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B. Regelgevend en wettelijk kader

1. Banken

1.1 Aspecten die verband houden met het 
beheer van de COVID‑19‑crisis

1.1.1 Prudentiële maatregelen in de context 
van de COVID‑19‑crisis

De  COVID‑19‑crisis  had  ook  een  impact  op  het 
prudentieel  reglementair  kader  voor  de  bank sector. 
Eerder  aangekondigde  aanpassingen  aan  dit  ka-
der  werden  opgeschort  en  er  werden  specifieke 
COVID‑19‑maatregelen genomen,  zowel op mondi-
aal als op Europees en nationaal niveau. De nadruk 
lag  daarbij  op  de  onder-
steuning  van  de  krediet‑
verlening  door  banken 
aan  de  reële  economie, 
alsook  op  de  beheersing 
van  de  kredietrisico’s.  Het  verslag  van  vorig  jaar 
beschreef  de  vele  aanpassingen  aan  het  reglemen-
tair  kader,  en de prudentiële maatregelen die  in de 
context  van  de  COVID‑19‑crisis  werden  genomen 
(zie paragraaf II.B.1.1 van het Jaarverslag 2020). Een 
aantal  van  deze  aanpassingen  en maatregelen  ble-
ven gelden in 2021, maar werden in de loop van het 
jaar geleidelijk afgebouwd.

Kredietverlening aan Belgische bedrijven 
en gezinnen

Het  instandhouden  van  de  kredietverlening  aan  de 
Belgische economie was van primair belang tijdens de 
COVID‑19‑crisis. De Bank bleef dan ook van zeer nabij 
de ontwikkelingen ter zake opvolgen door een moni-
toring  van  de  door  Belgische  banken  aan  Belgische 
gezinnen en bedrijven verstrekte kredieten, zowel op 
het niveau van de individuele banken als van de indi-
viduele economische sectoren. De kredietverlening in 

de ons omringende landen en het eurogebied vormde 
hiervoor  de  vergelijkingsbasis.  De  bevindingen  over 
de kredietverlening aan de Belgische ondernemingen 
werden op maandelijkse basis gerapporteerd aan het 
federaal parlement.

Ook het gebruik van het  tijdens de pandemie opge-
zette  systeem  van  staatsgaranties  en  moratoria  op 
de  terugbetaling  van  leningen werd  opgevolgd. Om 
bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te onder-
steunen, hadden de federale regering en de Belgische 
financiële  sector  in 2020 een akkoord gesloten hier-
over  met  ondersteuning  van  de  Bank.  Dit  akkoord 
berustte  op  2  pijlers :  enerzijds  het  toekennen  van 

nieuwe  ondernemingskre-
dieten  met  staatsgarantie 
en anderzijds het verlenen 
van  betalingsuitstel  voor 
de  bestaande  kredieten 

aan  ondernemingen  en  gezinnen.  De  eerste  pijler 
bleef  gedurende  heel  2021  gehandhaafd.  Zo  kon-
den  banken  en  kmo’s  nog  een  beroep  doen  op 
een  garantieregeling  van  de  federale  overheid  voor 
kredieten met een  looptijd van 1  tot 5  jaar.  Er werd 
al  bij  al  in  beperkte  mate  gebruikgemaakt  van  dit 
mechanisme.  Dit  geeft  enerzijds  aan  dat  de  banken 
ook  zonder  deze  steunmaatregel  bereid  bleven  om 
de  kredietverlening  aan  de  reële  economie  voort  te 
zetten  tijdens  de  pandemie  en  anderzijds  dat  de 
vraag naar onder meer nieuwe  investeringskredieten 
beperkt  bleef  tijdens  deze  periode. De  tweede  pijler 
van het  akkoord,  het  algemeen betalingsuitstel  voor 
bestaande  kredieten  aan  ondernemingen  en  gezin-
nen, doofde in de loop van 2021 uit, na herhaaldelijke 
verlengingen.  Deze maatregel  kende  veel  succes :  er 
werd gebruik van gemaakt voor 6 procent van de uit-
staande bedragen aan hypothecaire kredieten aan ge-
zinnen en 13 procent van de ondernemingskredieten. 
Dit  betalingsuitstel  vormde  dan  ook  een  belangrijke 

Een aantal specifieke prudentiële 
COVID‑19‑maatregelen werden in de 
loop van 2021 geleidelijk afgebouwd.
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steunmaatregel  voor deze ondernemingen en gezin-
nen om de crisis door te komen.

Tot slot werd ook het kredietrisicobeheer van krediet-
instellingen van nabij gevolgd door zowel de Europese 
Centrale  Bank  (ECB)  als  de  Bank.  De  aandacht  ging 
hierbij vooral uit naar het niveau van niet‑renderende 
leningen, de aanleg van adequate voorzieningen, de 
International Financial Reporting Standards  (IFRS)‑
classificatie  van  leningen 
op  basis  van  hun  krediet-
kwaliteit,  enz.  (zie  ook 
paragraaf  C.1.2).  Om  een 
duurzaam  herstel  van  de 
door de pandemie veroorzaakte schok te verzekeren, 
moeten  banken  immers  niet  alleen  leningen  blijven 
verstrekken  aan de  economie  en ondersteuning bie-
den aan levensvatbare kredietnemers met tijdelijke fi-
nanciële moeilijkheden. Ook een tijdelijke en volledige 
erkenning van de door de crisis veroorzaakte krediet-
verliezen,  een  adequate  opbouw  van  voorzieningen 
voor  toekomstige  verliezen  en  proactieve  praktijken 
voor kredietrisicobeheer zijn van vitaal belang.

1.1.2 Dividendbeleid

Aan het begin van de COVID‑19‑crisis versoepelden de 
prudentiële  regelgevers  en  toezichthouders  bepaalde 
elementen  van de  reglementaire  kapitaalvereisten om 
de kredietverlening  te ondersteunen en door de crisis 
teweeggebrachte verliezen op te vangen. Om oneigen-
lijk  gebruik  van  deze  beschikbaar  gestelde  buffers  te 
vermijden, namen de ECB, de Europese Bankautoriteit 
(EBA),  de  Europese  Autoriteit  voor  Verzekeringen 
en  Bedrijfspensioenen  (European  Insurance  and 
Occupational Pensions Authority – EIOPA), het Europees 
Comité  voor  Systeemrisico’s  (European  Systemic  Risk 
Board  –  ESRB)  en  de  Bank  vanaf  maart  2020  een 
aantal micro‑ en macroprudentiële maatregelen om de 
uitkering van winst via dividenden, aandeleninkoop of 
variabele  beloning  te  beperken  (zie  paragraaf  II.B.1.3 
van het Jaarverslag 2020).

Terwijl  in  2020  elke  uitkering  van  winst  sterk  werd 
afgeraden,  liet  de  geactualiseerde  ESRB‑aanbeveling 
van 15 december 2020, van 2 januari 2021 tot en met 
30 september 2021 ruimte voor een beperkte hervatting 
van de winstuitkeringen 1. Conform de daaropvolgende 

1 Aanbeveling ESRB/2020/15 van het ESRB van 15 december 2020 
tot wijziging van Aanbeveling ESRB/2020/7 betreffende de 
beperking van uitkeringen tijdens de COVID‑19‑pandemie.

aanbeveling van de ECB voor significante kredietinstel-
lingen 2, bepaalde de Bank daarom dat Belgische niet‑
significante kredietinstellingen tijdens deze periode van 
negen  maanden  aan  hun  aandeelhouders  niet  meer 
dan  15 %  van  hun  geaccumuleerde  winst  over  de 
boekjaren  2019  en  2020  of,  indien  deze  lager  was, 
meer dan 20 basispunten in termen van de tier 1‑kern-
kapitaalratio mochten uitkeren 3. Voor de Belgische ver-
zekeraars werden gelijkaardige beperkingen ingevoerd 

(zie  paragraaf  B.2.1).  Een 
macroprudentiële aanbeve-
ling  van  de  Bank  breidde 
deze  nieuwe  aanbevelin-
gen  uit  tot  alle  Belgische 

banken en verzekeraars,  inclusief de dochteronderne-
mingen van internationale groepen 4.

Omdat  de  vooruitzichten  voor  de  economie  en  de 
financiële sector verbeterden naarmate het  jaar vor-
derde  en  de  steunmaatregelen  voor  de  economie 
geleidelijk  aan  afgebouwd  werden,  konden  deze 
uitzonderlijke  bewarende  maatregelen  ter  onder-
steuning van de veerkracht van de financiële  sector 
worden losgelaten na 30 september 2021. Conform 
de  beslissingen  van  de  ECB  en  het  ESRB  om  geen 
nieuwe aanbevelingen ter zake in te voeren, besloot 
de Bank om de micro‑ en macroprudentiële aanbeve-
lingen te laten aflopen op die datum. De Bank maant 
de financiële  instellingen  evenwel  aan behoedzaam 
te blijven bij beslissingen over dividenden, de inkoop 
van eigen aandelen en variabele beloningen, en deze 
te baseren op een toekomstgerichte beoordeling van 
de kapitaalbehoeften 5.

1.1.3 Strategie van de Europese Commissie 
inzake niet‑renderende leningen

In  december  2020  heeft  de  Europese  Commissie 
haar  strategie  bekendgemaakt  om  een  mogelijke 
toekomstige  accumulatie  van  niet‑renderende  le-
ningen (non-performing loans  –  NPL’s)  als  gevolg 
van  de  COVID‑19‑crisis  in  de  Europese  Unie  te 
voorkomen.  Deze  strategie,  die  in  het  verlengde 

2 Aanbeveling ECB/2020/62 van de ECB van 15 december 2020.
3  Circulaire NBB_2020_049 van 22 december 2020 over de 
maatregelen in het kader van het coronavirus – Verwachtingen 
betreffende het dividendbeleid en remuneratiebeleid met ingang 
van 2 januari 2021.

4  NBB macroprudentiële mededeling over de beperking van 
winstuitkering door Belgische financiële instellingen, 18 december 
2020.

5  NBB persbericht: ‘Nationale Bank pleit voor voorzichtig 
dividendbeleid na 30 september’, 28 september 2021.

De aanbevelingen voor de 
beperking van winstuitkeringen 

liepen af op 30 september

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation201215_on_restriction_of_distributions_during_the_COVID-19_pandemic~2502cd1d1c.nl.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation201215_on_restriction_of_distributions_during_the_COVID-19_pandemic~2502cd1d1c.nl.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation201215_on_restriction_of_distributions_during_the_COVID-19_pandemic~2502cd1d1c.nl.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ssm.pr201215~4742ea7c8a.en.html
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ligt  van  de  maatregelen  die  sedert  2017  door  de 
Europese  Commissie,  maar  ook  door  de  Europese 
Centrale  Bank  en  de  Europese  Bankautoriteit  zijn 
genomen  (in  het  bijzonder  de  maatregelen  met 
betrekking  tot  minimale  voorziening  en  de  strate-
gieën  voor  de  vermindering  van  het  aantal  NPL’s), 
moet  ervoor  zorgen dat gezinnen en ondernemin-
gen  tijdens  de  crisis  toegang  blijven  hebben  tot 
financieringsmogelijkheden.

De voorgestelde strategie steunt op vier pijlers.

Ten  eerste  wil  de  Commissie  de  secundaire  mark-
ten  voor  de  verhandeling  van  probleemactiva  verder 
ontwikkelen en daarbij  tegelijk de debiteuren blijven 
beschermen. Dit moet de kredietinstellingen  in  staat 
stellen  het  aantal  NPL’s  op  hun  balans  daadwerke-
lijk  te  verminderen  en  zich  aldus  te  richten  op  hun 
kredietverleningsactiviteiten.

Om de transparantie op deze secundaire markten te 
vergroten en een betere uitwisseling van  informatie 
tussen  de  verschillende  belanghebbenden  mogelijk 
te maken,  stelt  de Commissie ook  voor om op EU‑
niveau  een  centrale  datahub  op  te  zetten.  In  dit 
verband zij opgemerkt dat de EBA in mei 2021 een 
raadpleging heeft gehouden over de herziening van 
de tabellen voor de rapportering van niet‑renderen-
de leningen.

In de tweede plaats stelt de Commissie voor om, met 
het oog op de  verhoging van de  rechtszekerheid en 
de versnelling van de invorderingen, de Europese wet-
geving inzake insolventie en invordering van schulden 
van  ondernemingen  te  hervormen  om  de  verschil-
lende bestaande  insolventiekaders beter op elkaar af 
te stemmen.

Ten derde wil de Commissie de oprichting van natio-
nale vermogensbeheerders ondersteunen. Deze ve-
hikels  moeten  kredietinstellingen  in  moeilijkheden 
in staat stellen de NPL’s van hun balans af te voeren, 
zodat  zij  zich  op  hun  krediet verlenings activiteiten 
kunnen  richten.  Bovendien  wil  de  Commissie  de 
samenwerking  tussen  deze  nationale  vermogens-
beheerders bevorderen, met name om hen in staat 
te  stellen beste praktijken uit  te wisselen en acties 
te coördineren.

Ten  slotte  herinnert  de Commissie  eraan  dat  de  au-
toriteiten  op  grond  van  de  BRRD  en  het  kader  voor 
overheidssteun de mogelijkheid hebben om zo nodig, 

uit  voorzorg,  overheidssteunmaatregelen  ten  uitvoer 
te  leggen om  te garanderen dat de financiering  van 
de reële economie kan doorgaan.

1.2 Activiteiten van het Bazels Comité 
voor Bankentoezicht

Na  de  voltooiing  van  de  Bazel  III‑standaarden 
eind  2017  kondigde  het  Bazels  Comité  voor 
Bankentoezicht  (Basel  Committee  on  Banking 
Supervision  –  BCBS)  een  pauze  aan  in  de  ont-
wikkeling  van  nieuwe  regelgeving.  Het  Comité 
verlegde  de  focus  naar  de  implementatie  van  de 
laatste  elementen  van  het  Bazel  III‑raamwerk  (zie 
paragraaf  B.1.3  over  de  publicatie  van  een  nieuw 
banken pakket  door  de  Europese  Commissie),  de 
evaluatie  van  de  werking  van  haar  reglementair 
raamwerk  onder  de  COVID‑19‑omstandigheden  en 
breder,  en  de  analyse  van  structurele  trends  in  het 
bankenlandschap  zoals  de  digitalisering,  de  impact 
van  de  lagerenteomgeving  op  bedrijfsmodellen  en 
de aanpak van klimaatgerelateerde financiële risico’s.

In  de  context  van  deze  laatste  werkzaamheden  pu-
bliceerde  het  Comité  analytische  rapporten  over  de 
inpassing van klimaatgerelateerde financiële risico’s in 
het risicobeheer van banken evenals een consultatie-
document met principes  voor  een effectieve beheer-
sing van en toezicht op deze risico’s bij internationaal 
actieve banken (zie paragraaf B.3.2).

Daarnaast verwerkt het Comité momenteel de reac-
ties op een consultatiedocument over de prudentiële 
behandeling  van  cryptoactiva  (zie  paragraaf  D.1.3). 
Hoewel  de  blootstelling  van  banken  aan  cryptoac-
tiva  momenteel  beperkt  is,  zou  de  aanhoudende 
groei  van  cryptoactiva  en  aanverwante  diensten  en 
de  innovatie  op  dit  gebied,  in  combinatie  met  de 
toegenomen  belangstelling  van  sommige  banken, 
de risico’s voor de financiële stabiliteit en het bank-
systeem kunnen doen toenemen bij gebrek aan een 
duidelijke prudentiële behandeling.

Tot  slot  publiceerde  het  Comité  nieuwe  principes 
voor  het  versterken  van  de  operationele  veerkracht 
(‘resilience’) van banken, teneinde hen beter in staat 
te stellen ernstige gebeurtenissen zoals pandemieën, 
cyberincidenten, technologiestoringen of natuurram-
pen  te  weerstaan,  zich  eraan  aan  te  passen  en  te 
herstellen.  Naast  deze  principes  actualiseerde  het 
Comité hieraan gerelateerde principes voor een goed 
beheer van operationele risico’s door banken. Gezien 
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de  cruciale  rol  van  de  banken  in  het  wereldwijde 
financiële  systeem,  is het de bedoeling dat het  ver-
groten  van de  veerkracht  van banken om operatio-
nele  schokken  op  te  vangen,  het  gehele  financiële 
systeem sterker maakt.

1.3 Invoering definitieve Bazel III-
standaarden in Europese regelgeving

De Europese Commissie stelde op 27 oktober 2021 een 
nieuw  pakket  met  aanpassingen  aan  de  bancai-
re  reglementering  voor.  Dit  pakket  bestaat  uit  één 
richtlijn  (aanpassingen  aan  de  Capital  Requirements 
Directive  –  CRD6 1)  en  twee  verordeningen,  namelijk 
een  actualisatie  van  de  verordening  inzake  de  ka-
pitaal‑  en  liquiditeitsvereisten  voor  banken  (Capital 
Requirements Regulation – CRR 3 2) en een verordening 
over afwikkelingsgerelateerde onderwerpen 3.

De belangrijkste doelstelling van dit pakket  is de  im‑
ple mentatie van de laatste onderdelen van de Bazel III‑
standaarden voor Europese banken. Het BCBS rondde 
zijn  hervormingen  van 
de  bancaire  regelgeving 
eind 2017 af met de publi-
catie van maatregelen voor 
de  bepaling  van  de  risico-
gewogen activa (risk‑weighted assets – RWA), die de 
noemer vormen van de risicogebaseerde kapitaal ratio. 
Tijdens  de  financiële  crisis  rezen  er  namelijk  vragen 
over onderkalibratie, ongeoorloofde verschillen, com-
plexiteit en ondoorzichtigheid van de berekening van 
risicogewogen  activa  aan  de  hand  van  interne  mo-
dellen. Het Comité besliste dan ook om het gebruik 
van  modellen  af  te  schaffen  voor  risico’s  die  niet 
als  modelleerbaar  worden  beschouwd  (bijvoorbeeld 
operationele  en  aandelengerelateerde  kredietrisico’s) 
of  te  beperken  voor  andere  risico’s.  Het  sluitstuk 
van deze beperkende maatregelen is de zogenaamde 

1 Proposal for a Directive of the European Parliament and of the 
Council amending Directive 2013/36/EU as regards supervisory 
powers, sanctions, third‑country branches, and environmental, 
social and governance risks, and amending Directive 2014/59/EU, 
27 oktober 2021.

2 Proposal for a Regulation of the European Parliament and 
of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 as 
regards requirements for credit risk, credit valuation adjustment 
risk, operational risk, market risk and the output floor, 
27 oktober 2021.

3 Proposal for a Regulation of the European Parliament and 
of the Council amending Regulation (EU) No 575/2013 and 
Directive 2014/59/EU as regards the prudential treatment of 
global systemically important institution groups with a multiple 
point of entry resolution strategy and a methodology for the 
indirect subscription of instruments eligible for meeting the 
minimum requirement for own funds and eligible liabilities, 
27 oktober 2021.

outputfloor.  Deze  vereiste  houdt  in  dat  de  aan  de 
hand  van  interne  modellen  berekende  totale  risico-
gewogen  activa  niet  minder  mogen  bedragen  dan 
72,5 %  van  de  met  de  eerder  conservatieve  stan-
daardbenadering  berekende  risicogewogen  activa. 
Het Bazels Comité voorzag  in de  invoering van deze 
standaarden tegen 1 januari 2023, waarbij het niveau 
van  de  outputfloor  eerst  zou worden  vastgelegd  op 
50 % en daarna geleidelijk zou worden opgetrokken 
tot 72,5 % tegen 2028.

Naast de implementatie van de Bazel III‑standaarden 
voorziet  het  nieuwe bankenpakket  ook  in  een gro-
tere  harmonisatie  van  bepaalde  toezichtsbevoegd‑
heden en ‑instrumenten. Zo omvat het pakket onder 
meer  voorstellen  voor  de  regulering  van  Europese 
bijkantoren  van  banken  uit  derde  landen,  waar-
bij  voorzien  wordt  in  een  versterkte  samenwerking 
en  uitwisseling  van  informatie  tussen  de  betrokken 
toezichthouders,  geharmoniseerde  minimumvereis-
ten inzake kapitaal en liquiditeit en de mogelijkheid 
om  systeemrelevante  bijkantoren  aan  een  strenger 

toezicht  te  onderwerpen 
of  om de  betrokken  ban-
ken  te  vragen  dergelijke 
bijkantoren om te vormen 
tot dochterbanken. Indien 

deze voorstellen worden aangenomen, zullen ze lei-
den tot een grotere harmonisatie van het toezicht op 
deze bijkantoren. Het pakket werkt ook de vereisten 
inzake deskundigheid, beschikbaarheid en geschikt-
heid (‘fit and proper’) van bestuurders en sleutelper-
sonen bij  kredietinstellingen  verder uit,  versterkt de 
sanctie bevoegdheden van de toezichthouders, geeft 
hen meer zeggingskracht in de context van belangrij-
ke transacties zoals fusies en het verwerven van be-
langen in commerciële ondernemingen, en versterkt 
ten slotte de onafhankelijkheid van de toezichthou-
ders, door hen te verbieden te handelen in financiële 
instrumenten van instellingen onder hun toezicht of 
functies uit te oefenen in deze instellingen.

Een  laatste onderdeel van het nieuwe bankenpakket 
is de verdere uitwerking van de regels voor het beheer 
van  en  het  toezicht  op  ESG‑risico’s  (Environmental, 
Social and Governance-related risks).  De  toezicht‑
houders worden onder meer verplicht om deze risico’s 
te  integreren  in  het  toezichtsproces  en  regelmatig 
klimaatgerelateerde stresstests  te organiseren. De  in-
stellingen  dienen  deze  risico’s  op  te  nemen  in  hun 
risicobeheer en hierover te rapporteren aan zowel de 
toezichthouder als het bredere publiek.

De Bank blijft voorstander van een 
tijdige en volledige implementatie 

van de Bazel‑III‑ standaarden 
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De  Bank  verwelkomt  zowel  de  implementatie  van 
de  Bazel  III‑standaarden  voor  Europese  banken  als 
de  hierboven  beschreven  andere  dan  kapitaalgere-
lateerde  elementen  van  dit  pakket,  maar  betreurt 
dat  de  Europese Commissie  ervoor  geopteerd  heeft 
om  de  standaarden  niet  volledig  conform  de  voor-
schriften  van  het  BCBS  in  te  voeren.  Zo  hebben 
de  overgangsmaatregelen  voor  de  invoering  van  de 
outputfloor  een  langere  looptijd  en  gaan  ze  veel 
verder dan deze waarin het BCBS voorziet. Het voor-
stel  handhaaft  tevens  de  reeds  bestaande  afwijkin-
gen ten opzichte van de huidige Bazelregels, die de 
vereisten minder  streng maken  voor  Europese  ban-
ken.  De  Bank  blijft  voorstander  van  een  tijdige  en 

volledige  implementatie van de Bazel  III‑normen. Op 
lange  termijn  is  de  Europese  economie  het  best 
gediend  met  een  robuust  financieel  systeem  met 
voldoende gekapitaliseerde banken als belangrijk(st)e 
steun pillaar.  Afwijken  van  het  Bazel  III‑akkoord  kan 
een  negatief  effect  hebben  op  het  vertrouwen  in 
zowel  de  Europese  banksector  als  het  Europees  re-
gelgevingskader.  Dit  dreigt  op  zijn  beurt  negatieve 
gevolgen  te  hebben  voor  de financiële  stabiliteit  en 
voor de economie. Het is derhalve van belang dat de 
internationale overeenkomsten volledig,  tijdig en op 
consistente wijze worden uitgevoerd. Daartoe onder-
tekende  de  Bank  samen  met  meer  dan  25  andere 
Europese  centrale  banken  en  banktoezichthouders 
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een brief aan de EU‑commissaris voor financiële dien-
sten waarin dit wordt bepleit.

Bovendien  wordt  de  outputfloor  enkel  op  het  ge-
consolideerde  niveau  van  de  internationale  banken-
groepen  opgelegd.  Bancaire  standaarden  golden  tot 
nu  toe  altijd  voor  zowel  de  geconsolideerde  groep 
als  voor  de  individuele  lokale  bankdochters.  Dit  zou 
een  onwelkom  precedent  scheppen  voor  lidstaten 
zoals België die banken uit andere Europese lidstaten 
huisvesten, gezien de huidige onafgewerkte staat van 
de bankenunie.

1.4 Wijziging van de bankwet

De wet van 11 juli 2021, die de CRD5 omzet en voor-
uitloopt op de omzetting van sommige bepalingen van 
de richtlijn betreffende het prudentiële toezicht op be-
leggingsondernemingen  (Investment Firms Directive – 
IFD), is op 23 juli 2021 in werking getreden 1.

De  voornaamste  wijzigingen  die  door  deze  wet  in 
de  bankwet  worden  aangebracht,  betreffen  ter  her-
innering  financiële  holdings  en  gemengde  financiële 
holdings,  groepen  uit  derde  landen  die  via  geregle-
menteerde  dochterondernemingen  in  de  EU  werk-
zaam  zijn,  de  invoering  van  Pijler  2‑aanbevelingen 
(Pillar 2 Guidance  –  P2G) en het  risico  van hefboom-
werking.  Wat  de  macroprudentiële  instrumenten  be-
treft, werd voorzien in de mogelijkheid om de systeem-
risicobuffer  aan  te  vullen  met  een  of  meer  sectorale 
systeemrisicobuffers.

Daarnaast  heeft  de  bank-
wet  wijzigingen  onder-
gaan  met  betrekking 
tot  de  definitie  van  strategische  beslissing  en  het 
beloningsbeleid.

Tot  slot  wordt  ook  een  proportionaliteitsregeling  in-
gevoerd,  die  voorziet  in  een  lagere  frequentie  voor, 
enerzijds,  de  overmaking  van  het  verslag  van  de  ef-
fectieve leiding over de interne controle door LSI’s en, 
anderzijds, de actualisatie van de herstelplannen door 

1  Wet van 11 juli 2021 tot omzetting van richtlijn 2019/878 van 
het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019, van 
richtlijn 2019/879 van het Europees Parlement en de Raad van 
20 mei 2019, van richtlijn 2019/2034 van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 november 2019, van richtlijn 2019/2177 van 
het Europees Parlement en de Raad van 19 december 2019, 
van richtlijn 2021/338 van het Europees Parlement en de Raad 
van 16 februari 2021 en houdende diverse bepalingen (Belgisch 
Staatsblad van 23 juli 2021, derde editie, blzn. 76062 e.v.).

bepaalde kredietinstellingen. Wat het  verslag  van de 
effectieve  leiding  over  de  interne  controle  betreft, 
dienen de LSI’s voortaan slechts om de twee jaar een 
volledig  verslag  over  te  maken.  In  het  jaar  waarin 
geen  volledige  rapportering  dient  plaats  te  vinden, 
wordt  een  beknopte  overzichtsnota  overgemaakt. 
Wat  het  herstelplan  betreft,  dienen  de  kredietinstel-
lingen die aan vereenvoudigde verplichtingen zijn on-
derworpen,  het  herstelplan  slechts  om  de  twee  jaar 
te actualiseren.

1.5 Omzetting van de richtlijn betreffende 
de gedekte obligaties (covered bonds) 
in de Belgische wetgeving

De Europese Unie beoogt met de richtlijn betreffende 
de  gedekte  obligaties  (covered  bonds) 2  een  uniform 
minimumkader  vast  te  stellen  voor  de  uitgifte  van 
deze  obligaties.  Een  covered  bond  is  een  schuld‑
instrument dat gedekt wordt door een afgezonderde 
groep leningen. In het geval van insolventie of afwik-
keling  van de  kredietinstelling die  de  covered bonds 
uitgeeft,  hebben  de  covered  bond‑investeerders  een 
exclusief of preferentieel recht op deze afgezonderde 
leningen  alsook  een  algemeen  verhaalsrecht  op  de 
kredietinstelling.

De  minimale  harmonisatie  is  gebaseerd  op  goede 
praktijken  uit  de  bestaande  wettelijke  kaders  van 
de  lidstaten,  waardoor  de  wijzigingen  die  in  het 
Belgische  wettelijke  kader  moesten  worden  aan-

gebracht,  beperkt  zijn. 
Om  aan  de  beleggers 
een  hoge  mate  van  be-
scherming  te  kunnen bie-
den  en  de  kwaliteit  van 

de  uitgegeven  schuldinstrumenten  te  waarborgen, 
werd  ervoor  gekozen  om  het  huidige  niveau  van 
de  vereisten  die  momenteel  zijn  opgenomen  in  de 
Belgische  wetgeving  te  handhaven.  Zo  blijven  be-
palingen  die  verder  reiken  dan  de  minimumvereis-
ten  van  de  richtlijn  behouden.  Sommige  wijzigin-
gen werden  aangebracht  om opties  uit  de  Richtlijn 
Covered  Bonds  te  lichten.  De  belangrijkste  wijzin-
gen  zijn  de  invoering  van  nieuwe  vereisten  inzake 
de  verlengbare‑looptijdstructuren  en  het  publiceren 
van  informatie  voor  beleggers,  en  enkele  verduide-
lijkingen  betreffende  1°  de  waarderings methoden, 

2  Richtlijn (EU) 2019/2162 van 27 november 2019 betreffende 
de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht op 
gedekte obligaties.

De richtlijn covered bonds beoogt een 
minimumkader vast te stellen voor 
de uitgifte van gedekte obligaties
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2° de beleenbaarheidscriteria van de dekkings activa, 
3°  het  gebruik  van  derivatencontracten,  4°  de 
liquiditeits‑  en dekkingstests  en 5° de  voorwaarden 
voor het opnemen van aangekochte dekkingsactiva 
in  het  bijzonder  vermogen.  De  Richtlijn  Covered 
Bonds wordt in Belgisch recht omgezet via een wet 1 
en  een  nog  te  publiceren  koninklijk  besluit,  die  in 
werking zullen treden op 8 juli 2022.

Naast  de  Richtlijn  Covered  Bonds  werd  Verordening 
(EU)  2019/2160 2  aangenomen,  die wijzigingen  aan-
brengt in voornamelijk artikel 129 van de CRR 3. Deze 
wijzigingen  hebben  in  hoofdzaak  betrekking  op  het 
identificeren  van  covered  bonds  van  hoge  kwaliteit 
die  in  aanmerking  komen  voor  een  gunstige  risico-
weging. Deze  verordening  zal  ook op 8  juli  2022  in 
werking treden.

1.6 Rapportering

Om de solvabiliteits‑ en financiële posities van de fi-
nanciële instellingen onder toezicht te kunnen moni-
toren, vragen de toezichthouders (de Bank, de ECB, 
de  gemeenschappelijke 
afwikkelingsraad  (Single 
Resolution  Board  –  SRB) 
en de EBA) op periodieke 
basis  informatie  op  bij  de 
instellingen.  Dit  gebeurt 
op basis van verschillende 
rapportagevereisten  die  op  Europees  niveau  (door 
de EBA, de ECB en de SRB) en op nationaal niveau 
(door  de  Bank)  worden  opgesteld.  Hierbij  wordt 
steeds rekening gehouden met de evenredigheid van 
de rapportering en de algemene rapportagelast van 
de instellingen.

1  Wet van 26 november 2021 tot wijziging van de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op 
kredietinstellingen en beursvennootschappen met het oog op 
de omzetting van Richtlijn (EU) 2019/2162 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende 
de uitgifte van gedekte obligaties en het overheidstoezicht 
op gedekte obligaties, en tot wijziging van de wet van 
11 maart 2018 betreffende het statuut van en het toezicht op 
de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, 
de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot 
de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot 
betalingssystemen.

2  Verordening (EU) 2019/2160 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 575/2013 wat betreft blootstellingen in de vorm van gedekte 
obligaties.

3  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.

De  betrokken  autoriteiten  erkennen  echter  dat  het 
aantal  rapportagevereisten  en  de  complexiteit  ervan 
de laatste jaren sterk is toegenomen, en wensen hier 
iets aan te doen.  In deze context voorzag de CRR  in 
enkele mandaten 4 voor de EBA om na te gaan hoe de 
rapportagelast en de daaraan verbonden kosten voor 
de instellingen verlicht kunnen worden.

Kosten‑batenanalyse

Op grond van het mandaat dat de CRR aan haar ver-
leende,  stelde de EBA een kosten‑batenanalyse op 
waarin onder meer werd nagegaan welke kosten er 
voor de instellingen verbonden zijn aan het voldoen 
aan  de  (Europese)  vereisten  voor  rapportage  aan 
de  toezichthouders.  Bovendien  werd  beoordeeld 
of  deze  kosten  in  verhouding  staan  tot  de  baten 
voor het prudentieel  toezicht en werden er aanbe-
velingen  opgesteld  over  hoe  de  rapportagekosten 
verlaagd kunnen worden,  in het bijzonder  voor de 
kleinste  instellingen 5.  Het  finale  kosten‑batenrap-
port  werd  op  7  juli  2021  gepubliceerd  en  be-
vat  25  aanbevelingen  om  het  Europese  rappor-

teringskader  evenrediger 
te maken,  de  coördinatie 
tussen  de  diverse  toe-
zichthouders  die  rappor-
tagevereisten  opstellen 
verder  te  bevorderen  en 
de instellingen aan te 

moedigen hun  interne  rapportageprocessen verder 
te  automatiseren 6.  EBA  verwacht  dat  het  gecom-
bineerde  effect  van  deze  aanbevelingen  tot  een 
lastenverlaging  zal  leiden  voor  alle  instellingen,  en 
vooral  voor  de  kleinste.  De  aanbevelingen  uit  het 
rapport zullen in de komende jaren stapsgewijs ten 
uitvoer worden gelegd.

Verslag over de haalbaarheid van de 
ontwikkeling van een geïntegreerd 
rapporteringssysteem

Naast  de  kosten‑batenanalyse werd  EBA  gevraagd 
om  in  samenwerking met de  toezichtsautoriteiten, 
de afwikkelings‑ en depositogarantiestelsels en het 

4  Zie artikel 430, lid 8, punt c) van de Verordening (EU) 
nr. 575/2013 (CRR).

5  Onder ‘kleinste instellingen’ worden de instellingen verstaan 
die voldoen aan de definitie van ‘kleine en niet‑complexe 
instellingen’ van artikel 4, lid 1, punt 145 van de Verordening 
(EU) nr. 575/2013 (CRR).

6  EBA Study of the cost of compliance with supervisory reporting 
requirements report (EBA/REP/2021/15), 7 juni 2021.

De betrokken autoriteiten zijn zich 
bewust van de rapportagelast en 
ondernemen actie om deze in de 

toekomst deels te verlichten
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Europees  Stelsel  van  Centrale  Banken  (ESCB)  een 
haalbaarheidsverslag  op  te  stellen  over  de  ont-
wikkeling  van  een  geïntegreerd  systeem  voor  het 
verzamelen  van  statistische,  prudentiële  en  afwik-
kelingsgegevens.  De  doelstellingen  van  deze  haal-
baarheidsstudie  en  de  verwachte  voordelen  van 
een  dergelijk  geïntegreerd  rapportagekader  zijn 
onder  andere  het  identificeren  van  processen  om 
de  bestaande  en  nieuwe  rapportagevereisten  te 
stroomlijnen,  de  financiële  en  administratieve  las-
ten  verbonden  aan  de  rapportage  te  verlichten 
en de  efficiëntie  van het  hele  rapportageproces  te 
verbeteren.  Het  finale  haalbaarheidsverslag  werd 
op 16 december 2021 gepubliceerd 1  en geeft een 
langetermijnvisie  weer  rond  de  organisatie  van  de 
rapportageprocessen,  en hoe deze  in de  toekomst 
kunnen worden gestroomlijnd en verbeterd, evenals 
over de samenwerking tussen de betrokken autori-
teiten. Het  verslag  identificeert  enkele  stappen die 
op  korte  termijn  haalbaar  zouden  kunnen  zijn  en 
welke onderwerpen nader onderzoek behoeven.

Het  ESCB  werkt  al  enige  tijd  aan  de  integratie  van 
de  diverse  statistische  rapportagevereisten  die  het 
ESCB in het kader van haar mandaat heeft opgesteld 
via  het  ‘Integrated  Reporting  Framework’  (IReF).  Dit 
project van het ESCB kwam in de loop van dit jaar in 
een stroomversnelling door de publieke kosten‑baten-
analyse van de ECB 2. De resultaten van deze publieke 
kosten‑batenanalyse van de ECB zullen richting geven 
aan  dit  project.  De  lessen  die  uit  dit  ESCB‑project 
zullen  worden  getrokken,  kunnen  een  belangrijke 
impuls geven aan de verdere stappen  in het bredere 
haalbaarheidsverslag  van  de  EBA,  die  tot  doel  heeft 
de statistische, maar ook de prudentiële en afwikke-
lingsgegevens te integreren.

De  Bank  heeft  de  bovenstaande  Europese  initiatie-
ven  steeds  actief  ondersteund  en  heeft  daarnaast 
maatregelen  genomen  om,  binnen  de  grenzen  van 
haar  mandaat,  de  rapportagelast  verbonden  aan 
de  nationale  rapporteringen  deels  te  verlichten.  In 
het  kader  van  de  herziening  van  het  zogenaamde 
Schema  A  (Boek  I  van  het  schema  van  periodieke 
rapportering  door  de  kredietinstellingen  over  hun 
financiële  positie),  dat  door  de  Bank wordt  aange-
wend  voor  prudentiële  en  statistische  doeleinden, 

1  EBA’s feasibility study on integrated reporting system provides a 
long‑term vision for increasing efficiencies and reducing reporting 
costs (EBA/REP/2021/38), 16 december 2021.

2 ESCB long‑term strategy for banks’ data reporting, 
november 2020.

werd  getracht  de  rapportagelast  te  verlichten  door 
bepaalde vereisten te schrappen 3.

1.7 EBA‑richtsnoeren en circulaire van de 
Bank over de initiëring en monitoring 
van leningen

De  EBA  heeft  in  juni  2020  nieuwe  richtsnoeren  ge-
publiceerd  inzake  de  initiëring  en  monitoring  van 
leningen (EBA/GL/2020/06). Deze richtsnoeren maken 
deel  uit  van  het  laatste  onderdeel  van  het  Europees 
actieplan van juli 2017 4 om het probleem van de niet‑
renderende blootstellingen 5 (non-performing loans  – 
NPL’s) aan te pakken.

De  nieuwe  richtsnoeren  beogen  de  kredietkwa-
liteit  van  nieuwe  leningen  en  de  monitoring  van 
bestaande  leningen te verbeteren om het ontstaan 
van NPL’s in de toekomst te beperken en aldus de fi-
nanciële stabiliteit en de soliditeit van het Europese 
bankensysteem  te  versterken. Daarnaast weerspie-
gelen  ze  ook  de  toezichtsprioriteiten  en  ontwik-
kelingen  in  het  toezichtsbeleid  op  het  gebied  van 
kredietverlening. Zo houden ze met name rekening 
met  het  toenemende  belang  van  maatschappelijk 
verantwoorde investeringen.

Deze  richtsnoeren  moeten  de  instellingen  helpen  hun 
governancepraktijken,  ‑systemen,  ‑processen  en  ‑me-
chanismen te verbeteren om te garanderen dat hun kre-
dietverlening en hun beheer en monitoring van kredietri-
sico’s aan deugdelijke en prudente normen voldoen 6. De 
instellingen  moeten  voldoen  aan  de  regelgeving,  met 
name  op  het  gebied  van  consumentenbescherming, 
hypothecaire  kredietverlening  en  antiwitwasmaatrege-
len, maar moeten  ook  op  passende wijze  inspelen  op 
nieuwe opkomende risico’s, met name deze die verband 
houden met technologische innovaties, en moeten tege-
lijk maatschappelijk  verantwoorde  investeringen  verder 
bevorderen, met name door meer  rekening  te houden 

3  Zie hiervoor circulaire NBB_2021_001 van de Bank van 
12 januari 2021 en circulaire NBB_2021_11 van de Bank van 
1 juni 2021 betreffende de wijziging van Schema A, Boek I.

4  Zie https://www.consilium.europa.eu/nl/press/
press‑releases/2017/07/11/conclusions‑non‑performing‑loans/

5  Deze richtsnoeren vormen een aanvulling op de EBA‑
richtsnoeren van 31 oktober 2018 inzake het beheer van 
niet‑renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/06, 
omgezet in circulaire NBB_2019_21) en op de EBA‑richtsnoeren 
van 17 december 2018 inzake de openbaarmaking van niet‑
renderende en respijtblootstellingen (EBA/GL/2018/10, omgezet in 
circulaire NBB_2019_11).

6  Zij moeten zich hiervoor met name baseren op de EBA‑
richtsnoeren van 21 maart 2018 inzake interne governance  
(EBA/GL/2017/11).

https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_statistics/co-operation_and_standards/reporting/html/index.en.html
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans
https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2017/07/11/conclusions-non-performing-loans
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met  milieu  (environmental)‑,  sociale  en  governance‑
factoren (‘ESG‑factoren’).

De EBA heeft echter benadrukt dat deze richt snoeren 
op evenredige wijze moeten worden toegepast. Bij de 
kredietverstrekking  kan  aldus  rekening  worden  ge-
houden met de omvang, de aard en de complexiteit 
van de lening, en in het kader van de monitoring van 
leningen met het type, de omvang en het risicoprofiel 
van de kredietnemer.

Deze EBA‑richtsnoeren werden volledig omgezet in cir-
culaire NBB_2021_18. De  richtsnoeren  traden  in wer-
king op 30 juni 2021, maar rekening houdend met de 
aanzienlijke  inspanningen 
die  de  instellingen  tijdens 
de  COVID‑19‑pandemie 
hebben moeten leveren om 
hun  operationele  werking 
aan  te  passen,  heeft  de 
Bank echter beslist hen een 
tolerantiemarge van 6 maanden toe te kennen voor de 
praktische naleving van de circulaire.

Voor nieuwe  leningen moesten de  instellingen uiterlijk 
op 31 december 2021 voldoen aan de circulaire, terwijl 
ze voor bepaalde oude leningen die na de inwerkingtre-
ding van de circulaire zijn heronderhandeld 1 de tijd heb-
ben tot 30 juni 2022. Voor de monitoring van bestaande 
leningen ten slotte, moeten de instellingen zich uiterlijk 
30 juni 2024 hebben aangepast aan de circulaire.

Het  toepassingsgebied  van deze  richtsnoeren  is  zeer 
ruim.  Behoudens  specifieke  vrijstellingen  gelden  ze 
namelijk  voor  alle  kredietrisico’s  waaraan  de  instel-
lingen zijn blootgesteld, zowel op geconsolideerde als 
op niet‑geconsolideerde basis, gedurende de volledige 
levenscyclus van de betrokken kredieten. Tot slot zijn 
sommige onderdelen van deze  richtsnoeren ook van 
toepassing  op  niet‑bancaire  kredietverleners  die  on-
der de bevoegdheid van de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten (Financial Services and Markets 
Authority  –  FSMA)  en  de  Federale  Overheidsdienst 
(FOD) Economie vallen.

Voor  de  instellingen  die  onder  het  toezicht  van  de 
Bank  vallen, omvatten deze  richtsnoeren alzo gover-
nanceaspecten met betrekking tot de initiëring en de 

1  Indien de heronderhandeling bij een specifieke beslissing 
is goedgekeurd en de tenuitvoerlegging ervan een nieuwe 
leningsovereenkomst of een addendum bij de bestaande 
overeenkomst vereist.

monitoring van leningen, zoals vastgelegd in circulaire 
NBB_2018_28 2, de procedures voor de  initiëring van 
leningen, de prijsstelling en het monitoring kader voor 
leningen. Ze bestrijken ook de waardering en de her-
waardering van roerende en onroerende goederen.

In  de  richtsnoeren  wordt  aldus  gespecificeerd  dat 
de  instellingen  er  bij  de  initiëring  van  een  lening 
onder meer voor moeten zorgen dat de onroerende 
goederen door  interne of externe taxateurs worden 
gewaardeerd, om te garanderen dat de waarde van 
de zekerheden niet vertekend is. Voor de waardering 
van hypothecaire woningleningen kan gebruik wor-
den  gemaakt  van  geavanceerde  statistische model-

len, indien ze voldoen aan 
de  specifieke  voorwaar-
den  voor  het  gebruik  van 
dergelijke modellen. Gelet 
op  de  mate  van  rijpheid 
van de Belgische woning-
markt  verwacht 3  de  Bank 

overigens  dat  de  banken  in  de  meeste  gevallen 
gebruik zullen maken van deze statistische modellen 
om  de  waarde  van  residentiële  onroerende  goede-
rente bepalen.

Om ervoor te zorgen dat deze vereisten op evenredige 
wijze  worden  toegepast,  vermelden  de  richtsnoeren 
ook  dat  voor  de  waardering  rekening  kan  worden 
gehouden met  de  omvang,  aard  en  complexiteit  van 
het krediet en het onderpand, alsook met het verband 
tussen  het  krediet  en  het  onderpand. De  instellingen 
zullen dus in de eerste plaats een intern beleid moeten 
uitstippelen waarin zij voor elk type onderpand bepalen 
welke waarderingsmethode moet worden gebruikt.

Tot  slot  verwacht  de  Bank  dat  de  instellingen  hun 
praktijken op het gebied van de initiëring en de moni-
toring van leningen en de waardering van zekerheden 
in de  loop der  tijd verbeteren. Zo verwacht zij onder 
meer dat  zij  een holistische  aanpak ontwikkelen om 
het  in  aanmerking  nemen  van  ESG‑factoren  en  de 
daaraan verbonden risico’s verder te integreren in hun 
beleid  inzake  risicoappetijt,  alsook  in hun kredietrisi-
cobeleid, ‑procedures en ‑beheer.

2  Deze circulaire zorgt voor de omzetting van de EBA‑richtsnoeren 
van 26 september 2017 inzake interne governance (EBA/
GL/2017/11).

3  Zoals verduidelijkt wordt in haar persbericht over de vragen en 
antwoorden rond de nieuwe hypotheekregels, alsook in bijlage 5 
(gedetailleerde FAQ’s) van circulaire NBB_2021_18.

De nieuwe regels van de EBA 
inzake de initiëring en monitoring 
van leningen moeten de financiële 
stabiliteit en de soliditeit van het 

Europese bankensysteem versterken
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1.8 Boeking van verrichtingen ter dekking 
van het renterisico volgens het 
Belgisch bankboekhouden

De  boeking  van  verrichtingen  ter  dekking  van  het 
renterisico  in  de  statutaire  (solo)  jaarrekeningen  van 
de kredietinstellingen wordt geregeld  in artikel 36bis 
van het boekhoudbesluit van 1992 1.

Deze bepaling werd gewijzigd bij het koninklijk besluit 
van  29  augustus  2021 2  om  twee  redenen.  Enerzijds 
was het de bedoeling om de boekhoudkundige prak-
tijk die  tot dan  toe door de Bank  (en  voorheen door 
de  vroegere  CBFA) werd  gehanteerd  voor macrodek-
kingsverrichtingen  die  door  de  instellingen  worden 
uitgevoerd in het kader van het algemeen beheer van 
hun  renterisico,  en  die  gebaseerd was  op  individuele 
afwijkingen, in de regelgeving op te nemen. Anderzijds 
bieden de betrokken wijzigingen een oplossing voor di-
verse praktische toepassingsproblemen die in de voor-
bije  jaren aan het  licht  zijn gekomen en die  zich met 
name voordoen  in geval van vrijwillige of onvrijwillige 
beëindiging of ineffectiviteit van dekkingsverrichtingen. 
Voor  dit  punt  in  het  bijzonder  zou  de  gehanteerde 
aanpak ervoor moeten zorgen verstoringen  in de sta-
tutaire  resultatenrekening  te  beperken  in  vergelijking 
tot de behandeling van dezelfde aspecten in de gecon-
solideerde  jaarrekening  die  volgens  de  internationale 
boekhoudnormen  IFRS worden opgesteld  (zonder dat 
de  andere  boekhoudregels  op  de  IFRS  worden  afge-
stemd). Het besluit vereist ook dat de instellingen meer 
informatie over deze verrichtingen moeten verstrekken 
in de toelichting bij hun statutaire jaarrekening.

De  nieuwe  regeling  laat  toe  dat  de  instellingen  voor 
de  boeking  van macrodekkingsverrichtingen  een  spe-
cifieke methode toepassen, 
mits  aan  een  aantal  voor-
waarden  is  voldaan,  met 
name  wat  betreft  de  mo-
nitoring door de instelling 
van haar renterisico en de 
effectiviteit van haar dekkingsverrichtingen. Instellingen 
die gebruik willen maken van deze methode, moeten 
daartoe  voorafgaandelijk  een  aanvraagdossier  indie-
nen  bij  de  Bank,  waarvan  de  modaliteiten  worden 

1  Koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening 
van de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en 
de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve 
belegging.

2  Koninklijk besluit van 29 augustus 2021 tot wijziging van het 
koninklijk besluit van 23 september 1992.

beschreven in een circulaire 3 van de Bank van 5 okto-
ber 2021. Bij dit dossier moet een bijzonder verslag van 
de erkend revisor worden gevoegd. Deze circulaire ver-
schaft ook toelichting over de wijze waarop het nieuwe 
artikel 36bis in de praktijk moet worden toegepast.

In  het  voornoemde  besluit  van  29  augus-
tus  2021  wordt  tevens  gepreciseerd  dat  de  eerder 
door  de  Bank  (en  de  vroegere  CBFA)  toegestane 
afwijkingen  geldig  blijven  tot  31  december  2022. 
Instellingen die de specifieke boekhoudkundige prak-
tijk  voor macrodekkingsverrichtingen na deze datum 
willen  blijven  toepassen,  moeten  hiervoor  dus  een 
toestemming verkrijgen.

2. Verzekeringsondernemingen

2.1 Aspecten die verband houden met het 
beheer van de COVID‑19‑crisis

Dividenduitkeringsbeleid

Gelet  op  de  grote  onzekerheid  als  gevolg  van  de 
COVID‑19‑crisis heeft de Bank vanaf april 2020 haar 
verwachtingen  op  het  gebied  van  dividenduitkerin-
gen, inkopen van eigen aandelen, variabele beloning 
en winstdeelname uiteengezet.

Na  de  publicatie  van  de  ESRB‑aanbeveling  van  15  de-
cember 2020 4, waarin de nationale autoriteiten werden 
opgeroepen de nodige maatregelen te nemen om divi-
denduitkeringen of  inkopen van eigen aandelen alleen 
onder strikte voorwaarden toe te staan, heeft de Bank 
op 26 januari 2021 haar nieuwe beleid ter zake gepubli-
ceerd aan de hand van circulaire NBB_2021_05. De Bank 

drong  er  in  deze  circulaire 
op  aan  dat  alle  Belgische 
verzekerings‑  en  herverze-
keringsondernemingen  en 
‑groepen hun discretionaire 
dividenduitkeringen  en  in-

kopen  van  eigen  aandelen opschortten  tot  ten minste 
30  september  2021,  tenzij  zij  uiterste  voorzichtigheid 

3  Circulaire NBB_2021_20 van 5 oktober 2021 betreffende de 
praktische regels voor de toepassing van 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.

4  Aanbeveling ESRB/2020/15 van het ESRB van 15 december 2020 
tot wijziging van Aanbeveling ESRB/2020/7 betreffende de 
beperking van uitkeringen tijdens de COVID‑19‑pandemie.

De Bank roept de 
verzekeringsondernemingen op 
een behoedzaam dividendbeleid 

te blijven voeren

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation201215_on_restriction_of_distributions_during_the_COVID-19_pandemic~2502cd1d1c.nl.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation201215_on_restriction_of_distributions_during_the_COVID-19_pandemic~2502cd1d1c.nl.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/recommendations/esrb.recommendation201215_on_restriction_of_distributions_during_the_COVID-19_pandemic~2502cd1d1c.nl.pdf
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aan de dag legden bij deze uitkeringen en hun solvabili-
teitspositie en de omvang van de uitkering voldeden aan 
bepaalde voorwaarden. Dit nieuwe beleid, dat een lichte 
versoepeling inhield ten opzichte van 2020 doordat be-
paalde  ondernemingen  opnieuw  uitkeringen  mochten 
verrichten,  berustte  hoofdzakelijk  op  drie  criteria.  Het 
eerste  criterium  was  zonder  onderscheid  van  toepas-
sing op alle ondernemingen en moest de omvang van 
de  uitkeringen  beperken  (ten  opzichte  van  de  twee 
jaar  voorafgaand  aan  de  COVID‑19‑pandemie).  Voor 
de  andere  twee  criteria  werden  de  ondernemingen 
ingedeeld in drie categorieën : ondernemingen met een 
solvabiliteitsratio onder 150 %, ondernemingen met een 
solvabiliteitsratio boven 200 % en ondernemingen met 
een solvabiliteitsratio tussen 150 % en 200 %. De eerste 
categorie  ondernemingen  werd  gevraagd  geen  uitke-
ringen  te  betalen,  de  tweede  mochten  behoedzaam 
uitkeringen verrichten en voor de derde werd een on-
derscheid gemaakt naargelang van de verhouding van 
de  voorgenomen  uitkeringen  tot  het  in  aanmerking 
komend eigen vermogen onder Solvabiliteit II. Beperkte 
uitkeringen  (van minder dan 10 % van het  in aanmer-
king  komend  eigen  vermogen) mochten  zonder meer 
worden uitgevoerd, terwijl voor grotere uitkeringen (bo-
ven deze drempel van 10 %) een goed onderbouwde en 
overtuigende dialoog moest worden aangegaan met de 
Bank over het prudente en duurzame karakter  van de 
uitkering. Op grond van deze circulaire waren de onder 
het toezicht van de Bank staande verzekerings‑ en her-
verzekeringsondernemingen  en  ‑groepen ook  verplicht 
haar voorafgaandelijk in kennis stellen van hun voorne-
mens inzake dividenden.

Op  23  september  2021  heeft  het  ESRB  beslo-
ten  om  zijn  aanbeveling  voor  de  beperking  van 
winstuitkeringen  te  laten  vervallen  op  30  septem-
ber  2021.  Overeenkomstig  dit  besluit  heeft  de 
Bank beslist om circulaire NBB_2021_05 van 26 ja-
nuari  2021  op  diezelfde  datum  te  laten  verlopen. 
Vanaf  1  oktober  2021  beoordeelt  de  Bank  het 
behoedzame karakter  van het uitkeringsbeleid  van 
de ondernemingen derhalve terug volgens het nor-
male  toezichtsproces.  Tegelijkertijd  heeft  zij  echter 
de ondernemingen onder haar toezicht opgeroepen 
behoedzaam te blijven  in hun besluiten op het ge-
bied  van  dividenden,  inkopen  van  eigen  aandelen 
en variabele beloning.

Opschorting van de COVID‑19‑rapportering

Teneinde  een  snelle  evaluatie  te  kunnen maken  van 
de  impact  van de COVID‑19‑pandemie  op  zowel  de 
individuele  verzekeringsondernemingen als  de  sector 
in  zijn  geheel,  had  de  Bank  op  31 maart  2020  een 
nieuwe  rapportering  ingevoerd  om  op  regelmatige 
basis actuele sleutelgegevens te verzamelen. Gelet op 
de  stabilisatie  van de  situatie op de financiële mark-
ten,  werd  deze  rapportering  na  31  maart  2021  tot 
nader  order  opgeschort.  Een  analyse  van  de  impact 
van COVID‑19 op  de  verzekeringssector, met  ramin-
gen tot en met 31 maart 2021 op basis van deze rap-
portering, is beschikbaar op de website van de Bank 1.

1  Zie https://www.nbb.be/doc/cp/eng/2020/nbb_covid19reporting.pdf.

https://www.nbb.be/doc/cp/eng/2020/nbb_covid19reporting.pdf
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Ondersteuningsmechanisme 
kredietverzekering

In  het  kader  van  de  binnenlandse,  maar  zeker  ook 
internationale handel, wordt voor de levering van be-
paalde goederen typisch een kredietverzekering afge-
sloten. Deze verzekering biedt bescherming tegen het 
insolventie‑  of  kredietrisico  van  de  tegenpartij  vanaf 
het ogenblik dat het goed is geleverd maar de factuur 
nog  niet  is  betaald.  De  kredietverzekering  bevordert 
het  vertrouwen  in  de  handel  en  stimuleert  op  die 
manier  de  economische  groei.  In  crisistijden  kunnen 
de  risico’s  voor  de  kredietverzekeraars  echter  hoog 
oplopen, waardoor ze geneigd zullen zijn de krediet-
lijnen te  reduceren om hun risico’s onder controle  te 
houden. Zo kunnen zij de dekking tegen onbetaalde 
facturen onmiddellijk  beperken of  stopzetten. Het  is 
duidelijk dat dit in een reeds uitdagende economische 
situatie tot economische fricties kan leiden en tot da-
lende handelsvolumes.

Om tijdens de COVID‑19‑crisis een dergelijke reductie 
van kredietlijnen te vermijden, heeft de overheid met 
de hulp van de Bank een herverzekeringsmechanisme 
uitgewerkt  om  het  behoud  van  de  kredietlijnen  te 
garanderen,  en  zo  de  kredietverzekeringssector  te 
ondersteunen.  Dit  ondersteuningsmechanisme  was 
actief van april 2020 tot  juni 2021. Het was zodanig 
gestructureerd  dat  het  eerste  verlies  voor  een  groot 
deel door de sector werd gedragen, en dat de sector 
de nodige incentives behield om de schade correct te 
blijven  beheren.  Zo  moest  de  schade  nooit  volledig 
door de Belgische Staat worden gedragen.

Eind  2019  bedroeg  het  totaal  van  de  door  de 
kredietverzekeringssector  verleende  kredietlijnen 
€  39,8  miljard.  Bij  de  aanvang  van  de  COVID‑19‑
crisis  in  maart  2020  was  dit  bedrag  gedaald  tot 
€  30,9  miljard.  In  april,  toen  het  mechanisme  van 
kracht  was,  klom  dit  bedrag  weer  tot  €  39,4  mil-
jard.  Dankzij  dit  ondersteuningsmechanisme  kon 
de  binnenlandse  en  buitenlandse  handel  tijdens  de 
COVID‑19‑crisis op peil worden gehouden.

2.2 Overstromingen van juli 2021

De overstromingen die zich van 14 tot en met 16  juli 
hebben  voorgedaan,  veroorzaakten  grote  schade 
aan  onder  meer  gebouwen  en  bedrijven  en  hadden 
een materiële  impact  op  het  leven  van  veel mensen. 
Hoewel niet alle schade verzekerd was, wordt een be-
langrijk deel van de verzekerde schades vergoed door 

de  verzekerings‑  en  herverzekeringssector,  voorname-
lijk  via  de  dekking  die  deel  uitmaakt  van  de  brand-
verzekering  voor  zogeheten  eenvoudige  risico’s.  Dit 
zijn onder meer gezins woningen, landbouw gebouwen, 
enz.,  zoals  omschreven  in  de wetgeving 1.  Voor  deze 
risico’s moet de brandverzekering verplicht een dekking 
tegen overstroming omvatten. Deze verplichting werd 
door de wetgever opgelegd om de verzekeringnemer 
te  beschermen  tegen  natuurrampen.  Om  daarnaast 
ook  de  financiële  stabiliteit  van  de  verzekeringssector 
te garanderen, bijvoorbeeld wanneer er uitzonderlijke 
natuurrampen plaatsvinden, heeft de wetgever  in het 
verleden specifieke mechanismes uitgewerkt, zoals o.a. 
een beperking van de interventie limiet per verzekeraar 
en  per  catastrofe,  waarboven  de  regionale  rampen-
fondsen worden aangesproken. De overige risico’s die 
in  het  kader  van  de  brandverzekering worden  verze-
kerd of andere verzekeringen zoals de autoverzekering 
omvatten  geen  verplichte  dekking  tegen  natuurram-
pen, maar er kan met elke verzekeringnemer afzonder-
lijk over onderhandeld worden.

Om de verzekerden zo snel mogelijk te vergoeden en 
om een gepaste balans te vinden tussen de financie-
ringskost voor de Gewesten en de financiële stabiliteit 
van de verzekeringssector, zijn er, gezien de materiële 
impact  van  de  overstromingen  van  juli  2021,  speci-
fieke protocollen uitgewerkt  tussen de Gewesten en 
de verzekeringssector. Hierin wordt enerzijds voorzien 

1  Artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot 
uitvoering van de wet op de landverzekeringsovereenkomst.
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dat de wettelijke  interventie limieten  van de  verzeke-
raars eenmalig verdubbeld zouden worden en ander-
zijds  dat  de  verzekeraars  het  excedent  boven  deze 
verhoogde interventielimiet zouden prefinancieren via 
een  lening.  Het Waalse  Gewest  zou  deze  bedragen 
vanaf  2024  moeten  terugbetalen  aan  de  verzeke-
ringssector.  De  totale  overstromingsschade  wordt 
vandaag op € 2,1 miljard geschat. Deze  schattingen 
kunnen echter nog worden bijgesteld naargelang van 
het verloop van de schadedossiers.

Parallel aan de onderhandelingen over de protocollen 
zijn er ook besprekingen gestart om te bekijken hoe 
de  natuurrampenwetgeving  aangepast  kan worden 
om  rekening  te  houden met  de  lessen  die  kunnen 
worden  getrokken  uit  de  recente  overstromingen. 
Het  doel  hiervan  is  om  een  robuuster  wetgevend 
kader uit  te werken dat meer  rechtszekerheid biedt 
in  geval  van uitzonderlijke natuurrampen. De  focus 
zal  onder  meer  liggen  op  de  kalibratie  van  de  in-
terventielimiet  voor  de  verzekeraars  en  het  verloop 
ervan in de toekomst. Aangezien uit studies blijkt dat 
klimaatverandering kan zorgen voor  frequentere en 
zwaardere natuurrampen, zouden deze ontwikkelin-
gen gevolgen kunnen hebben voor verzekeraars en 
herverzekeraars, die worden beïnvloed door de mate 
van overheidsingrijpen. Het  evenwicht  tussen de fi-
nancieringskost  voor  de Gewesten  en  de  financiële 
stabiliteit van de verzekeringssector (verzekeraars en 
herverzekeraars  indien van toepassing) moet op die 
manier  blijvend  gegarandeerd  worden.  De  gepaste 
kalibratie  van  de  interventielimiet  moet  eveneens 
verzekeren dat een eventuele stijging van de premie 
voor  de  verzekeringsnemers  draaglijk  blijft.  Ook  de 
financiering van de  rampenfondsen zal een belang-
rijk  element  zijn  in  deze  besprekingen.  Er  dient 
immers  te  worden  verzekerd  dat  de  nodige  fond-
sen  beschikbaar  zijn wanneer  er  zich  opnieuw  een 
natuur ramp zou voordoen.

2.3 Ontwikkelingen in het 
regelgevingskader

Herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn

Solvabiliteit  II,  het  prudentieel  toezichtskader  voor 
verzekerings‑  en  herverzekeringsondernemingen  in 
Europa, is van kracht sinds 1 januari 2016. Het omvat 
een  breed  spectrum  aan  kwantitatieve  en  kwalita-
tieve  vereisten  met  betrekking  tot  de  toegang  tot 
en  de  uitoefening  van  het  verzekerings‑  en  het  her-
verzekeringsbedrijf.  Het  Solvabiliteit  II‑kader  voorziet 

eveneens  in  herzieningsmechanismen  om  de  regel-
geving  te  kunnen  bijsturen  op  basis  van  de  opge-
dane  ervaring.  Zo  vond  het mandaat  van  EIOPA om 
tegen  eind  2020  technisch  advies  te  verlenen  aan 
de  Europese  Commissie  over  de  herziening  van  de 
langetermijngarantiemaatregelen  en  de  maatregelen 
met  betrekking  tot  het  aandelenrisico,  rechtstreeks 
zijn  oorsprong  in  de  richtlijn  zelf.  Via  een  formeel 
verzoek  om  technisch  advies  werd  dit  mandaat  op 
11  februari  2019  uitgebreid  met  een  waaier  aan 
bijkomende elementen, die het grootste deel van de 
richtlijn uitmaken.

Het  advies  van  EIOPA  werd  op  17  december  2020 
naar  de  Europese  Commissie  gestuurd  en  gepubli-
ceerd.  Het  omvat  concrete  voorstellen  tot  wijziging 
van het reglementair kader evenals de resultaten van 
een holistische effectbeoordeling, die op Europees en 
nationaal  niveau  werd  uitgevoerd.  Daarnaast  publi-
ceerde  EIOPA  een  gedetailleerde  feedbackverklaring 
over  een  grootschalige  raadpleging  van  de  markt‑
deelnemers over de voorstellen tot herziening, alsook 
een motivatie  van de finale  voorstellen op basis  van 
een kosten‑batenanalyse van de verschillende techni-
sche opties die overwogen werden.

Naar  aanleiding  van  EIOPA’s  uitgebreide  analyses 
formuleerde  de  Europese  Commissie  op  22  sep-
tember  2021  een  pakket  wetgevingsvoorstellen  tot 
herziening  van  de  Solvabiliteit  II‑richtlijn.  Deze  zijn 
voornamelijk,  doch  niet  volledig,  gebaseerd  op  het 
advies van EIOPA. Ze hebben tot doel de belangrijkste 
kwantitatieve,  kwalitatieve  en  rapporteringsvereisten 
uit  het  raamwerk  te  verbeteren  en  hebben  ook  de 
ambitie  om  de  politieke  prioriteiten  van  de  EU  te 
ondersteunen,  zoals  de  financiering  van  het  econo-
misch herstel na COVID‑19, het vervolledigen van de 
kapitaalmarktenunie en het kanaliseren van de nodige 
fondsen in het kader van de EU green deal.

De  aangenomen  voorstellen  voorzien  in  eerste  in-
stantie  in wijzigingen aan de Solvabiliteit  II‑richtlijn. 
Daarnaast werd ook een  voorstel  voor  een nieuwe 
richtlijn  betreffende  het  herstel  en  de  afwikkeling 
van  verzekerings‑  en  herverzekeringsondernemin-
gen gepubliceerd. Op merkelijk  is dat de voorstellen 
met betrekking tot de gedelegeerde verordening die 
de  richtlijn aanvult,  niet  tezelfdertijd werden gepu-
bliceerd.  Wel  werd  via  een  officiële  communicatie 
van de Europese Commissie bekendgemaakt welke 
de  voornaamste  aanpassingen  zijn  die  verwacht 
mogen worden.
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Enkele  van  de  belangrijkste  voorstellen  die  overge‑
nomen  werden  uit  het  advies  van  EIOPA  zijn  het 
toegankelijker maken  van het  evenredigheidsbegin-
sel  voor  ondernemingen met  een  laag  risico  en  de 
introductie,  via  het  voorstel  voor  een  nieuwe  richt-
lijn,  van  een  raamwerk  voor  herstel  en  afwikkeling 
van verzekerings ondernemingen (zie paragraaf E.1). 
De  voornaamste  kwantitatieve wijzigingen die wor-
den voorgesteld, zijn de aanpassing van de extrapo-
latietechniek van de risicovrije rentecurve, waardoor 
gedeeltelijk  rekening  zou 
worden  gehouden  met 
langetermijnmarktgege-
vens, de verfijning van de 
volatiliteitsaanpassing,  die 
beter  toelaat  om  in  de  kalibratie  van  deze  volatili-
teitsaanpassing  rekening  te houden met het activa‑
passivabeheer van ondernemingen, en het schokken 
van negatieve  rentes  in het kader  van het kapitaal-
vereiste voor renterisico.

Het  voorstel  van de  Europese Commissie wijkt  in  be-
langrijke mate af van het advies van EIOPA, met name 
op de volgende punten : het niet in aanmerking nemen 
van het verval‑ en mortaliteitsrisico van ondernemingen 
in  de  berekening  van  hun  volatiliteitsaanpassing,  het 
niet  schokken  van  het  geëxtrapoleerde  deel  van  de 
rentecurve  in  het  kader  van  het  kapitaalvereiste  voor 
renterisico, het verminderen van het kapitaalkostenper-
centage van de risicomarge, het invoeren van een over-
gangsmaatregel  voor  de  nieuwe  risicovrije  rentecurve 
en  het  niet  invoeren  van  bepaalde  macroprudentiële 
instrumenten voor systeemrisico’s.

Het  voorgestelde  herzieningspakket  van  de 
Europese Commissie zal verder geanalyseerd en be-
sproken  worden  binnen  de  werkgroepen  van  de 
Europese  Commissie,  het  Europees  Parlement  en 
de  Europese  Raad.  Deze  besprekingen  zullen  in 
de  loop  van  2022  worden  voortgezet,  ter  voor-
bereiding  op  de  komende  interinstitutionele  on-
derhandelingen  die  in  de  nabije  toekomst  tot 
een  nieuw  finaal  akkoord  moeten  leiden  over  het 
Solvabiliteit II‑toezichtskader.

Wijziging van de Toezichtswet 
Verzekeringen

De Toezichtswet Verzekeringen werd op twee punten 
gewijzigd  bij  de wet  van  27  juni  2021  houdende  di-
verse financiële bepalingen. Enerzijds moesten verschil-
lende  aanpassingen  worden  aangebracht  als  gevolg 

van de inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek van 
vennootschappen  en  verenigingen.  Anderzijds  moest 
Richtlijn 2019/2177 1worden omgezet in Belgisch recht.

I.  Wijzigingen als gevolg van het nieuwe 
Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen

De wijzigingen in de Toezichtswet Verzekeringen met 
betrekking  tot  het  nieuwe  Wetboek  van  vennoot-

schappen  en  verenigingen 
bestonden  in  de  eerste 
plaats  uit  formele  aanpas-
singen van de vele ver-
wijzingen  naar  het  oude 

Wetboek van vennootschappen. Gelet op de pruden-
tiële doelstellingen van de Toezichtswet Verzekeringen 
werden  voorts  een  aantal  inhoudelijke  wijzigingen 
aangebracht  op  basis  van  de  bepalingen  van  het 
nieuwe wetboek.

Zo  mogen  verzekeringsondernemingen,  rekening 
houdend  met  hun  eigenvermogensverplichtingen, 
voortaan  uitsluitend  de  rechtsvorm  aannemen  van 
coöperatieve  vennootschappen,  naamloze  vennoot-
schappen,  Europese  vennootschappen,  Europese 
coöperatieve  vennootschappen  en  onderlinge 
verzekerings verenigingen.  In  dezelfde  geest  werden 
de mogelijkheden  beperkt  voor  aandeelhouders  van 
een  coöperatieve  vennootschap  om  bij  ontslag  hun 
aandeel in het kapitaal terugbetaald te krijgen.

Wat betreft het governancemodel werd de specifieke 
duale  structuur  van  de  verzekeringsondernemingen 
gehandhaafd. Dit betekent dat zij nog steeds verplicht 
zijn  een wettelijk  bestuursorgaan  (raad  van  bestuur) 
te hebben dat belast  is met strategie en toezicht, en 
een  directiecomité  dat  verantwoordelijk  is  voor  de 
concrete leiding over de activiteiten. Dit directiecomité 
telt  ten minste  drie  leden, waarvan  twee  ook  in  de 
raad van bestuur zetelen.

Tot  slot werd van deze gelegenheid gebruikgemaakt 
om  de  vereiste  aanwezigheid  van  de  verantwoorde-
lijke voor de  risicobeheerfunctie  (chief risk officer)  in 

1  Richtlijn 2019/2177 van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2019 tot wijziging van Richtlijn 2009/138/EG 
betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings‑ 
en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II), Richtlijn 2014/65/
EU betreffende markten voor financiële instrumenten, en van 
Richtlijn (EU) 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik 
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of 
terrorismefinanciering.

De Europese Commissie formuleerde 
wetgevingsvoorstellen tot herziening 

van de Solvency II‑richtlijn
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het directiecomité te schrappen. Dit vereiste was be-
kritiseerd in een peer review van EIOPA vanwege de ri-
sico’s op belangenconflicten, met name doordat deze 
persoon  zou  deelnemen  aan  het  per  definitie  col-
legiale besluitvormingsproces van het directiecomité.

II.  Wijzigingen als gevolg van de omzetting van 
Richtlijn 2019/2177

De  omzetting  van  Richtlijn  2019/2177  bestaat  uit 
vier  pijlers.  De  eerste  heeft  betrekking  op  de  vo-
latiliteitsaanpassing  (volatility adjustment),  een  me-
chanisme  dat  bedoeld  is  om  procyclisch  beleggings‑
gedrag te vermijden. Artikel 131 van de Toezichtswet 
Verzekeringen werd  gewijzigd  zodat  de  spread  voor 
het betrokken  land vaker kan worden geactiveerd  in 
de  volatiliteitsaanpassing.  De  tweede  wijziging  ver-
plicht de prudentiële toezichthouders EIOPA in kennis 
te stellen van elke aanvraag die zij ontvangen om een 
intern  model  voor  de  berekening  van  eigenvermo-
gensvereisten goed te keuren.

Aan  de  hand  van  een  derde  reeks  wijzigingen  wer-
den  ook  nieuwe  rapporteringsvereisten  ingesteld, 
ditmaal op het gebied van grensoverschrijdende acti-
viteiten.  Deze  nieuwe  ver-
eisten  moeten  een  betere 
wederzijdse  kennisgeving 
bevorderen  tussen  de  au-
toriteiten van de lidstaat 
van  herkomst  en  de  lid-
staat van ontvangst over de activiteiten die onderne-
mingen buiten hun lidstaat van herkomst uitoefenen, 
met  name  ten  behoeve  van  de  bescherming  van  de 
verzekeringnemers. Er wordt ook voorzien in de mo-
gelijkheid  voor  EIOPA  om  samenwerkingsplatformen 
op  te  richten  teneinde de uitwisseling  van gegevens 
in dezelfde omstandigheden te verbeteren.

De  vierde  wijziging  tot  slot  betreft  een  aanpassing 
van  de  goedkeuringsprocedure  voor  gecentrali-
seerd  risicobeheer  in  groepen  van  verzekerings‑  en 
herverzekeringsondernemingen.

3. Sectoroverschrijdende aspecten

De  Bank  is  als  prudentieel  toezichthouder  bevoegd 
voor  een  aantal  domeinen  die  meerdere  sectoren 
betreffen  en  bijgevolg  niet werden  behandeld  in  de 
vorige delen van dit Verslag. De aspecten die in deze 
paragraaf  aan  bod  komen,  hebben  betrekking  op 

de  initiatieven  van  de  Bank  inzake  de  voorkoming 
van  het  witwassen  van  geld  en  de  financiering  van 
terrorisme alsook op de ontwikkelingen  in het regle-
mentair en prudentieel beleid met betrekking  tot de 
risico’s verbonden aan de klimaatverandering.

3.1 Voorkoming van witwassen van geld 
en financiering van terrorisme

Europese Unie

Het Europees wettelijk en regelgevingskader

In aansluiting op haar actieplan van mei 2020 om de 
strijd tegen het witwassen van geld en de financiering 
van  terrorisme  (‘SWG/FT’)  in  Europa  op  te  voeren, 
heeft  de  Europese  Commissie  op  20  juli  2021  een 
reeks  ambitieuze  wetgevende  voorstellen  gepubli-
ceerd 1. Deze reeks voorstellen omvat vier aparte maar 
nauw verwante teksten.

Een  eerste  voorstel  voor  een  Europese  verordening 
heeft betrekking op de  voorkoming  van het gebruik 
van  het  financiële  stelsel  voor  het  witwassen  van 
geld of de financiering van terrorisme (‘WG/FT’). Met 

het  oog  op  een  volledige 
harmonisatie van de SWG/
FT‑regels  op  Europees  ni-
veau  worden  in  dit  voor-
stel  de  verplichtingen  van 
de onderworpen entiteiten 

op  het  gebied  van  met  name  interne  organisatie, 
waakzaamheid  en melding  van  verdachte  verrichtin-
gen vastgelegd. Vanaf de  inwerkingtreding van deze 
verordening zullen die verplichtingen  in alle  lidstaten 
de huidige verplichtingen zoals bepaald in hun natio-
nale wetgeving ter zake vervangen. In België gaat het 
hier met  name  om  de 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.

Een tweede voorstel voor een Europese verordening be-
treft de oprichting van een Europese SWG/FT‑autoriteit. 
Deze  nieuwe  Europese  autoriteit  zal  enerzijds  onder-
steuning  bieden  aan  de  nationale  financiële  inlichtin-
geneenheden (‘FIE’s’) van de lid staten, om hun doeltref-
fendheid en samenwerking te verbeteren. Anderzijds zal 
zij  het  knooppunt  worden  van  een  Europees  systeem 

1  Zie https://ec.europa.eu/info/publications/210720‑anti‑money‑
laundering‑countering‑financing‑terrorism_en.

De Europese Commissie heeft 
in 2021 wetgevende voorstellen 
gepubliceerd om de strijd tegen 

witwassen in Europa op te voeren

https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
https://ec.europa.eu/info/publications/210720-anti-money-laundering-countering-financing-terrorism_en
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voor  SWG/FT‑toezicht  op  alle  onderworpen  entiteiten, 
waarbij ook de nationale toezicht houders zullen worden 
betrokken. In deze tweede rol zal zij met name techni-
sche  reguleringsnormen  en  richtsnoeren  opstellen  om 
de  Europese wetgevende  teksten  aan  te  vullen  en  de 
effectieve  tenuit voerlegging  ervan  mogelijk  te  maken. 
In  dit  verband  zullen  de  SWG/FT‑bevoegdheden  die 
momenteel  worden  uitgeoefend  door  de  EBA,  wor-
den overgedragen aan deze nieuwe Europese autoriteit. 
Deze  autoriteit  zal  ook  verantwoordelijk  zijn  voor  het 
rechtstreeks toezicht op de daadwerkelijke naleving van 
de SWG/FT‑verplichtingen door bepaalde onderworpen 
entiteiten waarvoor de doeltreffendheid van dit toezicht 
beter kan worden gewaarborgd als het op Europees ni-
veau wordt uitgevoerd. Zij zal hiervoor een beroep doen 
op de medewerking van de nationale toezichthouders. 
De  autoriteit  zal  echter  ook  zorgen  voor  convergentie 
van de toezichtspraktijken van de nationale autoriteiten 
ten aanzien van de onderworpen entiteiten die niet wor-
den  geselecteerd  om  onder  haar  rechtstreeks  toezicht 
te  staan.  Hiertoe  zal  zij  de  toezichts werkzaamheden 
van deze autoriteiten monitoren.  In een eerste fase zal 
deze  Europese  autoriteit  zich  hoofdzakelijk  richten  op 
het  toezicht  op  de  onderworpen  entiteiten  binnen  de 
financiële sector, maar op de langere termijn wordt ver-
wacht dat zij haar bevoegdheden ook zal uitbreiden met 
betrekking  tot  de  niet‑financiële  onderworpen  entitei-
ten, bijvoorbeeld de revisoren, accountants, notarissen, 
advocaten, bedrijven uit de  vastgoedsector, handelaars 
in goederen van grote waarde (met name diamanthan-
delaars), kunsthandelaars, kansspel bedrijven, enz.

Een derde voorstel van een Europese verordening strekt 
tot herziening van de Europese verordening betreffende 
geldovermakingen 1, voornamelijk om het toepassings‑
gebied  ervan  uit  te  breiden  tot  overmakingen  van 
cryptoactiva door aanbieders van cryptoactivadiensten.

Een vierde voorstel ten slotte bestaat in een nieuwe anti-
witwasrichtlijn. Rekening houdend met het voorgaande 
zal  deze  de  huidige  richtlijn  over  dit  onderwerp 2 ver-
vangen. In deze nieuwe richtlijn zullen de mechanismen 
worden vastgelegd die de lidstaten op nationaal niveau 

1  Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen 
te voegen informatie en tot intrekking van Verordening (EG) 
nr. 1781/2006.

2  Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik 
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of 
terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot 
intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie.

moeten  invoeren of handhaven om WG/FT  te  voorko-
men, en met name de regels voor het bepalen van de 
taken, de bevoegdheden en de werkwijze van hun FIE’s 
en hun nationale SWG/FT‑toezichthouders.

Deze voorstellen worden sinds hun publicatie onder-
zocht binnen de Europese Raad. De oprichting van de 
Europese SWG/FT‑autoriteit  is gepland voor 2023. Zij 
zou haar activiteiten beginnen op 1 november 2024 
en zich in een eerste stadium vooral toespitsen op de 
uitwerking  van  de  technische  regulerings normen  en 
richtsnoeren die nodig  zijn om het nieuwe Europese 
wettelijke  kader  volledig  ten uitvoer  te  leggen. Haar 
rechtstreekse toezichtsbevoegdheden zal ze naar ver-
wachting in 2026 aanvatten.

Werkzaamheden van de EBA

Het  permanente  comité  van  de  EBA  dat  de  on-
der  haar  bevoegdheden  vallende  SWG/FT‑kwesties 
behandelt  (het  ‘AML  Standing  Committee’),  heeft 
in 2021 verder gewerkt, tijdens zeven vergaderingen 
die  werden  voorgezeten  door  een  vertegenwoordi-
ger  van de Bank,  aan de aanneming  van een groot 
aantal documenten die vereist zijn voor de voltooiing 
van  het  Europees  wettelijk  en  regelgevend  SWG/
FT‑kader,  of  om  te  voldoen  aan  de  verzoeken  van 
de  Europese  Commissie,  de  Europese  Raad  of  het 
Europees  Parlement.  In  sommige  gevallen  heeft  de 
EBA op eigen initiatief dergelijke documenten opge-
steld wanneer zij dit nodig achtte om de convergen-
tie  van de  toepassing  van de  regels  en het  toezicht 
inzake  SWG/FT  te  bevorderen.  De meeste  van  deze 
documenten  houden  specifiek  verband  met  SWG/
FT,  maar  andere,  die  werden  uitgewerkt  in  overleg 
met  de  andere  permanente  Comités  van  de  EBA, 
zijn  bedoeld  om  de  samenwerking  tussen  de  na-
tionale  SWG/FT‑toezichthouders  en  de  prudentiële 
toezichthouders, waaronder de ECB in het kader van 
het  SSM,  te  regelen,  te  verduidelijken  en  te  verge-
makkelijken.  De  belangrijkste  documenten  worden 
hieronder toegelicht.

Zo heeft de EBA op 1 maart 2021 een actualisering 
gepubliceerd  van  haar  richtsnoeren  met  betrekking 
tot  de  risicofactoren waarmee  de  kredietinstellingen 
en de financiële instellingen rekening moeten houden 
in  het  kader  van  hun  risicogebaseerde  benadering 3 

3  Zie https://www.eba.europa.eu/regulation‑and‑
policy/anti‑money‑laundering‑and‑e‑money/
revised‑guidelines‑on‑ml‑tf‑risk‑factors.

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-e-money/revised-guidelines-on-ml-tf-risk-factors
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alsook, op 3 maart 2021, een actualisering van haar 
advies  over  de WG/FT‑risico’s waarmee  de  financiële 
sector van de Europese Unie wordt geconfronteerd 1. 
In dezelfde geest heeft de EBA ook een geactualiseer-
de en meer gedetailleerde versie van haar richtsnoeren 
betreffende het risicogebaseerd toezicht goedgekeurd 
en op 16 december 2021 gepubliceerd 2.

Daarnaast heeft de EBA  in november 2021 een ont-
werp van technische reguleringsnormen goedgekeurd 
voor  de  oprichting  van  een  centrale  EBA‑databank 
waarin  gegevens  worden  verzameld  over  de  aan-
zienlijke  tekortkomingen  die  nationale  autoriteiten 
vaststellen  in de SWG/FT‑mechanismen van de finan-
ciële  instellingen,  teneinde de  informatie‑uitwisseling 
tussen  deze  autoriteiten  onderling  en  met  andere 
bevoegde autoriteiten, in het bijzonder de prudentiële 
toezichthouders,  waar  nodig  te  vergemakkelijken 3. 
Dit  ontwerp  is  ter  goedkeuring  voorgelegd  aan  de 
Europese Commissie en de technische reguleringsnor-
men  zullen  in  werking  treden  na  de  bekendmaking 
ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

1  Zie https://www.eba.europa.eu/eba‑highlights‑key‑money‑
laundering‑and‑terrorist‑financing‑risks‑across‑eu.

2  Zie https://www.eba.europa.eu/regulation‑and‑policy/anti‑
money‑laundering‑and‑countering‑financing‑terrorism/
guidelines‑risk‑based‑supervision‑revised.

3  Zie https://www.eba.europa.eu/regulation‑and‑policy/anti‑
money‑laundering‑and‑countering‑financing‑terrorism/
regulatory‑technical‑standards‑central‑database‑amlcft‑eu.

Zij heeft ook een advies over de‑risking, dat gebaseerd 
was op een gedetailleerd rapport, goedgekeurd en op 
5 januari 2022 gepubliceerd 4.

Verder  heeft  de  EBA  richtsnoeren  ontwikkeld 
over de samenwerking  tussen de prudentiële  toe-
zichthouders,  de  SWG/FT‑toezichthouders  en  de 
financiële  inlichtingeneenheden,  overeenkomstig 
artikel  117,  lid  6  van  de  CRD.  Deze  richtsnoe-
ren  werden  goedgekeurd  en  gepubliceerd  op 
16 december 2021 5.

Tot slot heeft de EBA haar evaluatie van de doeltref-
fendheid  van  het  SWG/FT‑toezicht  van  elke  natio-
nale  autoriteit  (‘peer  review’),  die  zij  had  aangevat 
naar  aanleiding  van  de  ernstige  SWG/FT‑incidenten 
waardoor de Europese banksector enkele  jaren gele-
den werd getroffen,  voortgezet  in 2021 ondanks de 
onderbrekingen  en  vertragingen  als  gevolg  van  de 
gezondheidscrisis. In de zomer van 2021 heeft zij met 
name  haar  evaluatie  van  het  toezicht  door  de  Bank 
aangevat (zie hieronder).

4  Zie https://www.eba.europa.eu/eba‑alerts‑detrimental‑impact‑
unwarranted‑de‑risking‑and‑ineffective‑management‑money‑
laundering‑and.

5  Zie https://www.eba.europa.eu/regulation‑and‑policy/anti‑
money‑laundering‑and‑countering‑financing‑terrorism/guidelines‑
cooperation‑and‑information‑exchange‑between‑prudential‑
supervisors‑amlcft‑supervisors.

https://www.eba.europa.eu/eba-highlights-key-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-across-eu
https://www.eba.europa.eu/eba-highlights-key-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-across-eu
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terro
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terro
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terro
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/regulatory-technical-standards-central-database-amlcft-eu
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/regulatory-technical-standards-central-database-amlcft-eu
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/regulatory-technical-standards-central-database-amlcft-eu
https://www.eba.europa.eu/eba-alerts-detrimental-impact-unwarranted-de-risking-and-ineffective-management-money-laundering-and
https://www.eba.europa.eu/eba-alerts-detrimental-impact-unwarranted-de-risking-and-ineffective-management-money-laundering-and
https://www.eba.europa.eu/eba-alerts-detrimental-impact-unwarranted-de-risking-and-ineffective-management-money-laundering-and
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/guidelines-cooperation-and-information-exchange-between-prudential-supervisors-amlcft-supervisors
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/guidelines-cooperation-and-information-exchange-between-prudential-supervisors-amlcft-supervisors
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/guidelines-cooperation-and-information-exchange-between-prudential-supervisors-amlcft-supervisors
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/guidelines-cooperation-and-information-exchange-between-prudential-supervisors-amlcft-supervisors
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Activiteiten van de Bank inzake SWG/FT

De Bank was in 2021 nauw betrokken bij de hierbo-
ven vermelde Europese ontwikkelingen op het gebied 
van SWG/FT.

Zo  nam  de  Bank,  binnen  de  Belgische  delegatie  in 
de  Europese  Raad,  actief  en  intensief  deel  aan  de 
debatten over de bovengenoemde wetgevende voor-
stellen  van  de  Europese  Commissie,  alsook  aan  de 
werkzaamheden voor de verdere uitwerking van deze 
wetteksten,  die  cruciaal  zijn  voor  de  toekomst  van 
SWG/FT en het  toezicht erop  in België en  in de hele 
Europese Unie.

De Bank heeft ook actief bijgedragen aan de hierbo-
ven beschreven werkzaamheden van de EBA. Zo heeft 
zij  niet  alleen  het  voorzitterschap  van  het  ‘AML 
Standing  Committee’  op  zich  genomen,  maar  ook 
deelgenomen aan de uitwerking van de talrijke reeds 
aangehaalde  ontwerpen  van  technische  regulerings-
normen, richtsnoeren en adviezen inzake SWG/FT.

De  Bank  werkt  ook  mee  aan  de  ontwikkeling  van 
EBA‑richtsnoeren  over meer  specifieke  aspecten  van 
het SWG/FT‑beleid, zoals het proces voor cliëntaccep-
tatie op afstand door middel van, met name, nieuwe 
technologieën 1,  evenals  de  rol  van  de  voor  SWG/
FT  verantwoordelijke  compliance officer  binnen  de 
financiële instellingen 2.

Er  dient  tevens  gesignaleerd  te worden dat  de  EBA, 
in  het  kader  van  een  ‘peer  review’,  is  gestart  met 
een gedetailleerde evaluatie van de specifieke interne 
organisatie  van  de  Bank  voor  SWG/FT‑toezicht,  haar 
methodes  en  concrete  toezichtsacties  en  de  verkre-
gen  resultaten.  De  eind-
conclusies van deze evalu-
atie  zijn  nog  niet  bekend. 
Hieruit  zal  blijken  welke 
de  sterke  punten  zijn  van 
het door de Bank gevoerde 
toezicht,  maar  ook  welke 
aspecten  voor  verbetering  vatbaar  zijn.  Zodra  deze 
conclusies  ter  kennis  van de Bank worden gebracht, 

1  Zie https://www.eba.europa.eu/regulation‑and‑policy/anti‑
money‑laundering‑and‑countering‑financing‑terrorism/
guidelines‑use‑remote‑customer‑onboarding‑solutions.

2  Zie https://www.eba.europa.eu/regulation‑and‑policy/anti‑
money‑laundering‑and‑countering‑financing‑terrorism/
guidelines‑role‑amlcft‑compliance‑officers.

zal zij een actieplan opstellen om tegemoet te komen 
aan de opmerkingen van de EBA.

Op  Belgisch  niveau  heeft  de  Bank  in  juni  2020  deel-
genomen  aan  de  oprichting  van  een  ‘publiek‑privaat 
platform’  (het  ‘AML  Platform’)  waarin  de  belangheb-
bende partijen van de financiële sector enerzijds en van 
de overheidssector  anderzijds worden  samengebracht. 
De  leden  bestaan  uit  de  beroepsverenigingen  van  de 
financiële  sector,  de Cel  voor  financiële  informatiever-
werking (CFI), de FSMA, de Bank en de FOD Financiën 
–  Thesaurie  –,  die  het  secretariaat  verzorgt.  Dit  AML 
Platform  is  bedoeld  om  de  doeltreffendheid  van  de 
strijd  tegen  het  witwassen  van  geld,  de  financiering 
van terrorisme en van de proliferatie van massavernie-
tigingswapens  (SWG‑FTP)  in  België  te  vergroten  door 
de uitwisselingen en het overleg tussen de deelnemers 
te  bevorderen.  Het  komt  ten minste  elk  kwartaal  bij-
een  en  beslissingen  worden  bij  consensus  genomen. 
Overeenkomstig het door de deelnemers ondertekende 
protocol dient dit platform de uitwisseling van informa-
tie tussen de leden te vergemakkelijken en aan te moe-
digen. Er kan met name feedback worden gedeeld over 
de  toepassing  van  de wettelijke  verplichtingen  inzake 
SWG/FTP, met name voor de opsporing en melding van 
verdachte verrichtingen. Voorts kunnen er, met inacht-
neming van de wettelijke bevoegdheden van de deelne-
mende autoriteiten, richtlijnen worden voorgesteld om 
de werking van de SWG/FT‑mechanismen te verbeteren.

De  Bank  heeft  ook  haar  inspanningen  voortgezet 
om  haar  interne  organisatie  te  optimaliseren.  In  dit 
verband  heeft  zij  met  name  werk  gemaakt  van  de 
verfijning en  formalisering van haar gedragslijnen en 
interne procedures voor de tenuitvoerlegging van een 
doeltreffend  risicogebaseerd  toezicht,  met  het  oog 

op  een  passende  toewij-
zing  van  de  personele  en 
technische middelen.

Wat  betreft  de  richtlijnen 
en  aanbevelingen  die  de 
Bank aan de financiële  in-

stellingen  richt, heeft  zij de op haar SWG/FT‑site ge-
publiceerde informatie steeds bijgewerkt, opdat deze 
website een zo exhaustief en actueel mogelijke bron 
van  informatie blijft  voor de wettelijke en  reglemen-
taire verplichtingen van de financiële instellingen.

De  Bank  zette  ook  haar  besprekingen  voort  met 
de  vertegenwoordigers  van de financiële  sector over 
de  interpretatie  en  concrete  tenuitvoerlegging  van 

De ‘peer review’ van de EBA zal 
inzicht geven in zowel de sterke 

punten als de verbeterpunten van 
het SWG/FT‑toezicht in België 

https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/guidelines-use-remote-customer-onboarding-solutions
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/guidelines-use-remote-customer-onboarding-solutions
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/guidelines-use-remote-customer-onboarding-solutions
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/guidelines-role-amlcft-compliance-officers
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/anti-money-laundering-and-countering-financing-terrorism/guidelines-role-amlcft-compliance-officers
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de wettelijke en  reglementaire  verplichtingen op het 
gebied  van  SWG/FT  in  het  kader  van  vermogensbe-
heeractiviteiten (‘private banking’) en, met name, ten 
aanzien  van  repatriëringen  van geldmiddelen uit  het 
buitenland. Op basis  van  deze  besprekingen,  die  in-
tussen zijn afgerond, heeft de Bank een circulaire over 
dit  onderwerp  verspreid  onder  de  financiële  instel-
lingen en gepubliceerd op haar website. Zij verwacht 
dat de financiële instellingen, rekening houdend met 
de in deze circulaire verschafte verduidelijkingen, een 
interne audit uitvoeren om na te gaan of zij passende 
maatregelen hebben genomen voor de verificatie van 
de herkomst van de geld middelen die zij actueel voor 
rekening van hun cliënten aanhouden, rekening hou-
dend met de regels die van toepassing waren op het 
ogenblik van ontvangst van deze geldmiddelen. Waar 
nodig  dienen  zij  gepaste maatregelen  te  nemen om 
eventuele zwakke punten in dit opzicht te verhelpen.

Daarnaast heeft de Bank getracht om, binnen de per-
ken van haar bevoegdheden, de bezorgdheid over ‘de‑
risking’ te helpen verlichten. Dit fenomeen slaat op de 
generieke beslissing van een financiële instelling om te 
weigeren zakelijke relaties aan te gaan of voort te zet-
ten met categorieën van cliënten waarvan wordt geoor-
deeld dat zij een verhoogd WG/FT‑risico inhouden. Deze 
beslissing wordt genomen zonder dat er een individuele 
beoordeling wordt uitgevoerd van de aan elke betrok-
ken  cliënt  verbonden  risico’s  waarbij  rekening  wordt 
gehouden met de  specifieke kenmerken van de cliën-
ten en met de maatregelen die het niveau van de aan 
de zakelijke  relaties  verbonden  risico’s  zouden kunnen 
verlagen. De Bank merkt op dat, hoewel besluiten om 
een  zakelijke  relatie  niet  aan  te  gaan  of  te  beëindi-
gen in overeenstemming kunnen zijn met de vereisten 
van de antiwitwaswet, de‑risking van hele categorieën 
cliënt en,  zonder  voldoende  rekening  te  houden  met 
de  risicoprofielen  van  individuele  cliënten,  een  teken 
is  van  ondoeltreffend  beheer  van  het  risico  van  wit-
wassen  en  financiering  van  terrorisme  en  aanzienlijke 
gevolgen kan hebben, onder meer door de betrokken 
categorieën personen de  toegang tot bankdiensten  te 
ontzeggen.  Door  deze  cliënten  af  te  wijzen,  ontstaat 
het risico dat de betrokken personen zich tot ongecon-
troleerde alternatieve financiële kanalen wenden, zodat 
deze  beslissingen  van  de‑risking  het  witwassen  van 
geld  van  illegale  oorsprong  kunnen  vergemakkelijken 
in plaats van voorkomen. In die context heeft de Bank 
de  dialoog  met  de  representatieve  verenigingen  van 
de financiële  instellingen over dit  thema hervat. Zij zal 
haar verwachtingen en aanbevelingen ter zake zo snel 
mogelijk openbaar maken, om de negatieve gevolgen 

van dit fenomeen voor de maatschappij als geheel in de 
mate van het mogelijke te helpen beperken. Op die ma-
nier geeft de NBB ook concrete invulling en uitvoering 
aan de opinie van de EBA over dit fenomeen van 5 ja-
nuari 2022 (zie hierboven), die zich richt naar nationale 
autoriteiten  en  hen  aanspoort  passende  maatregelen 
te  treffen  om  aan  dit  fenomeen  met  potentieel  zeer 
ongewenste  maatschappelijke  gevolgen  een  halt  toe 
te roepen.

Wat  betreft  het  operationeel  SWG/FT‑toezicht,  heeft 
de  Bank  in  2021  verder  gewerkt  aan  de  systema-
tisering  van  haar  risicogebaseerd  toezicht  voor  alle 
financiële  instellingen die  onder  haar  bevoegdheden 
vallen,  maar  ook  aanzienlijke middelen  besteed  aan 
de  effectieve  en  concrete  tenuitvoerlegging  van  de 
gemeenschappelijke  richtsnoeren  van  de  Europese 
toezichthoudende autoriteiten  (European Supervisory 
Authorities  –  ESA’s)  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 krediet‑
instellingen  en  financiële  instellingen 1.  Deze  richt-
snoeren  voorzien  in  de  oprichting  van  ‘AML/CFT‑
colleges’ voor elke financiële instelling die bijkantoren 
of  dochterondernemingen  heeft  in  ten minste  twee 
andere lidstaten van de Europese Unie dan de lidstaat 
waar  haar  hoofdkantoor  is  gevestigd.  Deze  colleges 
zijn  bedoeld  om  de  samenwerking  en  informatie‑
uitwisseling  tussen de  verschillende betrokken natio-
nale toezichthouders te versterken.

Voor  de  toepassing  van  deze  gemeenschappelijke 
richtsnoeren moest de Bank, afgezien van het beant-
woorden van vragen over de  interpretatie ervan, alle 
financiële  instellingen  onder  haar  toezicht  in  kaart 
brengen om te bepalen voor welke van deze instellin-
gen zij de rol van hoofdtoezichthouder moet spelen, 
teneinde  deze  colleges  vervolgens  concreet  te  kun-
nen  organiseren.  In  dit  verband  moest  ook  worden 
bepaald  welke  van  de  andere  nationale  autoriteiten 
als  permanente  leden  van  het  college  zullen  funge-
ren, en welke andere autoriteiten in België, Europa of 
derde landen zullen worden uitgenodigd als waarne-
mers. Met het oog op de doeltreffende werking van 
deze  colleges  binnen  een  toereikend wettelijk  kader 
moesten  schriftelijke  overeenkomsten  inzake  samen-
werking en informatie‑uitwisseling worden opgesteld 
en door de permanente  leden worden ondertekend. 

1  Zie https://www.nbb.be/doc/cp/eng/aml/20191216_esa_joint_
guidelines_cooperation_and_information_exchange_on_amlcft.pdf.

https://www.nbb.be/doc/cp/eng/aml/20191216_esa_joint_guidelines_cooperation_and_information_exchange_on_amlcft.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/eng/aml/20191216_esa_joint_guidelines_cooperation_and_information_exchange_on_amlcft.pdf
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Voorts moesten individuele deelnemingsvoorwaarden 
worden  overeengekomen  met  de  waarnemers,  met 
name  gelet  op  de  beroepsgeheimverplichtingen  van 
de  verschillende  deelnemers  aan  het  college.  Tegen 
deze  achtergrond  heeft  de  Bank,  als  hoofdtoezicht-
houder, vanaf eind 2020 de eerste vergaderingen ge-
organiseerd van de AML/CFT‑colleges over 8 Belgische 
financiële instellingen, en zij zal dit verder blijven doen 
in  2022.  Daarnaast  heeft  zij  in  dezelfde  periode  op 
uitnodiging  van  de  toezichthouders  van  andere  lid-
staten deelgenomen als permanent  lid aan de eerste 
vergaderingen  van  de  AML/CFT‑colleges  over  30  fi-
nanciële  instellingen die onder de  toezichtsbevoegd-
heden van deze hoofdtoezichthouders vallen en ook 
vestigingen hebben in België.

Niettegenstaande  de  grote  inspanningen  die  nodig 
zijn  om  dit  samenwerkingsmechanisme  tot  stand  te 
brengen, is de Bank van oordeel dat via deze colleges 
beter  rekening  zal  kunnen  worden  gehouden  met 
de grensoverschrijdende aspecten  van de activiteiten 
van  de  financiële  instellingen  en  dat,  bijgevolg,  de 
verschillende  betrokken  autoriteiten  een  meer  doel-
treffend  en  gecoördineerd  toezicht  zullen  kunnen 
houden  op  de  instellingen  die  grensoverschrijdende 
activiteiten uitoefenen.

3.2 Ontwikkelingen in het reglementair en 
prudentieel beleid met betrekking tot 
klimaatgerelateerde risico’s

Dat  klimaatgerelateerde  risico’s  een  zeer  belangrijk 
item zijn op de agenda van  toezichthouders en cen-
trale banken, staat buiten kijf : de klimaatverandering 
en  de  daarmee  gepaard  gaande  fysieke  risico’s  en 
de  risico’s van de  transitie naar een meer duurzame, 
koolstofarme economie 1 kunnen immers een belang-
rijke impact hebben op de economie en op de stabili-
teit van het financieel systeem. Daarom onderzoeken 
de  prudentiële  autoriteiten  hoe  klimaatgerelateerde 
risico’s  geïntegreerd  kunnen worden  in  de  prudenti-
ele  regelgeving en waken de  toezichthouders erover 
dat de financiële instellingen deze risico’s analyseren, 
monitoren  en  managen.  Hiertoe  worden  zowel  op 
internationaal, Europees als Belgisch niveau heel wat 
initiatieven genomen.

1  Zie het Financial Stability Report 2019 van de Bank voor 
meer details over de verschillende types risico’s die de 
klimaatverandering met zich brengt.

Internationaal

Een  belangrijke  bron  van  inspiratie  voor  de  regel-
gevende  en  toezichthoudende  autoriteiten  is  nog 
steeds het Network for Greening the Financial System 
(NGFS). Dit is een wereldwijd samenwerkingsverband 
tussen centrale banken en toezichthouders om kennis 
en ervaring uit te wisselen op het vlak van klimaat‑ en 
milieugerelateerde  risico’s  en  duurzame  financiering. 
De  verdere  uitwerking  van methoden  en  technieken 
om  klimaatrisico’s  in  het  financiële  systeem  vast  te 
stellen,  te  kwantificeren  en  terug  te  dringen  is  cru-
ciaal.  In dit verband probeert het NGFS de specifieke 
databehoeften  voor  de  analyse  van  klimaatrisico’s 
verder  in  kaart  te  brengen  en  onderzoekt  ze  hoe 
deze risico’s geïntegreerd kunnen worden in micro‑ én 
macroprudentiële  regelgeving  en  toezicht.  Ten  slotte 
bekijkt ze ook hoe centrale banken kunnen bijdragen 
tot  de  vergroening  van  het  financiële  systeem.  Het 
NGFS  heeft  hieromtrent  reeds  heel  wat  rapporten 
gepubliceerd. Zo publiceerde het in 2021 onder meer 
een  rapport  over  het  belang  van  het  sluiten  van 
belangrijke  data  gaps  om  de  klimaatrisico’s  beter  in 
kaart te brengen 2, en een follow‑uprapport voor toe-
zichthouders, waarin de krijtlijnen worden getrokken 
voor  de  integratie  van  klimaatgerelateerde  risico’s  in 
hun  raamwerk 3.  Het  NGFS  heeft  ook  verschillende 
scenario’s met betrekking tot klimaatrisico verder uit-
gewerkt 4.  Deze  zijn  een  belangrijke  bron  van  inspi-
ratie  voor  wereldwijde  scenarioanalyses  met  betrek-
king  tot  deze  risico’s.  Zo  vormden  zij  onder  meer 
de  basis  voor  top‑down  scenarioanalyses  die  door 
de  Internationale  vereniging  van  verzekeringstoe-
zichthouders  (International  Association  of  Insurance 
Supervisors – IAIS), EIOPA, de EBA en de ECB werden 
uitgevoerd. Ook de bottom‑up stresstest van de ECB 
zal  onder  meer  de  scenario’s  van  het  NGFS  als  uit-
gangspunt nemen. Het NGFS publiceerde tevens een 
overzicht van de gerealiseerde en geplande stresstest-
oefeningen van de toezichthouders 5.

Het BCBS heeft in 2021 twee rapporten gepubliceerd 
waarin onderzocht wordt hoe de transmissie van kli-
maatgerelateerde risico’s naar het financieel systeem 

2 NGFS progress report on bridging data gaps, 26 mei 2021.
3  NGFS progress report on the guide for supervisors, 
26 oktober 2021.

4  NGFS Climate Scenarios for central banks and supervisors, 
24 juni 2021.

5  NGFS, Scenarios in Action, A progress report on global 
supervisory and central banks scenario exercises, 
19 oktober 2021.

https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/progress_report_on_bridging_data_gaps.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/media/2021/11/08/progress_report_on_the_guide_for_supervisors.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/media/2021/11/08/progress_report_on_the_guide_for_supervisors.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/media/2021/08/27/ngfs_climate_scenarios_phase2_june2021.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/scenarios-in-action-a-progress-report-on-global-supervisory-and-central-bank-climate-scenario-exercises.pdf
https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/scenarios-in-action-a-progress-report-on-global-supervisory-and-central-bank-climate-scenario-exercises.pdf
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gebeurt 1 en hoe deze risico’s gemeten kunnen wor-
den 2. In november 2021 publiceerde het Comité te-
vens een consultatie document met enkele algemene 
principes die aangeven hoe deze risico’s geïntegreerd 
kunnen worden  in  Pijler  2  (ondernemings specifieke 
risico beoordeling) van het Bazel III‑raamwerk 3. In de 
loop van 2022 zullen de principes met betrekking tot 
het  beheer  van  deze  risico’s  en  het  toezicht  hierop 
verder  gefinaliseerd  worden.  Er  wordt  ook  onder-
zocht of en hoe Pijler 1 (minimale kapitaalvereisten) 
zou  kunnen  aangepast  worden  om  beter  rekening 
te  houden  met  klimaatgerelateerde  risico’s.  Deze 
kapitaal vereisten dienen evenwel te allen tijde risico-
gebaseerd te blijven. Lagere kapitaalvereisten kunnen 
dus enkel toegepast worden indien kan aangetoond 
worden  dat  de  desbetreffende  blootstellingen min-
der  risicovol  zijn,  terwijl  er  hogere  kapitaalvereisten 
moeten  worden  toegepast  voor  blootstellingen  die 
zeer gevoelig zijn voor kli-
maatgerelateerde risico’s.

Ondertussen  wordt  ook 
voortgewerkt aan de invoe-
ring  van  klimaatgerelateer-
de  rapportering  in  Pijler  3 
(rapporterings verplichtingen),  die  ervoor  moet  zorgen 
dat alle banken wereldwijd op een uniforme manier over 
hun klimaatgerelateerde risico’s rapporteren. Eén van de 
belangrijkste uitdagingen voor de toezichthouders is im-
mers het gebrek aan goede, uniforme en internationaal 
vergelijkbare  data  om  een  inschatting  te  maken  van 
deze risico’s. Daarom ondersteunt het BCBS de oprich-
ting van een International Sustainability Standards Board 
door  de  IFRS  Foundation,  die  een  internationaal  ver-
gelijkbare  en  consistente  rapportering  van deze  risico’s 
mogelijk zou moeten maken.

Voor  de  verzekeringssector  heeft  de  IAIS  –  naast  de 
activiteiten van de NGFS – in mei 2021 een rapport 4 ge-
publiceerd met richtlijnen om klimaatgerelateerde risico’s 
te  integreren  in  het  toezicht  op  de  verzekeringssec-
tor,  waarin  ter  illustratie  ook  enkele  goede  praktijken 
worden  beschreven.  In  september  2021  werd  een 
tweede  rapport  gepubliceerd  omtrent  de  impact  van 

1  BCBS, Climate‑related risk drivers and their transmission channels, 
14 april 2021.

2  BCBS, Climate‑related financial risks – measurement 
methodologies, 14 april 2021.

3  BCBS, Consultative Document – Principles for the effective 
management and supervision of climate‑related financial risks, 
16 november 2021.

4  IAIS, Application Paper on the Supervision of Climate‑related risks 
in the insurance sector, 25 mei 2021.

klimaatverandering  op  de  investeringen  en  activa  van 
verzekeringsondernemingen 5.  Naar  schatting  zal  ten 
minste 48 % van de  investeringen van Europese verze-
keraars door de klimaatverandering worden beïnvloed. 
In dit rapport zijn ook enkele scenario’s ontwikkeld om 
de impact van de klimaatverandering in de toekomst in 
te  schatten.  Ondanks  de  aanzienlijke  verliezen  die  uit 
de geanalyseerde scenario’s naar voren komen,  lijkt de 
verzekeringssector als geheel in staat deze op te vangen.

Europese regelgeving

Om de  transitie naar een duurzame economie  in  lijn 
met  het  Klimaatakkoord  van  Parijs  te  ondersteunen, 
heeft  de  Europese Commissie  in het  kader  van haar 
Sustainable Finance Action Plan verschillende initiatie-
ven gelanceerd om investeringen in duurzame econo-
mische  activiteiten  te  stimuleren.  Zo  ontwikkelde  de 

Commissie  een  taxonomie 
die  toelaat  om  activiteiten 
al  dan  niet  als  duurzaam 
te classificeren. Ook op het 
vlak  van de publicatie  van 
gegevens (disclosure)  wer-
den verschillende regelge-

vende  initiatieven  ontwikkeld.  Het  voorstel  voor  de 
Corporate  Sustainability  Reporting  Directive  (CSRD), 
die  de  Non‑Financial  Reporting  Directive  (NFRD)  zou 
vervangen,  houdt  in  dat  grote  en/of  beursgeno-
teerde  bedrijven  en  financiële  instellingen  verplicht 
zullen  worden  te  rapporteren  over  de  milieu‑  en 
sociale  impact  van  hun  activiteiten.  Overeenkomstig 
de  Taxonomieverordening 6 moeten  die  ondernemin-
gen  bekendmaken  in  welke  mate  hun  activiteiten 
als  duurzaam  kunnen worden  beschouwd  op  grond 
van  deze  taxonomie.  Een  eerste  gedelegeerde  ver-
ordening,  die  definities  bevat  van  de  activiteiten  die 
overeenkomstig  de  klimaatobjectieven  als  duurzaam 
kunnen  worden  beschouwd,  werd  in  juli  2021  ge-
publiceerd 7. Daarnaast werden op voordracht van de 
drie  ESA’s  (de  EBA,  EIOPA en de  Europese Autoriteit 

5  IAIS, Global Insurance Market Report, Special topic edition, 
The impact of climate change on the financial stability of the 
insurance sector, 30 september 2021.

6  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.

7  Commission Delegated Regulation (EU) 2021/2178 supplementing 
Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and 
of the Council by specifying the content and presentation of 
information to be disclosed by undertakings subject to Articles 
19a or 29a of Directive 2013/34/EU concerning environmentally 
sustainable economic activities, and specifying the methodology 
to comply with that disclosure obligation, 6 juli 2021.

De prudentiële autoriteiten 
integreren klimaatgerelateerde 

risico’s in de prudentiële regelgeving 
en het prudentieel toezicht

https://www.bis.org/bcbs/publ/d517.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d518.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d518.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d530.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d530.pdf
https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/application-papers/file/97146/application-paper-on-the-supervision-of-climate-related-risks-in-the-insurance-sector
https://www.iaisweb.org/page/supervisory-material/application-papers/file/97146/application-paper-on-the-supervision-of-climate-related-risks-in-the-insurance-sector
https://www.iaisweb.org/file/99552/30-september-2021-iais-press-release-gimar-2021-special-topic-edition
https://www.iaisweb.org/file/99552/30-september-2021-iais-press-release-gimar-2021-special-topic-edition
https://www.iaisweb.org/file/99552/30-september-2021-iais-press-release-gimar-2021-special-topic-edition
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voor  Effecten  en  Markten  (European  Securities  and 
Markets  Authority  –  ESMA))  ook  een  aantal  techni-
sche  reguleringsnormen uitgewerkt  in het kader  van 
de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 1 
en de Taxonomie‑verordening, die bepalen welke  in-
formatie  financiële  marktparticipanten  moeten  pu-
bliceren  over  de  duurzaamheid  van  hun  financiële 
producten.  Deze  regulering  is  een  ambitieuze, maar 
belangrijke  stap om  investeerders  te beschermen  te-
gen  greenwashing  en  om  de  transparantie  op  de 
financiële markten  te  verhogen.  Ook  in  het  recente 
CRD6/CRR3‑voorstel  van  de  Europese  Commissie 
worden  de  vereisten  voor  environmental,  social‑  en 
governancerisico’s  (ESG‑risico’s)  verder uitgebreid  (zie 
paragraaf  B.1.3).  De  ESG‑risico’s  omvatten  een  bre-
dere waaier  aan  risico’s  dan  enkel  de  klimaatgerela-
teerde  risico’s.  Alle  milieu‑,  sociale  of  bestuursaan-
gelegenheden die een negatief extern effect hebben 
op  de  financiële  prestaties  of  solvabiliteit  van  een 
onderneming, een land of een individu, worden ESG‑
factoren  genoemd.  ESG‑risico’s  zijn  huidige  of  toe-
komstige  financiële  risico’s  die  voortvloeien  uit  deze 
ESG‑factoren  en  die  financiële  instellingen  bijgevolg 
kunnen lopen op haar tegenpartijen.

Voor de banksector heeft de Europese Bankautoriteit 
(EBA)  heel wat  initiatieven genomen om ESG‑risico’s 
te  integreren  in  het  prudentieel  kader.  Zo  heeft  ze 
technische  uitvoeringsnormen  opgesteld  over  de  in-
tegratie van deze risico’s  in Pijler 3 2. Daarnaast heeft 
ze  ook  een  rapport  gepubliceerd  over  de  integratie 

1 Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees parlement en de 
Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing 
over duurzaamheid in de financiëledienstensector.

2  EBA, Draft ITS on Pillar 3 disclosures on ESG risks, 
24 januari 2022.

van ESG‑risico’s in het risicobeheer en het prudentieel 
toezicht,  dat  de  basis  zal  vormen  voor  een  aantal 
richtlijnen  op  dit  gebied 3.  Ze  doet  ook  verder  on-
derzoek  naar  de mogelijkheid  om  Pijler  1  (minimale 
kapitaalvereisten) aan te passen om rekening te hou-
den met blootstellingen aan ESG‑risico’s. Hierover zal 
begin  2022  een  interimrapport  gepubliceerd  wor-
den. Een finaal  rapport wordt verwacht  tegen 2023. 
EBA  voerde ook  een  sensitiviteitsanalyse uit met be-
trekking tot de blootstelling van banken aan klimaat-
gerelateerde  risico’s 4.  Op  basis  hiervan  worden  de 
banken aangespoord om de data gaps te dichten en 
de rapportering van ESG‑risico’s te versnellen.

Voor  de  verzekeringssector  heeft  EIOPA  onderzoek 
gedaan  naar  hoe  de  ESG‑risico’s  geïntegreerd  kun-
nen  worden  in  Solvabiliteit  II.  Ze  verwacht  van  de 
toezichthouders  dat  kwalitatieve  en  kwantitatieve 
informatie  in  de  analyse  van  klimaatgerelateerde 
risico’s  in  hun  beoordeling  van  het  eigen  risico  en 
de solvabiliteit  (own risk and solvency assessment – 
ORSA) 5  geïntegreerd  wordt.  EIOPA  werd  door  de 
Europese  Unie  gemandateerd  om  te  onderzoeken 
hoe  natuurrampen  geïntegreerd  kunnen worden  in 
de  toezichtspraktijken,  en  publiceerde  hierover  een 
rapport  in  juli  2021 6.  Verder  werd  EIOPA  ook  ge-
vraagd te analyseren hoe er rekening gehouden zou 

3  EBA, Report on management and supervision of ESG risks for 
credit institutions and investment firms, 15 oktober 2021.

4  EBA, Mapping climate risk : Main findings from the EU‑wide pilot 
exercise, 21 mei 2021.

5  EIOPA, Opinion on the supervision of the use of climate change 
risk scenarios in ORSA, 19 april 2021 en Consultation on 
Application guidance on running climate change materiality 
assessment and using climate change scenarios in the ORSA, 
10 december 2021.

6  EIOPA, Methodological paper on potential inclusion of climate 
change in the Nat Cat standard formula, 8 juli 2021.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R2088&from=EN
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Draft%20Technical%20Standards/2022/1026171/EBA%20draft%20ITS%20on%20Pillar%203%20disclosures%20on%20ESG%20risks.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015656/EBA%20Report%20on%20ESG%20risks%20management%20and%20supervision.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015656/EBA%20Report%20on%20ESG%20risks%20management%20and%20supervision.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1001589/Mapping%20Climate%20Risk%20-%20Main%20findings%20from%20the%20EU-wide%20pilot%20exercise%20on%20climate%20risk.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1001589/Mapping%20Climate%20Risk%20-%20Main%20findings%20from%20the%20EU-wide%20pilot%20exercise%20on%20climate%20risk.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/opinions/opinion-on-climate-change-risk-scenarios-in-orsa.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/opinions/opinion-on-climate-change-risk-scenarios-in-orsa.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/consultation/consultation-application-guidance-running-climate-change-materiality-0
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/consultation/consultation-application-guidance-running-climate-change-materiality-0
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/consultation/consultation-application-guidance-running-climate-change-materiality-0
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/methodology/methodological-paper-potential-inclusion-of-climate-change-nat-cat_en
https://www.eiopa.europa.eu/document-library/methodology/methodological-paper-potential-inclusion-of-climate-change-nat-cat_en
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kunnen worden met een ‘green supporting’‑ of een 
‘brown penalising’‑factor tegen medio 2023.

Eind  2021  publiceerde  de  ECB  een  rapport 1 over 
de  integratie  van  klimaatgerelateerde  risico’s  in  het 
risicobeheer  van  de  banken.  Het  rapport  omvat  de 
resultaten  van  een  analyse  van  de  mate  waarin 
de  banken  voldoen  aan 
de verwachtingen van de 
ECB,  zoals  geformuleerd 
in de ECB-gids voor het 
beheer en de rapportering 
van  klimaat‑  en milieuge-
relateerde  risico’s 2.  In  dit  rapport  worden  enkele 
goede  praktijken  beschreven,  maar  wordt  ook  ge-
steld dat ambitieuzere en concrete maatregelen no-
dig zijn om de huidige en toekomstige klimaatgerela-
teerde risico’s aan te pakken. De ECB zal in 2022 een 
bottom‑up‑stresstest  uitvoeren  in  verband  met  kli-
maatgerelateerde risico’s.

1  ECB, The state of climate and environmental risk management in 
the banking sector, 22 november 2021.

2 ECB, Guide on climate‑related and environmental risks 
Supervisory expectations relating to risk management and 
disclosure, november 2020.

Initiatieven van de Bank

De Bank publiceerde eind 2020 3 een circulaire waarin 
zij haar verwachtingen uiteenzet voor de verzameling 
en  integratie  in  het  risicobeheer  van  gegevens  over 
de  energie‑efficiëntie  van  vastgoedblootstellingen. 
Ook  voor  nieuwe  hypotheekleningen  moeten  deze 

gegevens  worden  gerap-
porteerd aan de Bank.

Voorts maakt de Bank deel 
uit  van  tal  van  Europese 
en  internationale  werk-

groepen omtrent klimaatgerelateerde en ESG‑risico’s, 
waarin  zij  meewerkt  aan  de  ontwikkeling  van  de 
hogergenoemde regelgevende initiatieven en analyse-
oefeningen. De Bank heeft ook beslist om haar leider-
schap op dit gebied op Europees niveau te bevestigen 
door  het  voorzitterschap  van  de  EIOPA‑werkgroep 
inzake duurzame financiering op zich te nemen. 

3  Circulaire NBB_2020_45 ‑ Verzameling en rapportering 
van informatie betreffende de energie‑efficiëntie van 
vastgoedblootstellingen, 1 december 2020.

De ECB heeft geanalyseerd hoe 
banken klimaatgerelateerde risico’s 

integreren in hun risicomanagement

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202111guideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~4b25454055.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202111guideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~4b25454055.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202011finalguideonclimate-relatedandenvironmentalrisks~58213f6564.en.pdf
https://www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202045-verzameling-en-rapportering-van-informatie-betreffende-de-energie
https://www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202045-verzameling-en-rapportering-van-informatie-betreffende-de-energie
https://www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202045-verzameling-en-rapportering-van-informatie-betreffende-de-energie
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