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C. Regelgevend en wettelijk kader

1. Banken

1.1 Activiteiten van het Bazels Comité 
voor Bankentoezicht

Het Bazels Comité voor Bankentoezicht (Basel 
Committee on Banking Supervision – BCBS) 
heeft zich de laatste jaren vooral toegelegd 
op de implementatie en evaluatie van zijn we-
reldwijde prudentiële standaarden voor banken 
en minder op de ontwikkeling van nieuwe re-
gelgeving. Na de voltooiing van de zogenaamde 
Bazel  III-standaarden als antwoord op de financiële 
crisis van 2008 werd namelijk een ‘regelgevingspau‑
ze’ ingelast. Het Comité richt zijn aandacht dan ook 
vooral op nieuwe ontwikkelingen die een weerslag 
hebben op het financiële stelsel in het algemeen en 
de banksector in het bijzonder.

Eén van deze nieuwe ontwikkelingen is de op-
komst van cryptoactiva en van daaraan gerela-
teerde bankdiensten. Het BCBS zette zijn werk‑
zaamheden m.b.t. de behandeling in de prudentiële 
regelgeving van blootstellingen van banken aan cryp‑
toactiva voort na een tweede consultatie van de 
sector. Het blijft de bedoeling een conservatieve be‑
nadering te hanteren. In Deel E wordt hier nader 
op ingegaan. Meer in het algemeen besteedde het 
Comité uitgebreid aandacht aan de impact van de 
digitalisering op de activiteiten van en het toezicht 
op banken.

Recente crisissituaties bij een aantal niet-bancai-
re financiële instellingen (met name Archegos) 
brachten kwetsbaarheden en tekortkomingen 
aan het licht in de wijze waarop banken de 
risico’s verbonden aan de relaties en interac-
ties met dergelijke instellingen beheren. Er werd 
vastgesteld dat de risico’s die verband houden met 
blootstellingen aan onder meer derivatentransacties 

met deze financiële spelers werden onderschat en dat 
de concentratielimieten te hoog waren ingesteld. Na 
een evaluatie publiceerde het BCBS een nieuwsbrief 1 
met aanbevelingen voor de interacties tussen banken 
en niet-bancaire financiële instellingen.

Het Comité onderzocht tevens de impact van de 
gedeeltelijk voltooide Europese Bankenunie op 
de systeemrelevantie van met name Europese 
banken met veel grensoverschrijdende activitei-
ten in het eurogebied. In die context werd beslo‑
ten dat de betrokken toezichthouders discretionaire 
bevoegdheid krijgen om deze transacties binnen het 
eurogebied al dan niet als minder risicovol te be‑
schouwen bij de berekening van de kapitaalbuffer 
voor mondiaal systeemrelevante banken (global sys‑
temically important banks – GSIB’s). De Bank nam een 
eerder kritische houding aan in deze discussies omdat 
dit besluit kan leiden tot lagere kapitaalbuffers voor 
systeemrelevante banken.

Klimaatrisico’s bleven ook hoog op de agenda 
staan van het BCBS. De werkzaamheden in dit ver‑
band hadden zowel betrekking op de eerste pijler van 
de prudentiële regelgeving voor banken, die de voor 
alle banken geldende kapitaalvereisten omvat, als op 
de tweede pijler van die regelgeving, die de kwaliteit 
van het risicobeheer bij banken op basis van hun indi‑
vidueel risicoprofiel beoordeelt. In het kader van deze 
werkzaamheden publiceerde het Comité enerzijds 
antwoorden op veelgestelde vragen over het opne‑
men van klimaatrisico’s in de eerstepijlervereisten en 
anderzijds principes over effectief risicobeheer en 
toezicht op klimaatgerelateerde financiële risico’s bij 
banken. In paragraaf C.3.2 van dit verslag wordt een 
meer gedetailleerde beschrijving gegeven van de kli‑
maatgerelateerde activiteiten van het Bazels Comité.

1 Newsletter on bank exposures to non-bank financial 
intermediaries, BCBS, 23 november 2022.
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Daarnaast werd de werking van het Bazelse 
raamwerk van prudentiële standaarden en ver-
eisten onder de COVID-19-omstandigheden en 
daarbuiten aan een evaluatie onderworpen. 
Hoewel nog niet alle onderdelen van het Bazel  III-
pakket van kracht zijn, werd toch al overgegaan tot 
een grondige doorlichting van de impact van deze re‑
gelgeving. De resultaten van deze doorlichting wijzen 
op een belangrijk positief effect op de robuustheid 
van banken en weinig ongewenste gevolgen, onder 
meer voor de kredietverleningscapaciteit van banken. 
Ook de mogelijkheid om de kapitaal- en liquiditeits‑
buffers aan te wenden en de procyclicaliteit van het 
raamwerk werden onderzocht. Gelet op de huidige 
geopolitieke context blijft het Comité het belang van 
de geleidelijke verdere opbouw van buffers bij ban‑
ken benadrukken om de impact van interne en ex‑
terne schokken, inclusief schokken die geen verband 
houden met de kredietcyclus 1, op te vangen.

1.2 Europese ontwikkelingen

Het bankenpakket – Voortzetting 
onderhandelingen

In het vorige jaarverslag werd reeds een over-
zicht gegeven van de verschillende onderdelen 
van het eind oktober  2021 door de Europese 
Commissie gelanceerde bankenpakket, dat de 
Europese regelgeving voor banken aanpast 2. 
Dit pakket bestaat uit één richtlijn (die de Capital 
Requirements Directive (CRD6) aanpast) en twee 
verordeningen, waarvan de ene de verordening in‑
zake kapitaal‑ en liquiditeitsvereisten voor banken 
(Capital Requirements Regulation  – CRR3) bijwerkt 
en de andere afwikkelingsgerelateerde onderwerpen 
behandelt (zie ook Hoofdstuk F van dit Verslag over 
afwikkeling).

Met deze wijzigingen wordt enerzijds beoogd de 
laatste onderdelen van de Bazel III-standaarden 
in de Europese regelgeving in te voeren en an-
derzijds het arsenaal aan toezichtsinstrumenten 
en -praktijken te versterken en te harmonise-
ren. Het gaat onder meer om de regelgeving voor 
bijkantoren van banken uit niet-Europese landen, de 
sanctiebevoegdheden van toezichthouders, de ver‑
eisten inzake deskundigheid en betrouwbaarheid 

1 Newsletter on positive cycle‑neutral countercyclical capital buffer 
rates, BCBS, 5 oktober 2022.

2 Zie paragraaf II.B.1.3 van het Jaarverslag 2021.

(‘fit and proper’) van bestuurders en sleutelpersonen 
bij banken, en de verdere uitwerking van de regels 
voor het beheer van en het toezicht op ESG‑risico’s 
(Environmental, Social and Governance‑related risks).

De onderhandelingen over het bankenpakket 
werden voortgezet in 2022, zowel op het niveau 
van de Europese Raad als dat van het Europees 
Parlement. De Europese Raad Economische en 
Financiële Zaken (ECOFIN) publiceerde haar fina‑
le standpunt ter zake begin november. De Bank 
heeft net als de Europese Centrale Bank (ECB) en 
de Europese Bankautoriteit (EBA) altijd gepleit voor 
een consistente en tijdige implementatie van het 
Bazel  III-pakket en betreurt dat het bankenpakket 
in belangrijke mate blijft afwijken van deze inter‑
nationale standaarden, waardoor de regels minder 
streng zijn voor Europese banken. Zij is van oordeel 
dat de Europese toezichthouders en regelgevers en 
de banksector er alle belang bij hebben om hun 
reputatie hoog te houden in deze context. De Bank 
zal de onderhandelingen over dit regelgevend pakket 
tussen het Europees Parlement, de Europese Raad en 
de Europese Commissie nauwgezet blijven volgen.

Voltooiing bankenunie

De onderhandelingen over de voltooiing van de 
bankenunie werden opnieuw gelanceerd in de 
eerste jaarhelft van 2022. Er werd meer bepaald 
bekeken of er verdere stappen konden worden 
gezet voor de oprichting van de nog ontbreken-
de derde pijler van de bankenunie, het gemeen-
schappelijk Europees depositogarantiestelsel. 
Dit European Deposit Insurance Scheme (EDIS) zou 
een aanvulling vormen op de reeds ingevoerde eer‑
ste pijler (gemeenschappelijk toezichtsmechanisme) 
en tweede pijler (gemeenschappelijk afwikkelings‑
mechanisme) van de bankenunie. Daarnaast werd 
ook nagedacht over de prudentiële benadering van 
risico’s verbonden aan blootstellingen van banken 
op overheden, over de mogelijkheid om lokale liqui‑
diteits- en kapitaalbuffers bij dochterondernemingen 
van grensoverschrijdende Europese bankengroepen 
te verminderen en over bepaalde aanpassingen ter 
verbetering van het crisisbeheer door Europese au‑
toriteiten bij Europese banken. Door een gebrek aan 
consensus over de gezamenlijke vooruitgang op alle 
vermelde gebieden kon enkel overeenstemming wor‑
den bereikt over het laatste onderdeel. De Europese 
Commissie werd gevraagd een voorstel te formuleren 
om het raamwerk te verbeteren, in het bijzonder 
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voor kleine en middelgrote kredietinstellingen (zie 
ook Hoofdstuk F van dit verslag over Afwikkeling).

1.3 Ontwikkelingen op nationaal niveau

Ontwikkelingen op het gebied van governance

Actualisering van het handboek governance

De Bank heeft haar handboek governance voor 
de banksector bijgewerkt. De afgelopen jaren heb‑
ben er zich op het gebied van governance verschil‑
lende ontwikkelingen voorgedaan in de Belgische 
en internationale regelgeving : er verscheen een 
nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigin‑
gen, de EBA ontwikkelde drie nieuwe reeksen EBA‑
richtsnoeren over interne governance 1, geschiktheids‑
beoordelingen 2 en beloning 3, de Bank publiceerde 
een nieuw reglement inzake externe functies, enz.

In het licht van deze nieuwe wet‑ en regelgeving 
heeft de Bank haar handboek governance voor de 
banksector, waarin alle toepasselijke nationale en in‑
ternationale regelgevende teksten inzake governance 
zijn samengebracht, bijgewerkt. In haar mededeling 
van 11 oktober 2022 worden de aanpassingen nader 
toegelicht 4.

In het bijgewerkte handboek worden verschillende 
nieuwe elementen onder de aandacht gebracht. 
Zo moet diversiteit – zoals gedefinieerd in de EBA-
richtsnoeren 5 – voortaan in aanmerking worden ge‑
nomen bij de samenstelling van de bestuursorganen 
en het personeel van kredietinstellingen. Het hand‑
boek bevat ook nieuwe prudentiële vereisten inzake 
risicobeheer (waaronder het beheer van klimaat‑ en 
milieurisico’s), risicocultuur, belangenconflicten en 
ICT-veiligheid (waaronder de aanwijzing van een 
Chief Information Security Officer). Daarnaast verdui‑
delijkt het handboek hoe de nieuwe regels inzake de 

1 EBA-richtsnoeren van 2 juli 2021 inzake interne governance  
(EBA/GL/2021/05).

2 EBA-richtsnoeren van 2 juli 2021 voor het beoordelen van 
de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en 
medewerkers met een sleutelfunctie (EBA/GL/2021/06).

3 EBA-richtsnoeren van 2 juli 2021 betreffende een degelijk 
beloningsbeleid overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU  
(EBA/GL/2021/04).

4 Mededeling NBB_2022_23 van 11 oktober 2022 over het nieuw 
handboek governance voor de banksector.

5 In de EBA-richtsnoeren van 2 juli 2021 inzake interne governance 
(EBA/GL/2021/05) worden 5 diversiteitskenmerken opgesomd 
waarmee rekening moet worden gehouden bij de samenstelling 
van de bestuursorganen : leeftijd, geslacht, geografische 
herkomst, opleiding en professionele achtergrond.

bestrijding van het witwassen van geld en de finan‑
ciering van terrorisme verzoend kunnen worden met 
de algemene regels inzake governance. Tot slot is er 
in het handboek een nieuw hoofdstuk opgenomen 
over de governancevereisten op het niveau van een 
financiële groep, waarin onder meer wordt ingegaan 
op het beheer van belangenconflicten binnen een 
groep.

Omzetting van de EBA-richtsnoeren over de 
beloning van bestuurders

De Bank heeft een nieuwe circulaire over belo-
ningsbeleid gepubliceerd. De wijzigingen die door 
de CRD5  in het Europees kader voor beloningsbe‑
leid zijn aangebracht, werden in juli  2021 omgezet 
in de bankwet. Op 2  juli  2021 publiceerde de EBA 
tevens nieuwe richtsnoeren inzake beloningsbeleid 6 
ter vervanging van de vorige EBA‑richtsnoeren inzake 
beloningsbeleid van 2015. Deze nieuwe richtsnoeren, 
die in werking zijn getreden op 31 december  2021, 
werden omgezet in een nieuwe NBB‑circulaire over 
beloningsbeleid, namelijk circulaire NBB_2021_30 7, 
die de bestaande circulaire NBB_2016_44 over belo‑
ningsbeleid vervangt.

Deze nieuwe circulaire verschaft toelichting bij de wij‑
zigingen in het wettelijk kader voor beloningsbeleid 
en gaat in op een aantal aandachtspunten die tijdens 
de dagelijkse toezichtspraktijk alsook de horizontale 
doorlichtingen van de Bank en de EBA betreffende 
de bestaande praktijken bij banken aan het licht zijn 
gekomen.

In de eerste plaats vestigt de circulaire nogmaals 
de aandacht op de verantwoordelijkheid van de in‑
stellingen om over een degelijk beloningsbeleid te 
beschikken. De Belgische prudentiële beloningsregels 
gaan op diverse vlakken verder dan het gemeen ar‑
beidsrecht en het vennootschapsrecht. De Bank heeft 
echter vastgesteld dat sommige instellingen de voor‑
rang van deze strengere beloningsregels nog niet vol‑
doende geïntegreerd hebben in hun beloningsbeleid. 
De instellingen moeten deze specifieke regelgeving 
zowel naar letter als naar geest naleven.

6 EBA-richtsnoeren van 2 juli 2021 betreffende een degelijk 
beloningsbeleid overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU  
(EBA/GL/2021/04).

7 Circulaire NBB_2021_30 getiteld ‘Beloningsbeleid : actualisering 
van het wettelijke kader en omzetting van de richtsnoeren van 
de EBA van 2 juli 2021 betreffende een degelijk beloningsbeleid 
overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU (EBA/GL/2021/04)’.
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De nieuwe circulaire biedt ook nadere toelichting bij 
het nieuwe proportionaliteitsregime 1, dat het oude 
regime – waarbij medewerkers bepaalde vrijstellingen 
konden genieten indien hun variabele beloning klei‑
ner dan of gelijk aan € 75.000 was – vervangt.

Ook wat de groepscontext betreft wordt in de circu‑
laire verduidelijking verschaft : aan de beloningsregels 
dient te worden voldaan op geconsolideerde of gesub‑
consolideerde basis. De Belgische regels inzake belo‑
ningsbeleid moeten bijgevolg worden nageleefd door 
de buitenlandse dochterondernemingen die deel uit‑
maken van de reglementaire consolidatieperimeter, in‑
dien de beroepsactiviteiten van hun medewerkers een 
significante invloed hebben op het risicoprofiel van de 
groep. Overeenkomstig de bankwet 2 zijn dochteron‑
dernemingen die binnen de reglementaire consolida‑
tieperimeter vallen echter vrijgesteld van de toepassing 
van de beloningsvereisten op geconsolideerde basis 
indien zij onderworpen zijn aan beloningsvereisten 
op grond van eigen sectorspecifieke regels. Op deze 
wijze werd dus een voorrangsregeling ingevoerd, waar 
echter meteen ook een omzeilingsverbod aan werd 
gekoppeld. Bankgroepen en bankverzekeringsgroepen 
dienen bijgevolg een adequaat en coherent belonings‑
beleid te ontwikkelen op groepsniveau.

Overeenkomstig de EBA-richtsnoeren en bijlage II 
bij de bankwet 3 gaat de circulaire ook in op het re‑
gime inzake ontslag‑ en vertrekvergoedingen en de 
bijbehorende uitzonderingsregeling. De driejaarlijkse 
horizontale doorlichting van de Bank heeft immers 
aangetoond dat bepaalde instellingen deze uitzon‑
deringsregeling op oneigenlijke wijze toepassen. De 
circulaire beklemtoont het uitzonderingskarakter van 
deze regeling en maant de instellingen die er gebruik 
van maken tevens aan om dit te doen met respect 
voor de geest van de tekst.

Tot slot vestigt de circulaire de aandacht op het ge‑
wijzigde artikel 67  van de bankwet, dat nu expliciet 
bepaalt dat het beloningsbeleid genderneutraal dient 
te zijn. Dit betekent dat de instellingen hun belonings‑
beleid moeten baseren op het beginsel van een gelijke 
beloning voor gelijk werk of werk van gelijke waarde.

Voorts werd ook de rapportering over beloning ge‑
actualiseerd. Op 17  november  2022 heeft de Bank 

1 Zie artikel 9/1 van bijlage II bij de bankwet.
2 Zie het nieuwe artikel 168/1, § 1 van de bankwet.
3 Zie de artikelen 12 en 12/1 van bijlage II bij de bankwet.

twee  circulaires 4 gepubliceerd ter omzetting en uit‑
voering van drie reeksen EBA‑richtsnoeren inzake de 
kwantitatieve rapportering over beloning 5. De be‑
langrijkste nieuwigheden ten opzichte van de vorige 
regels zijn enerzijds de uitbreiding tot beleggingson‑
dernemingen van de verplichting om in de vorm van 
een rapportering een vergelijkende analyse te maken 
van de beloningspraktijken (de zogenaamde bench‑
marking‑rapportering) en om aanvullende informatie 
te verstrekken over personen die een totale beloning 
van meer dan € 1 miljoen ontvangen (de zogenaamde 
‘High Earners’-rapportering), en anderzijds het feit 
dat de informatie die de kredietinstellingen moeten 
rapporteren, nu ook aspecten in verband met het 
beloningsverschil tussen mannen en vrouwen moet 
omvatten. Deze nieuwe rapporteringen zijn met on‑
middellijke ingang van kracht geworden.

Toezichtsverwachtingen met betrekking tot 
de Europese verordeningen over derivaten en 
effectenfinancieringstransacties

Na de wereldwijde financiële crisis van 2008 
heeft de Europese Unie de markt voor deri-
vaten en de markt voor effectenfinancierings-
transacties transparanter proberen te maken, 
onder meer door de verordening betreffende de 
Europese marktinfrastructuur (European Market 
Infrastructure Regulation  – EMIR) en de ver-
ordening betreffende de effectenfinancierings-
transacties (Securities Financing Transactions 
Regulation  – SFTR) aan te nemen. Een van de 
belangrijkste vereisten in beide verordeningen is de 
verplichting om dagelijks de details van respectievelijk 
elke derivaten- en effectenfinancieringstransactie te 
rapporteren aan door de Europese Autoriteit voor 
Effecten en Markten (European Securities and Markets 
Authority  – ESMA) toegelaten transactieregisters. 

4 Circulaire NBB_2022_28 van 17 november 2022 tot 
omzetting van de EBA-richtsnoeren van 30 juni 2022 inzake 
de benchmarkexercities voor beloningspraktijken en het 
beloningsverschil tussen mannen en vrouwen overeenkomstig 
de CRD en de IFD (EBA/GL/2022/06 en EBA/GL/2022/07) en 
circulaire NBB_2022_29 van 17 november 2022 tot omzetting 
van de EBA-richtsnoeren van 30 juni 2022 inzake het verzamelen 
van gegevens over grootverdieners overeenkomstig de CRD en de 
IFD (EBA/GL/2022/08).

5 EBA-richtsnoeren van 30 juni 2022 inzake de benchmarkexercities 
voor beloningspraktijken, het beloningsverschil tussen mannen en 
vrouwen en goedgekeurde hogere percentages overeenkomstig 
Richtlijn 2013/36/EU (EBA/GL/2022/06) ; EBA-richtsnoeren van 
30 juni 2022 inzake de benchmarkexercities voor belonings‑
praktijken en het beloningsverschil tussen mannen en vrouwen 
overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/07) ; 
en EBA-richtsnoeren van 30 juni 2022 inzake het verzamelen van 
gegevens over grootverdieners overeenkomstig Richtlijn 2013/36/
EU en Richtlijn (EU) 2019/2034 (EBA/GL/2022/08).



251NBB Verslag 2022 ¡ Regelgevend en wettelijk kader

De  vereisten die in beide verordeningen zijn opge‑
nomen gelden voor alle Europese tegenpartijen die 
een derivatencontract of een effectenfinancierings‑
contract sluiten, namelijk zowel financiële instellingen 
(banken, verzekeringsondernemingen, beursvennoot‑
schappen, enz.) als niet-financiële instellingen (kleine, 
middelgrote of grote ondernemingen, betalingsinstel‑
lingen, enz.). Bovendien gelden de rapporteringsver‑
plichtingen voor zowel verrichtingen met derden als 
voor intragroepcontracten, in alle valuta’s en op alle 
handelsplatformen.

De Bank heeft deze vereisten verduide-
lijkt in  2022. Ondanks het feite dat de EMIR‑
rapporteringsverplichting reeds sinds 2014 van kracht 
is, en hoewel de kwaliteit van de gerapporteerde 
gegevens aanzienlijk is verbeterd dankzij de verschil‑
lende wijzigingen die in de rapporteringsstandaar‑
den werden aangebracht, heeft de Bank herhaalde‑
lijk vastgesteld dat de rapportering van een aantal 
Belgische banken nog aanzienlijke tekortkomingen 
vertoont. Daarom heeft zij in de loop van het verslag‑
jaar haar toezichtsverwachtingen met betrekking tot 
deze rapportering kenbaar gemaakt aan de grootste 
banken.

De Bank heeft een geautomatiseerd proces ontwik‑
keld om de informatie met betrekking tot de de‑
rivaten- en de effectenfinancieringstransacties die 
gerapporteerd worden door de entiteiten onder haar 
toezicht te verzamelen en te analyseren. Dit stelt 
haar in staat om de ontvangen gegevens efficiënt 
te benutten voor de opvolging van zowel micro‑ als 
macroprudentiële risico’s in beide markten en om 
de naleving van de EMIR‑ en de SFTR‑vereisten te 
controleren. Voor de controle op de naleving van 
kwalitatieve vereisten worden andere instrumenten 
aangewend.

In het kader van de EMIR‑verordening heeft de Bank 
de afgelopen jaren ook een aantal vrijstellingen toe‑
gekend van de centrale clearingverplichting voor in‑
tragroepderivatencontracten en van de verplichting 
om risicobeperkende technieken toe te passen voor 
niet‑centraal geclearde derivaten 1. Als nationale be‑
voegde autoriteit voor het toezicht op de naleving 

1 De door de Bank verleende vrijstellingen van de verplichting om 
risicobeperkende technieken toe te passen voor niet‑centraal 
geclearde derivaten beperken zich tot de uitwisseling van initiële 
marges (Initial Margins). Dit betekent dat Belgische tegenpartijen 
die niet‑centraal geclearde OTC‑derivaten afsluiten, nog steeds 
verplicht zijn om Variation Margin uit te wisselen.

van beide verordeningen 2 is de Bank van mening dat 
entiteiten die een dergelijke vrijstelling hebben verkre‑
gen, de risico’s die voortvloeien uit hun derivatenpo‑
sities nog steeds moeten beoordelen en nauwkeurig 
opvolgen. In dit verband en met als doel haar toezicht 
op beide verordeningen aan te vullen, vestigde zij de 
aandacht van de grotere Belgische tegenpartijen op 
de toezichtsverwachtingen voor de procedures die 
essentieel zijn voor de naleving van beide verorde‑
ningen. Tot slot heeft de Bank de erkende revisoren 
verzocht om in de loop van 2023 een verslag op te 
stellen over de naleving door de betrokken banken 
van de door de verordeningen opgelegde vereisten.

Nieuwe regeling voor beursvennootschappen

De nieuwe wet op de beursvennootschappen 3 
en de gewijzigde FSMA-wet 4 voltooien de om-
zetting van de richtlijn betreffende het pru-
dentiële toezicht op beleggingsondernemingen 
(Investment Firms Directive  – IFD) 5, 6, 7. Aldus 
wordt een nieuwe, specifieke prudentiële regeling 
voor beleggingsondernemingen ingevoerd, die wordt 
aangevuld enerzijds door de verordening betreffende 
prudentiële vereisten voor beleggingsondernemingen 
(Investment Firms Regulation  – IFR) 8 en anderzijds 

2 In België zijn de Bank en de FSMA bevoegd om toe te zien op de 
naleving van beide verordeningen door de entiteiten onder hun 
respectievelijk toezicht.

3 Wet van 20 juli 2022 op het statuut van en het toezicht op 
beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen.

4 Wet van 20 juli 2022 tot wijziging van de wet van 
25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggings-
dienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op 
de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, 
en houdende diverse andere bepalingen tot omzetting van 
Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 november 2019 betreffende het prudentiële toezicht op 
beleggingsondernemingen.

5 Richtlijn (EU) 2019/2034 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële 
toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging van 
Richtlijnen 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 
2014/59/EU en 2014/65/EU.

6 Zie Jaarverslag 2021, paragraaf II.B.1.4.
7 Ter herinnering : in het Belgische recht wordt onder het begrip 

‘beleggingsondernemingen’ zowel de beursvennootschappen 
verstaan, die onder het toezicht van de Nationale Bank van 
België vallen, als de vennootschappen voor vermogensbeheer 
en beleggingsadvies, waarop de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten (FSMA) toezicht uitoefent. Zie hiervoor het 
Jaarverslag 2016, paragraaf II.C.3.2.

8 Verordening (EU) 2019/2033 van het Europees Parlement 
en de Raad van 27 november 2019 betreffende prudentiële 
vereisten voor beleggingsondernemingen en tot wijziging 
van Verordeningen (EU) nr. 1093/2010, (EU) nr. 575/2013, 
(EU) nr. 600/2014 en (EU) nr. 806/2014.
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door de richtlijn en verordening betreffende markten 
voor financiële instrumenten (MifID en MifIR) 1, 2.

1)  Een nieuwe, specifieke prudentiële regeling 
voor beleggingsondernemingen

Vóór de hervorming was een groot deel van de pru‑
dentiële regeling voor de kredietinstellingen ook van 
toepassing op de beleggingsondernemingen die, vol‑
gens het Belgische recht, een vergunning als beurs‑
vennootschap verkrijgen.

Om beter rekening te houden met de bijzondere aard 
van de risico’s waarmee de meeste beleggingsonder‑
nemingen geconfronteerd worden en met de risico’s 
die zij in het bijzonder voor de globale financiële sta‑
biliteit inhouden, wilde de Europese wetgever in 2019 
in een specifieke prudentiële regeling voorzien voor 
beleggingsondernemingen. In de IFR worden de be‑
leggingsondernemingen aldus thans ingedeeld in ver‑
schillende categorieën, naargelang van de aard van 
hun activiteiten en de waarde van hun activa. Voor 
elk van deze categorieën gelden passende en evenre‑
dige prudentiële vereisten :

a) Klasse 1

Klasse 1 omvat de beleggingsondernemingen die val‑
len onder de nieuwe definitie van ‘kredietinstelling’ 3. 
Deze ondernemingen moeten een vergunning heb‑
ben als kredietinstelling en zijn dus niet langer beurs‑
vennootschappen. Ze zijn uitsluitend onderworpen 
aan de prudentiële vereisten voor banken.

b) Klassen 1A en 1B

Klasse 1A bestaat uit de beleggingsondernemingen 
die de vorm van beursvennootschappen aannemen 
en waarvan de totale waarde van de geconsolideerde 
activa minstens € 15 miljard bedraagt of, onder be‑
paalde voorwaarden (met name indien de bevoegde 
autoriteit dit gerechtvaardigd acht), minstens € 5 mil‑
jard. Klasse 1B omvat de beursvennootschappen die 
dochterondernemingen zijn en die onder het toezicht 
op geconsolideerde basis op een bankgroep vallen, 

1 Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten 
en tot wijziging van Richtlijn 2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU.

2 Verordening (EU) nr. 600/2014 van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 mei 2014 betreffende markten in financiële 
instrumenten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012.

3 Zie artikel 1, § 3 van de bankwet van 25 april 2014.

voor zover de toezichthouder zich ervan vergewist 
heeft dat de toepassing van de eigenvermogensver‑
eisten van de CRR 4 prudentieel geschikt is. De beleg‑
gingsondernemingen die tot deze categorie behoren, 
zijn onderworpen aan de CRR en aan de meeste 
bepalingen van de CRD 5.

c) Klasse 2

Onder klasse 2  vallen de beleggingsondernemingen 
die een vergunning hebben als beursvennootschap 
of als vennootschap voor vermogensbeheer en beleg‑
gingsadvies, met uitzondering van de beleggingson‑
dernemingen die tot de klassen 1, 1A, 1B en 3 beho‑
ren. De ondernemingen die een vergunning hebben 
als beursvennootschap, zijn onderworpen aan de wet 
op de beursvennootschappen (zie punt 2 hieronder) 
en de IFR 6.

d) Klasse 3

Klasse 3 bestaat uit de ‘kleine niet-verweven beleg‑
gingsondernemingen’, waarvoor een meer flexibel 
prudentiële regeling geldt. Tot deze categorie, die 
door de IFR in het leven is geroepen, behoren al‑
leen ondernemingen die geen gelden van cliënten 
aanhouden, cliëntenactiva bewaren en beheren en/
of handelsactiviteiten voor eigen rekening uitoefe‑
nen. Deze categorie omvat dus uitsluitend beleg‑
gingsondernemingen die een vergunning hebben als 
vennootschap voor vermogensbeheer en beleggings‑
advies en als dusdanig onderworpen zijn aan de 
FSMA‑wet en de IFR.

2)  Belangrijkste nieuwigheden in de wet van 
20 juli 2022 op de beursvennootschappen

Om rekening te houden met het nieuw Europees kader 
voor beleggingsondernemingen heeft de Belgische 
wetgever besloten de beursvennootschappen uit het 
toepassingsgebied van de bankwet te lichten en een 
nieuwe wet op het statuut van en het toezicht op 

4 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.

5 Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het 
bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht 
op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot 
wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de 
Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG.

6 De ondernemingen van deze categorie die een vergunning 
hebben als vennootschap voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies, zijn onderworpen aan de FSMA-wet en de IFR.
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beursvennootschappen aan te nemen, waarin de voor 
beursvennootschappen geldende bepalingen van de 
IFD worden omgezet. Met de invoering van een spe‑
cifieke wet voor beursvennootschappen, die naast 
de bankwet zal bestaan, wordt aldus de situatie op 
Europees niveau weerspiegeld, waar ook twee aparte 
prudentiële regelingen naast elkaar bestaan.

Over het algemeen, werd de richtlijn getrouw om‑
gezet in Belgisch recht, waarbij zoveel mogelijk werd 
gezorgd voor continuïteit met de regeling voor beurs‑
vennootschappen die vóór de inwerkingtreding van 
de nieuwe Europese regeling van toepassing was.

De nieuwe wet behandelt de grote beursvennoot‑
schappen afzonderlijk. Zij maken deel uit van de 
hierboven genoemde klassen 1A of 1B  1. Voor deze 
beursvennootschappen verwijst de wet voor verschei‑
dene onderwerpen naar de toepasselijke bepalingen 
van de bankwet.

1 Zie artikel 3, 5°.

De andere beursvennootschappen, die tot de hoger‑
vermelde klasse 2 behoren, maken de kern uit van de 
nieuwe regeling. In deze groep vindt men de ‘kleine 
beursvennootschappen’ 2. Voor hen is een minder 
strenge regeling van toepassing, dat hieronder ver‑
duidelijkt wordt.

De vereisten met betrekking tot het aanvangskapitaal 
zijn afgestemd op die van de IFD, die de nationale 
wetgevingen zo dicht mogelijk tot elkaar wil brengen, 
in overeenstemming met het beginsel van maximale 
harmonisatie.

Op het gebied van governance zijn de grote beurs‑
vennootschappen onderworpen aan de regeling die 
van toepassing is op de kredietinstellingen en moeten 
zij dus naast een directiecomité ook een risicocomité, 
een remuneratiecomité, een benoemingscomité en 
een auditcomité oprichten.

2 Zie artikel 23.
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Voor de andere beursvennootschappen legt de nieu‑
we wet niet langer formeel de verplichting op om een 
directiecomité in te stellen. Deze beursvennootschap‑
pen moeten echter in hun wettelijk bestuursorgaan 
een risicocomité en een remuneratiecomité oprichten. 
Zij kunnen op vrijwillige basis een directiecomité in‑
stellen of andere comités dan die waarvan de oprich‑
ting door de wet wordt opgelegd. De toezichthouder 
kan ook de oprichting van een directiecomité, een 
auditcomité en/of een benoemingscomité eisen wan‑
neer de omvang, de interne organisatie of de activi‑
teiten van een beursvennootschap dit rechtvaardigen.

Kleine beursvennootschappen zijn vrijgesteld van de 
verplichting om in hun wettelijk bestuursorgaan ge‑
specialiseerde comités op te richten en een onafhan‑
kelijk bestuurder te benoemen.

De wet stelt het plafond voor de variabele looncom‑
ponent voor alle categorieën beursvennootschappen 
op hetzelfde niveau vast als voor de kredietinstel‑
lingen. Op die manier wordt gezorgd voor een level 
playing field met kredietinstellingen die ook vermo‑
gensbeheeractiviteiten uitoefenen.

Herziening van de methodologie voor het 
bepalen van de Pijler 2-aanbevelingen (P2G)

De methodologie voor de berekening van 
de P2G voor minder belangrijke Belgische 

kredietinstellingen (less significant institutions – 
LSI’s) werd herzien. Als onderdeel van de procedu‑
re van prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory 
Review and Evaluation Process  – SREP) bepaalt de 
Bank het niveau van de Pijler 2-aanbevelingen (Pillar 
2 Guidance – P2G) dat op elke LSI wordt toegepast. 
Dit is het niveau van de kapitaalbuffer waarover een 
LSI moet beschikken om beter bestand te zijn tegen 
crisissituaties. Tot nu toe was de methodologie voor 
de berekening van de P2G identiek aan deze die de 
ECB tussen  2017 en  2021 toepaste voor belangrijke 
instellingen (significant institutions – SI’s). De belang‑
rijkste factor voor de bepaling van het niveau van 
de P2G voor een bepaalde bank, is hoe deze bank 
presteert in de door de prudentiële toezichthouder 
georganiseerde stresstests, waarbij wordt onderzocht 
welke impact een economische schok zou hebben op 
hun kapitaalratio’s.

De ECB hanteert sinds  2021 een benadering met 
verschillende categorieën (‘bucketing’) om het P2G-
niveau voor elke SI afzonderlijk te bepalen. Zij baseert 
zich daarbij op de gewijzigde CRD en op de door de 
EBA opgestelde SREP‑richtsnoeren.

In overeenstemming met deze EBA‑richtsnoeren be‑
sliste de Bank ook voor de Belgische LSI’s de bena‑
dering met verschillende categorieën toe te passen. 
Naargelang van de afname van hun kapitaalratio in 
de stresstests worden banken ingedeeld in een van 

Tabel  C.1

Governancevereisten

Directiecomité Gespecialiseerde  
comités

Onafhankelijk 
bestuurders

Grote beursvennootschappen Ja 4
(audit‑, risico‑, remuneratie‑ en benoemingscomité)

Minimaal 2

Andere beursvennootschappen Nee 1 2
(risico‑ en remuneratiecomité) 1

Minimaal 1

Kleine beursvennootschappen Nee 2 0 2 0

Bron : NBB.
1 De beursvennootschap kan op vrijwillige basis een directiecomité en / of audit‑ of benoemingscomité instellen. De toezichthouder kan de 

oprichting van een directiecomité en / of audit‑ of benoemingscomité eisen wanneer de omvang, de interne organisatie of de activiteiten 
van de beursvennootschap dit rechtvaardigen. Er kan onder bepaalde voorwaarden rekening worden gehouden met de comités die op het 
niveau van de groep zijn opgericht.

2 De beursvennootschap kan op vrijwillige basis een directiecomité en / of een audit‑ of benoemingscomité instellen. De toezichthouder kan 
de oprichting van een directiecomité eisen wanneer de omvang, de interne organisatie of de activiteiten van de beursvennootschap dit 
rechtvaardigen.
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de vier vastgestelde categorieën. Elke categorie stemt 
overeen met een P2G‑bandbreedte. De toezichthou‑
ders stellen de definitieve P2G voor elke bank vast op 
basis van de categorie waartoe ze behoort, rekening 
houdend met haar specifieke kenmerken, zoals haar 
risicoprofiel, en met eventuele bijzondere omstandig‑
heden (reorganisatie, boekhoudkundige correcties, 
niveau van de beschikbare kapitaalbuffer, enz.).

Anders dan de pijler 2-kapitaalvereisten (Pillar 
2 Requirement – P2R) zijn de P2G niet juridisch bin‑
dend. Indien een LSI van oordeel is dat haar beschik‑
baar kapitaal op korte of middellange termijn niet 
langer toereikend zal zijn om aan de P2G te voldoen, 
moet de kredietinstelling de Bank daar echter wel 
van in kennis stellen en een actieplan ten uitvoer 
leggen om opnieuw een toereikend kapitaalniveau 
te bereiken.

2. Verzekeringsondernemingen

2.1 Internationale beleidsontwikkelingen

Internationale standaard voor kapitaalvereisten 
en holistisch raamwerk

In het kader van de wereldwijde convergentie 
van de prudentiële normen voor de verzeke-
ringssector en de bevordering van de financiële 
stabiliteit werkt de Internationale Vereniging 
van Verzekeringstoezichthouders (International 
Association of Insurance Supervisors  – IAIS) 

aan  een gemeenschappelijk prudentieel raam-
werk voor internationaal actieve verzeke-
ringsgroepen (internationally active insurance 
groups – lAIG’s). Dit raamwerk omvat met name de 
ontwikkeling van een internationale standaard voor 
kapitaalvereisten (International Capital Standard  – 
ICS) die uit verschillende delen bestaat : een bepaling 
over de consolidatieperimeter, de waardering van 
activa en passiva, de kapitaalbestanddelen en de 
kapitaalvereisten.

Tijdens de verslagperiode werd de internationale ka‑
pitaalstandaard ‘ICS 2.0’ voor het derde jaar op rij 
getest. Na de observatieperiode van vijf jaar zal deze 
standaard van toepassing worden voor alle betrokken 
internationaal actieve verzekeringsgroepen.

Parallel met de ontwikkeling van de ICS door de IAIS 
ontwikkelen de Verenigde Staten een zogenaamde 
aggregatiemethode voor de berekening van het ka‑
pitaal van een groep. De IAIS werkt momenteel aan 
beoordelingscriteria om te bepalen of de aggregatie‑
methode vergelijkbare resultaten oplevert als de ICS.

Eind  2019 heeft de IAIS een holistisch raamwerk 
(Holistic Framework) goedgekeurd voor de beoorde‑
ling en beperking van wereldwijde systeemrisico’s in 
de verzekeringssector. Het bestaat uit de invoering 
van een reeks macroprudentiële bepalingen, een ge‑
richte beoordeling van de tenuitvoerlegging van deze 
bepalingen en een wereldwijde monitoringexercitie 
(Global Monitoring Exercise – GME). In het kader van 
deze monitoringexercitie moet de Bank verschillende 

Grafiek C.1

P2G als extra buffer naast de prudentiële kapitaalvereisten

P2G

P2R

Gecombineerd
buffervereiste 1

Pijler 1
(minimumvereisten)

Kapitaalniveau waaronder er beperkingen 
worden opgelegd, met name op het gebied van 
dividenduitkering.

  
Bron : NBB.
1 Het ‘gecombineerd buffervereiste’ bestaat uit diverse macroprudentiële vereisten en de kapitaalconserveringsbuffer.
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rapporten opstellen voor de IAIS, zowel op het niveau 
van elke afzonderlijk verzekeraar als op nationaal 
sectoraal niveau. Na deze rapportering volgt een 
collectieve discussie met de IAIS over de beoordeling 
van potentiële systeemrisico’s en passende prudenti‑
ele maatregelen. De resultaten en conclusies hiervan 
worden meegedeeld aan de Financial Stability Board 
(FSB). De bevindingen van de GME worden jaarlijks 
met het grote publiek gedeeld in het Global Insurance 
Market Report van de IAIS. Op basis van de inbreng 
van de IAIS zal de FSB ook dit jaar het holistisch 
raamwerk beoordelen en beslissen of het al dan niet 
wordt gehandhaafd.

Tijdens de GME van  2022 zijn op basis van de 
prioriteiten van de toezichthouders drie macropru‑
dentiële omstandigheden vastgesteld die een risico 
inhouden voor de wereldwijde verzekeringsmarkt : 
(1) de zwakke macro‑economische vooruitzichten, de 
hoge inflatie en de stijgende rente, (2) de aanwezig‑
heid van ‘private equity’ in het aandeelhouderschap 
van verzekeringsondernemingen, in combinatie met 
een buitensporige afhankelijkheid van herverzekering 
in een context van reglementaire arbitrage, en (3) 
de risico’s verbonden aan klimaatverandering. Door 
deze omstandigheden in kaart te brengen kunnen 
de nationale toezichthouders de voornoemde risico’s 
grondiger monitoren en diepere analyses uitvoeren in 
het kader van toekomstige GME’s.

2.2 Europese beleidsontwikkelingen

Herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn

De werkzaamheden voor de herziening van de 
Solvabiliteit II-richtlijn werden in  2022 voort-
gezet. Solvabiliteit II, het prudentieel toezichtskader 
voor Europese verzekerings‑ en herverzekeringson‑
dernemingen, is van toepassing sinds 1 januari 2016. 
Het omvat een breed spectrum aan kwantitatieve 
en kwalitatieve vereisten met betrekking tot de toe‑
gang tot en de uitoefening van het verzekerings‑ en 
het herverzekeringsbedrijf. Het Solvabiliteit II-kader 
voorziet eveneens in herzieningsmechanismen om 
de regelgeving te kunnen bijsturen op basis van de 
opgedane ervaring. Het mandaat van de Europese 
Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen 
(European Insurance and Occupational Pensions 
Authority  – EIOPA) om tegen eind  2020 technisch 
advies te verlenen aan de Europese Commissie over 
de herziening van de meest relevante punten van 
de Solvabiliteit II-richtlijn, vindt dus rechtstreeks 

zijn oorsprong in de richtlijn zelf. Het advies van 
EIOPA werd op 17 december 2020 naar de Europese 
Commissie gestuurd en gepubliceerd.

Naar aanleiding van EIOPA’s uitgebreide analyses 
formuleerde de Europese Commissie op 22  septem‑
ber  2021 een pakket wetgevingsvoorstellen voor 
de herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn. Deze 
voorstellen zijn voornamelijk gebaseerd op het advies 
van EIOPA maar wijken er op een aantal gebieden 
ook van af. In een reactie op het voorstellenpakket 
spreekt EIOPA haar bezorgdheid uit over de ver‑
soepeling van bepaalde kwantitatieve maatregelen, 
waardoor de risico’s voor de verzekerden zouden 
kunnen toenemen.

Vervolgens werd het door de Europese Commissie 
voorgestelde hervormingspakket verder geanalyseerd 
in de Europese Raad. Op 5  oktober  2021 hielden 
de ministers van Economische Zaken en Financiën 
van de EU een oriënterend debat, waarna er on‑
der het Sloveense voorzitterschap technische werk‑
zaamheden werden verricht, die onder het Franse 
voorzitterschap werden voortgezet. Op 17 juni 2022 
konden de lidstaten overeenstemming bereiken over 
een gemeenschappelijk standpunt betreffende de in 
de voorstellen van de Europese Commissie aan te 
brengen aanpassingen.

Hoewel de Europese Raad in grote lijnen het stand‑
punt van de Europese Commissie over het even‑
wicht van de kwantitatieve hervormingen deelt, is 
hij van mening dat het nuttig zou zijn onder andere 
de omkadering van het evenredigheidsbeginsel te 
verfijnen, de voorwaarden voor het gebruik van de 
volatiliteitsaanpassing niet langer uitputtend te for‑
muleren, de ondernemingen toe te staan om in geval 
van kunstmatige overcompensatie een correctie uit 
te voeren teneinde de volatiliteit die deze maatre‑
gel in het eigen vermogen zou kunnen veroorzaken 
te beperken, en de verwachtingen ten aanzien van 
EIOPA met betrekking tot de ontwikkeling van instru‑
menten of richtsnoeren met het oog op de harmoni‑
satie van de tenuitvoerlegging van de voorstellen te 
ondersteunen.

In het Europees Parlement werden de besprekingen 
en debatten ter voorbereiding van de komende in‑
terinstitutionele onderhandelingen die in de nabije 
toekomst tot een finaal akkoord over het Solvabiliteit 
II‑toezichtskader moeten leiden gedurende het hele 
jaar 2022 voortgezet.
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2.3 Nationale beleidsontwikkelingen

Nieuwe circulaire over het beheer van het 
liquiditeitsrisico

In maart 2022 heeft de Bank haar verwachtingen 
op het gebied van het liquiditeitsrisico kenbaar 
gemaakt via de circulaire NBB_2022_08 1. Deze 
verwachtingen betreffen i) het ontwikkelen en hand‑
haven van passende beleidslijnen, systemen, controles 
en processen, ii) het identificeren van belangrijke risi‑
cofactoren, iii) het vaststellen van indicatoren, iv) het 
ontwerpen en uitvoeren van prospectieve scenario’s 
en stresstests met betrekking tot het liquiditeitsrisico, 
v) het plannen van noodmaatregelen, en vi) het op‑
stellen van periodieke verslagen.

De circulaire, die in overeenstemming is met de door 
de IAIS voorgeschreven beginselen, is toegespitst op 
de belangrijkste beginselen voor het beheer van het 
liquiditeitsrisico : aangezien de bronnen van liquidi‑
teitsrisico specifiek zijn voor elke onderneming en 
elke groep, dient elke entiteit inzicht te hebben in 
de liquiditeitsrisicofactoren waarmee zij wordt ge‑
confronteerd en moet zij de in de circulaire vervatte 
beginselen toepassen naargelang van de omvang, de 
aard en de complexiteit van haar activiteiten en haar 
blootstelling aan het liquiditeitsrisico.

Vanaf 2023 zal de Bank via de periodieke verslagen 
kwalitatieve en kwantitatieve informatie verkrijgen 
waarmee zij de blootstelling van de ondernemingen 
aan het liquiditeitsrisico zal kunnen beoordelen.

Wijziging van de ORSA-circulaire

In maart  2022 heeft de Bank haar ORSA-
circulaire 2 bijgewerkt om er de vereisten van 
EIOPA in op te nemen met betrekking tot kli-
maatveranderingsscenario’s die door de onder-
nemingen in aanmerking te nemen zijn in hun 
beoordeling van het eigen risico en de solvabili-
teit (own risk and solvency assessment – ORSA). 
De Bank verwacht van de ondernemingen dat zij in 
hun ORSA de impact van de klimaatveranderingsri‑
sico’s beoordelen, de materialiteit van deze risico’s 
evalueren en de materiële risico’s aan een klimaatsce‑
narioanalyse onderwerpen.

1 Circulaire NBB_2022_08/ Beheer van het liquiditeitsrisico.
2 Circulaire NBB_2022_09/ Beoordeling van het eigen risico en de 

solvabiliteit (ORSA).

De ORSA‑circulaire werd ook aangepast om er de 
vereisten van EIOPA in op te nemen die uiteengezet 
zijn in haar ‘supervisory statement on the use of 
risk‑mitigating techniques’. Hierin wordt onder meer 
gewezen op het belang van een evenwicht tussen 
de versoepeling van de solvabiliteitskapitaalvereisten 
(solvency capital requirement – SCR) en de verminde‑
ring van de risico’s voor complexere herverzekerings‑
structuren. Tot slot zijn er wijzigingen aangebracht 
om bepaalde tekortkomingen ten opzichte van het 
holistische raamwerk van de IAIS aan te pakken, 
in het bijzonder de vereisten om systeemrisico’s te 
beoordelen aan de hand van scenarioanalyses en 
stresstests.

Mededeling over de taken van de 
actuariële functie en de vereisten inzake 
de documentering van de technische 
voorzieningen

In november 2022 heeft de Bank aan de verze-
keringssector een mededeling 3 gericht die spe-
cifiek betrekking heeft op de vaststelling van de 
technische voorzieningen onder Solvabiliteit  II. 
De geldende regelgeving voorziet in een reeks pru‑
dentiële vereisten voor de documentering van deze 
technische voorzieningen en de taken van de actu‑
ariële functie. In het kader van hun toezichtswerk‑
zaamheden hebben de betrokken diensten van de 
Bank evenwel vastgesteld dat sommige van deze 
prudentiële vereisten niet altijd vervuld zijn. Bijgevolg 
achtte de Bank het noodzakelijk de betrokken punten 
van de regelgeving in herinnering te brengen en de 
minimumverwachtingen die zij op dit gebied heeft, 
nader te omschrijven.

In deze mededeling benadrukt de Bank dat de tech‑
nische voorzieningen exhaustief en systematisch ge‑
documenteerd moeten worden, meer bepaald wat 
betreft de keuzes die in het kader van de kwantifi‑
cering ervan worden gemaakt op het gebied van de 
hypotheses, het expert judgment, de berekeningsme‑
thoden en de gebruikte gegevens. De Bank verduide‑
lijkt in deze mededeling ook haar verwachtingen ten 
aanzien van de werkzaamheden van de actuariële 
functie. Zo verwacht ze dat er een verslag wordt 
opgesteld dat een reële toegevoegde waarde heeft 
voor de controles en het toezicht, dat er sprake is 

3 Mededeling NBB_2022_26/ Mededeling over de taken van de 
actuariële functie en de vereisten inzake de documentering van 
de technische voorzieningen.
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van een echt ownership van de functie, dat er kwan‑
titatieve werkzaamheden worden uitgevoerd die naar 
behoren worden gedocumenteerd, en dat er precieze 
en krachtige aanbevelingen worden geformuleerd op 
basis van de door de actuariële functie verrichte 
werkzaamheden.

Wijziging van de circulaire over de waardering 
van de technische voorzieningen en van de 
circulaire over contractgrenzen

Op basis van nieuwe verslagen van EIOPA heeft 
de Bank haar circulaire over de waardering 
van de technische voorzieningen 1 en haar cir-
culaire over contractgrenzen 2 geactualiseerd. 
Bij haar analyses in het kader van de herziening 
van Solvabiliteit II heeft EIOPA vastgesteld dat er 
uiteenlopende praktijken worden gehanteerd voor 
de waardering van de technische voorzieningen en 
de vaststelling van contractgrenzen. Deze verschillen 
vereisten op zich geen wijziging van de bestaande 
wetgeving, maar wel een verduidelijking van de in‑
terpretatie ervan op bepaalde belangrijke gebieden, 
zoals de projectie van kosten in het kader van de be‑
rekening van de beste schatting, de gevallen waarin 
er een stochastische benadering moet worden ge‑
volgd voor de modellering, de opsplitsing van een 
verzekeringsovereenkomst en de beoordeling of een 
financiële garantie een merkbaar effect heeft op de 
economische aspecten van een contract.

De twee eindverslagen die EIOPA op 21  april  2022 
publiceerde over de aanpassing van haar richtsnoeren 
inzake de waardering van technische voorzieningen 
enerzijds en contractgrenzen anderzijds passen dus 
in het streven naar harmonisatie van de prudentiële 
praktijken op het gebied van de bovengenoemde 
elementen. Na raadpleging van de belanghebbenden 
heeft de Bank op 17 oktober 2022 een bijgewerkte 
versie van haar eigen circulaires met betrekking tot 
deze richtsnoeren gepubliceerd, om de door EIOPA 
aangebrachte verduidelijkingen op Belgisch niveau te 
implementeren.

1 Circulaire NBB_2022_25/ Circulaire betreffende de richtsnoeren 
voor de waardering van technische voorzieningen binnen het 
kader van Solvabiliteit II.

2 Circulaire NBB_2022_24/ Circulaire betreffende de richtsnoeren 
inzake contractgrenzen.

Wijziging van de circulaire over uitgestelde 
belastingen

De Bank heeft in  2022 haar circulaire over 
uitgestelde belastingen aangepast. Circulaire 
NBB_2020_03  van 26  februari  2020 betreffende de 
impact van uitgestelde belastingen werd voor het 
eerst toegepast op de solvabiliteitspositie per 31 de‑
cember  2020. De vele methodologische vragen die 
deze circulaire opriep en de vaststelling dat de onder‑
nemingen deze circulaire verschillend interpreteerden 
en toepasten, hebben de Bank ertoe gebracht een 
transversale analyse van het betrokken onderwerp 
uit te voeren. Het doel van deze analyse was ener‑
zijds om best practices vast te stellen en deze uit te 
breiden tot de gehele markt en anderzijds om de 
tekortkomingen in de bestaande methodologieën te 
identificeren en te proberen te verhelpen.

De analyse wees uit dat bepaalde begrippen even‑
als de beginselen van artikel 207  van Gedelegeerde 
Verordening  2015/35  moesten worden verduidelijkt. 
Na raadpleging van de belanghebbenden heeft de 
Bank op 2  november  2022 een nieuwe circulaire 
gepubliceerd, namelijk circulaire NBB_2022_27  be‑
treffende de waardering van uitgestelde belasting‑
vorderingen en de correctie voor het verliescompen‑
satievermogen van de uitgestelde belastingen, die 
circulaire NBB_2020_03 vervangt.

Om rekening te houden met de complexiteit van het 
onderwerp, introduceert circulaire NBB_2022_27 ook 
een proportionele benadering door een onderscheid 
te maken tussen enerzijds significante ondernemin‑
gen en/of ondernemingen waarvoor de impact van 
de correctie voor het verliescompensatievermogen 
van de uitgestelde belastingen LAC DT aanzienlijk 
is en anderzijds minder significante ondernemingen 
waarvoor de impact van de LAC DT beperkt is.

Voorstel tot aanpassing van de 
natuurrampenwetgeving naar aanleiding van 
de overstromingen van 2021

De overstromingen die zich in juli 2021 hebben 
voorgedaan, veroorzaakten grote schade aan 
onder meer gebouwen en bedrijven en had-
den een materiële impact op het leven van veel 
mensen. Hoewel niet alle schade verzekerd was, 
wordt een belangrijk deel ervan vergoed door de ver‑
zekeringssector, voornamelijk via de dekking die deel 
uitmaakt van de brandverzekering voor zogeheten 
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eenvoudige risico’s. Dit zijn onder meer gezinswonin‑
gen, landbouwgebouwen, enz., zoals omschreven in 
de wetgeving 1. Voor deze risico’s moet de brandver‑
zekering verplicht een dekking tegen overstroming 
omvatten. Deze verplichting werd door de wetgever 
opgelegd om de verzekeringnemer te beschermen 
tegen natuurrampen.

Om daarnaast ook de verzekerbaarheid van na-
tuurrampen te garanderen, heeft de wetgever 
in het verleden specifieke mechanismes uitge-
werkt via een publiek-private samenwerking, 
zoals een beperking van de schade aan de interven‑
tielimiet per verzekeraar en per natuurramp 2, waar‑
boven de regionale rampenfondsen worden aange‑
sproken. Na de overstromingen van juli  2021 werd, 
in onderlinge overeenstemming tussen de gewesten 
en de verzekeringssector, de interventielimiet voor de 
verzekeraars, die door de Wet vastgelegd wordt, met 
100 % overschreden. Hierdoor nam het aandeel van 
de verzekerings‑ en herverzekeringsondernemingen 
in de schadelast toe.

1 Artikel 5 van het koninklijk besluit van 24 december 1992 tot 
uitvoering van de wet op de landverzekeringsovereenkomst.

2 Artikel 130, § 2 van de wet van 4 april 2014 betreffende de 
verzekeringen.

Naar aanleiding van de overstromingen van 
juli 2021 werden er ook besprekingen opgestart 
om een nieuw wettelijk kader voor natuurram-
pen te definiëren, rekening houdend met de 
lessen die kunnen getrokken worden uit deze 
recente overstromingen. Het doel hiervan was om 
een robuuster wetgevend kader uit te werken dat 
meer rechtszekerheid biedt in geval van uitzonderlijke 
natuurrampen. De focus ligt hier onder meer op de 
kalibratie van een nieuwe wettelijke interventielimiet 
voor de verzekeraars en het verloop ervan in de 
toekomst. Meer dan een jaar na de overstromingen 
moet echter worden vastgesteld dat er nog steeds 
geen stabiel nieuw juridisch kader is dat ondubbel‑
zinnig bepaalt hoe de schadekosten verbonden aan 
toekomstige natuurrampen zullen worden verdeeld. 
Deze situatie brengt rechtsonzekerheid mee voor alle 
partijen en dit heeft onder meer tot gevolg dat de 
hoogte van de interventie van de herverzekeraar 
onzeker blijft, waardoor ook de kosten verbonden 
aan de herverzekering van het catastroferisico voor 
de Belgische verzekeraars onzeker is. Voor sommige 
verzekeraars resulteert dit in een sterke stijging van 
de premie die zij betalen om zich te herverzekeren, 
terwijl voor andere verzekeringsondernemingen zelfs 
geen volledige herverzekeringsdekking meer kan ge‑
vonden worden. Niet alle op de Belgische markt 
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actieve verzekeringsondernemingen bevinden zich 
echter in dezelfde positie. De impact kan immers 
verschillen naargelang het gaat om ondernemingen 
die toegang hebben tot herverzekering via de inter‑
nationale groepen waartoe zij behoren of om lokale 
Belgische spelers.

Vanuit regelgevend oogpunt kan deze onzeker-
heid leiden tot een ingrijpende herziening van 
de modellen die het niveau bepalen van de 
kapitaalvereisten die de verzekeringsonderne-
mingen moeten aanhouden, wat op zijn beurt een 
negatieve invloed kan hebben op hun solvabiliteit. 
Deze moeilijkheden en onzekerheden dreigen uitein‑
delijk ook te leiden tot een stijging van de premies 
voor de verzekeringnemer.

Om meer zekerheid te bieden aan alle betrok-
ken partijen moeten de bevoegde federale en 
gewestelijke overheden zo snel mogelijk werk 
maken van een helder wettelijk kader. Dit moet 
trachten duidelijkheid te scheppen over de verde‑
ling van de kosten van toekomstige natuurrampen 
in België, de financiering van de regionale rampen‑
fondsen, de behandeling van zowel de verzekerde als 
de niet‑verzekerde schadegevallen en de robuustheid 
van het kader in het licht van de klimaatverandering. 
Aangezien alle gewesten getroffen kunnen worden 
door nieuwe natuurrampen en omdat de meeste 
Belgische brandverzekeraars in het hele land actief 
zijn, is een zekere homogeniteit tussen de benaderin‑
gen van de gewesten wenselijk.

3. Sectoroverschrijdende aspecten

De Bank is als prudentieel toezichthouder bevoegd 
voor een aantal domeinen die meerdere sectoren 
betreffen en bijgevolg niet worden behandeld in 
de vorige delen van dit Verslag. De aspecten die in 
deze paragraaf aan bod komen, hebben betrekking 
op de initiatieven van de Bank inzake de voorko‑
ming van het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme, de ontwikkelingen in de regelge‑
ving en het prudentieel beleid met betrekking tot 
de risico’s verbonden aan de klimaatverandering, 
de regels voor externe functies en de actualisering 
van het Fit & Proper-handboek. Daarnaast wordt 
in Kader  9  ingegaan op de vijfjaarlijkse evaluatie 
door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) van de 
Belgische financiële sector en het toezicht daarop, die 
in 2023 zal plaatsvinden.

3.1 Voorkoming van witwassen van geld 
en financiering van terrorisme

Europese Unie

Het Europees wettelijk en regelgevingskader

Het in  2021 opgestart Europees wetgevend 
proces werd in  2022 voortgezet. De Europese 
Commissie publiceerde op 20  juli  2021 vier ambiti‑
euze wetgevende voorstellen om de strijd tegen het 
witwassen van geld en de financiering van terrorisme 
(‘SWG/FT’) in Europa op te voeren (zie paragraaf 
II.B.3.1. van het Jaarverslag 2021 voor een overzicht). 
Het wetgevend proces, waarbij zowel de Europese 
Raad als het Europees Parlement betrokken zijn, werd 
tijdens het verslagjaar voortgezet en zal naar ver‑
wachting in de loop van 2023 worden afgerond.

Werkzaamheden van de EBA

De EBA neemt een leidende, coördinerende en 
monitorende rol op bij het bevorderen van de 
integriteit, transparantie en veiligheid in het 
financiële stelsel, door maatregelen vast te 
stellen die witwassen van geld en terrorisme-
financiering in dat stelsel moeten voorkomen 
en tegengaan. Het permanent comité van de EBA 
dat de onder haar bevoegdheden vallende SWG/FT‑
kwesties behandelt (het ‘AML Standing Committee’), 
zette haar werkzaamheden in 2022 voort tijdens ze‑
ven vergaderingen die werden voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de Bank. Hierna worden een 
aantal belangrijke mijlpalen aangestipt.

Op 31  januari  2022 heeft de EBA ‘EuReCa’ ge-
lanceerd, een centrale EBA-databank waarin ge-
gevens worden verzameld over de aanzienlijke 
tekortkomingen die de nationale autoriteiten 
hebben vastgesteld in de SWG/FT-mechanismen 
van de financiële instellingen en over de maat-
regelen die werden opgelegd om deze tekortko-
mingen te verhelpen 1. EuReCa staat de EBA en de 
nationale autoriteiten bij in de ontwikkeling van hun 
visie op WG/FT-risico’s waarmee de financiële sector 
van de EU wordt geconfronteerd.

1 Zie de EBA‑website voor meer informatie over EuReCa.

https://www.eba.europa.eu/eba-launches-today-eureca-eus-central-database-anti-money-laundering-and-counter-terrorism-financing
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Tijdens het verslagjaar heeft de EBA ook voort-
gewerkt aan haar evaluatie van de doeltref-
fendheid van het SWG/FT-toezicht van elke nati-
onale autoriteit (‘implementation reviews’), die 
zij had aangevat naar aanleiding van de ernstige 
SWG/FT-incidenten in de Europese banksector 
van enkele jaren geleden. Op 22 maart 2022 heeft 
de EBA haar bevindingen bekendgemaakt 1 na de 
eerste twee beoordelingsrondes, die liepen van 2019 
tot 2021 en betrekking hadden op 14 bevoegde au‑
toriteiten in 12 EU-lidstaten, waaronder de Bank (zie 
hieronder). De volgende uitdagingen zijn volgens de 
EBA gemeenschappelijk voor de verschillende toe‑
zichthouders : i) het identificeren van WG/FT-risico’s 
in de banksector en bij individuele banken ; ii) het 
vertalen van WG/FT‑risicobeoordelingen in risicoge‑
baseerde toezichtsstrategieën ; iii) het effectief inzet‑
ten van de beschikbare middelen, onder meer door 
te zorgen voor voldoende intrusief off‑site en on‑site 
toezicht ; en iv) het nemen van evenredige en vol‑
doende afschrikkende handhavingsmaatregelen om 
tekortkomingen op SWG/FT‑vlak te corrigeren.

Naar aanleiding van de Russische invasie van 
Oekraïne heeft de EBA op 27  april  2022 een 
mededeling gericht aan zowel financiële instel-
lingen als toezichthouders om ervoor te zorgen 
dat zij alles in het werk stellen om Oekraïense 
vluchtelingen toegang te bieden tot minstens 
elementaire financiële producten en diensten 2. 
In deze mededeling werd verduidelijkt op welke ma‑
nier de SWG/FT‑richtsnoeren van de EBA dienen 
te worden toegepast en hoe financiële instellingen 
hun SWG/FT‑maatregelen kunnen aanpassen om 
een pragmatisch en evenredig antwoord te bieden 
op de nalevingsproblemen waarmee zij worden 
geconfronteerd.

Ten slotte heeft de EBA op 1  september  2022 
haar tweede verslag over de werking van SWG/
FT-colleges in de EU gepubliceerd 3. Het doel van 
deze colleges, waaraan de Bank actief deelneemt als 
hoofdtoezichthouder of als permanent lid, is de uitwis‑
seling van informatie en de samenwerking tussen de 
verschillende betrokken nationale toezichthoudende 

1 EBA report on competent authorities’ approaches to the anti‑
money laundering and countering the financing of terrorism 
supervision of banks (round 2 – 2020/21), 22 maart 2022.

2 EBA statement on financial inclusion in the context of the 
invasion of Ukraine, 27 april 2022.

3 EBA report on the functioning of anti‑money laundering and 
counter-terrorist financing colleges in 2021, 1 september 2022.

autoriteiten op proportionele wijze te intensiveren 
en te systematiseren. In het verslag zet de EBA haar 
opmerkingen over goede praktijken uiteen om de be‑
voegde autoriteiten te helpen hun doeltreffendheid in 
de toekomst te vergroten en wordt tevens gewezen 
op verschillende aspecten die voor verbetering vat‑
baar zijn.

Activiteiten van de Bank inzake SWG/FT

Gedurende het gehele verslagjaar zijn experten 
van de Bank een belangrijke bijdrage blijven 
leveren aan de besprekingen in de Europese 
Raad, met name over de voorstellen tot oprichting 
van een Europese autoriteit voor SWG/FT, tot vol‑
ledige harmonisatie van de regels inzake WG/FT op 
Europees niveau en tot vaststelling van de regelingen 
die de lidstaten op nationaal niveau moeten treffen of 
handhaven op het vlak van SWG/FT. Het is duidelijk 
dat de invoering van deze voorstellen het juridisch en 
institutioneel SWG/FT‑kader van de EU fundamenteel 
zal veranderen.

Zoals hierboven vermeld heeft de EBA haar ‘im-
plementation reviews’ voortgezet en is de Bank 
in  2020-2021 onderworpen geweest aan een 
gedetailleerde evaluatie van haar specifieke in-
terne organisatie voor SWG/FT-toezicht, haar 
methodes en concrete toezichtsacties en de ver-
kregen resultaten. Het finaal EBA-rapport, dat aan 
de Bank werd bezorgd op 8 februari 2022, erkent de 
aanzienlijke inspanningen die de Bank heeft geleverd 
in de afgelopen jaren, met name via een optrekking 
van de middelen en de uitwerking van een risico‑
gebaseerd toezicht. Nu het SWG/FT‑toezicht in een 
stabielere fase is beland, vraagt de EBA evenwel om 
op een aantal vlakken strategisch verder te denken 
en heeft ze een reeks aanbevelingen geformuleerd, 
waarvan de volgende de voornaamste zijn :
	¡ Meer aandacht schenken aan risico op 

terrorismefinanciering ;
	¡ Verfijnen van de methodologie voor sectorale en 

instellingsspecifieke risicobeoordelingen om beter 
in te spelen op WG/FT‑risico’s in België, opdat 
deze kunnen meegenomen worden in de alge‑
mene toezichtsstrategie ;

	¡ Verhogen van het proactief en intrusief karakter 
van het off‑site toezicht en herzien van de balans 
tussen on-site en off-site toezicht ;

	¡ Herzien van de aanpak inzake herstelmaatregelen 
en sancties op basis van proportionaliteit en ef‑
fectiviteit (o.a. via openbaarmaking).

https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1028593/Report on CAs approaches to AML CFT supervision.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1028593/Report on CAs approaches to AML CFT supervision.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1028593/Report on CAs approaches to AML CFT supervision.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Other publications/2022/1031627/EBA statement on financial inclusion in relation to Ukraine.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Other publications/2022/1031627/EBA statement on financial inclusion in relation to Ukraine.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1038179/Report%20on%20functionion%20of%20AML%20CFT%20Colleges.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2022/1038179/Report%20on%20functionion%20of%20AML%20CFT%20Colleges.pdf
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Om tegemoet te komen aan de aanbevelingen 
van de EBA heeft de dienst van de Bank die ver-
antwoordelijk is voor SWG/FT een aantal acties 
geformuleerd waarvan de uitvoering zal wor-
den gespreid over 2022-2023 (bijvoorbeeld de ver‑
dere ontwikkeling van een alomvattende toezichts‑
strategie en van de toezichtsmethodologie/‑tools) en 
wordt er tevens ingezet op bijkomende middelen voor 
off‑site en vooral on‑site toezicht op SWG/FT‑gebied. 
Dit actieplan strekt er tevens toe de Bank voor te be‑
reiden op de komende vijfde evaluatie van het SWG/
FT‑regime van België door de Financial Action Task 
Force (FATF), die in 2024 zal plaatsvinden.

Op Belgisch niveau is de Bank het ‘publiek-pri-
vaat platform’ blijven ondersteunen en heeft zij 
opnieuw actief bijgedragen aan de werkzaam-
heden ervan. Dit ‘AML-platform’ werd in juni 2020 
opgericht om de dialoog tussen de publieke en pri‑
vate belanghebbenden te versterken en zo de doel‑
treffendheid van de SWG/FT‑maatregelen in België 
te bevorderen. In 2022 werd dit platform uitgebreid 
tot de gerechtelijke instanties en de politiediensten, 
een ontwikkeling die de Bank zeer gunstig heeft 
onthaald. Met de medewerking van deze publieke 
actoren konden reeds – en kunnen ook in de toe‑
komst – uitwisselingen worden georganiseerd tussen 
alle betrokken partijen om hen een beter inzicht te 
geven in de criminele activiteiten die in België plaats‑
vinden en, bijgevolg, in het risico op het witwassen 
van geld dat voortkomt uit die activiteiten en waar‑
mee de aan de SWG‑verplichtingen onderworpen 
entiteiten kunnen worden geconfronteerd.

Wat betreft het risico op het witwassen van de 
opbrengsten van ernstige fiscale fraude, ging de 
Bank in 2022 door met haar actie om meer dui-
delijkheid te scheppen over haar verwachtingen 
met betrekking tot de waakzaamheid die finan-
ciële instellingen moeten uitoefenen ten aan-
zien van de herkomst van grote bedragen die 
zij ontvangen in het kader van repatriëringen 
uit het buitenland. In het verlengde van haar circu‑
laire van 8 januari 2021 1 heeft de Bank een specifiek 
actieplan ten uitvoer gelegd om te controleren dat 
deze circulaire effectief wordt toegepast door alle fi‑
nanciële instellingen die vermogensbeheeractiviteiten 

1 Circulaire NBB_2021_12 over de verplichtingen tot 
waakzaamheid ten aanzien van repatriëringen van geldmiddelen 
uit het buitenland en inaanmerkingneming van de fiscale 
regularisatieprocedures bij de toepassing van de antiwitwaswet, 
8 juni 2021.

(‘private banking’) uitoefenen of levensverzekerings‑
overeenkomsten met een eenmalige premie uitgeven. 
Deze instellingen zijn immers bijzonder kwetsbaar 
voor de risico’s verbonden aan de repatriëring van 
geldmiddelen met een mogelijk onduidelijke fiscale 
herkomst. Zo heeft de Bank zich ervan vergewist dat 
elk van deze instellingen haar interne audit daadwer‑
kelijk heeft opgedragen om de in het verleden binnen 
de instelling toegepaste waakzaamheidsmaatregelen 
te herbeoordelen en om, waar nodig, aangepaste 
aanbevelingen te formuleren om eventuele zwakke 
punten en tekortkomingen te verhelpen. De Bank 
heeft er ook op toegezien dat deze aanbevelingen 
zijn vertaald in een passend actieplan dat, indien 
nodig, voorziet in een nieuw onderzoek van in het 
verleden ontvangen repatriëringen. Zij zal in de toe‑
komst nagaan of deze actieplannen effectief worden 
uitgevoerd. Bij haar actie heeft de Bank vastgesteld 
dat financiële instellingen meer aandacht zijn gaan 
besteden aan het onderzoek van de herkomst van 
grote bedragen die worden gerepatrieerd uit het 
buitenland.

In aansluiting op de werkzaamheden van de 
EBA om de gevolgen van ‘de-risking’ te beper-
ken, waarover zij op 5  januari  2022 een opinie 
en rapport heeft gepubliceerd 2, heeft ook de 
Bank haar verwachtingen ter zake bekendge-
maakt via haar circulaire van 1  februari  2022 3. 
De Bank hanteert in deze circulaire als uitgangspunt 
dat een beslissing om te weigeren een zakelijke relatie 
aan te gaan of om een zakelijke relatie stop te zet‑
ten om redenen die verband houden met SWG/FT, 
moet berusten op een individuele beoordeling van 
de aan de betrokken zakelijke relatie verbonden WG/
FT-risico’s. Hierbij dient rekening te worden gehou‑
den met de specifieke kenmerken van de zakelijke 
relatie. Dit sluit uit dat een beslissing exclusief wordt 
gebaseerd op de evaluatie van de generieke risico’s 
die geassocieerd worden met de categorie van cliën‑
ten waar de betrokken persoon toe behoort, zonder 
rekening te houden met mogelijke risicoverminde‑
rende factoren die zouden blijken uit een individuele 
analyse. Instellingen moeten ook nagaan welke maat‑
regelen zij kunnen nemen om de WG/FT-risico’s van 
de zakelijke relatie te beperken, zodat zij deze relatie 
eventueel toch kunnen aangaan of handhaven. Na 

2 EBA Opinion and Report on ‘de-risking’ and its impact on access 
to financial services, 5 January 2022.

3 Circulaire NBB_2022_03 betreffende de prudentiële 
verwachtingen ten aanzien van ‘de-risking’, 1 februari 2022.

https://www.nbb.be/doc/cp/nl/2021/20210608_nbb_2021_12.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/nl/2021/20210608_nbb_2021_12.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/nl/2021/20210608_nbb_2021_12.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/nl/2021/20210608_nbb_2021_12.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2022/Opinion on de-risking (EBA-Op-2022-01)/1025705/EBA Opinion and annexed report on de-risking.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Opinions/2022/Opinion on de-risking (EBA-Op-2022-01)/1025705/EBA Opinion and annexed report on de-risking.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/nl/2022/20220201_nbb_2022_03_NL.pdf
https://www.nbb.be/doc/cp/nl/2022/20220201_nbb_2022_03_NL.pdf
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de publicatie van deze circulaire heeft de Bank indi‑
viduele acties ondernomen om de financiële instel‑
lingen bewust te maken van de nadelige gevolgen 
van de-risking. Ten slotte voert zij toezichtsacties uit 
om eventuele slechte praktijken op dit gebied vast te 
stellen en te verhelpen.

Meer in het algemeen heeft de Bank haar SWG/
FT-controles sinds enkele jaren opgevoerd. 
Daartoe heeft zij een risicogebaseerde benadering 
ontwikkeld met een combinatie van toezichtsacties 
op afstand en inspecties ter plaatse, alsook instru‑
menten waarmee zij kan beoordelen of de finan‑
ciële instellingen hun wettelijke en reglementaire 
verplichtingen ter zake nakomen en of hun SWG/
FT-mechanismen doeltreffend zijn. De Bank heeft 
ook geleidelijk meer personeel ingezet voor de uit‑
voering van deze controles. Dankzij dit intensiever 
toezicht konden bij een aanzienlijk aantal financi‑
ele instellingen soms zorgwekkende tekortkomingen 
worden vastgesteld, die op doeltreffende en door‑
tastende wijze moeten worden aangepakt. Wanneer 
zij dergelijke zwakke punten ontdekt, eist de Bank 
doorgaans dat de betrokken financiële instelling een 
gedetailleerd actieplan opstelt om deze systematisch 
en duurzaam te verhelpen. Wanneer de ernst van de 
bevindingen zulks rechtvaardigt, kan de Bank echter 
gebruikmaken van haar wettelijke bevoegdheid om 
formele en indringende administratieve maatregelen 
te treffen om financiële instellingen te verplichten de 
nodige stappen te nemen om hun tekortkomingen te 
corrigeren. Zo kan de Bank met name strikte termij‑
nen vaststellen waarbinnen de vereiste herstelmaat‑
regelen daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd, of 
zelfs de uitoefening van het bedrijf van een instelling 
gedeeltelijk schorsen zodat zij geen zakelijke relaties 
met nieuwe cliënten mag aangaan zolang de wet‑
telijke of reglementaire waakzaamheidsvereisten niet 
daadwerkelijk en doeltreffend ten uitvoer zijn gelegd. 
Voor dergelijke dwingende processen moet de Bank 
aanzienlijke personele middelen inzetten, gezien de 
strikte procedures die moeten worden gevolgd. De 
Bank beschouwt deze dwingende maatregelen als 
noodzakelijk, maar hoopt ook dat ze zullen leiden tot 
een positieve ontwikkeling bij alle financiële instel‑
lingen, zodat ze in de toekomst minder vaak nodig 
zullen zijn.

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

De Bank besteedt veel aandacht aan de risico’s 
verbonden aan klimaatverandering. Zowel acute 
en chronische klimaatgerelateerde gebeurtenissen 
(fysieke risico’s) als de nodige transitie naar een meer 
duurzame, koolstofarme economie (transitierisico’s) 
veroorzaken structurele economische veranderingen 
en brengen zo risico’s met zich mee voor de financiële 
stabiliteit.

Initiatieven van de Bank

Een van de belangrijkste risico’s voor de finan-
ciële sector die de Bank in dit verband heeft 
geïdentificeerd is het transitierisico dat verbon-
den is aan energie-inefficiënte gebouwen. Zoals 
uitgebreid uiteengezet in het thematisch artikel 1 in 
het Financial Stability Report 2020 van de Bank vormt 
de energie-inefficiëntie van gebouwen een belang‑
rijke risicofactor voor het transitie- en kredietrisico 
van kredietinstellingen. De energie-inefficiëntie van 
een gebouw blijkt namelijk een invloed te hebben 
op de waarde ervan 2, en dus ook op het onderpand 
van de hypotheekleningen in geval van faillissement 
van de ontleners. Er wordt verwacht dat deze relatie 
sterker zal worden naarmate er meer regelgeving 
komt om de uitstoot van broeikasgassen te beperken 
en naarmate kopers zich bewuster worden van het 
belang van de energie-efficiëntie van gebouwen. De 
huidige energiecrisis heeft alvast bijgedragen tot deze 
bewustwording. De hogere energiekosten in energie‑
inefficiënte gebouwen kunnen bovendien een impact 
hebben op de terugbetalingscapaciteit.

Eind 2020 publiceerde de Bank daarom een cir-
culaire waarin zij haar verwachtingen uiteenzet 
omtrent de verzameling van gegevens over de 
energie-efficiëntie van vastgoedblootstellingen 
en de integratie van deze gegevens in het risico-
beheer. Voor nieuwe residentiële hypotheekleningen 
moeten deze gegevens bovendien aan de Bank wor‑
den gerapporteerd.

1 Van Tendeloo B. (2020), Climate‑change‑related transition risk 
associated with real estate exposures in the Belgian financial 
sector, NBB Financial Stability Report 2020, pp. 141-150.

2 Reusens, P., Vastmans, F. and Damen S. (2022), The Impact of 
changes in dwelling characteristics and housing preferences on 
Belgian house prices, NBB Economic Review, 2022/#2.

https://www.nbb.be/doc/ts/publications/fsr/fsr_2020.pdf
https://www.nbb.be/doc/ts/publications/economicreview/2022/ecorevi2022_h2.pdf
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Tijdens het verslagjaar heeft de Bank de door 
de banken gerapporteerde gegevens en geno-
men maatregelen geanalyseerd. Zoals wordt geïl‑
lustreerd in grafiek C.2, slagen de banken er steeds 
beter in deze gegevens te verzamelen, althans wat 
de nieuwe hypotheekleningen betreft. Voor de be‑
staande leningen lijkt het echter moeilijker om deze 
gegevens te bekomen. Daarom ondersteunt de Bank 
sedert enkele jaren actief de pogingen van de bank‑
sector om toegang te verkrijgen tot de gewestelijke 
EPC-databanken. Ondertussen moeten de financiële 
instellingen deze EPC-certificaten echter opvragen bij 
hun cliënten, indien ze tenminste beschikbaar zijn. Op 
basis van de ervaringen met de eerste rapporteringen 
heeft de Bank nuttige informatie vergaard over de 
problemen die banken ondervinden bij het verza‑
melen van deze informatie en de oplossingen die 
sommige banken hiervoor gevonden hebben. Deze 
gegevens worden steeds meer en beter opgevolgd 
en geïntegreerd in het risicobeheer en de risicobe‑
reidheid van de banken. Zo wordt er rekening ge‑
houden met de eventuele impact op de waarde van 
het gebouw en met de hogere energiekosten wan‑
neer de aankoop van een energie-inefficiënte woning 
wordt gefinancierd. Ook geven de banken steeds 
vaker advies om hun cliënten te helpen hun panden 
energie-efficiënter te maken. De Bank heeft de sector 

geïnformeerd over de goede praktijken die zij op dit 
gebied bij bepaalde banken heeft vastgesteld, zodat 
andere banken hieruit lessen kunnen trekken.

De Bank hanteert een evenredige benadering 
voor de kleinere banken. Midden  2021 heeft de 
Bank de Belgische minder belangrijke instellingen 
(LSI’s), die onder rechtstreeks toezicht staan van de 
Bank, een vragenlijst gestuurd waarmee ze zelf kon‑
den evalueren in welke mate ze voldoen aan de ver‑
wachtingen op het gebied van klimaat‑ en milieugere‑
lateerde risico’s. Voor de belangrijke instellingen (SI’s) 
werden deze verwachtingen eind 2020 door de ECB 
gepubliceerd 1. De Bank heeft haar verwachtingen 
voor de LSI’s hierop gebaseerd, weliswaar rekening 
houdend met de aard, omvang en complexiteit van 
hun activiteiten. In 2022, werden de instellingen indi‑
vidueel geïnformeerd over de belangrijkste verbeter‑
punten. In 2023 zal hierover nog een informatiesessie 
georganiseerd worden voor de banksector.

Wat de verzekeringssector betreft heeft de 
Bank in maart  2022 haar circulaire over de be-
oordeling van het eigen risico en de solvabiliteit 
(ORSA) 2 geactualiseerd om rekening te houden 
met de voorschriften van EIOPA over het gebruik 
van klimaatveranderingsscenario’s in de ORSA. De 
Bank verwacht dat ondernemingen de impact van 
klimaatgerelateerde risico’s opnemen in hun ORSA 
(zie paragraaf D.2. over het operationeel toezicht op 
de verzekeringsondernemingen).

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

2 Circulaire NBB_2022_09, Beoordeling van het eigen risico en de 
solvabiliteit (ORSA), 23 maart 2022.

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-nbb202209-beoordeling-van-het-eigen-risico-en-de-solvabiliteit-orsa
https://www.nbb.be/nl/artikels/circulaire-nbb202209-beoordeling-van-het-eigen-risico-en-de-solvabiliteit-orsa
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Sinds november  2022 publiceert de Bank op 
haar website een dashboard 1 met een aantal 
economische en financiële indicatoren die het 
brede publiek informeren over de gevolgen 
voor de economie en het financiële systeem 
van klimaatverandering en de transitie naar een 
netto-nuluitstoot van broeikasgassen. Met dit 
initiatief onderstreept de Bank haar aandacht voor de 
klimaatverandering en de daarbij horende uitdagin‑
gen en wil zij de relevante stakeholders informeren. 
Door een grotere transparantie te bieden beoogt de 
Bank de transitie naar een koolstofneutrale economie 
te faciliteren. Het dashboard zal op regelmatige tijd‑
stippen bijgewerkt worden.

Europese en internationale initiatieven

Op Europees en internationaal vlak nemen 
regelgevende en toezichthoudende autoritei-
ten verschillende initiatieven om klimaat- en 
milieu gerelateerde risico’s te integreren in de 
 rapporteringsverplichtingen (pijler 3 en  andere 
rapporteringsvereisten), de ondernemings-
specifieke risicobeoordeling (pijler 2) en de 
 minimale kapitaalvereisten (pijler 1).

1 NBB Climate dashboard.

Pijler 3 en andere rapporteringsverplichtingen

Eén van de belangrijkste uitdagingen voor financi‑
ele instellingen en toezichthouders is het gebrek aan 
goede, uniforme en internationaal vergelijkbare data 
om een inschatting te maken van klimaat‑ en milieu‑
gerelateerde risico’s. De nieuwe Europese regelgeving 
(Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD 2), 
die zowel banken als grote ondernemingen verplicht 
een duurzaamheidsrapportering op te stellen over‑
eenkomstig de Europese standaarden voor duurzaam‑
heidsrapportering (European Sustainability Reporting 
Standards – ESRS 3), is daarom van zeer groot belang. 
De CSRD werd aangenomen in 2022 en zal in werking 
treden in 2024. Om ook een globale harmonisatie van 
de rapportering te verzekeren, werd erop toegezien 
dat de Europese duurzaamheidsstandaarden zoveel 
mogelijk in lijn zijn met de Internationale standaarden 
voor duurzaamheidsrapportering die de International 
Sustainability Standards Board (ISSB) ontwikkelt en 
waarvan de eerste voorstellen werden gepubliceerd 4. 
Het BCBS ondersteunt de ontwikkeling van deze 

2 EUR-Lex – 32022L2464 - NL – EUR-Lex (europa.eu)
3 De nieuwe rapporteringsstandaarden worden verwacht 

gepubliceerd te worden tegen mid 2023. Een eerste set 
standaarden werd reeds gepubliceerd door EFRAG (Public 
consultation on the first set of Draft ESRS – EFRAG), waarvoor 
een consultatieronde werd georganiseerd

4 ISSB Exposure Drafts General Sustainability Standards and 
Climate‑related Disclosures

Grafiek C.2
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banken 1

16 %

45 %

39 %

10 %

29 %
61 %

Her�nancieringNiet beschikbaarBeschikbaar

2021 H1 2022

  
Bron : NBB.
1 Voor herfinancieringen dienen de banken geen EPC-informatie te rapporteren aan de Bank.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32022L2464
https://www.efrag.org/lab3
https://www.efrag.org/lab3
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/general-sustainability-related-disclosures/
https://www.ifrs.org/projects/work-plan/climate-related-disclosures/
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internationale rapporteringsstandaarden en bekijkt 
tevens de nood aan bijkomende specifieke rappor‑
teringsvereisten voor klimaatgerelateerde risico’s 
voor de banken (pijler 3). Op Europees niveau heeft 
de EBA in  2022 al een dergelijke pijler 3-rapporte‑
ringsverplichting gepubliceerd 1 voor de ESG‑risico’s 
(Environment, Social and Governance‑related risks). 
Vanaf  2023 moeten banken met beursgenoteerde 
effecten informatie over hun ESG‑risico’s rapporteren. 
Bovendien hebben de Europese toezichthoudende au‑
toriteiten (EBA, EIOPA en ESMA) ook verduidelijkingen 
gepubliceerd in verband met de rapporteringen die 
vereist zijn overeenkomstig de Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR) 2.

Pijler 2

Wat de ondernemingsspecifieke risicobeoordeling 
(pijler 2) betreft, heeft het BCBS een aantal prin‑
cipes vastgesteld voor het effectief beheer van en 
toezicht op klimaatgerelateerde risico’s bij banken 3. 
Op Europees niveau had de EBA reeds een gelijkaar‑
dig rapport gepubliceerd in juni  2021 4, maar voor 
de ESG-risico’s. In oktober  2022 publiceerde zij een 
uitbreiding van dit rapport voor beleggingsonderne‑
mingen. In de voorstellen van de Europese Commissie 
voor een CRD6 en een CRR3 (onderdeel van het ban‑
kenpakket, zie paragraaf C.1.2.) is bepaald dat de EBA 
op basis van dit rapport meer expliciete richtsnoeren 
zal opstellen voor het beheer van en het toezicht op 
ESG-risico’s alsook voor de opmaak van een specifieke 
prudentiële rapportering aan de toezichthouder over 
ESG‑risico’s. Bovendien omvatten deze voorstellen de 
verplichting voor banken om transitieplannen op te 
stellen. Het voorstel machtigt de toezichthouders om 
banken te verplichten maatregelen te treffen indien 
de transitieplannen afwijken van de EU-doelstellingen 
om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te hebben en 

1 Uitvoeringsverordening (EU) 2022/2453 van de Commissie van 
30 november 2022 tot wijziging van de in Uitvoeringsverordening 
(EU) 2021/637 vastgestelde technische uitvoeringsnormen 
wat betreft de openbaarmaking van ecologische, sociale en 
governancerisico’s,

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

 –  ESA Final Report on draft RTS regarding fossil gas and nuclear 
energy investments, september 2022.

 –  ESA Report on the extent of voluntary disclosure of principal 
adverse impact under the SFDR, juli 2022.

 –  ESA Clarifications on draft RTS under SFDR, juni 2022.
 –  ESA Updated supervisory statement on the application of SFDR, 

maart 2022.
3 BCBS (2022), Principles for the effective management and 

supervision of climate-related financial risks, juni 2022.
4 EBA (2021), EBA Report on Management and supervision of ESG 

risks for credit institutions and investment firms, juni 2021.

indien de banken de risico’s die hieruit voortvloeien 
onvoldoende beheersen. De ECB heeft een uitge‑
breide thematische analyse uitgevoerd van de mate 
waarin de belangrijke instellingen (SI’s) voldoen aan 
de verwachtingen van de ECB, zoals geformuleerd 
in de ECB‑gids voor het beheer en de rapportering 
van klimaat‑ en milieugerelateerde risico’s, als follow‑
upoefening van de zelfanalyse uit  2021. De resulta‑
ten hiervan werden in november 2022 gepubliceerd, 
samen met een aantal goede praktijken die werden 
vastgesteld tijdens de analyse.5, 6 Net zoals de overige 
significante instellingen binnen het SSM hebben ook 
de Belgische significante instellingen nog een hele 
weg af te leggen om volledig te beantwoorden aan 
alle verwachtingen en klimaat‑ en milieugerelateerde 
risico’s adequaat te beheren. Toch kan gesteld wor‑
den dat de praktijken van enkele Belgische instellin‑
gen reeds relatief goed ontwikkeld zijn in vergelijking 
met de overige significante instellingen binnen het 
SSM. Bovendien heeft de ECB een klimaatstresstest 
uitgevoerd (zie Kader  8). In juli  2022 heeft zij de 
resultaten hiervan gepubliceerd. 7 Omwille van al de 
beperkingen die momenteel nog gepaard gaan met 
deze stresstestoefening kan evenwel niet te veel be‑
lang gehecht worden aan de eigenlijke resultaten en 
moet deze oefening vooral gezien worden als een 
leeropportuniteit voor zowel kredietinstellingen als 
toezichthouders.  Al de Belgische significante banken 
blijken wel een raamwerk voor klimaatstresstesten te 
hebben, wat niet het geval is voor de meeste SSM 
banken. De methodologieën en de nodige gegevens 
om deze uit te voeren moeten evenwel nog verbeterd 
worden. Eind december  2022 heeft het SSM een 
aantal goede praktijken voor klimaatstresstesten be‑
kendgemaakt 8, die ervoor moeten zorgen dat banken 
hun praktijken op dit gebied verbeteren.

Voor de verzekeringssector worden klimaatrisico’s van‑
af 2022 opgenomen in de Global Monitoring Exercise 
(GME) van de IAIS 9. Op Europees niveau heeft EIOPA 
in augustus 2022 richtsnoeren gepubliceerd over de 
materialiteitsbeoordeling van klimaatveranderingsrisi‑
co’s en het gebruik van klimaatveranderingsscenario’s 

5   ECB Banking Supervision (2022), Walking the talk, Banks 
gearing up to manage risks from climate change and 
environmental degradation, november 2022.

6   ECB Banking Supervision (2022), Good practices for climate‑
related and environmental risk management, observations from 
the 2022 thematic review, november 2022.

7   ECB Banking Supervision (2022), 2022 climate risk stress test, 
juli 2022.  

8   ECB Report on good practices for climate stress testing, 
december 2022.

9   IAIS (2022), Global Insurance Market Report, december 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32019R2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32019R2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX:32019R2088
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_42_-_final_report_on_sfdr_amendments_for_nuclear_and_gas_activities.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_42_-_final_report_on_sfdr_amendments_for_nuclear_and_gas_activities.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_23_-_clarifications_on_the_esas_draft_rts_under_sfdr.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_12_-_updated_supervisory_statement_on_the_application_of_the_sfdr.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d530.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d530.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015656/EBA Report on ESG risks management and supervision.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Reports/2021/1015656/EBA Report on ESG risks management and supervision.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcerreport112022~2eb322a79c.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcerreport112022~2eb322a79c.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcerreport112022~2eb322a79c.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcercompendiumgoodpractices112022~b474fb8ed0.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcercompendiumgoodpractices112022~b474fb8ed0.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.thematicreviewcercompendiumgoodpractices112022~b474fb8ed0.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.climate_stress_test_report.20220708~2e3cc0999f.en.pdf
https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.202212_ECBreport_on_good_practices_for_CST~539227e0c1.de.pdf
https://www.iaisweb.org/uploads/2022/12/GIMAR-2022.pdf
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in de ORSA 1. Deze richtsnoeren, die volgen op het 
advies van EIOPA van april  2021 inzake toezicht op 
het gebruik van klimaatveranderingsrisicoscenario’s 
in de ORSA 2, strekken ertoe de toepassing van dit 
advies te vergemakkelijken en de kosten voor de 
uitvoering ervan voor verzekeringsondernemingen, 
met name kleine en middelgrote ondernemingen, te 
helpen verminderen. In december 2022 heeft EIOPA 
een dashboard gelanceerd over de protection gap 
bij natuurrampenverzekeringen voor vijf verschillende 
gevaren (storm, overstroming, vloedgolf, aardbeving 
en brand) in de 30 landen van de EER 3. Dit dashboard 
geeft een actueel beeld van de protection gap aan 
de hand van een modelbenadering en een historisch 
beeld op basis van historische verliesgegevens. Het 
biedt ook informatie over de werking van natuurram‑
penverzekeringen in elk land.

1  EIOPA, Application guidance on climate change materiality 
assessments and climate change scenarios in ORSA, 
augustus 2022.

2  EIOPA, Opinion on the supervision of the use of climate change 
risk scenarios in ORSA, april 2021.

3  EIOPA (2022) Insurance protection gap dashboard for natural 
catastrophes.

Pijler 1

Wat de minimale kapitaalvereisten (pijler  1) betreft, 
heeft het BCBS eind 2022 een aantal verduidelijkin‑
gen gepubliceerd over hoe klimaatgerelateerde risico’s 
moeten behandeld worden in het huidig prudentieel 
kader 4. Verder buigt het BCBS zich over de nood aan 
aanpassing van dit kader voor minimale kapitaalver‑
eisten. In mei 2022 heeft de EBA in dit verband een 
discussie gelanceerd over hoe klimaat‑ en milieuge‑
relateerde risico’s moeten worden opgenomen in 
pijler 1 van het prudentieel kader voor kredietinstel‑
lingen en beleggingsondernemingen 5. Het consulta‑
tiedocument gaat in op belangrijke elementen zoals 
tijdshorizon, opname van toekomstgerichte elemen‑
ten in het prudentieel kader en de algemene kalibra‑
tie van eigenvermogensvereisten. In december 2022 
heeft EIOPA een verslag gepubliceerd waarin wordt 

4 BCBS, 2022), Frequently asked questions on climate‑related 
financial risks, december 2022.

5 EBA (2022), Discussion paper on the role of environmental risks 
in the prudential framework, mei 2022.

Klimaatstresstest ECB

De ECB heeft in 2022 een stresstestoefening uitgevoerd bij de belangrijke instellingen (SI’s). Dit was een 
goede leeroefening, zowel voor de banken als voor de toezichthouders, maar van een echte test was 
nog geen sprake. Daarvoor ontbreken nog te veel gegevens en moeten de methodologieën, modellen 
en scenario’s nog verder ontwikkeld worden. De resultaten van deze oefening konden bijgevolg nog niet 
gebruikt worden voor het bepalen van een eventueel bijkomend kapitaalvereiste.

De stresstestoefening die de ECB uitvoerde, bestond uit drie delen. In het eerste deel peilde de ECB naar 
de mate waarin de banken zelf al begonnen zijn met het uitvoeren van klimaatgerelateerde stresstesten 
en scenarioanalyses. De ECB verwacht namelijk dat de banken waarop ze toeziet hun eigen stresstesten 
en scenarioanalyses uitvoeren om klimaatgerelateerde risico’s in te schatten. Dit doen de meeste 
banken nog niet. 59 % van de banken nemen klimaatrisico’s nog niet op in hun stresstestprogramma. 
Al de Belgische grote banken melden wel degelijk een raamwerk voor klimaatstresstesten te hebben. 
De  methodologieën en de nodige gegevens om deze uit te voeren moeten evenwel nog verbeterd 
worden.

In het tweede deel moesten de banken indicatoren berekenen die aangeven in welke mate hun activa en 
hun inkomsten gerelateerd kunnen worden aan tegenpartijen die veel broeikasgassen uitstoten. De ECB 
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https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/dashboard-insurance-protection-gap-natural-catastrophes_en
https://www.eiopa.europa.eu/tools-and-data/dashboard-insurance-protection-gap-natural-catastrophes_en
https://www.bis.org/bcbs/publ/d543.pdf
https://www.bis.org/bcbs/publ/d543.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Discussions/2022/Discussion paper on the role of environmental risk in the prudential framework/1031947/Discussion paper on role of ESG risks in prudential framework.pdf
https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Discussions/2022/Discussion paper on the role of environmental risk in the prudential framework/1031947/Discussion paper on role of ESG risks in prudential framework.pdf
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onderzocht hoe pijler  1  kan worden aangepast om 
beter rekening te houden met klimaatrisico’s 1.

De ESRB en de ECB hebben een gezamenlijk project 
opgestart om in kaart te brengen hoe macropruden‑
tiële maatregelen kunnen bijdragen aan het aanpak‑
ken van klimaatgerelateerde risico’s voor de financiële 
sector als geheel. Zo publiceerden zij in juli 2022 een 
gezamenlijk rapport 2 over hoe klimaatschokken het 
Europees financieel systeem kunnen beïnvloeden. Het 
rapport bevat tevens eerste bedenkingen over mo‑
gelijke macroprudentiële maatregelen om sector- en 
grensoverschrijdende risico’s te beheersen, als aan‑
vulling op en versterking van de microprudentiële 
inspanningen.

1 EIOPA‑BoS, Prudential treatment of sustainability risks, Discussion 
Paper, november 2022.

2 ECB/ESRB, The macroprudential challenge of climate change, 
Juli 2022.

3.3 Externe functies en actualisering van 
het ‘fit & proper’-handboek

Externe functies

De Bank heeft nieuwe regels voor de uitoefe-
ning van externe functies door leiders van finan-
ciële instellingen vastgesteld via haar reglement 
van 9 november 2021, dat werd goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 8 februari 2022 3, en haar 
mededeling van 12  juli  2022 4, die van toepas-
sing is op alle financiële instellingen onder haar 
prudentieel toezicht. De vorige regeling werd op 
een aantal punten gewijzigd. Zo gelden de regels 

3 Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 
9 november 2021 van de Nationale Bank van België met 
betrekking tot de uitoefening van externe functies door leiders 
en verantwoordelijken voor een onafhankelijke controlefunctie 
van gereglementeerde ondernemingen en tot opheffing 
van het reglement van 6 december 2011 met betrekking 
tot de uitoefening van externe functies door leiders van 
gereglementeerde ondernemingen (Belgisch Staatsblad van 
25 februari 2022).

4 Mededeling NBB_2022_19 van 12 juli 2022 over de uitoefening 
van externe functies door de leiders en de verantwoordelijken 
voor onafhankelijke controlefuncties van gereglementeerde 
ondernemingen.

peilde daarmee naar de transitierisico’s waaraan de banken onderhevig zijn, aangezien die tegenpartijen 
wellicht meer gevolgen zullen ondervinden van bijkomende maatregelen om de klimaatverandering in te 
perken. In het derde deel van de oefening leverde de ECB scenario’s voor de eigenlijke stresstestoefening, 
voor zowel fysieke als transitierisico’s, waarvoor de banken vervolgens zelf de risicoschattingen moesten 
maken.

De risicoschattingen op zich kunnen evenwel nog niet gebruikt worden aangezien zij zeer waarschijnlijk 
de mogelijke impact onderschatten. Zo bleken de klimaatgerelateerde scenario’s niet erg ongunstig te 
zijn. Het ‘hitte en droogte’-scenario peilde bijvoorbeeld uitsluitend naar de impact op de productiviteit. 
Andere gevolgen van hitte en droogte, zoals eventuele migratiestromen, toenemende voedselprijzen of 
zelfs voedselschaarste door mislukte oogsten, werden buiten beschouwing gelaten. Bovendien zijn de 
huidige modellen van de banken opgemaakt om verliezen te berekenen in periodes van economische 
neergang, terwijl er in de scenario’s geen sprake is van afnemende economische groei. Bijgevolg zijn 
deze modellen niet erg geschikt voor deze scenario’s.

Daarenboven zijn de modellen die de banken gebruiken onvoldoende aangepast om rekening te houden 
met klimaatgerelateerde risicofactoren. En omdat veel gegevens nog ontbreken, werd maar een derde 
van alle activa van de banken meegenomen in de oefening, die dan nog in grote mate gebaseerd 
waren op schattingen en benaderingen. Om al deze redenen werd geconcludeerd dat deze eerste 
denkoefening in de toekomst nog verder verfijnd moet worden.

https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/discussion_paper_on_the_prudential_treatment_of_sustainability_risks.pdf
https://www.eiopa.europa.eu/sites/default/files/publications/consultations/discussion_paper_on_the_prudential_treatment_of_sustainability_risks.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/esrb.ecb.climate_report202207~622b791878.en.pdf
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inzake externe functies nu ook voor de verantwoor‑
delijken voor de onafhankelijke controlefuncties. Ook 
werden de vereisten met betrekking tot belangencon‑
flicten aangescherpt : terwijl leiders zich vroeger enkel 
dienden te onthouden van inmenging in discussies 
over bestaande of toekomstige relaties tussen de 
onder toezicht staande instelling en de vennootschap 
waar de externe functie wordt uitgeoefend, is het 
hen voortaan ook verboden om deze discussies op 
enigerlei wijze te beïnvloeden, ongeacht het stadium 
en niveau van de besluitvorming. Daarnaast werd ook 
herzien hoe de Bank in kennis moet worden gesteld 
van nieuwe externe functies van leiders die reeds in 
functie zijn.

Actualisering van het ‘fit & proper’-handboek

Overeenkomstig de verscheidene voor de finan-
ciële instellingen geldende toezichtswetten die-
nen de bestuurders, effectieve leiders (met name 
de leden van het directiecomité) en verantwoor-
delijken voor de onafhankelijke controlefuncties 
van deze instellingen geschikt te zijn voor hun 
functie. De beoordeling van de geschiktheid van deze 
personen wordt vaak omschreven als de beoordeling 
van hun zogenaamde ‘fit & proper’-karakter.

Geschiktheid is het onderwerp geweest van verschil‑
lende recente ontwikkelingen in de regelgeving op 

internationaal niveau, met name bij de EBA en de 
ECB 1. Ook het beleid van de Bank is sinds de publi‑
catie van haar ‘fit & proper’-handboek in  2018 op 
verschillende punten gewijzigd (onafhankelijke be‑
stuurders, ouderdom van de informatie, behandeling 
van externe functies, enz.).

De Bank achtte het daarom noodzakelijk om 
eind  2022 haar ‘fit & proper’-handboek te ac-
tualiseren. In dit handboek legt zij de prudenti-
ele normen vast die alle financiële instellingen 
onder haar toezicht moeten naleven met be-
trekking tot de ‘fit & proper’-beoordeling van 
leiders en verantwoordelijken voor onafhan-
kelijke controlefuncties. Een van de voornaamste 
wijzigingen is de herindeling van de criteria voor de 
geschiktheidsbeoordeling in 5 elementen : deskundig‑
heid, professionele betrouwbaarheid, tijdsbesteding, 
onafhankelijkheid van geest en collectieve geschikt‑
heid. Daarnaast verscherpt het nieuwe handboek 
de prudentiële verwachtingen op het gebied van 
tijdsbesteding om te verduidelijken dat de leden van 
het wettelijk bestuursorgaan voldoende tijd moeten 
hebben om alle belangrijke onderwerpen, met name 
risicostrategie en ‑beheer, diepgaand te behandelen. 

1 EBA-richtsnoeren van 2 juli 2021 voor het beoordelen van 
de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en 
medewerkers met een sleutelfunctie (EBA/GL/2021/06) en SSM-
Gids voor de ‘fit & proper’-beoordelingen van december 2021.
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Doorlichting van de Belgische financiële sector en 
van het toezicht op die sector door het IMF (FSAP)

De volgende “Financial Sector Assessment Program” (FSAP)-oefening voor België is gepland voor 2023. 
Het gaat om een periodieke grondige doorlichting van de lokale financiële sector, de financiële stabiliteit 
en het toezicht daarop, die door experts van het IMF wordt uitgevoerd. België is één van de ongeveer 
30 landen die om de 5 jaar verplicht aan een FSAP moeten deelnemen. De vorige FSAP-oefening werd 
uitgevoerd in 2017 en de resultaten werden gepubliceerd in 2018.

Concreet omvat deze oefening één verkennende missie (op afstand) en twee hoofdmissies van een 
drietal weken (ter plaatse in ons land). De verkennende missie is bedoeld om de exacte scope van de 
oefening te bepalen en de betrokken IMF‑experts vertrouwd te maken met de sector, de instellingen, 
het institutioneel kader en de regelgeving in België.

Bij een FSAP wordt de nodige aandacht geschonken aan het bank- en verzekeringstoezicht, evenals aan 
de financiële situatie en de risico’s bij Belgische banken en verzekeraars. In dat verband worden ook 
stresstests opgezet voor banken en verzekeraars. Voor de banken vallen deze tests samen met de tevens 
in 2023 geplande tweejaarlijkse stresstestoefening georganiseerd door de EBA, waarop de IMF-oefening 
zal worden afgestemd. Daarnaast worden ook niet-bancaire financiële intermediatie (‘non‑bank financial 
intermediation’ – NBFI) en de interconnecties tussen de financiële instellingen onder de loep genomen.

Ook het toezicht op de financiële marktinfrastructuren vormt een kernthema in deze Belgische FSAP-
oefening. Het IMF voorziet onder meer in een beoordeling van de implementatie van de internationale 
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Ook de verwachtingen met betrekking tot collectieve 
geschiktheid worden nader omschreven : het wettelijk 
bestuursorgaan moet collectief beschikken over de 
nodige kennis, vaardigheden en ervaring om de activi‑
teiten van de instelling te begrijpen, met inbegrip van 
de voornaamste risico’s waaraan zij is blootgesteld. Er 
wordt bijzondere aandacht besteed aan risico’s inzake 
ICT‑technologie en ‑veiligheid, milieu‑ en klimaatri‑
sico’s, alsook aan de noodzaak om specifieke kennis 
te hebben over de voorkoming van witwassen van 
geld en financiering van terrorisme, enz. Voorts werd 
het begrip onafhankelijkheid van geest verduidelijkt : 
de leden van het wettelijk bestuursorgaan moeten 
volledig objectief, onafhankelijk en vrij van belan‑
genconflicten kunnen oordelen in het belang van de 
instelling en haar stakeholders. Op organisatorisch 

niveau zijn een aantal nieuwe vereisten vastgesteld, 
zoals de ontwikkeling van een geschiktheidsbeleid en 
een diversiteitsbeleid, de vaststelling van procedures 
en processen voor de selectie en opvolgingsplanning 
van leiders, de uitwerking van een beleid en pro‑
cedures voor de introductie en opleiding van leden 
van het wettelijk bestuursorgaan, enz. Het handboek 
bevat ook een lijst van gebeurtenissen die moeten 
leiden tot een herbeoordeling van de individuele of 
collectieve geschiktheid van leiders. Tot slot wordt 
bevestigd dat personen die nieuw worden benoemd 
in het wettelijk bestuursorgaan in het kader van 
een vroegtijdige-interventieprocedure of een afwik‑
kelingsprocedure, ook aan een geschiktheidsbeoor‑
deling moeten worden onderworpen, maar dat deze 
beoordeling na de infunctietreding kan plaatshebben.

u
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principes 1 voor risicobeheer door en het toezicht op financiële marktinfrastructuren bij Euroclear, de in 
België gevestigde effectenvereffeningsgroep.

De aanpak van het crisisbeheer en het financieel veiligheidsnet is een ander terugkerend thema, met 
als belangrijke deelthema’s onder meer de werking en financiering van het depositogarantiestelsel, 
operationele aspecten van het crisisbeheer, de herstel‑ en afwikkelingsplannen van banken, de rol en 
werking van de afwikkelingsautoriteit en noodliquiditeitssteun.

Tot slot peilt de oefening ook naar het antiwitwasbeleid en ‑toezicht van de Belgische autoriteiten.

De Bank is de Belgische coördinator en het contactpunt voor deze oefening maar uiteraard zijn er ook 
veel andere autoriteiten en instellingen nauw bij betrokken. Het gaat om (1) Belgische autoriteiten zoals 
de FSMA, de Federale Overheidsdienst en het kabinet Financiën en het Garantiefonds, (2) Europese 
autoriteiten zoals het SSM en de ECB en de Single Resolution Board (SRB) en (3) Belgische financiële 
instellingen en academici. Het IMF organiseert ook een dergelijke FSAP-oefening op het niveau van het 
eurogebied.

De oefening voor België zal resulteren in een publiek rapport over de algemene risicobeoordeling en 
specifieke aanbevelingen voor de aanpak van bepaalde aandachtspunten. Er zullen daarnaast eind 2023 
ook een aantal technische documenten worden gepubliceerd over deelthema’s die meer in detail zullen 
worden belicht.

1 Principles for financial market infrastructures, Committee on Payment and Settlement Systems and International Organization of 
Securities Commissions (IOSCO), april 2012.
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