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B. Macroprudentieel beleid

Als macroprudentiële autoriteit in België volgt 
de Bank de ontwikkelingen in de financiële sec-
tor op de voet en richt ze zich in het bijzonder 
op het opsporen van eventuele risico’s die de 
stabiliteit van de financiële sector in het gedrang 
kunnen brengen. Wanneer dergelijke systeem-
risico’s zich voordoen, kan de Bank de nodige 
macroprudentiële maatregelen nemen om de 
verdere opbouw van die risico’s tegen te gaan 
en de kwetsbaarheden en blootstellingen van de 
financiële sector aan die risico’s te verminderen. 
Deze macroprudentiële maatregelen kunnen verschil‑
lende vormen aannemen. Zo kunnen bijvoorbeeld 
aanvullende kapitaalvereisten worden opgelegd we‑
gens ontwikkelingen in de financiële cyclus, specifieke 
blootstellingen van de financiële sector, of het sys‑
teemrelevant karakter van bepaalde instellingen. Ook 
kunnen maatregelen genomen worden wat betreft 
het kredietbeleid van de financiële instellingen. De 
belangrijkste beslissingen van de Bank worden hier‑
onder kort weergegeven. Het macroprudentieel kader 
wordt uitvoeriger behandeld in het Macroprudentieel 
Verslag, dat de Bank jaarlijks publiceert.

1. Contracyclische kapitaalbuffer

Het percentage van de contracyclische kapitaal-
buffer werd gehandhaafd op 0 % om de ban-
ken volledige flexibiliteit te geven om de reële 
economie te ondersteunen. In haar hoedanigheid 
van macroprudentiële autoriteit besliste de Bank in 
maart  2020 – aan het begin van de COVID-19-
pandemie – om de contracyclische kapitaalbuffer, die 
op dat moment voor de hele Belgische banksector 
samen ongeveer € 1  miljard bedroeg, vrij te geven. 
Deze buffer wordt opgebouwd in tijden van dyna‑
mische kredietverlening, zodat de banken over vol‑
doende manoeuvreerruimte beschikken wanneer de 
economische omstandigheden verslechteren. Dankzij 

deze versoepeling van de reglementaire vereisten 
konden de banken hun kredietverlenende rol blij‑
ven vervullen en de ondernemingen en huishoudens 
ondersteunen.

Begin  2022 was de behoefte aan dergelijke steun 
aanzienlijk verminderd, aangezien het economisch 
herstel op gang was gekomen en de indicatoren 
voor de kwaliteit van de activa verder verbeterden. 
Tegelijkertijd wezen de indicatoren van de krediet‑
groei op een hernieuwde dynamiek, die vergelijkbaar 
was met de situatie in 2019, toen de activering van 
de contracyclische kapitaalbuffer voor het eerst werd 
aangekondigd in België. Vóór de Russische invasie 
van Oekraïne eind februari 2022 leek het dus, gelet 
op de macrofinanciële omstandigheden, noodzakelijk 
om een reactivering van de contracyclische kapitaal‑
buffer te overwegen.

De zeer hoge energie- en grondstoffenprijzen, de 
stijgende rente en de hoge volatiliteit op de financiële 
markten leidden echter tot grote onzekerheid over 
de macrofinanciële ontwikkelingen. Om de geschikte 
macroprudentiële beleidskoers te kunnen uitstippe‑
len, besloot de Bank in eerste instantie om de impact 
van deze ontwikkelingen, met name de cyclische 
risico’s en de waarschijnlijkheid dat er zich staartrisi‑
coscenario’s zouden voordoen met gevolgen voor de 
financiële stabiliteit, op te volgen en te analyseren.

Toen de Bank eind september 2022 vaststelde dat het 
macro-economisch klimaat aanzienlijk was verslech‑
terd en dat de groeiverwachtingen neerwaarts wer‑
den bijgesteld, besloot zij het contracyclisch buffer‑
percentage op 0 % te handhaven. Op die manier wil 
de Bank ervoor zorgen dat de Belgische banken hun 
ruime beschikbare kapitaalmiddelen volledig flexibel 
kunnen aanwenden om de reële economie te onder‑
steunen. De Bank rekent er dus op dat de Belgische 
banken de Belgische huishoudens en niet-financiële 
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ondernemingen waar nodig helpen om de uitda‑
gingen van de historisch hoge energieprijzen en de 
moeilijke macro-economische omstandigheden het 
hoofd te bieden. Concreet wordt verwacht dat zij zor‑
gen voor een continue adequate kredietstroom naar 
de reële economie en proactief moratoria en andere 
mogelijkheden tot schuldherschikking aanbieden aan 
kredietnemers die tijdelijke of meer structurele te‑
rugbetalingsproblemen ondervinden als gevolg van 
hoge energierekeningen en stijgende levenskosten of 
bedrijfsuitgaven.

In dit verband verwelkomde de Bank de eenzijdige 
verbintenis van de Belgische banken om vanaf 1 okto‑
ber moratoria aan te bieden aan hypothecaire krediet‑
nemers die zwaar getroffen zijn door de energiecrisis 
en om, meer in het algemeen, individuele oplossin‑
gen aan te reiken aan huishoudens en niet-financiële 
ondernemingen die zwaar te lijden hebben onder 
het verslechterende macro‑economische klimaat (zie 
hoofdstuk  5  in het deel ‘Economische en financiële 
ontwikkelingen’ van dit Verslag).

De Bank drong er bij de financiële instellingen ook 
op aan om voorzichtig te blijven op vlak van divi‑
denduitkeringen en andere winstuitkeringen, en om 

deze beslissingen te baseren op een voorzichtige 
prospectieve beoordeling van hun kapitaal‑ en voor‑
zieningsbehoeften in het licht van mogelijke macro-
economische ontwikkelingen.

2. Woningmarkt

De Bank blijft de risico’s die verbonden zijn aan 
de vastgoedmarkt nauwlettend volgen en hand-
haaft de bestaande maatregelen. In het kader van 
haar macroprudentieel mandaat volgt de Bank de 
ontwikkelingen op de Belgische woningmarkt al vele 
jaren op de voet. Sinds 2013 vraagt ze de Belgische 
banksector om een specifieke macroprudentiële ka‑
pitaalbuffer voor vastgoedrisico’s aan te houden, we‑
gens zijn grote blootstelling aan de vastgoedmarkt 
in de vorm van hypothecaire leningen. Deze maatre‑
gel werd verscheidene keren verlengd en aangepast. 
Toen de Bank eind 2021 overwoog om dit vereiste tot 
na april 2022 te verlengen, oordeelde zij dat het risico 
verbonden aan de portefeuilles hypothecaire kredie‑
ten in België over het algemeen stabiel was gebleven. 
Daarom besloot zij deze kapitaalbuffer te hand haven 
op hetzelfde niveau, ongeveer € 2  miljard voor de 
volledige banksector. Vanaf mei 2022 werd de buffer 
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echter omgevormd tot een sectorale systeemrisico‑
buffer (sectoral systemic risk buffer – SSyRB). Dit 
instrument, dat werd geharmoniseerd op Europees 
niveau en van toepassing is sinds de invoering van de 
CRD V, vervangt de vorige maatregel die werd opge‑
legd op grond van artikel 458 van de CRR. Zoals zij in 
het verleden al heeft aangegeven, houdt de Bank zich 
klaar om deze macroprudentiële kapitaalbuffer vrij te 
geven indien bijvoorbeeld een aanzienlijke toename 
zou worden vastgesteld van de betalingsproblemen 
voor hypothecaire kredietnemers.

Naast deze kapitaalbuffer heeft de Bank begin 2020 
ook prudentiële verwachtingen geformuleerd voor in‑
stellingen die hypothecaire leningen verstrekken. Met 
deze aanbevelingen – die van kracht blijven – wordt 
beoogd de gemiddelde kredietkwaliteit van nieuwe 
hypothecaire leningen te verbeteren. De prudentiële 
verwachtingen van de Bank hebben hun tweeledig 
doel bereikt : het aandeel van de meest risicovolle 
leningen in de nieuwe productie van hypothecaire 
leningen in België werd verminderd en de toegang 
tot de hypotheekmarkt voor solvabele kredietnemers, 
waaronder jongeren, bleef gevrijwaard. Dit geeft on‑
der meer aan dat in deze aanbevelingen voldoende 
speelruimte wordt geboden aan de kredietgevers, met 
name wat betreft het verstrekken van leningen met 
een hoge loan‑to‑value ratio aan startende kopers.

Nog steeds in verband met de vastgoedblootstel‑
lingen van de Belgische financiële instellingen heeft 

de Bank eind  2020, op grond van financiële sta‑
biliteitsoverwegingen, een macroprudentiële circu‑
laire gepubliceerd waarin zij haar verwachtingen 
en rapporteringsvereisten uiteenzet wat betreft de 
energie-efficiëntie van vastgoedblootstellingen, waar 
de financiële sector rekening mee moet houden 
bij het beheer van klimaatveranderingsrisico’s (zie 
paragraaf C.3.2.).

3. Systeemrelevante instellingen

Het aanvullend kapitaalvereiste voor de nati-
onaal systeemrelevante banken bleef gehand-
haafd. Als macroprudentiële autoriteit legt de Bank 
ook specifieke kapitaalvereisten op aan de zoge‑
naamde nationaal systeemrelevante banken om hun 
weerbaarheid te vergroten, rekening houdend met 
de hoge economische en maatschappelijke kosten die 
hun faillissement zou teweegbrengen. Het aanvullend 
kapitaalvereiste dat wordt opgelegd hangt af van 
de belangrijkheid van de bank. Het bedraagt 1,5 % 
van de gewogen activa voor de vier grootste instel‑
lingen en 0,75 % voor de overige vier banken. Deze 
buffers zijn relatief groot. Eind  2021 beliepen ze in 
totaal ruim € 5 miljard. Naar aanleiding van de over‑
name van AXA Bank Belgium door Crelan eind 2021 
heeft de Bank Crelan toegevoegd aan de lijst van 
systeemrelevante banken. Vanaf 1  januari  2023 zal 
voor Crelan een kapitaalvereiste van 0,75 % van de 
risicogewogen activa gelden.
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