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C. Operationeel toezicht

1. Banken

In  2021  hebben de toezichthouders opnieuw ruim-
schoots aandacht besteed aan het kredietrisico bij de 
banken, rekening houdend met de nog steeds onze-
kere economische situatie. Daarnaast was het toezicht 
ook gericht op de duurzaamheid van het bedrijfsmodel 
van de banken tegen de achtergrond van de lage ren-
tetarieven en de structurele ontwikkelingen in de sector 
als gevolg van met name de digitale en milieu transitie.

1.1 Cartografie van de sector 
van de banken en de 
beleggingsondernemingen

Het aantal banken naar Belgisch recht nam 
in  2021  af met één instelling door de schrapping 
van Santander Consumer Bank, die opging in de 
Spaanse bank Santander Consumer Finance. Het aan-
tal bijkantoren steeg met 1 : er werden 2   nieuwe 
Europese Economische Ruimte (EER)-bijkantoren 
(Santander Consumer Finance en Joh. Berenberg, 
Gossler  &  Co  KG) ingeschreven, en 1  geschrapt. 
Eind 2021 waren er enkele aanvragen voor de inschrij-
ving van een EER-bijkantoor in behandeling.

De Belgische populatie van de beleggings ondernemingen 
kende opnieuw een daling met 3  instellingen. Ditmaal 
ging het uitsluitend om bijkantoren van beleggingson-
dernemingen die ressorteren onder het recht van een 
andere lidstaat van de EER.

In het eurogebied wordt het bankentoezicht uitge-
oefend door het SSM, dat gestoeld is op samen-
werking tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en 
de nationale toezichthouders. De ECB oefent recht-
streeks toezicht uit op alle instellingen die als be-
langrijk worden beschouwd (significant institutions – 
SI’s) en wordt hierin bijgestaan door de nationale 

toezichthoudende autoriteiten. Deze laatste blijven 
rechtstreeks toezicht uitoefenen op de minder belang-
rijke instellingen (less significant institutions – LSI’s), 
waarbij de ECB weliswaar de mogelijkheid behoudt 
om het rechtstreeks toezicht over te nemen wanneer 
dit gerechtvaardigd is voor de consistente toepassing 
van de toezichtsnormen.

Tabel  C.1

Verloop van het aantal onder toezicht staande  
instellingen
(eindeperiodegegevens)

2020 2021

Kredietinstellingen 102 102

Naar Belgisch recht 31 30

Bijkantoren die ressorteren  
onder het recht van een lidstaat 
van de EER 46 47

Bijkantoren die ressorteren  
onder het recht van een staat  
die geen lid is van de EER 6 6

Financiële holdings 8 8

Financiële dienstengroepen 4 4

Andere financiële instellingen 1 7 7

Beleggingsondernemingen 28 25

Naar Belgisch recht 14 14

Bijkantoren die ressorteren  
onder het recht van een lidstaat  
van de EER 13 10

Bijkantoren die ressorteren  
onder het recht van een staat  
die geen lid is van de EER 0 0

Financiële holdings 1 1
   

Bron : NBB.
1 Gespecialiseerde dochters van kredietinstellingen en 

kredietinstellingen die zijn aangesloten bij een centrale instelling 
waarmee zij een federatie vormen.
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Wat de SI’s betreft, nam de Bank in 2021 deel aan 
11  gemeenschappelijke toezichtsteams (joint super-
visory teams – JST’s), die onder de leiding van de ECB 
toezicht uitoefenen op de belangrijke Belgische in-
stellingen, namelijk zowel Belgische banken met een 
Belgische moederonderneming, als in Belgische ge-
vestigde dochterondernemingen van niet-Belgische 
moederondernemingen die ressorteren onder het 
SSM, of nog, in België gevestigde banken met een 
niet-Belgische moederonderneming die niet ressor-
teert onder het recht van een lidstaat van de EER. 
Als gevolg van het opgaan van de bank naar Belgisch 
recht Santander Consumer Bank in een Spaanse 
bank van de Santander 
groep en haar omvorming 
tot een bijkantoor, zal de 
Bank niet langer deelne-
men aan de werkzaamhe-
den van het JST dat instaat voor het toezicht op 
deze SSM-bankengroep. Dit brengt het aantal JST’s 
waaraan de Bank per einde 2021 deelneemt op 10.

De groep van de Belgische LSI’s telt 17  lokale en/of 
gespecialiseerde banken. Dit aantal komt op 25 als 
ook de financiële holdings naar Belgisch en buiten-
lands recht van de minder belangrijke instellingen 
worden meegeteld.

1.2 Toezichtsprioriteiten

Gezien de door de gezondheidscrisis veroorzaakte 
onzekerheid over de situatie van de ondernemingen, 
met name die welke actief zijn in sectoren die gecon-
fronteerd werden met gedwongen sluitingen, bleven 
het SSM en de Bank de ontwikkeling en het beheer 
van het kredietrisico bij de banken op de voet volgen.

Een belangrijk aandachtspunt was de beoordeling 
van het vermogen van de kredietinstellingen om te-
genpartijen waarvan het kredietrisico als gevolg van 
de gezondheidscrisis aanzienlijk is toegenomen, in 

een vroeg stadium op te 
sporen. Deze opsporing is 
niet evident door de over-
heidsmaatregelen, zoals 
moratoria en financiële 

overheidssteun, die op korte termijn de reële moei-
lijkheden kunnen verhullen waarmee de ondernemin-
gen te kampen kunnen hebben om aan hun krediet-
verplichtingen te voldoen. In dit verband hebben de 
toezichthouders een transversale beoordeling uitge-
voerd van de praktijken van de kredietinstellingen, 
om ondernemingen te identificeren waarvan het kre-
dietrisico aanzienlijk is toegenomen en die mogelijk 
niet langer levensvatbaar zijn, gelet op de opheffing 

Er werd opnieuw ruimschoots 
aandacht besteed aan het 

kredietrisicobeheer bij de banken

Tabel  C.2

Opsplitsing van de Belgische banken volgens de classificatiecriteria van het SSM

Belangrijke instellingen (SI’s) Minder belangrijke instellingen (LSI’s)

Met een Belgische moederonderneming

Argenta

AXA Bank Belgium

Belfius

Degroof Petercam

KBC Groep – KBC Bank, CBC

Met een niet‑Belgische moederonderneming  
die ressorteert onder het SSM

BNP Paribas Fortis, bpost bank

Beobank, Banque Transatlantique Belgium

ING Belgium

MeDirect Bank

Met een niet‑Belgische moederonderneming  
die noch onder het SSM, noch onder het recht  
van een lidstaat van de EER ressorteert

Bank of New York Mellon

Vodeno (financiële holding) – Aion

Anbang (financiële holding) – Bank Nagelmackers

Byblos Bank Europe

CPH

Dexia (financiële holding)

Crelan – Europabank

Datex (financiële holding) – CKV

Dierickx‑Leys

ENI

Euroclear (financiële holding) – Euroclear Bank

FinAx (financiële holding) –  
Delen Private Bank, Bank J. Van Breda

NewB

Shizuoka Bank

United Taiwan Bank

Van de Put & C°

vdk bank
  

Bron : NBB.
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van de steunmaatregelen van de overheid, alsook 
van de classificatie- en provisioneringspraktijken onder 
IFRS 9. Op basis daarvan hebben de toezichthouders 
aanbevelingen gedaan aan de kredietinstellingen bij 
wie tekortkomingen werden vastgesteld.

Een tweede aandachtspunt was ervoor te zorgen 
dat de kredietinstellingen een comfortabele kapitaal-
positie behouden, met name gelet op het feit dat het 
economisch herstel nog steeds bepaalde onzeker-
heden inhoudt en dat de opheffing van de overheids-
maatregelen waartoe in 2020 werd besloten, op lange 
termijn gevolgen kan hebben voor de ondernemingen 
en de gezinnen. Zo werden de kredietinstellingen 
onderworpen aan een door de EBA gecoördineerde 

stresstestoefening om na te gaan in hoeverre zij be-
stand waren tegen een ernstige verslechtering van de 
economische situatie (zie kader  9). Op basis hiervan 
werden aan de deelnemende kredietinstellingen en, in 
voorkomend geval, aan sommige van hun belangrijke 
dochterondernemingen, Pijler 2-aanbevelingen (P2G) 
opgelegd. In dezelfde geest zijn de toezichthouders 
erop blijven toezien dat de kredietinstellingen voor-
zichtig blijven bij het toekennen van uitkeringen aan 
aandeelhouders en van variabele beloningen. Na de 
opheffing van het verbod op dividenduitkering eind 
september  2021  (zie paragraaf B.1.1.2), werd bij-
zondere aandacht besteed aan het vermogen van de 
kredietinstellingen om in de toekomst doorlopend aan 
de reglementaire vereisten te voldoen.

EBA- en NBB-stresstests van 2021

In 2021 heeft de EBA haar tweejaarlijkse stresstest georganiseerd. Hieraan namen 50 van de grootste 
banken van de Europese Unie (EU) deel, waaronder 38 instellingen die onder rechtstreeks toezicht van 
de ECB staan, zoals Belfius en KBC Groep. ING België en BNP Paribas Fortis namen aan de oefening deel 
via hun moederinstellingen.

Het doel van deze EBA-stresstest is om voor de toezichthouders, banken en marktdeelnemers te voorzien 
in een gemeenschappelijk analytisch kader om de schokbestendigheid van de grote banken te kunnen 
vergelijken en beoordelen. De stresstest bestaat uit een basisscenario en een ongunstig scenario, 
beide met een tijdshorizon van drie jaar. De hypothesen met betrekking tot de macro-economische 
variabelen in het basisscenario stemmen overeen met de projecties die de ECB in december  2020 
heeft bekendgemaakt. Het ongunstige scenario, dat werd opgesteld door de ECB en het ESRB, is een 
hypothetisch scenario dat de systeemrisico’s weerspiegelt waarvan bij de aanvang van de stresstest in 
januari  2021  geoordeeld werd dat ze de meest wezenlijke bedreiging vormen voor de stabiliteit van 
de Europese banksector. Aangezien het ongunstige scenario van de stresstest hypothetisch is, kunnen 
de geraamde effecten van dit scenario niet beschouwd worden als prognoses van de winstgevendheid 
van de banken. Bovendien is in de resultaten geen rekening gehouden met mogelijke reacties van de 
banken op de schokken, aangezien de stresstest uitgaat van een constante balans. De stresstest bevat 
geen pass/fail-drempel. Hij is bedoeld om te worden gebruikt als belangrijke input voor de procedure van 
prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP), die als grondslag 
dient voor de vaststelling van de aanvullende kapitaalvereisten voor elke individuele instelling.

Twee Belgische banken, KBC en Belfius, werden aan de EBA-stresstest onderworpen. Bij aanvang van 
de stresstest (eind 2020) bedroeg de tier 1-kernkapitaalratio 17,6 % voor KBC en 16,4 % voor Belfius. 
Deze waarden staken gunstig af bij de gemiddelde tier 1-kernkapitaalratio voor de steekproef van banken 

KADER 9

u
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Gelet op de lage rentetarieven en de structurele 
ontwikkelingen in de sector als gevolg van de digitali-
sering, maar ook op de noodzaak tot aanpassing aan 
de klimaatverandering, werd bovendien bijzondere 
aandacht besteed aan de beoordeling van de duur-
zaamheid van het bedrijfsmodel en het vermogen 
van de banken om op deze ontwikkelingen in te 
spelen. Zo werd een beoordeling gemaakt van de 
impact van de aanhoudende lage rentevoeten op de 
inkomsten van de Belgische kredietinstellingen en 
werd hun strategisch plan geanalyseerd, om ervoor 
te zorgen dat zij de nodige maatregelen en acties on-
dernamen (zie kader 10). Wat betreft de impact van 
het klimaatrisico op de kredietinstellingen, heeft de 
ECB een eerste onderzoek uitgevoerd naar de mate 
waarin grote kredietinstellingen voorbereid zijn. Uit dit 
onderzoek bleek dat het klimaatrisico door de sector 
wordt gezien als iets dat in de toekomst van grote 
invloed zou kunnen zijn op hun activiteiten, maar ook 
dat nog veel inspanningen moeten worden geleverd 

om dit risico naar behoren te vatten en te beheren in 
overeenstemming met de door de ECB vastgestelde 
vereisten 1. De vastgestelde tekortkomingen werden 
meegedeeld aan de betrokken kredietinstellingen, 
die werden verzocht corrigerende maatregelen te ne-
men. In  2022  zal de ECB een stresstest uitvoeren 
om de impact van het klimaat- en milieurisico op de 
sector te beoordelen.

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

uit het eurogebied, die in de uitgangspositie 14,7 % bedroeg. In het ongunstige scenario blijken KBC en 
Belfius beter bestand te zijn tegen de schokken dan de meeste andere banken uit het eurogebied. Voor 
KBC werd in dit scenario een daling met 351 basispunten van de tier 1-kernkapitaalratio opgetekend, en 
voor Belfius een daling met 270 basispunten. Ter vergelijking, de gemiddelde daling voor de banken van 
het eurogebied bedroeg 497 basispunten. De voor 2023 verwachte tier 1-kernkapitaalratio’s bedragen 
in het ongunstige scenario 14,1 % voor KBC en 13,7 % voor Belfius. Deze percentages liggen ver boven 
de gemiddelde voor 2023 verwachte tier 1-kernkapitaalratio van 9,7 % voor het eurogebied.

De uitgangsposities van de twee Belgische banken en hun resultaten voor de stresstest weerspiegelen 
ten dele de aanhoudende gevolgen van de aanpassingen die deze banken de afgelopen jaren hebben 
doorgevoerd, waaronder de versterking van hun solvabiliteitspositie, de beheersing van hun bedrijfskosten 
en de inspanningen die zij tijdens de COVID-19-crisis hebben geleverd om voorzieningen aan te leggen.

Ook de LSI’s, die onder toezicht van de Bank staan, worden periodiek aan een stresstest onderworpen. 
Aangezien de resultaten van dergelijke stresstests worden gebruikt als input voor het SREP, heeft 
de Bank ervoor gekozen om beide oefeningen in hetzelfde jaar te laten plaatsvinden. Tijdens het 
verslagjaar heeft de Bank een stresstestoefening uitgevoerd voor negen LSI’s. Zowel de scenario’s als de 
methodologie werden afgestemd op die van de EBA-stresstest, zij het met de nodige vereenvoudigingen. 
De beoogde proportionaliteit werd ook gegarandeerd doordat aan de LSI’s enkel werd gevraagd om 
aanvullende informatie te verstrekken over hun uitgangspositie in december 2020, terwijl de projecties 
voor de jaren 2021-2023 werden opgesteld door de Bank. De resultaten van de stresstest werden niet 
gepubliceerd, maar werden wel besproken met de LSI’s en werden gebruikt als input voor het bepalen 
van de aanvullende kapitaalvereisten die specifiek zijn voor elke instelling.
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Impact van de langdurige lagerenteomgeving 
en andere factoren op het bedrijfsmodel 
van Belgische banken

Bij haar periodieke analyse van de bedrijfsmodellen van de kredietinstellingen concentreerde de Bank 
zich dit jaar op de impact van de aanhoudende lagerenteomgeving, de digitalisatie en de coronacrisis. 
De oefening bestond uit twee fases : in een eerste fase werden de duurzaamheid en leefbaarheid van het 
bedrijfsmodel van de banken geanalyseerd en in een tweede fase werd het resultaat van deze analyse 
met de meest geïmpacteerde banken besproken.

De analyse beoordeelde de instellingen op basis van een zestal doorlichtingen. Drie daarvan hadden 
betrekking op de impact van de lagerenteomgeving. Bij een eerste doorlichting werd de gevoeligheid 
van de rentemarges en de rente-inkomsten van de banken beoordeeld over de komende jaren, op basis 
van een hypothese van constant lage rentevoeten. Een tweede macroprudentiële doorlichting was 
ruimer en hield ook rekening met factoren zoals de verhouding kosten-inkomsten en de zoektocht 
naar hogere opbrengsten. Een derde en laatste microprudentiële doorlichting bracht op basis van de 
strategische en financiële plannen van de instellingen hun financiële vooruitzichten in kaart, evenals de 
door hen geplande milderende maatregelen en hun risicoappetijt. Daarnaast werd aan de hand van twee 
kwetsbaarheidsanalyses de mogelijke impact van de coronacrisis op de bankbalans en de kapitaalbuffers 
onderzocht. Tot slot werd een grootscheepse doorlichting uitgevoerd van de activiteiten en investeringen 
van de banken op het gebied van FinTech. Hun strategische positionering ter zake werd in de algemene 
analyse opgenomen (zie ook paragraaf D.2.3).

Een langdurig lage of zelfs negatieve renteomgeving heeft een negatieve impact op de winstgevendheid 
van banken, waardoor de veerkracht van sommige banken om toereikende kapitaalbuffers op te bouwen 
wordt aangetast. Het risicoprofiel van banken kan ook veranderen door hun zoektocht naar meer 
renderende activiteiten, waaraan andere en potentieel hogere risico’s verbonden zijn. De banken zijn van 
plan om mitigerende maatregelen te nemen om de hun verhouding kosten-inkomsten te verbeteren, 
negatieve rentevoeten toe te passen op bepaalde types cliënten of het aandeel van op vergoedingen 
(‘fees’) gebaseerde inkomsten in de totale inkomsten op te krikken. Anderzijds brengt de digitalisatie 
van de banksector en van de financiële wereld in het algemeen belangrijke investeringen met zich mee. 
De jongste jaren werd de financiële sector gekenmerkt door een toenemende mate van digitalisering en 
de introductie van tal van nieuwe toepassingen, processen of producten, onder impuls van technologische 
innovaties en gewijzigde voorkeuren van de consument. De initiatieven inzake digitalisering van grotere 
banken en enkele kleinere nichebanken leggen de lat hoger voor alle banken.

Het bedrijfsmodel van kleinere, minder gediversifieerde banken lijkt in deze context meer onder druk 
te staan, waardoor sommige van deze instellingen zich dienen te richten op bepaalde niches, op zoek 
moeten gaan naar partners of naar een schaalvergroting.

KADER 10
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2. Verzekeringsondernemingen

In  2021  besteedde de Bank verder aandacht aan de 
gevolgen van de COVID-19-pandemie, en de ver-
scherpte monitoring van de financiële toestand van de 
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen on-
der toezicht bleef van kracht. De financiële markten, 
die een wezenlijke invloed hebben op de financiële 
gezondheid van de ondernemingen, herstelden, terwijl 
de verzekeringstechnische impact op het merendeel 
van de ondernemingen beperkt bleef. De sanitaire cri-
sis in combinatie met de lagerenteomgeving blijft het 
levensverzekeringsbedrijf onder druk zetten, waardoor 
de Bank in de loop van het verslagjaar aan een aantal 
ondernemingen bijzondere maatregelen heeft moeten 
opleggen. In  2021  ging er ook verdere aandacht uit 
naar de uitbesteding en bewaring van documenten 
en naar nieuwe ondernemingen. Daarnaast voerde 
de Bank een vrij groot aantal transversale studies uit. 
Zo werd onder meer gewerkt aan de toereikendheid 
van de technische voorzieningen leven en niet-leven 
en de rol van de actuariële functie hierin, de winst-
gevendheid van het levensverzekeringsbedrijf, de her-
verzekering en cyberrisico’s (zie paragraaf D.2.3. voor 
dit laatste onderwerp).

2.1 Cartografie van de sector

Eind 2021 oefende de Bank toezicht uit op 72 onder-
nemingen, evenals op 7  bijkantoren van onderne-
mingen die ressorteren onder het recht van een 
 andere EER-lidstaat. Voor deze bijkantoren beperkt 
de controle zich tot het toezicht op de naleving van 
de witwaswetgeving.

In de cijfers wordt slechts éénmaal rekening ge-
houden met de ondernemingen die tegelijkertijd als 
verzekeringsonderneming en als herverzekerings-
onderneming actief zijn. Twee van de ondernemin-
gen onder toezicht van de Bank zijn herverzekerings-
ondernemingen in strikte zin.

Het aantal Belgische verzekeringsgroepen onder 
toezicht van de Bank bleef stabiel op tien. Zeven 
van deze groepen hebben enkel deelnemingen in 
Belgische verzekeringsondernemingen (nationale 
groepen), terwijl drie ervan deelnemingen hebben 
in ten minste één buitenlandse verzekeringsonder-
neming (internationale groepen). Door de opkomst 
van nieuwe marktspelers in de context van de brexit 
neemt de Bank deel aan meer colleges van toezicht-
houders dan voorheen.

De verwachting voor de nabije toekomst is dat meer 
ondernemingen zich zullen willen vestigen in België. 
De Bank werd meermaals gecontacteerd door onder-
nemingen die voornemens zijn een activiteit in België 
op te starten.

Tabel  C.3

Verloop van het aantal onder toezicht staande 
ondernemingen
(eindeperiodegegevens)

2020 2021

Actieve verzekeringsondernemingen 64 62

In run‑off geplaatste 
verzekeringsondernemingen 0 0

Herverzekeringsondernemingen 30 31

waarvan :

Ondernemingen die tevens 
als verzekeringsonderneming 
actief zijn 28 29

Overige 1 8 8

Totaal 2 74 72

Bron : NBB.
1 Borgstellingsmaatschappijen en gewestelijke 

openbaarvervoermaatschappijen.
2 Er wordt slechts éénmaal rekening gehouden met de 

ondernemingen die tegelijkertijd als verzekeringsonderneming en 
als herverzekeringsonderneming actief zijn.

 

Tabel  C.4

Belgische verzekeringsgroepen onder toezicht 
van de Bank

Belgische  
nationale groepen

Belgische  
internationale groepen

Belfius Verzekeringen

Cigna Elmwood Holdings

Credimo Holding

Federale Verzekeringen

Patronale Groep

Securex

PSH

Ageas

Navigators Holdings (Europe)

KBC Verzekeringen

  

Bron : NBB.
 



277NBB Verslag 2021 ¡ Operationeel toezicht

2.2 Toezichtsprioriteiten

Nieuwe ondernemingen

In 2021 heeft de Bank aan een nieuwe verzekerings-
onderneming een vergunning verleend. Het gaat 
om een nieuwe speler in de sector van de interna-
tionale ondernemingen waarvan het bedrijfsmodel 
inhoudt dat ze een beroep doen op ‘Managing 
General Agents’ (gevolmachtigde onderschrijvers) 
om in het buitenland overeenkomsten te slui-
ten. Deze sector heeft zich in België ontwikkeld 
na de brexit. Voor deze ondernemingen liggen 
de toezichtsprioriteiten anders. Zo wordt er on-
der andere toezicht uitgeoefend op de monito-
ring van de uitbestedingen, op de activiteiten in 
het buitenland en op een minimale aanwezig-
heid in België. De  Bank heeft in  2021  bijzondere 
aandacht besteed aan deze aspecten. Daarnaast 
zijn in  2021  ook de eerste besprekingen gestart 
over de verlening van vergunningen aan nieuwe 
InsurTech-bedrijven. Ook hier liggen de prudentiële 
bekommernissen anders. Deze initiatieven zullen 
in 2022 worden voortgezet.

Uitbesteding

Sedert een aantal jaren doen de verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen steeds vaker een be-
roep op uitbesteding, om diverse redenen : (i) grotere 
efficiëntie, (ii) toegang tot specifieke deskundigheid 
die niet beschikbaar is binnen de onderneming en tot 
innovatieve oplossingen en/of (iii) behoefte aan flexi-
biliteit en ontplooiingsmogelijkheden. Door de steeds 
verdergaande digitalisering van de bedrijfsprocessen 
en interfaces, die onlangs nog is versneld door de 
COVID-19-pandemie, is deze tendens in  2021  nog 
sterker geworden.

De Bank ontving in 2021 tweemaal zoveel kennis gevingen 
van kritieke of belangrijke uitbestedingen als in de vorige 
jaren. Deze uitbestedingen hadden voornamelijk betrek-
king op : (i) informatietechnologie (IT) infrastructuur, (ii) 
opslag van documenten, zeer vaak via clouds (toepassing 
van circulaire NBB_2020_18 over de aanbevelingen van 
de Bank inzake uitbesteding aan aanbieders van cloud-
diensten, en van het reglement van de Bank betreffende 
de bewaring van verzekeringsdocumenten buiten de 
zetel van de onderneming, dat gepubliceerd werd in het 

Tabel  C.5

Colleges bij de verzekeringsondernemingen onder toezicht van de Bank

De Bank is groepstoezichthouder De Bank is één van de toezichthouders

Ageas

KBC-verzekeringen

Navigators Holdings Europe

Allianz

AXA

Assurances du Crédit Mutuel

Munich Re

NN

Baloise Group

Monument Re

Athora

Enstar

QBE

MS&AD

Allianz Benelux

Euler Hermes

AXA Belgium

Inter Partner Assistance

Yuzzu verzekeringen

Partners Verzekeringen

NELB

D.A.S.

Ergo Insurance

DKV Belgium

NN Insurance Belgium

Baloise Belgium

Euromex

Monument Assurance Belgium

Athora Belgium

Alpha insurance

QBE Europe

MS Amlin Insurance
   

Bron : NBB.
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Belgisch Staatsblad van 11 september 2020), en (iii) on-
derschrijving (een ontwikkeling die te maken heeft met 
de recente intrede op de Belgische markt van internati-
onale verzekeringsondernemingen waarvan het bedrijfs-
model inhoudt dat ze een beroep doen op ‘Managing 
General Agents’ of gevolmachtigde onderschrijvers).

Op basis van de analyse van deze kennisgevings-
dossiers konden er nieuwe risico’s worden geïdentifi-
ceerd, zoals een toename 
van het concentratierisico 
(met name op IT-gebied), 
een grotere onderlinge af-
hankelijkheid van nieuwe 
ty pes onder nemingen (zoals ge centraliseerde dienst-
verlenende bedrijven, die steeds vaker binnen ver-
zekeringsgroepen worden opgericht en die onge-
reglementeerd zijn), een toename van het ‘vendor 
lock-in’-risico, van het risico op gegevensverlies en van 
het compliance-risico. De monitoring van de uitbeste-
dingen is derhalve een toezichtsprioriteit geworden 
voor de Bank. Zo werden er in 2021 verschillende pro-
jecten opgezet om dit toezicht te versterken (nieuwe 
rapporteringen, transversale analyse, grondige analyse 
van bepaalde soorten uitbestedingsdossiers, recht-
streekse inspectie bij de dienstverleners, enz.). Deze 
projecten zullen in 2022 worden voortgezet.

Tijdens de verslagperiode nam de monitoring van de uit-
bestedingen een centrale plaats in bij de inspecties die 
bij de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 

werden uitgevoerd. De nadruk lag bij die inspecties 
met name op de beoordeling van de organisatie van 
de uitbesteding in de precontractuele, contractuele en 
postcontractuele fase. Daarbij werd bijzondere aan-
dacht besteed aan de deugdelijkheid van het inter-
necontrolesysteem en met name aan de methodes voor 
de selectie en evaluatie van onderaannemers en aan de 
betrokkenheid van de onafhankelijke controlefuncties. 
In dit verband moeten de verzekerings- en herver-

zekeringsondernemingen 
ervoor zorgen dat ze over 
objectieve en doeltreffende 
instrumenten beschikken, 
zoals prestatie-indicatoren, 

om de kwaliteit van de uitbestede diensten naar beho-
ren te kunnen beoordelen.

Aangezien de verzekerings- en herverzekerings-
ondernemingen steeds vaker gebruikmaken van uit-
besteding voor kritieke of belangrijke functies, zoals 
onafhankelijke controlefuncties, schadebeheer, onder-
schrijving of het bewaren van documenten, werden 
de ondernemingen er tevens aan herinnerd dat de 
eindverantwoordelijkheid voor de uitbestede diensten 
bij hen ligt. Dit betekent met name dat zij de nodige 
maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat 
ze binnen een redelijke termijn toegang hebben tot 
alle relevante gegevens en documenten.

Als antwoord op de vraag van de Bank naar meer 
substantie (betekenisvolle aanwezigheid) binnen een 
onderneming waaraan de Bank in België een vergun-
ning als verzekeringsonderneming had verleend en die 
in belangrijke mate een beroep deed op uitbesteding, 
werd de structuur van het JEC (Joint employment 
contract) door bepaalde ondernemingen naar voor 
geschoven. Deze structuur behelst dat werknemers te-
gelijkertijd zijn gebonden door een arbeidscontract met 
de Belgische verzekeringsonderneming en met een an-
dere onderneming binnen of buiten België. Deze struc-
tuur kan enkel aanvaard worden als oplossing om meer 
substantie te geven aan de verzekeringsonderneming 
met vergunning in België indien deze werknemers ef-
fectief tewerkgesteld zijn onder de typische voorwaar-
den van een arbeidscontract : hiërarchische rapporte-
ringslijnen naar de bestuursorganen van de Belgische 
onderneming, effectief toezicht op het gepresteerde 
werk door deze onderneming, jaarlijkse evaluatie door 
de organen van de Belgische onderneming en het recht 
voor deze onderneming om de arbeidsovereenkomst te 
allen tijde te beëindigen wanneer er tekortkomingen 
worden vastgesteld, enz.

Het toenemend gebruik van 
uitbesteding leidt tot nieuwe risico’s 
voor de verzekeringsondernemingen
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Technische voorzieningen voor 
niet-levensverzekeringen

In de loop van 2021 heeft de Bank alle verantwoor-
delijken van actuariële functies die actief zijn op 
de Belgische markt bijeengebracht voor een virtuele 
workshop over haar transversale toezichtswerkzaam-
heden met betrekking tot het niveau van de tech-
nische voorzieningen voor niet-levensverzekeringen 
(Solvency II-norm). Deze workshop was de gelegen-
heid voor de Bank om de sector laten zien hoe de 
gegevens die via de prudentiële rapportering worden 
overgemaakt, worden gebruikt voor toezichtsdoelein-
den. Tijdens deze bijeenkomst werd ook een vragen-
lijst gericht aan de verantwoordelijken van actuariële 
functies voorgesteld en toegelicht. Deze vragenlijst 
moest verduidelijking verschaffen over de aard van 
sommige van de overgemaakte gegevens, zodat de 
analytische processen waarbij ze worden gebruikt, 
kunnen worden verbeterd.

Levensverzekeringen

De levensverzekeringsondernemingen opereren al 
vele jaren in een omgeving met een aanhoudend lage 
rente. Om de dalende opbrengsten van vastrentende 
beleggingen op te vangen, worden de rentegaran-
ties op levensverzekeringen stelselmatig afgebouwd. 
Vraag is of beide bewegingen gelijke tred houden, 
dan wel of er een structurele neerwaartse druk is op 
de rendabiliteit van de levensverzekeringen.

Uit een eerste transversale analyse is gebleken dat het 
verschil tussen de recurrente financiële opbrengsten en 
de gemiddelde rentegarantie op levensverzekeringen 
in de loop der jaren niet stelselmatig verminderd is : de 
afbouw van de rentegaranties verloopt grosso modo 
parallel aan de daling van de financiële opbrengsten.

In de rendabiliteitsanalyse wordt overigens niet enkel 
gekeken naar het financieel resultaat. Er zijn ook 
nog andere potentiële winstbronnen, namelijk het 
resultaat op sterfte (indien ondernemingen minder 
overlijdens registreren dan volgens de voor de ta-
rifering gebruikte sterftetafels) en het resultaat op 
kosten (dat het verschil is tussen de in de premies 
vervatte toeslagen en de werkelijke kosten). Het kos-
tenresultaat is door de band genomen negatief (wat 
gewoonlijk wordt gecompenseerd door het financieel 
resultaat), maar door de voortdurende verbetering 
van de levensverwachting en dus van de overlevings-
kansen op elke leeftijd is het sterfteresultaat 

gemiddeld genomen een belangrijke winstbron voor 
levensverzekeringsondernemingen.

Deze rendabiliteitsanalyses vormen een aanvulling op 
de transversale analyses die periodiek worden uitge-
voerd van de gerapporteerde technische voorzieningen 
(zowel onder Belgian GAAP als onder Solvabiliteit II).

Wat de impact van de sanitiaire crisis, via de mortali-
teit, op de rentabiliteit van de ondernemingen betreft, 
situeert het overgrote merendeel van de overlijdens 
zich in de leeftijdsklassen van niet-verzekerde perso-
nen. Aangezien overlijdensdekkingen meestal aflopen 
op pensioenleeftijd, heeft de oversterfte geen nega-
tief effect gehad op de rentabiliteit.

Herverzekering

De Bank stelt vast dat er innoverende praktijken zijn 
ontstaan op het gebied van de herverzekering van le-
vensverzekeringsportefeuilles. De herverzekering wordt 
gebruikt als instrument om de marktrisico’s, en in het 
bijzonder het renterisico, te beperken. Vooral voor 
ondernemingen die levensverzekeringen met een hoog 
gewaarborgd rendement aanbieden, kan dit interes-
sant zijn. Hoewel sommige risico’s daadwerkelijk wor-
den beperkt door de herverzekering, is de Bank zich 
ervan bewust dat dergelijke herverzekerings regelingen 
andere risico’s met zich meebrengen, die voornamelijk 
te maken hebben met het aanzienlijke en onmiddellijke 
effect van dit type herverzekering op de solvabiliteitsra-
tio (solvency capital requirement – SCR) van de onder 
toezicht staande ondernemingen. De werkzaamheden 
die de Bank op dit gebied heeft verricht, hebben gere-
sulteerd in de vaststelling van een reeks interne richt-
snoeren en de ontwikkeling van controle-instrumenten 
om bijvoorbeeld de afhankelijkheid tussen het herver-
zekeringsverdrag en de naleving van de reglementaire 
solvabiliteitsvereisten te beperken.

De verschillende maatregelen die kunnen worden ge-
nomen worden hierna op niet-limitatieve en niet-ex-
clusieve wijze opgesomd : (i) beperking van het over-
drachtspercentage (‘Quota Share’-overeenkomst) ; 
(ii) invoering van solide zekerheidsregelingen (collateral 
arrangements) ; (iii) opname in het herverzekeringsver-
drag van ontradende sancties in geval van eenzijdige 
beëindiging van het verdrag door de herverzekeraar ; 
of (iv) de onderneming ertoe aanzetten om in haar 
risicoappetijt een niveau van SCR ratio vast te leggen 
met een extra marge ter dekking van het risico op 
afhankelijkheid van het herverzekeringsverdrag.
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EIOPA- en NBB-stress tests van 2021

Het beleid van de Bank inzake stresstests voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en -groepen 
bepaalt dat de verzekeringssector minstens jaarlijks aan een stresstest moet worden onderworpen 1 en dat 
deze moet worden afgestemd op de Europese stresstest indien er een plaatsvindt. In 2021 heeft EIOPA een 
Europese stresstest uitgevoerd om het effect van een ongunstig scenario op het kapitaal (solvabiliteitsmarge) 
en de liquiditeit van de deelnemers te beoordelen. Twee Belgische verzekeringsgroepen namen deel aan 
deze Europese stresstestoefening voor het scenario met betrekking tot het kapitaal, terwijl drie individuele 
ondernemingen, die behoren tot deze twee groepen, deelnamen aan het scenario met betrekking tot de 
liquiditeit. Daarnaast voerde de Bank dezelfde stresstest eveneens uit bij een aantal individuele verzekeraars, 
die gezamenlijk een significant deel van de Belgische verzekeringssector vertegenwoordigen. Zij werden aan 
het scenario met betrekking tot het kapitaal onderworpen.

In het scenario van de stresstest  2021, dat gezamenlijk werd opgesteld door EIOPA en het ESRB, werd 
rekening gehouden met de beoordeling door het ESRB van de belangrijkste risico’s voor het Europese 
financiële stelsel. Hoofddoel van dit scenario was de potentiële kwetsbaarheden van de verzekeringssector 
als gevolg van de aanhoudende lagerenteomgeving, in combinatie met de mogelijk negatieve ontwikkeling 
van de COVID-19-pandemie, te identificeren en te beoordelen aan de hand van een reeks specifieke 
schokken op de markt- en verzekeringsrisico’s, die een ernstig maar plausibel dubbel effect hadden op de 
verzekeringssector. De referentiedatum voor deze oefening werd vastgelegd op 31 december 2020.

Het scenario trof zowel de activa als de passiva van de ondernemingen, door de combinatie van 
een omgeving van dalende risicovrije rentecurves, schokken op materiële activaklassen van de 
beleggingsportefeuille en een hoger dan verwachte toename van de sterfte en van de schadelast in 
sommige niet-levensverzekeringstakken. Dit scenario maakt niet alleen deel uit van het raamwerk van 
de Bank voor de beoordeling van macroprudentiële risico’s, maar laat ook toe eventuele zwakke punten 
op microprudentieel niveau vast te stellen.

De solvabiliteitsratio (hierna ‘SCR-ratio’) van de 14  Belgische ondernemingen die hebben deelgenomen 
aan de test bedroeg gemiddeld 190 % vóór de schokken, wat wijst op een comfortabele uitgangspositie. 
Na de schokken was de gemiddelde SCR-ratio met 67 procentpunten gedaald tot 123 %. Deze daling was 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan het waardeverlies van de beleggingsportefeuille, en in het bijzonder van 
de obligaties en aandelen (negatief effect van respectievelijk 38  en 31  procentpunten op de SCR-ratio). 
Deze daling werd gedeeltelijk gecompenseerd door effecten in verband met bepaalde activa en passiva op de 
balans, waaronder strategieën voor de afdekking via derivaten die door sommige verzekeringsondernemingen 
worden gehanteerd en die het effect van de schokken kunnen verminderen. Voor het eerst bij een stresstest 
werd aan de verzekeringsondernemingen ook de mogelijkheid geboden om na de schok beheersmaatregelen 
toe te passen, die na de stresstest een positief effect van 21 procentpunten hadden op de ratio. De resultaten 
van deze stresstest op Belgisch niveau werden bekendgemaakt op de website van de Bank 2, terwijl die van 
de stresstest op Europees niveau beschikbaar zijn op de website van EIOPA 3.

1 Door de uitbraak van de COVID-19-pandemie waren de toezichts- en regelgevingsinitiatieven van de Bank in 2020 
geconcentreerd op kritieke en essentiële taken die verband hielden met de monitoring van de impact van de pandemie op de 
verzekeraars. De nationale stresstest die in 2020 zou plaatsvinden, werd daardoor geannuleerd.

2 Zie https://www.nbb.be/en/financial-oversight/prudential-supervision/areas-responsibility/insurance-or-reinsurance-38.
3 Zie https://www.eiopa.europa.eu/insurance-stress-test-2021_en#Publicationoftheresults.

KADER 11
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https://www.nbb.be/en/financial-oversight/prudential-supervision/areas-responsibility/insurance-or-reinsurance-38
https://www.eiopa.europa.eu/insurance-stress-test-2021_en#Publicationoftheresults
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3. Financiëlemarktinfrastructuren en 
betalingen

De COVID-19-pandemie heeft ook een impact gehad 
op de sector van de financiëlemarktinfrastructuren en 
de betalingsinstellingen (zie Jaarverslag 2020 voor een 
overzicht). Dit jaar lag de focus van de toezichtsactivi-
teiten van de Bank op de human resources-aspecten. 
In de volgende paragraaf wordt hier dieper op inge-
gaan. Een volledig overzicht van alle toezichtsactivitei-
ten met betrekking tot financiële marktinfrastructuren 
(FMI’s) en betalingen kan gevonden worden in het 
laatste ‘Financial Market Infrastructures and Payment 
Services Report’, dat beschikbaar is op de website 
van de Bank 1. In  het  FMI & Payments Report dat in 
juni  2022  gepubliceerd zal worden, zal bovendien 

1 Zie www.nbb.be/fmi.

in een thematisch artikel dieper worden ingegaan 
op de toezichtsactiviteiten van de Bank op het vlak 
van digitale operationele veerkracht. Ook zal er een 
artikel gewijd worden aan de risico’s verbonden aan 
het toenemend gebruik van informatie- en commu-
nicatietechnologie (ICT)-diensten en -producten die 
geleverd worden door derde partijen. Verder zal het 
komende rapport ook een reeks artikels bevatten met 
de laatste ontwikkelingen op het gebied van digital 
ledger technology (DLT) / blockchain en het Europese 
‘DLT pilot regime’ voor de handel en vereffening 
van ‘tokenised’ effecten. 2 Ten slotte besteden enkele 
artikels aandacht aan crypto-activa en digitale centra-
lebankenmunten vanuit het oogpunt van de Bank als 
toezichthouder en overseer verantwoordelijk voor de 
financiële stabiliteit.

2 “Tokenised” effecten zijn de digitale vertegenwoordiging via DLT 
van effecten die buiten de blockchain bestaan.

Tot slot heeft de Bank, parallel met de EIOPA-stresstest, ook haar eigen ‘low yield’-scenario ontwikkeld, 
dat de impact meet van een verdere daling van de risicovrije rentecurve op de solvabiliteit van de 
Belgische verzekeringsondernemingen. Hoofddoel van dit scenario is de potentiële kwetsbaarheden 
van de verzekeringssector die voortvloeien uit een langdurige lagerenteomgeving, te identificeren en te 
beoordelen. De individuele resultaten worden in aanmerking genomen bij de beoordeling van het dossier 
voor de aanvraag van een vrijstelling van het aanleggen van de knipperlichtvoorziening voor renterisico.

http://www.nbb.be/fmi
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3.1 Cartografie van de sector

De Bank is verantwoordelijk voor zowel het oversight 
als het prudentieel toezicht op instellingen uit de 
post-trade-en de betalingsdienstensector. Het over-
sight is voornamelijk gericht op de veiligheid van 
het financiële stelsel, terwijl het microprudentieel 
toezicht betrekking heeft op de veiligheid van de 
operatoren die deze diensten aanbieden. In gevallen 
waar de Bank zowel oversight als prudentieel toezicht 

uitoefent, kunnen deze twee activiteiten als comple-
mentair worden beschouwd.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de sys-
temen en instellingen die onder het toezicht of over-
sight van de Bank staan. Naast de classificatie op 
basis van het soort geleverde diensten worden de 
instellingen ook gegroepeerd volgens : (i) de rol van de 
Bank (namelijk prudentiële toezichthouder, overseer 
of beide) en (ii) de internationale dimensie van het 

Tabel  C.6

Cartografie van de sector van financiëlemarktinfrastructuren en betalingsdiensten

   

Internationale samenwerking

De Bank treedt op  
als enige autoriteit

De Bank treedt op  
als hoofdautoriteit

De Bank neemt deel aan het toezicht,  
onder leiding van een andere autoriteit

Prudentieel 
toezicht

Depositobank
The Bank of New York Mellon SA / NV  

(BNYM SA / NV)

Betalingsdienstaanbieders (PSPs)
Betalingsinstellingen (PIs)

Instellingen voor elektronisch geld (ELMIs)

Prudentieel 
toezicht en 
oversight

Centrale 
effectenbewaarinstelling (CSD)

Euroclear Belgium

Internationale centrale 
effectenbewaarinstelling (ICSD)

Euroclear Bank SA / NV

Ondersteunende instelling
Euroclear SA / NV

Centrale tegenpartijen (CCP)
LCH Ltd (UK), ICE Clear Europe (UK)  
LCH SA (FR), Eurex Clearing AG (DE),  

EuroCCP (NL), Keler CCP (HU), CC&G (IT)

Betalingsverwerker en betalingsinstelling
Worldline SA / NV

Oversight

Aanbieder van  
kritieke diensten

SWIFT

Andere infrastructuur
TARGET2‑Securities (T2S) 1

CSD
NBB‑SSS

Betalingssysteem
Mastercard Clearing 

Management System 2

Betalingssysteem
TARGET2 (T2) 1

CLS

Kaartschema’s
Bancontact 1

Mastercard Europe 1

Maestro 1

Betalingsverwerkers
Mastercard Europe
equensWorldline

Betalingssysteem
Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV) 1

 

Post‑trade infrastructuren Effectenverrekening Betalingen Betalingssystemen

Effectenvereffening Betalingsinstellingen en  
Instellingen voor elektronisch geld

Effectenbewaarneming Betalingsverwerkers

Andere infrastructuren T2S Kaartschema’s

SWIFT
    

Bron : NBB.
1 Peer review in Eurosysteem / ESCB.
2 De NBB en ECB treden gezamenlijk op als hoofdautoriteit.
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systeem of de instelling (de Bank als enige autoriteit, 
internationale samenwerkingsovereenkomst met de 
Bank als hoofdrolspeler, of andere rol van de Bank).

Inclusief de Europese bijkantoren telt België 46 beta-
lingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld.

De Bank werd in het verslagjaar opnieuw zeer regelma-
tig benaderd door nieuwe kandidaten met veel nieuwe 
businessmodellen. Dat geeft een indicatie dat het aan-
tal instellingen komend jaar zou kunnen toenemen.

3.2 Toezichtsprioriteiten

Een belangrijke toezichtactiviteit van de Bank 
in 2021 bestond uit de implementatie van de vereisten 
met betrekking tot de regels inzake sterke klantau-
thenticatie (strong customer authentication  –  SCA) 
en de gemeenschappelijke en veilige communicatie 
(common and secure communication  –  CSC) tussen 
de betalingsdienstaanbieders (‘open banking’) binnen 
de Belgische markt.

Zoals meer uitvoerig beschreven in het hoofdstuk 
D over digitalisatie heeft de Bank in  2021  ook haar 

operationele en beleidsactiviteiten met betrekking 
tot cyber- en IT-risico’s verdergezet. In deze con-
text werden enkele inspecties bij marktinfrastruc-
turen en betalings instellingen gevoerd, werden 
een aantal betalings instellingen gevraagd om een 
IT-risicovragenlijst te beantwoorden, en werden de 
activiteiten van instellingen op een meer periodieke 
basis opgevolgd. Op beleidsvlak zijn onder andere 
de werkzaamheden in een werkgroep van de Raad 
van Europa met betrekking tot het voorstel van de 
Europese Commissie voor een Digital Operational 
Resilience Act het vermelden waard.

Voorts heeft de Bank in  2021  het National Retail 
Payments Committee (NRPC) opgericht en werd 
de impact van CRD5  op de Euroclear-groep verder 
geanalyseerd.

Samen met de ECB heeft de Bank ook de leiding 
genomen van een groep van centrale banken van het 
Eurosysteem die het verstrengde oversightregime op 
Mastercard Europe heeft voorbereid.

Ten slotte gaat deze paragraaf dieper in op de impact 
van de COVID-19-pandemie op de financiëlemarktin-
frastructuren wat betreft het aantrekken en behou-
den van gekwalificeerd personeel.

Sterke klantauthenticatie en open banking

De Bank heeft actief toezicht gehouden op het 
migratieplan dat stapsgewijs naar volledige sterke 
klantauthenticatie-compliance voor alle kaarttransac-
ties is geëvolueerd en dit leidde in mei 2021 tot een 
volledige en succesvolle implementatie van SCA voor 
de online kaartomgeving.

Om de door de wetgeving vereiste open banking 
omgeving succesvol te integreren werden diverse ob-
stakels in de interfaces van de instellingen geïdenti-
ficeerd en nam de Bank de nodige stappen om de 
handhaving van de wetgeving op te leggen in het 
geval de markt er niet zou in slagen de laatste obsta-
kels uit de weg te ruimen.

Daarnaast werd specifieke aandacht besteed aan de 
vrijwaringsvereisten van gelden die door betalings-
dienstaanbieders zijn ontvangen van de betalings-
dienstgebruikers, wat heeft geleid tot een uitbreiding 
van de periodieke rapportering die transversale analy-
ses mogelijk maakt.

Tabel  C.7

Verloop van het aantal onder toezicht staande 
betalingsinstellingen en instellingen voor 
elektronisch geld
(eindeperiodegegevens)

2020 2021

Betalingsinstellingen 38 39

Naar Belgisch recht 33 34

Beperkte instellingen 1 0 0

Bijkantoren naar buitenlands recht 
uit de EER 5 5

Instellingen voor elektronisch geld 8 7

Naar Belgisch recht 7 6

Beperkte instellingen 2 0 0

Bijkantoren naar buitenlands recht 
uit de EER 1 1

   

Bron : NBB.
1 ‘Beperkte betalingsinstellingen’ zijn geregistreerd als beperkte 

betalingsinstelling op grond van artikel 82 van de wet van 
11 maart 2018 en zijn onderworpen aan een beperkter regime.

2 ‘Beperkte instellingen’ voor elektronisch geld zijn geregistreerd 
als beperkte betalingsinstelling op grond van artikel 200 van de 
wet van 11 maart 2018 en zijn onderworpen aan een beperkter 
regime.
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Aandacht voor de cyberweerbaarheid

De pandemie is een motor gebleken voor een ver-
snelde digitalisatie, in het bijzonder het hoge tempo 
waarmee de ondernemingen de nodige aanpas-
singen aan processen en systemen hebben moeten 
door voeren voor het invoeren of uitbreiden van het 
thuiswerken. Ook de spelers met minder goede be-
doelingen, zoals hackers en georganiseerde criminele 
groepen, laten deze kans niet liggen. Dit verstevigt de 
relevantie van het TIBER-BE (Threat Intelligence Based 
Ethical Red Teaming Belgium) programma geleid door 
de Bank, in het kader waarvan gecontroleerde cyber-
aanvallen samen met de instellingen worden uitge-
voerd. Voor deze testen wordt er vertrokken vanuit 
scenario’s uitgewerkt via relevante en reële bedrei-
gingsinformatie uit de sector. De eerste cyclus testen 
zal begin  2022  afgerond worden en de positieve 
terugkoppeling van de sector heeft geleid tot het star-
ten van een tweede cyclus, alsook de uitbreiding van 
het aantal betrokken instellingen. Ook het analyseren 
van de gevolgen van de ‘Digital Operational Resilience 
Act’ (DORA) in het kader van penetratie testen ge-
baseerde op bedreigingen (Threat Led Penetration 
Testing – TLPT) is in 2021 van start gegaan. Er wordt 
verwezen naar het hoofdstuk D hieronder voor ver-
dere informatie omtrent TIBER-BE en DORA.

National Retail Payments Committee

In 2021 heeft de Bank het NRPC opgericht. Binnen dit 
comité werden er ad-hocsubgroepen ingesteld, waar-
van de activiteiten waren toegespitst op de volgende 
4 gebieden :
a) Instantbetalingen : De instantbetalingen, die drie 

jaar geleden werden ingevoerd in België, verte-
genwoordigen slechts een zeer klein aandeel van 
de overschrijvingen. De subgroep heeft tot doel 
inzicht te verwerven in de redenen hiervoor en te 
onderzoeken hoe het gebruik ervan kan worden 
bevorderd.

b) Central Bank Digital Currencies (CBDC) : De sub-
groep beoogt de verschillende belanghebben-
den te informeren, te raadplegen en, indien het 
Eurosysteem beslist de digitale euro verder te ana-
lyseren en/of prototypes te ontwikkelen, te betrek-
ken bij de behoeftenanalyse.

c) Cash : De subgroep heeft de toegankelijkheid van 
contant geld in België beoordeeld aan de hand 
van een door de Nationale Bank ontwikkeld model. 
Daarbij werd zowel met de huidige situatie als met 
de verwachte ontwikkelingen rekening gehouden.

d) Munten : Deze subgroep, die wordt voorgezeten 
door de Algemene Administratie van de Thesaurie 
(FOD Financiën), buigt zich over kwesties die ver-
band houden met het gebruik van muntstukken, 
in het bijzonder de evolutie van het gebruik van 
muntstukken van 1  en 2  cent sinds de invoering 
van de afrondingsmaatregel.

Impact van CRD5

Op het niveau van de Euroclear-groep werd de cor-
porate governance – in het bijzonder de rol van 
de besluitvormende financiële holding binnen de 
groep – verder geanalyseerd. Aangezien de Belgische 
wet van 11  juli  2021  de vijfde Europese Richtlijn 
Kapitaalvereisten (CRD5) heeft omgezet in de Belgische 
Bankwet, die voorziet in de goedkeuring van de be-
sluitvormende financiële holding in een bankgroep 
zoals de Euroclear-groep, was deze analyse nodig om 
begrijpen welke entiteit het beslissingscentrum van de 
groep vormt en welke entiteiten verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van dergelijke beslissingen.

Mastercard Europe

Samen met de ECB heeft de Bank in 2021, de leiding 
genomen van een groep van centrale banken van het 
Eurosysteem die het verstrengde oversightregime op 
Mastercard Europe heeft voorbereid. Dit verstrengde 
regime vloeit voort uit de door het Eurosysteem aan-
duiding in mei  2020 van Mastercard Europe als een 
SIPS (Systemically Important Payment System). De ana-
lyse van de verhoogde eisen startte in mei  2021  en 
wordt gepland midden 2022 te zijn beëindigd.

Ondertussen werd Mastercard Europe ook door de 
Bank of England gevat als systemisch belangrijk be-
talingssysteem voor de Britse markt. Er werden ge-
sprekken opgestart tussen de Bank of England, ECB 
en de Bank om te onderzoeken hoe en welk samen-
werkingsverband kan worden ingesteld om informatie 
uit te wisselen.

COVID-19 en de impact op het aantrekken 
en behouden van gekwalificeerd personeel

De Bank heeft in de verschillende fasen van de 
COVID-19-pandemie aandacht besteed aan de maat-
regelen die de FMI’s namen om hun werkzaamheden 
zo in te richten dat de gezondheid van hun werkne-
mers voorop werd gesteld zonder dat de operationele 
continuïteit van hun kritieke diensten in gevaar kwam.



285NBB Verslag 2021 ¡ Operationeel toezicht

De FMI’s denken nu reeds na over hoe ze hun 
werkzaamheden zullen organiseren na de pande-
mie. Daarbij moeten ze rekening houden met een 
aantal risico’s die onder meer verband houden met 
het aantrekken en behouden van gekwalificeerd 
personeel en die zorgvuldig zullen moeten worden 
beheerd.

Werkorganisatie bij de FMI’s tijdens 
de pandemie

Ook bij de FMI’s werd thuiswerk de norm. In sommige 
gevallen werd er echter voor gekozen om bepaalde 
kritische activiteiten ter plaatse te blijven uitvoeren. 
Dat gold bijvoorbeeld voor het beheer en de monito-
ring van datacentra, waarvoor het vanuit het oogpunt 
van het risicobeheer van 
belang was dat de aan-
sturing vanuit een extra 
beveiligde omgeving bleef 
gebeuren. Voorts werd 
geoordeeld dat er sneller 
en met minder impact op 
de gebruikers zou kunnen worden ingegrepen in 
kritische systemen om de operationele continuïteit 
te garanderen, indien het team dat daarvoor verant-
woordelijk was, ter plaatse bleef werken. Voor deze 
medewerkers werden de gebruikelijke beschermings-
maatregelen toegepast : ze werden opgedeeld in twee 
groepen die om de andere week aanwezig waren en 
ze dienden de afstandsregels en de mondmaskerplicht 
na te leven.

Een monitoring van de ziekte- en afwezigheids-
percentages wees uit dat deze percentages bij de 
FMI’s op hetzelfde, eerder laag niveau waren geble-
ven, en in de meeste gevallen zelfs licht waren ge-
daald ten opzichte van voorgaande periodes.

Uitdagingen voor de werkorganisatie

Het langdurige thuiswerk vergde van de werknemers 
aanzienlijk gedragsaanpassingen. Enerzijds leidde dit 
tot een verhoging van de productiviteit, anderzijds on-
dervonden de werknemers meer stress, kampten som-
migen van hen met motivatieproblemen, en werd er 
een verhoogd risico op burn-out vastgesteld. Het aan-
trekken van nieuwe werknemers (van aanwerving tot 
talentontwikkeling) en de mogelijkheid voor hen om 
via informele netwerken binnen de organisatie hun 
kennis, ook over de ondernemingscultuur, te ontwik-
kelen, vormde een ander aandachtspunt.

In de fase van de pandemie waarin versoepelingen 
mogelijk waren en het verplichte thuiswerk geleidelijk 
kon worden afgebouwd, bleven de meeste FMI’s hun 
werknemers de mogelijkheid bieden om op vrij willige 
basis ter plaatse te komen werken, hetzij één of meer 
dagen per week, hetzij dagelijks. Voorwaarde hiervoor 
was dat de maximale aanwezigheid op kantoor niet 
werd overschreden, zodat de door de overheid of 
de FMI zelf opgelegde sanitaire maatregelen konden 
worden nageleefd. In deze fase gaf een deel van 
het personeel blijk van een grote terughoudendheid 
om terug naar kantoor te komen. Niet zozeer uit 
bezorgdheid over de veiligheid op de werkplek, maar 
wel over de vermeende risico’s die verbonden zijn 
aan de woon-werkverplaatsingen indien die met het 
openbaar vervoer dienen te gebeuren. Het zal voor de 

FMI’s een grote uitdaging 
zijn om enerzijds tegemoet 
te komen aan de verwach-
tingen van (een deel van) 
het personeel ten aanzien 
van de gezondheidsrisico’s, 
en anderzijds om opnieuw 

gebruik te maken van de voordelen van fysieke aan-
wezigheid (brainstorming, informele contacten, inno-
vatie en overleg, betere waarneming van non-verbale 
communicatie).

De FMI’s denken reeds na over hoe ze in de toekomst 
de hybride vorm van werken (combinatie van thuis-
werk en kantoorwerk) kunnen bestendigen. Mogelijke 
denkpistes zijn enerzijds een herinrichting van de 
kantoren om van de fysieke aanwezigheid vooral 
gebruik te maken voor de uitwisseling van ideeën, 
en anderzijds het bieden van meer flexibiliteit aan 
de werknemers (die bijvoorbeeld geen aangepaste 
thuiswerkomgeving hebben). Het is nog te vroeg om 
definitieve uitspraken te doen over hoe die nieuwe 
werkvorm precies bestendigd zal worden, maar dat 
er een omslag is gebeurd, staat vast.

Verhoogde concurrentie voor de aanwerving 
van digitale profielen

Toen de sanitaire maatregelen in de tweede jaarhelft 
van  2021  (tijdelijk) werden versoepeld en de activi-
teiten werden hervat, nam de economische activiteit 
toe. Dit leidde tot een aantrekkende jobmarkt en een 
hoger aantal vacatures. Bovendien heeft de verplichte 
omschakeling naar thuiswerk als gevolg van de be-
perkende COVID-19-maatregelen de digitalisering in 
zowat alle economische sectoren versneld. Daardoor 

Door de versnelde digitalisering 
in zowat alle sectoren worden 

FMI’s geconfronteerd met 
moeilijkheden om IT-specialisten 
aan te werven en te behouden
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ontstond er in alle sectoren een grotere vraag naar 
digitale profielen, terwijl het gros van de medewerkers 
die door FMI’s worden aangeworven, een dergelijk 
profiel hebben.

Een groot potentieel risico voor FMI’s is dan ook dat 
het in een oververhittende jobmarkt voor digitale 
profielen, waarvan het aanbod in België sowieso al 
eerder laag is, moeilijker wordt om IT-specialisten 
aan te werven en te behouden. De FMI’s denken 
dan ook reeds na over hoe zij de werkomgeving 
ook na de pandemie aantrekkelijk kunnen houden 
voor hun werknemers, en hoe zij tegemoet kunnen 
komen aan hun verwachtingen ten aanzien van de 
werkorganisatie en van de balans tussen kantoor- 
en thuiswerk. Het zou steeds moeilijker kunnen 

worden om IT-specialisten aan te trekken die bereid 
zijn om te werken met ‘legacy’-IT-systemen indien 
er jobopportuniteiten zijn in groeisectoren die meer 
gebruikmaken van modernere IT-technologieën en 
die als aantrekkelijker worden beschouwd. De FMI’s 
zijn zich bewust van deze uitdaging en dit verklaart 
mede waarom er ‘Agile’-werkmethodologieën wer-
den geïntroduceerd, die doorgaans leiden tot een 
grotere tevredenheid en betrokkenheid van de IT-
werknemers. Een alternatieve oplossing voor de 
FMI’s bestaat erin te kiezen voor een diversificatie 
in de aangeboorde ‘talent pools’, bijvoorbeeld geo-
grafische diversificatie, waarbij gewerkt wordt met 
teams van IT-experten die zich op andere locaties 
dan in de huidige belangrijkste activiteitencentra 
bevinden.
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