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D. Operationeel toezicht

1. Banken

1.1 Cartografie van de sector 
van de banken en de 
beleggingsondernemingen

Het aantal banken naar Belgisch recht bleef 
in 2022 stabiel. In 2023 valt evenwel een daling in 
dit aantal te verwachten gelet op de aankondiging 
van NewB, in het najaar van 2022, dat zij haar bank‑
activiteiten zal stopzetten. Deze coöperatieve bank 
verkreeg haar vergunning pas begin 2020, nadat zij via 
een openbare aanbieding van coöperatieve deelbewij‑
zen voldoende minimumkapitaal had opgehaald, wat 
haar tijdens de eerste jaren in staat moest stellen om 
de aanvangsverliezen op te vangen en te voldoen aan 
de kapitaalvereisten. Ondanks de geslaagde kapitaal‑
operatie had NewB het echter bijzonder moeilijk om 
haar commerciële doelstellingen te halen. De aanhou‑
dende verliezen tastten de kapitaalbasis ernstig aan, 
waardoor een nieuwe kapitaalversterking noodzake‑
lijk was. Toen deze onmogelijk bleek, besliste NewB 
om haar bankactiviteiten stop te zetten.

Het aantal bijkantoren daalde in 2022 met 3. Er 
werd namelijk 1 nieuw Europese Economische Ruimte 
(EER)- bijkantoor ingeschreven (BNP Paribas  SA 
Belgium Branch), terwijl er 3  werden geschrapt 
(JP Morgan Bank Luxemburg, BNP Paribas Securities 
en Commerzbank AG Brussels Branch). Daarnaast 
werd een bijkantoor dat ressorteert onder het recht 
van een staat die geen lid is van de EER geschrapt 
(JP Morgan Chase Bank). Eind 2022 waren er enkele 
inschrijvingsdossiers voor EER-bijkantoren in behan‑
deling. Begin  2022 werd Record Credits NV inge‑
schreven op de lijst van ‘Financiële instellingen naar 
Belgisch recht die een dochter zijn van een of meer 
kredietinstellingen naar Belgisch recht en die ge‑
rechtigd zijn hun werkzaamheden uit te oefenen in 
andere lidstaten van de EER’, in casu Luxemburg.

De Belgische populatie van de beleggings-
ondernemingen kende opnieuw een daling met 
2  instellingen. De vergunning van Caceis Belgium 
werd ingetrokken ten gevolge van de overdracht 
van haar activiteiten aan het Belgisch bijkantoor van 
de Franse bank Caceis en de vergunning van Merit 
Capital werd herroepen door de Bank.

Tabel  D.1

Verloop van het aantal onder toezicht staande  
instellingen
(eindeperiodegegevens)

2021 2022

Kredietinstellingen 102 100

Naar Belgisch recht 30 30

Bijkantoren die ressorteren  
onder het recht van een lidstaat 
van de EER 47 45

Bijkantoren die ressorteren  
onder het recht van een staat  
die geen lid is van de EER 6 5

Financiële holdings 8 8

Financiële dienstengroepen 4 4

Andere financiële instellingen 1 7 8

Beleggingsondernemingen 25 23

Naar Belgisch recht 14 12

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

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

Financiële holdings 1 1
   

Bron : NBB.
1 Gespecialiseerde dochters van kredietinstellingen en 

kredietinstellingen die zijn aangesloten bij een centrale instelling 
waarmee zij een federatie vormen.
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In het eurogebied wordt het bankentoezicht uitgeoe‑
fend door het SSM, dat gestoeld is op samenwerking 
tussen de ECB en de nationale toezichthouders. De 
ECB oefent rechtstreeks toezicht uit op alle instellin‑
gen die als belangrijk worden beschouwd (significant 
institutions – SI’s) en wordt hierin bijgestaan door de 
nationale toezichthoudende autoriteiten. Deze laatste 
blijven rechtstreeks toezicht uitoefenen op de minder 
belangrijke instellingen (less significant institutions  – 
LSI’s), waarbij de ECB weliswaar de mogelijkheid 
behoudt om het rechtstreeks toezicht over te nemen 
wanneer dit gerechtvaardigd is voor de consistente 
toepassing van de toezichtsnormen.

In 2022 vonden wat wijzigingen plaats in het toezicht 
als gevolg van aanpassingen in de opsplitsing van de 
Belgische banken volgens de classificatiecriteria van 
het SSM. Enerzijds oefent de ECB, die al eerder instond 
voor het toezicht op Axa Bank Belgium, door de over‑
name van Axa Bank Belgium door Crelanco, die ook 
aandeelhouder is van Crelan en Europabank, nu ook 
rechtstreeks toezicht uit op Crelan en Europabank, 
daarin bijgestaan door de Bank.

Anderzijds voldoet Bank Degroof Petercam, als gevolg 
van een aantal aanpassingen in haar groepsstructuur, 

niet meer aan de criteria van de ECB om als belang‑
rijke instelling te worden beschouwd. Bijgevolg komt 
deze instelling nu opnieuw onder het rechtstreeks 
toezicht van de Bank te staan.

Als gevolg van de bovenstaande ontwikkelingen telt 
de groep van de Belgische LSI’s nu 16  lokale en/of 
gespecialiseerde banken. Dit aantal komt op 24  als 
ook de financiële holdings naar Belgisch en buiten‑
lands recht van de minder belangrijke instellingen 
worden meegeteld. Bij de telling van het aantal LSI’s 
werd geen rekening gehouden met de nieuwe opde‑
ling tussen goedgekeurde en vrijgestelde (gemengde) 
financiële holdings (zie paragraaf C.1.2. hieronder), 
aangezien de werkzaamheden m.b.t. de kwalificatie 
op het ogenblik van de afsluiting van de redactie van 
dit verslag nog niet waren afgerond.

1.2 Toezichtsprioriteiten

Nieuwe regeling voor de goedkeuring of 
vrijstelling van (gemengde) financiële holdings

In 2022 heeft de toezichthouder de nodige aan-
dacht besteed aan de gevolgen van de omzet-
ting van artikel 21 bis van CRD5 in artikel 212/1 

Tabel  D.2

Opsplitsing van de Belgische banken volgens de classificatiecriteria van het SSM

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

Met een Belgische moederonderneming

Argenta

Crelan groep : Crelan, Europabank, AXA Bank Belgium

Belfius

KBC Groep – KBC Bank, CBC

Met een niet‑Belgische moederonderneming  
die ressorteert onder het SSM

BNP Paribas Fortis, bpost bank

Beobank, Banque Transatlantique Belgium

ING Belgium

MeDirect Bank

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

Bank of New York Mellon

Vodeno (financiële holding) – Aion

Anbang (financiële holding) – Bank Nagelmackers

Degroof Petercam

Byblos Bank Europe

CPH

Dexia (financiële holding)

Datex (financiële holding) – CKV

Dierickx‑Leys

ENI

Euroclear (financiële holding) – Euroclear Bank

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

NewB

Shizuoka Bank

United Taiwan Bank

Van de Put & C°

vdk bank
  

Bron : NBB.
 



275NBB Verslag 2022 ¡ Operationeel toezicht

e.v. van de bankwet. Deze bepalingen introduceren 
een nieuwe regeling voor de goedkeuring van financi‑
ele holdings en gemengde financiële holdings, die het 
passende karakter moet waarborgen van de organisa‑
tie van een bankgroep, of deze nu wordt overkoepeld 
door een kredietinstelling dan wel door een financiële 
holding of een gemengde financiële holding.

In België waren de (gemengde) financiële holdings al 
lang vóór de invoering van deze bepalingen onder‑
worpen aan prudentieel toezicht. Bijgevolg moesten 
ze reeds voldoen aan bepaalde prudentiële vereisten 
op geconsolideerde, en, voor sommige aspecten, ven‑
nootschapsrechtelijke basis.

Het voornaamste effect van de nieuwe bepalin-
gen is dat de beoordeling van en het toezicht 
op de naleving van de prudentiële vereisten die 
van toepassing zijn op financiële holdings en 
gemengde financiële holdings in de EU formeel 
wordt vastgelegd en dat de rol van de betrok-
ken bevoegde autoriteiten wordt verduidelijkt.

Zo dient de toezichthouder te beoordelen of voldaan 
is aan de voorwaarden voor het verkrijgen en behou‑
den van de goedkeuring en zich te verzekeren van het 
passende karakter van de sturing en de coördinatie 

van de activiteiten van de groep door de overkoe‑
pelende financiële holding of gemengde financiële 
holding. Mits voldaan is aan bepaalde strikte voor‑
waarden, die voornamelijk verband houden met het 
niet ingrijpen in de bedrijfsvoering van de geregle‑
menteerde entiteiten binnen de bankpoot, kan een 
financiële onderneming of een gemengde financiële 
onderneming ook vrijgesteld worden van de verplich‑
ting om goedkeuring te verkrijgen.

Inspectieopdrachten

Een effectief microprudentieel toezicht bestaat 
uit twee essentiële onderdelen : de inspecties 
en het permanent toezicht. Ze zijn onlosma-
kelijk met elkaar verbonden en vullen elkaar 
aan maar zijn niet verwisselbaar. Het micropru‑
dentieel toezicht vereist een diepgaande kennis van 
de onder toezicht staande instellingen. Deze kennis 
wordt op twee manieren verkregen : enerzijds via 
het permanent toezicht, waarbij op continue basis 
de financiële positie en de daaraan verbonden risico’s 
van een bepaalde instelling worden gemonitord, en 
anderzijds via inspecties, waarbij op basis van een 
duidelijk afgebakende opdracht en aan de hand van 
de auditmethodologie controles ter plaatse worden 
uitgevoerd bij een bepaalde instelling. De inspecties 
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behelzen zowel specifieke controleopdrachten als de 
validatie van de interne kwantitatieve modellen die 
door bepaalde instellingen worden gebruikt om hun 
kapitaalvereisten te berekenen.

De doelstellingen van het microprudentieel toezicht 
kunnen maar worden bereikt indien de analyses, on‑
derzoeken en monitoring resulteren in eindproducten 
(deliverables) die leiden tot operationele toezichts‑
beslissingen en ‑acties ten aanzien van de instelling.

 Inspecties

Een inspectie strekt ertoe een diepgaande analyse uit te voeren van (i) de verschillende (inherente) 
risico’s, (ii) de kwaliteit van de internecontrolesystemen en de governance, (iii) de bedrijfsmodellen en 
(iv) de naleving van de wet‑ en regelgeving door/van de geïnspecteerde instelling.

Inspecties worden hoofdzakelijk ter plaatse uitgevoerd, in de lokalen van de betrokken instelling, en 
volgens een vooraf bepaald tijdschema. Het domein en de doelstellingen van een inspectie worden in 
samenwerking met het team dat instaat voor het permanent toezicht bepaald. De inspecties hebben een 
risicogebaseerd, proportioneel, intrusief en toekomst‑ en actiegericht karakter.

Een inspectie wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een missieleider (‘head of mission’), 
los van maar in samenwerking met het team voor permanent toezicht.

Het inspectieproces bestaat uit verschillende stappen :

	¡ Tijdens de voorbereidingsfase wordt voor elke inspectie, in samenspraak met het team voor 
permanent toezicht, een inspectiememorandum opgesteld. Dit is een intern document waarin de 
motivering, het domein en de doelstellingen van de inspectie worden beschreven. Vervolgens wordt 
de geïnspecteerde instelling via een aankondigingsbrief in kennis gesteld van de inspectie, het 
inspectiedomein en het begin van de inspectiewerkzaamheden.

Vóór de start van een inspectie kan de geïnspecteerde instelling verzocht worden bepaalde informatie 
over te maken aan het inspectieteam.

	¡ De onderzoeksfase van een inspectie vangt aan met een startvergadering (‘kick-off meeting’). In deze 
fase worden de concrete inspectiewerkzaamheden uitgevoerd, rekening houdend met de vooraf 
bepaalde doelstellingen ervan.

Voor het veldwerk wordt – afhankelijk van het inspectiedomein – een beroep gedaan op verschillende 
inspectietechnieken, zoals (i) observatie, verificatie en analyse van informatie, (ii) gerichte interviews 
(iii)  lijncontrole, (iv) steekproeven en/of detailonderzoek, (v) bevestiging van specifieke gegevens, enz. 
De tekortkomingen die tijdens deze onderzoeksfase worden vastgesteld, worden gedocumenteerd (‘audit 
trail’) en vormen de basis voor de bevindingen die zullen worden opgenomen in het inspectieverslag.

	¡ Tijdens de rapporteringsfase zet het inspectieteam de vastgestelde tekortkomingen om in feitelijk 
onderbouwde bevindingen. Deze inspectiebevindingen vormen samen met de beschrijvende 

KADER 10
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De inspecties in  2022 waren hoofdzakelijk ge-
richt op de governance, de bedrijfsmodellen en 
de voornaamste risico’s die de geïnspecteerde 
instellingen lopen : kredietrisico, operationeel ri‑
sico (waaronder IT‑risico), reputatierisico, enz. Ook de 
voorkoming van het witwassen van geld was in 2022 
een belangrijk inspectiedomein voor alle categorieën 
van geïnspecteerde instellingen.

Daarnaast worden ook inspecties uitgevoerd 
met betrekking tot de interne modellen van 
de banken. Het doel van deze inspecties is om te 
beoordelen in welke mate de kwaliteit van de interne 
modellen die de banken gebruiken voor de bereke‑
ning van hun reglementaire vereisten voldoet aan de 
geldende regelgeving. De interne modellen moeten 
immers bijdragen tot een beter risicobeheer.

gedeelten en de algemene conclusie de kern van het inspectieverslag. Dit verslag is de formele 
neerslag van de inspectiewerkzaamheden en wordt zo duidelijk, beknopt en bevattelijk mogelijk 
opgemaakt.

Er zij opgemerkt dat :

	¡ de bevindingen gecategoriseerd worden volgens hun daadwerkelijke of mogelijke impact op de 
financiële situatie, het kapitaal, de interne governance, de risicobeheersing en het risicobeheer van de 
geïnspecteerde instelling. Het door de geïnspecteerde instelling gelopen reputatierisico wordt hierbij 
eveneens in aanmerking genomen ;

	¡ het inspectieverslag ook een globale score vermeldt, die de algemene beoordeling na afloop van de 
inspectie weerspiegelt ;

	¡ het ontwerpverslag wordt verstuurd naar de geïnspecteerde instelling. Dit gebeurt minstens enkele 
dagen vóór de afsluitende vergadering, waarin het inspectieteam de resultaten van de inspectie 
voorstelt ;

	¡ de geïnspecteerde instelling kan zowel mondeling, tijdens de afsluitende vergadering, als schriftelijk, 
nadien, reageren. Het ontwerpverslag wordt met inachtneming van de ontvangen reactie(s) afgewerkt 
door het inspectieteam en vervolgens naar de geïnspecteerde instelling verzonden.

Op basis van het inspectieverslag worden er vervolgens aanbevelingen geformuleerd. De opvolging 
hiervan gebeurt door het team voor permanent toezicht. Dit team is tevens verantwoordelijk voor de 
follow‑up van de uitvoering van de correctieve maatregelen in het kader van een actieplan dat door de 
geïnspecteerde instelling wordt opgesteld.

Een inspectie kan niet alleen leiden tot het opstellen en uitvoeren van een actieplan om de vastgestelde 
tekortkomingen te remediëren, maar eveneens tot het opleggen van prudentiële maatregelen 
(bv. hersteltermijnen, administratieve maatregelen) door de Bank, in het kader van de disciplinaire 
bevoegdheden waarover zij als toezichthouder beschikt.

Parallel aan maar los van deze maatregelen kan de sanctiecommissie van de Bank, na onderzoek door 
de auditeur, een administratieve geldboete opleggen aan de geïnspecteerde instelling.
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De inspecties met betrekking tot de interne modellen 
worden hoofdzakelijk ter plaatse uitgevoerd. Ten be‑
hoeve van deze inspecties maken de banken dossiers 
over met alle relevante informatie die de inspecteurs 
nodig hebben om de modellen van de banken te 
bestuderen en te beoordelen.

Doordat de regelgeving voor interne modellen ge‑
baseerd is op principes (principle‑based), steunt de 
beoordeling van deze modellen grotendeels op het 
oordeel van de inspecteurs en op de benchmarking 
met andere banken en met de geldende goede prak‑
tijken. Voor deze beoordeling wordt gebruikgemaakt 
van de ECB‑gids inzake interne modellen, waarin 
wordt uiteengezet hoe de wetgeving ter zake wordt 
geïnterpreteerd binnen het SSM.

De onderzoeksmethodologie omvat ook een groot 
aantal gestandaardiseerde statistische tests die wor‑
den uitgevoerd volgens een methodiek die werd 
ontwikkeld tijdens het TRIM-project (targeted review 
of internal models) en die sindsdien bij de inspecties 
wordt toegepast. Voor deze testen moeten gegevens 
worden verzameld bij de gecontroleerde instellingen.

Naast de gebruikelijke inspectietechnieken maken de 
inspecteurs vaak gebruik van een eigen modellering 

voor de kwantificatie of schatting bij benadering van 
de fouten en vereenvoudigingen die worden toege‑
past door de banken. Deze kwantificatie is van belang 
om de ernst van de tekortkomingen vast te stellen en, 
daaruit voortvloeiend, om te bepalen welke correcties 
eventueel moeten worden aangebracht aan de resul‑
taten van de modellen.

De inspecties met betrekking tot interne mo-
dellen waren in 2022 gericht op de tenuitvoer-
legging door banken van recente wijzigingen 
in de regelgeving, algemeen bekend als ‘EBA 
Repair’. Deze verduidelijkingen in de regelgeving, 
die zijn vervat in een reeks richtsnoeren en technische 
reguleringsnormen van de EBA, zijn bedoeld om de 
consistentie in de beoordeling van de, in de model‑
len geraamde, risicoparameters te verbeteren. Hiertoe 
wordt een reeks beginselen vastgelegd in verband 
met keuzes die voorheen aan het oordeel van de 
banken werden overgelaten. Dit heeft uiteraard tot 
gevolg dat de banken een zeer groot aantal interne 
modellen moeten herzien. Modellen die aanzienlijk 
worden gewijzigd, moeten opnieuw worden onder‑
zocht door de toezichthouder.

De bankentoezichthouders hebben zich ook voor‑
bereid op het toezicht van modellen op basis van 
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kunstmatige intelligentie en machinaal leren (Machine 
Learning) die banken waarschijnlijk in de toekomst 
zullen toepassen (bijvoorbeeld voor het opsporen 
van uitschieters, het voorspellen van wanbetalingen, 
enz.). Daartoe hebben zij hun toezichtsverwachtingen 
ter zake uitgewerkt.

Naast deze werkzaamheden voor Pijler  1 dragen de 
internemodelinspecteurs ook bij aan andere kwan‑
titatieve werkzaamheden, in het kader van zowel 
klassieke inspecties als de ontwikkeling van kwantita‑
tieve ‘Suptech’-instrumenten die erop gericht zijn het 
prudentieel toezicht in het algemeen te verbeteren.

2. Verzekeringsondernemingen

Aan het begin van het verslagjaar ging de aan-
dacht van de Bank nog uit naar de gevolgen 
van de COVID-19-pandemie en de lagerenteom-
geving, die een verscherpte monitoring van de fi-
nanciële toestand van de verzekerings- en herver-
zekeringsondernemingen onder toezicht vereiste. 
De geopolitieke crisis leidde echter al snel tot 
nieuwe bezorgdheden. In deze context besteedde 
de Bank vooral aandacht aan de directe blootstelling 
van de ondernemingen onder toezicht aan Rusland en 
Oekraïne. Ook cyberveiligheid stond hoog op de agen‑
da. Kort daarna kwam daar nog de opvolging van de 
impact van de stijgende rente en de daaruit voortvloei‑
ende bewegingen op de financiële markten bij. De snel 
stijgende inflatie en de invloed daarvan op de kosten 
van de verzekeringsondernemingen en de schadelast in 
niet‑leven vormden eveneens aandachtspunten.

Voorts besteedde de Bank in 2022 ook aandacht aan 
portefeuilleoverdrachten, uitbesteding en bewaring 
van documenten. Daarnaast voerde zij verschillende 
transversale studies uit. Zo verrichtte zij onder meer 
onderzoek naar de toereikendheid van de technische 
voorzieningen leven en niet‑leven en de rol van de ac‑
tuariële functie hierin, de voorrechten van de schuld‑
eisers uit hoofde van verzekering, de doorlopende 
inventarissen en cyberrisico’s.

2.1 Cartografie van de sector

Eind 2022 stonden 72 ondernemingen onder het 
prudentieel toezicht van de Bank. Voor 7 bijkan‑
toren van ondernemingen die ressorteren onder het 
recht van een andere EER‑lidstaat beperkte dit toezicht 
zich tot de naleving van de antiwitwaswetgeving.

Bij de telling van het aantal ondernemingen wordt 
slechts éénmaal rekening gehouden met de onderne‑
mingen die tegelijkertijd als verzekeringsonderneming 
en als herverzekeringsonderneming actief zijn. Twee 
van de ondernemingen onder toezicht van de Bank 
zijn herverzekeringsondernemingen in strikte zin 1.

1 Eén andere onderneming heeft sinds 2022 een dubbele 
vergunning als verzekeraar en herverzekeraar.

Tabel  D.3

Verloop van het aantal onder toezicht staande 
ondernemingen
(eindeperiodegegevens)

2021 2022

Actieve verzekeringsondernemingen 62 62

In run‑off geplaatste 
verzekeringsondernemingen 0 0

Herverzekeringsondernemingen 31 32

waarvan :

Ondernemingen die tevens als  
verzekeringsonderneming  
actief zijn 29 30

Ondernemingen die enkel als  
herverzekeringsonderneming  
actief zijn 2 2

Overige 1 8 8

Totaal 72 72

Bron : NBB.
1 Borgstellingsmaatschappijen en gewestelijke 

openbaarvervoermaatschappijen.
 

Tabel  D.4

Belgische verzekeringsgroepen onder toezicht 
van de Bank

Belgische  
nationale groepen

Belgische  
internationale groepen

Belfius Verzekeringen

Cigna Elmwood Holdings

Credimo Holding

Federale Verzekeringen

Patronale Groep

Securex

PSH

Ageas

KBC Verzekeringen

Premia Holdings Europe 1

  

Bron : NBB.
1 Vroeger Navigators Holdings.
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Het aantal Belgische verzekeringsgroepen onder 
toezicht van de Bank is onveranderd gebleven 
op tien. Drie van deze groepen zijn internationale 
groepen, wat betekent dat ze deelnemingen hebben 
in ten minste één buitenlandse verzekeringsonderne‑
ming. De overige groepen hebben enkel deelnemin‑
gen in Belgische verzekeringsondernemingen en zijn 
dus nationale groepen.

In 2022 ontving de Bank diverse vergunningsaanvra‑
gen van nichespelers met een duidelijk afgebakende 
activiteit, waarvan vele het verzekeringsbedrijf wil‑
len uitoefenen in de gehele Europese Economische 
Ruimte.

Tabel  D.5

Colleges bij de verzekeringsondernemingen onder toezicht van de Bank

De Bank is groepstoezichthouder De Bank is één van de toezichthouders

Ageas

KBC-verzekeringen

Allianz

AXA

Assurances du Crédit Mutuel

Munich Re

Cigna

NN

Baloise Group

Monument Re

Athora

Enstar

QBE

MS&AD

Premia Holdings Europe 1

Allianz Benelux

Euler Hermes (Allianz Trade)

AXA Belgium

Inter Partner Assistance

Yuzzu Verzekeringen

Crelan

Partners Verzekeringen

NELB

D.A.S.

Ergo Insurance

DKV Belgium

Cigna Life Insurance Company of Europe

Cigna Europe Insurance Company

NN Insurance Belgium

Baloise Belgium

Euromex

Monument Assurance Belgium

Athora Belgium

Alpha Insurance

QBE Europe

MS Amlin Insurance

Continentale Verzekeringen (ASCO)
   

Bron : NBB.
1 Vroeger Navigators Holdings.
 

2.2 Toezichtsprioriteiten

Technische voorzieningen voor 
niet-levensverzekeringen

In  2022 heeft de Bank voortgebouwd op de 
interacties over technische voorzieningen voor 
niet-levensverzekeringen die zij in  2021 was 
begonnen met alle verantwoordelijken voor 
de actuariële functies op de Belgische markt. 
Aangezien uit toezichtswerkzaamheden en de ana‑
lyse van de verslagen van de actuariële functies bleek 
dat niet altijd aan de prudentiële vereisten werd vol‑
daan, heeft de Bank een virtuele workshop georga‑
niseerd over de taken van de actuariële functie en de 
vereisten inzake de documentering van de technische 
voorzieningen. In aansluiting op deze workshop heeft 
zij vervolgens een mededeling gepubliceerd over de 
vaststelling van de technische voorzieningen in het 
kader van de Solvency II‑regeling.
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Technische voorzieningen voor 
levensverzekeringen

Aan de hand van de kwantitatieve gegevens 
die zij heeft ontvangen van de verzekerings-
ondernemingen, kon de Bank onder meer twee 
nieuwe transversale analyses uitvoeren om een 
beter inzicht te krijgen in de kwaliteit van deze 
gegevens en de toereikendheid van de techni-
sche voorzieningen.

Voor de eerste studie werd een analyse en een 
vergelijking (over meerdere jaren) uitgevoerd 
van de kasstromen uit tak 21-activiteiten die 
de basis vormen van de aan de Bank gerappor-
teerde best estimate. Door deze werkzaamheden 
konden enerzijds een aantal onregelmatigheden in 
de meegedeelde gegevens worden opgespoord en 
anderzijds lacunes en tekortkomingen in de voor de 
waardering van de technische voorzieningen gebruik‑
te modellen en hypothesen (bijvoorbeeld de raming 
van de toekomstige uitgaven) worden vastgesteld. Als 
gevolg van deze analyses hebben sommige onderne‑
mingen de berekening van hun best estimate reeds 
gecorrigeerd of verbeterd, terwijl andere dit in de 
toekomst zullen doen.

De tweede studie betreft de verzekeringsver-
plichtingen met betrekking tot tak 23 en werd 
uitgevoerd bij alle ondernemingen onder het 
toezicht van de Bank die activiteiten van deze 
tak uitoefenen. Deze werkzaamheden hadden 
voornamelijk betrekking op de waardering van de 
technische voorzieningen en omvatten onder meer 
een analyse van de ontwikkeling van een winstge‑
vendheidsindex die elk kwartaal wordt herzien. Deze 
analyse bracht niet alleen problemen met de gege‑
venskwaliteit aan het licht, maar leverde ook aan‑
dachtspunten en opmerkingen op over de waardering 
van de technische voorzieningen en van het solvabi‑
liteitskapitaalvereiste (SCR), bijvoorbeeld het gebruik 
van vereenvoudigingen. Deze elementen werden aan 
de betrokken ondernemingen meegedeeld.

Portefeuilleoverdrachten

Het aantal portefeuilleoverdrachten neemt 
reeds enkele jaren toe. Vaak gaat het om gesloten 
of weinig actieve levensverzekeringsportefeuilles, die 
uit financieel-technische, risicogerelateerde of ope‑
rationele overwegingen (of een combinatie hiervan) 
worden overgedragen aan meer gespecialiseerde 

spelers op de Belgische markt. Deze verzekeraars 
hebben een bedrijfsmodel ontwikkeld om waarde te 
creëren door dergelijke ‘gesloten’ levensverzekerings‑
portefeuilles te consolideren.

Het is belangrijk te onderstrepen dat portefeuil-
leoverdrachten ter goedkeuring aan de Bank 
moeten worden voorgelegd. Bij haar beoorde‑
ling van dergelijke transacties besteedt de Bank in 
het bijzonder aandacht aan de bedrijfsmodellen en 
strategieën van de overnemers, die relatief nieuw 
zijn op de Belgische markt. Met name het investe‑
ringsbeleid van de overnemende verzekeraars en het 
daarmee gepaard gaande risicobeheer vormen een 
aandachtspunt. Ook de operationele organisatie, en 
in het bijzonder de uitbesteding aan externe dienst‑
verleners, en de migratie- en IT-processen die bij 
de overdrachten worden aangewend, zijn belangrijke 
thema’s voor de Bank.

Tot slot stelt de Bank vast dat intensief gebruik 
wordt gemaakt van herverzekering, gericht 
op de transfer van de markt- en onderschrij-
vingsrisico’s, die inherent zijn aan de overge-
dragen portefeuilles, hetgeen ook toelaat dat 
deze risico’s door het kapitaal van de betrokken 
herverzekeraar(s) worden gedekt. Op basis van 
de kenmerken van de herverzekeringsstructuren (on‑
der meer het cessiepercentage en de aanwezigheid 
van zekerheden) onderzoekt de Bank of de Belgische 
verzekeringnemers voldoende beschermd zijn.

Uitbesteding

De uitbesteding van bepaalde activiteiten door 
de verzekeringsondernemingen bleef een be-
langrijk aandachtspunt in het toezicht van de 
Bank op deze ondernemingen. De redenen waar‑
om verzekerings‑ en herverzekeringsondernemingen 
een beroep doen op uitbesteding zijn onveranderd 
gebleven : (i) grotere efficiëntie (kostenbesparing) (ii) 
toegang tot specifieke deskundigheid die niet be‑
schikbaar is binnen de onderneming en tot innova‑
tieve oplossingen en/of (iii) behoefte aan flexibiliteit 
en ontplooiingsmogelijkheden. De Bank ontving ook 
in  2022 een aanzienlijk aantal kennisgevingen van 
kritieke of belangrijke uitbestedingen, die voorname‑
lijk betrekking hadden op : (i) IT-infrastructuur en (ii) 
opslag van documenten, zeer vaak via clouds.
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 Stresstests voor de verzekeringssector in 2022

Het beleid van de Bank inzake stresstests voor verzekerings‑ en herverzekeringsondernemingen 
en -groepen bepaalt dat de verzekeringssector minstens jaarlijks aan een stresstest moet worden 
onderworpen en dat deze moet worden afgestemd op de Europese stresstest indien er een plaatsvindt. 
Doordat er in  2022 geen Europese stresstests werden uitgevoerd, heeft de Bank het initiatief 
genomen om een Belgische stresstest te ontwikkelen. Deze stresstest werd opgelegd aan een reeks 
individuele verzekeraars die gezamenlijk een significant deel van de Belgische verzekeringssector 
vertegenwoordigen. De algemene doelstelling was om de financiële weerbaarheid te beoordelen van 
de Belgische verzekeraars tegen de verzekeringstechnische risico’s die zij lopen door dekking te verlenen 
voor cyberrisico’s.

De stresstest mat het effect van 3  verschillende verzekeringstechnische scenario’s die de hele 
verzekeringssector zouden kunnen treffen : een ‘Business Blackout’, een ransomware-aanval en een 
cloudstoring die leidt tot het uiteenspatten van een technologiezeepbel. De eerste twee scenario’s omvatten 
enkel een cyberscenario, terwijl het derde bestond uit een combinatie van verzekeringstechnische risico’s 
verbonden aan de dekking van cyberrisico met schokken op de financiële markten. De referentiedatum 
voor deze oefening werd vastgelegd op 31  december  2021. De solvabiliteitsratio (hierna ‘SCR-ratio’) 
van de 12 Belgische ondernemingen die hebben deelgenomen aan de test bedroeg gemiddeld 186 % 
vóór de schokken. De betrokken scenario’s maakten niet alleen deel uit van het raamwerk van de Bank 
voor de beoordeling van macroprudentiële risico’s, maar lieten ook toe eventuele zwakke punten op 
microprudentieel niveau vast te stellen. De resultaten van deze Belgische stresstest werden gepubliceerd 
op de website van de Bank 1.

Het scenario van een cloudstoring in combinatie met financiële schokken had de grootste impact op de 
solvabiliteit van de ondernemingen. Nadat deze schokken waren toegepast en de ondernemingen de 
mogelijkheid hadden gekregen om beheersmaatregelen te nemen, bedroeg de gemiddelde SCR-ratio 
117 %. Deze daling was hoofdzakelijk toe te schrijven aan het waardeverlies van de beleggingsportefeuille 
(in het bijzonder van de obligaties en aandelen) gekoppeld aan de waardestijging van de technische 
voorzieningen. De daling werd gedeeltelijk gecompenseerd door effecten in verband met bepaalde 
activa en passiva op de balans, waaronder strategieën voor de afdekking via derivaten die door sommige 
verzekeringsondernemingen worden gehanteerd en die het effect van de schokken kunnen verminderen.

De verschillende cyberscenario’s bleken een sterke impact te hebben op de cyberverzekeringsproducten. 
Ook in andere takken leidden deze scenario’s tot grote financiële verliezen, door het zogenaamde 
silent cyber risk, namelijk het cyberrisico dat impliciet wordt gedekt, zonder dat de verzekerings- of 
herverzekeringsondernemingen daarvan bewust zijn. In het Business Blackout‑scenario liep de schade 
op tot 87 % van de totale schadelast, voornamelijk in de brandverzekering. In de cloud‑ en ransomware‑ 
scenario’s is de schade het grootst voor de cyber- en aansprakelijkheidsverzekeringen die worden 
aangeboden door ondernemingen die dekking verlenen voor verlies aan operationele activiteit en van 
gegevens.

1 https: //www.nbb.be/en/financial-oversight/prudential-supervision/areas-responsibility/insurance-or-reinsurance-40
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Doorlopende inventarissen

Gelet op het veranderende macro-economische 
klimaat, dat de marktwaarde van bepaalde ac-
tiva negatief kan beïnvloeden, heeft de Bank de 
verzekeringsondernemingen in 2022 ook gewe-
zen op hun reglementaire verplichting om een 
‘doorlopende inventaris’ aan te houden.

De toezichtswet (van 13  maart  2016) verleent aan 
de schuldeisers uit hoofde van verzekering een 
voorrecht wanneer de verzekeringsonderneming in 
vereffening wordt gesteld (en de verzekeringsover‑
eenkomsten worden beëindigd). De doorlopende 
inventaris is een register dat de doeltreffendheid van 
dit voorrecht waarborgt. De verzekeringsonderne‑
ming is namelijk verplicht om in deze inventaris onder 
het geheel van haar activa die activa aan te wijzen 
waarop geen aanspraak kan worden gemaakt door 
andere schuldeisers dan de houders van schuldvor‑
deringen uit hoofde van verzekering. De activa die 
–  bij voorrang  – bestemd zijn om de schuldeisers 
uit hoofde van verzekering schadeloos te stellen, 
worden door de onderneming opgenomen in een of 
meer ‘bijzonder(e) vermogen(s)’.

De Bank ziet er bij haar toezichtsopdrachten op 
toe dat enerzijds er een doorlopende inventaris is 
en dat die wordt gehandhaafd conform de vereiste 
formaliteiten, en anderzijds dat het of de bijzonder(e) 
vermogen(s) zijn samengesteld uit een geheel van 
activa waarvan de totale waarde voldoende is om 
de verzekeringsverplichtingen te dekken waaraan 

voldaan moet worden ingeval de verzekeringsover‑
eenkomsten worden beëindigd.

Cyberrisico

In  2022 heeft de Bank een vervolg gegeven 
aan haar onderzoek naar het cyberrisico in de 
Belgische verzekeringssector. De resultaten van 
deze analyse, die betrekking hadden op zowel het 
operationele als het onderschrijving risico, werden 
op 8  december  2021 aan de verzekeringsonderne‑
mingen toegezonden. De bevindingen en vastge‑
stelde tekortkomingen werden gedeeld tijdens een 
workshop op 1 februari 2022 en twee seminaries in 
september 2022.

3. Financiële marktinfrastructuren en 
betalingen

De geopolitieke crisis ten gevolge van de 
Russische inval in Oekraïne heeft een belang-
rijke impact gehad op de sector van de finan-
ciële marktinfrastructuren (FMI’s) en de beta-
lingsinstellingen. Een volledig overzicht van alle 
toezichtsactiviteiten van de Bank in dit domein kan 
worden gevonden in het laatste ‘Financial Market 
Infrastructures and Payment Services Report’, dat 
beschikbaar is op de website van de Bank 1. In dat 
rapport wordt in een thematisch artikel onder meer 

1 Zie www.nbb.be/fmi.

Er werd vastgesteld dat de schade als gevolg van cyberincidenten in het algemeen tussen 1000 % 
en 10.000 % van de verzekeringspremies voor cyberdekking bedraagt. Doordat het volume van de 
cyberverzekeringen voorlopig beperkt blijft en dankzij de herverzekering blijft de uiteindelijke impact 
beperkt tot 5 % van de SCR-ratio. Op individueel niveau kan de impact echter groter zijn.

Algemeen wordt echter vastgesteld dat de bepaling van de premie niet altijd een gepaste rendabiliteit 
garandeert voor de ondernemingen. Verder hebben sommige verzekeraars geen toegang tot voldoende 
herverzekering om de meest extreme cyberrisico’s te dekken. Tot slot wordt het risico veelal bepaald 
door een concentratie in de portefeuille ten aanzien van belangrijke IT-dienstverleners, maar hebben niet 
alle ondernemingen een gedetailleerd beeld van deze meest materiële blootstellingen in hun portefeuille.

http://www.nbb.be/fmi
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dieper ingegaan op het belang van digitale operati‑
onele weerbaarheid. Andere zaken die erin aan bod 
komen, zijn onder meer de Verordening Markten in 
Cryptoactiva (MiCA), de tokenisatie van effecten en 
klimaat‑ en milieurisico’s.

3.1 Cartografie van de sector

De Bank is verantwoordelijk voor zowel het over-
sight als het prudentieel toezicht op de ‘post-
trade’-sector en de betalingsdienstensector. 

Tabel  D.6

Cartografie van de sector van financiëlemarktinfrastructuren en betalingsdiensten

   

Internationale samenwerking

De Bank treedt op  
als enige autoriteit

De Bank treedt op  
als hoofdautoriteit

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

Prudentieel 
toezicht

Depositobank
The Bank of New York Mellon SA / NV  

(BNYM SA / NV)

Betalingsdienstaanbieders (PSPs)
Betalingsinstellingen (PIs)

Instellingen voor elektronisch geld (ELMIs)

Prudentieel 
toezicht en 
oversight

Centrale 
effectenbewaarinstelling (CSD)

Euroclear Belgium

Internationale centrale 
effectenbewaarinstelling (ICSD)

Euroclear Bank SA / NV

Ondersteunende instelling
Euroclear SA / NV

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

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

Betalingsverwerker
Worldline SA / NV

Oversight

Aanbieder van  
kritieke diensten

SWIFT

Andere infrastructuur
TARGET2‑Securities (T2S) 1

CSD
NBB‑SSS

Betalingssysteem
Mastercard Clearing 

Management System 2

Betalingssysteem
TARGET2 (T2) 1

CLS

Kaartschema’s
Mastercard Europe 1

Maestro 2

Kaartschema’s
Bancontact 1

Systeemrelevante betalingsverwerkers 3

Mastercard Europe
equensWorldline
Worldline SA / NV

Worldline Switzerland ltd

Betalingssysteem
Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV) 1

 

Post‑trade infrastructuren Effectenverrekening Betalingen Betalingssystemen

Effectenvereffening Betalingsinstellingen en  
Instellingen voor elektronisch geld

Effectenbewaarneming Betalingsverwerkers

Andere infrastructuren T2S Kaartschema’s

SWIFT
    

Bron : NBB.
1 Peer review in Eurosysteem / ESCB.
2 De NBB en ECB treden gezamenlijk op als hoofdautoriteit.
3 Alleen voor bepaalde Belgische activiteiten – Wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties.
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Dit  oversight is voornamelijk gericht op de effici‑
entie en veiligheid van het financiële stelsel, terwijl 
het microprudentieel toezicht betrekking heeft op 
de veiligheid van de operatoren die deze diensten 
aanbieden. In gevallen waar de Bank zowel oversight 
als prudentieel toezicht uitoefent, kunnen deze twee 
activiteiten als complementair worden beschouwd. 
Tabel D.6 geeft een overzicht van de systemen en 
instellingen die onder het toezicht of oversight van 
de Bank staan. Naast de classificatie op basis van het 
soort geleverde diensten worden de instellingen ook 
gegroepeerd volgens : (i) de rol van de Bank (name‑
lijk prudentiële toezichthouder, overseer of beide) 
en (ii) de internationale dimensie van het systeem of 
de instelling (de Bank als enige autoriteit, internati‑
onale samenwerkingsovereenkomst met de Bank als 
hoofdrolspeler, of andere rol van de Bank).

De Europese bijkantoren meegerekend telt 
België 47  betalingsinstellingen en instellingen 
voor elektronisch geld. Tijdens het verslagjaar 
ontving de Bank opnieuw zeer regelmatig vergun‑
ningsaanvragen van kandidaten van verschillende 
oorsprong, terwijl verschillende spelers die recent een 

Tabel  D.7

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

2021 2022

Betalingsinstellingen 39 41

Naar Belgisch recht 34 34

Beperkte instellingen 1 0 0

Bijkantoren naar buitenlands recht 
uit de EER 5 7

Instellingen voor elektronisch geld 7 6

Naar Belgisch recht 6 5

Beperkte instellingen 2 0 0

Bijkantoren naar buitenlands recht 
uit de EER 1 1

   

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

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

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

 

vergunning hadden verkregen, verdwenen door het 
aangaan van allianties met bestaande markt partijen. 
Samen met het aantal aangekondigde consolidaties 
doet dit vermoeden dat het aantal instellingen vol‑
gend jaar stabiel zou kunnen blijven of zelfs zou 
kunnen afnemen.

3.2 Toezichtsprioriteiten

De geopolitieke crisis ten gevolge van de 
Russische inval in Oekraïne had ook een im-
pact op de FMI’s en de betalingsinstellingen. 
De Bank volgde de ontwikkelingen in deze 
sector nauw op. Sinds de Russische invasie van 
Oekraïne namen verschillende landen sancties te‑
gen Russische individuen en entiteiten. FMI’s met 
een internationale dimensie (zowel qua activitei‑
ten als qua deelnemers) moeten rekening houden 
met deze sancties, die ook voor sommige van hun 
deelnemers gelden. Bovendien raken de Russische 
tegenmaatregelen sommige van hun activiteiten in 
Rusland. De impact van dergelijke sancties/tegen‑
maatregelen op de (internationale) centrale effec‑
tenbewaarinstellingen ((international) central secu‑
rities depositories  – (I)CSD’s), de depositobanken, 
de sector van de retailbetalingen en SWIFT wordt 
hieronder beschreven.

Een belangrijk aspect dat de Bank als pruden-
tieel toezichthouder en overseer opvolgt, zijn 
de mogelijke gevolgen van de door de FMI’s 
genomen risicobeheermaatregelen. Het vaststel‑
len van inbreuken op het in België geldend sanctiere‑
gime behoort tot de bevoegdheid van de Algemene 
Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën, 
terwijl de Bank toezicht houdt op de ontwikkeling 
van procedures, interne controles en een passend 
risicobeheer door de instellingen die onder haar be‑
voegdheid vallen.

Een van die instellingen is de in België gevestigde 
ICSD Euroclear Bank. Aangezien deze instelling ban‑
den heeft met Russische deelnemers aan het door 
haar beheerde Euroclear‑systeem en met de Russische 
effectenmarkt, moet zij het sanctieregime toepas‑
sen. Doordat sommige effectenposities geblokkeerd 
zijn als gevolg van sancties, hebben de periodieke 
interesten op deze effecten alsook de betalingen 
op hun vervaldag een impact op de omvang van 
de balans van Euroclear Bank. Ook de intrekking 
van de Russische roebel als vereffeningsvaluta in het 
Euroclearsysteem heeft gevolgen voor deze instelling.
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Bij The Bank of New York Mellon SA/NV (BNYM SA/
NV), de in België gevestigde dochteronderneming 
van The Bank of New York Mellon (met hoofdzetel 
in Amerika), waren de cliëntendeposito’s al toegeno‑
men tijdens de COVID-19-pandemie, enerzijds omdat 
de cliënten BNYM SA toen als een veilige haven 
beschouwden en anderzijds door de grote hoeveel‑
heid liquiditeiten die in het systeem werden ge‑
injecteerd door monetairbeleidsinstrumenten. Door 
de Russische invasie van Oekraïne blijft dit ‘veilige 
haven’‑effect aanhouden.

Alle betalingsinstellingen en instellingen voor 
elektronisch geld met een vergunning in België 
werden bevraagd over de toepassing van beper-
kende maatregelen tegen Rusland in het kader 
van zijn inval in Oekraïne. Van de 39  instellingen 
gaven er 32 aan extra maatregelen te hebben geno‑
men naar aanleiding van de sancties tegen Rusland. 
Die maatregelen omvatten onder meer   regelmatige 
updates van sanctielijsten, identificatie van Russische 
en Wit‑Russische cliënten, opschorting van het dien‑
stenaanbod in of naar de aan sancties onderworpen 
regio’s en herziening en versterking van de cyberbe‑
veiligingsmaatregelen. De instellingen bleken dus een 
proactieve houding te hebben aangenomen voor het 
toepassen en opvolgen van de sancties.

Als aanbieder van kritieke diensten voor dagelijks be‑
richtenverkeer voor financiële instellingen en markt‑
infrastructuren heeft SWIFT na internationaal en 
multilateraal overleg en op basis van verschillende 
verordeningen van de Europese Raad, 10 Russische en 
4 Wit-Russische financiële instellingen uitgesloten van 
het SWIFT-netwerk op respectievelijk 12 en 20 maart 
en 14 juni.

Voorts was ook de (digitale) operationele weer-
baarheid van de individuele instellingen en het 
financieel systeem in zijn geheel een belangrijke 
prioriteit voor de Bank in  2022. Cyberaanvallen 
zijn wereldwijd een dagelijkse realiteit geworden. De 
technieken en methodes die gebruikt worden bij der‑
gelijke aanvallen worden steeds verfijnder, waardoor 
de aanvallen gesofisticeerder en krachtiger worden. 
De financiële sector is een logisch doelwit, gezien 
de hoge waarde die ze vertegenwoordigt. De geo‑
politieke crisis ten gevolge van de Russische inval in 
Oekraïne heeft deze dreiging verder aangewakkerd. 
Tot dusver heeft dit niet geleid tot grote incidenten 
op de Belgische financiële markt, maar verhoogde 
waakzaamheid blijft voor alle actoren geboden.

Voor meer informatie over digitale operationele weer‑
baarheid wordt verwezen naar hoofdstuk E hieronder.
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