voor de sector. Aangezien die
Belgische betaalkaarthouders online handel drijven met
Een tweede belangrijke toezichtsactiviteit in 2020
buitenlandse handelaren in de ons omringende landen, is
bestond uit het opvolgen van de naleving van de
het migreren naar SCA door deze handelaren tevens een
regels omtrent de toegang voor FinTech-spelers tot
cruciale factor voor het slagen van deze migratie in België.
betaalrekeningen bij kredietinstellingen.
Teneinde deze migratie in goede banen te leiden
en in lijn met de EBA-Opinie ter zake, verleende de
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De betalingsdienstenrichtlijn PSD2 voerde immers
twee nieuwe categorieën gereguleerde dienstverleners
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in, namelijk betalingsinitiatie- en rekeninginformatie‑
dienstverleners (samen ‘derde partijen’ genoemd),
die na het verkrijgen van respectievelijk een vergun‑
ning en een erkenning van de Bank (of een andere
bevoegde autoriteit in de EER) het recht hebben om,
middels de toestemming van de rekeninghouder(s),
respectievelijk een betaling te initiëren op en reke‑
ninginformatie te aggregeren van betaalrekeningen
bij kredietinstellingen.
Om dit technisch mogelijk te maken voor deze derde
partijen, dienen de kredietinstellingen een technisch
toegangskanaal te creëren (‘speciale interface’), waar‑
van deze partijen gebruik kunnen maken om hun
diensten aan te bieden. De specifieke technische
vereisten werden vastgelegd in de technische stan‑
daard i.v.m. SCA & CSC 1, die in werking trad op
14 september 2019.
In 2020 stelde de EBA vast dat er nog onduidelijk‑
heid bestond op de markt omtrent de interpretatie
van het verbod op het opwerpen van of voorzien in
obstakels voor deze derde partijen in de technische
werking van deze speciale interface(s). Dit resulteerde
in juni 2020 in een EBA-Opinie omtrent obstakels en
de verwijdering daarvan.
De Bank onderschreef deze EBA-Opinie en verdui‑
delijkte in een Mededeling dd. 1 juli 2020 dat zij
zich op deze EBA-Opinie baseert voor haar inter‑
pretatie van het verbod op obstakels voor derde
partijen en dat zij verwacht dat kredietinstellingen
tegen 31 december 2020 alle obstakels uit hun
speciale interface(s) verwijderen. De Bank volgt de
verwijdering van deze obstakels actief op bij de
kredietinstellingen en verschaft waar nodig nadere
technische uitleg.

2.2 De digitale euro
De Europese centrale banken bestuderen de ver‑
schillende toekomstscenario’s waarin de uitgifte
van een digitale euro, een elektronische vorm van
centralebankgeld (CBDC), aanbevolen of noodza‑
kelijk is. Voorbeelden van deze toekomstscenario’s
zijn een sterke afname van cash als betalingsmid‑
del, een belangrijke toename in het gebruik van

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

niet-gereglementeerde betalingsmiddelen dat resul‑
teert in een significant risico voor de financiële stabi‑
liteit en de consumentenbescherming of een belang‑
rijke toename van het gebruik van digitale munten
uitgegeven door buitenlandse centrale banken die de
positie van de euro ondermijnt.
In oktober publiceerde de ECB samen met de experts
van de 19 nationale centrale banken in het euroge‑
bied een rapport dat de geïdentificeerde toekomst‑
scenario’s opsomt en evalueert. Daarnaast bevat het
rapport ook enkele basisprincipes voor een eventuele
uitgifte. Een digitale euro kan enkel een aanvulling
zijn op de bestaande betalingsmiddelen (bijvoorbeeld
cash) en mag privé-initiatieven niet ontmoedigen of
verdringen. Er werd nog geen beslissing genomen
met betrekking tot de uitgifte van een digitale euro.

2.3 Voorstel voor een Europese
verordening betreffende markten in
cryptoactiva (MiCA)
In september 2020 publiceerde de Europese Commissie
een voorstel voor een verordening betreffende mark‑
ten in cryptoactiva (MiCA). Dit voorstel maakt deel uit
van de digitale strategie van de Commissie.
Met deze verordening beoogt zij een kader te schep‑
pen voor cryptoactiva die niet als financiële instru‑
menten, elektronisch geld, deposito’s, gestructureerde
deposito’s of effectiseringsinstrumenten kwalificeren
en voor cryptoactivadiensten die niet onder de be‑
staande regels vallen.
Het eerste deel van het voorstel bevat regels die
betrekking hebben op de aanbieding van bepaalde
cryptoactiva en de toelating ervan tot de handel op
een handelsplatform op het grondgebied van de Unie
evenals op de emittenten van cryptoactiva. Deze regels
verschillen naar gelang van de categorie cryptoactiva.
In de MiCA worden drie categorieën cryptoactiva on‑
derscheiden : 1° cryptoactiva die worden gedekt door
een valuta die een wettig betaalmiddel is en waarvan
de emittent een kredietinstelling of een instelling voor
elektronisch geld is (e-money tokens), 2° activa die
worden gedekt door diverse valuta die een wettig
betaalmiddel zijn, één of meer grondstoffen of één of
meer cryptoactiva of een combinatie van deze activa
en die een stabiliseringsmechanisme omvatten (assetreferenced tokens), 3° overige cryptoactiva, die niet
tot de eerste twee categorieën cryptoactiva behoren.
De eerste twee categorieën activa zijn met name
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bedoeld voor emittenten van stablecoins, terwijl de
ter kennis worden gebracht en gelden er bepaalde
derde categorie beantwoordt aan de doelstelling van
vereisten voor de emittent. De naleving van deze
de verordening om een kader te scheppen voor alle
vereisten zou alleen voor deze activa achteraf worden
cryptoactiva (die niet reeds aan bestaande regelgeving
gecontroleerd door de bevoegde autoriteit. Tot slot
zijn onderworpen), van welke aard ook, die door
gelden er gedrags- en transparantieregels en pruden‑
een emittent zijn uitgegeven. Voor de eerste twee
tiële vereisten voor de emittenten.
categorieën activa moet de emittent voorafgaandelijk
een vergunning hebben verkregen. De MiCA voorziet
Voor de eerste twee categorieën van activa gelden bij‑
in de regeling van deze vergunning voor de assetzondere regels wanneer het actief als significant wordt
referenced tokens, terwijl
beschouwd op grond van
De Europese Commissie heeft een
ze voor de e-money tokens
criteria die wijzen op een
is opgenomen in de richt‑
grotere impact, met name
voorstel voor een verordening
lijnen die op de betrokken
voor de financiële stabi‑
gepubliceerd om een kader te
instellingen van toepassing
liteit. In dat geval zou de
scheppen voor cryptoactiva
zijn. Voor asset-referenced
Europese Bankautoriteit
tokens moet het white paper 1 voorafgaandelijk wor‑
voor alle of een deel van de bepalingen van de veror‑
den goedgekeurd, terwijl het white paper voor e-modening de bevoegde autoriteit voor deze activa zijn.
ney tokens voorafgaandelijk ter kennis moet worden
gebracht. Voor de categorie van de overige activa
Een tweede deel van de verordening bevat regels
daarentegen moet het white paper voorafgaandelijk
voor cryptoactivadiensten, zoals de bewaring en de
administratie, de exploitatie van een handelsplatform,
de uitvoering van orders, enz.
1 Het white paper is een document dat door de emittent onder
zijn verantwoordelijkheid wordt opgesteld en gepubliceerd
en dat de belangrijkste informatie bevat die volgens de MiCA
openbaar moet worden gemaakt (bijvoorbeeld met betrekking
tot de emittent, het project, het type actief en de rechten
op dat actief, of de technologie) om de toekomstige koper
van cryptoactiva in staat te stellen met kennis van zaken een
aankoopbeslissing te nemen.
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De Bank is nauw betrokken bij de onderhandelingen
over dit voorstel in haar hoedanigheid van deskundige
bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij
de Europese Unie.
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