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F. Afwikkeling

Hoewel de banksector de crises en schokken 
van de voorbije jaren in het algemeen goed 
heeft doorstaan en zijn rol als bron van finan-
ciering van de economie is blijven vervullen, 
is het gezien de aanzienlijke veranderingen in 
het macro-economische klimaat en de daarmee 
gepaard gaande onzekerheden meer dan ooit 
nodig om de tweede pijler van de bankenunie 
beter in staat te stellen een eventuele crisis 
van een Europese bankgroep op ordelijke wij-
ze op te lossen. De afwikkeling van de Sloveense 
en Kroatische dochterondernemingen van de groep 
Sberbank in februari heeft aangetoond dat het af‑
wikkelingskader zowel robuust als flexibel genoeg 
is om het in gebreke blijven van een kleine groep 
doeltreffend aan te pakken. Het is echter belangrijk 

niet van dit succesvolle resultaat uit te gaan en het 
afwikkelingskader verder te blijven ontwikkelen zodat 
het ook complexere gevallen van afwikkeling aankan.

Deze verdere ontwikkeling gebeurt hoofdzakelijk op 
drie vlakken. Ten eerste zijn in het verslagjaar wijzigin‑
gen in het wetgevingskader in gang gezet of afgerond 
om het afwikkelingskader te versterken. Hiertoe zijn 
lessen getrokken uit de eerste jaren van de toepassing 
van dit kader en is het toepassingsgebied ervan uit‑
gebreid van kredietinstellingen en beleggingsonder‑
nemingen tot andere financiële actoren zoals centrale 
tegenpartijen en verzekerings- en herverzekeringson‑
dernemingen. Ten tweede hebben de afwikkelings‑
autoriteiten van de bankenunie onder de auspiciën 
van de gemeenschappelijke afwikkelingsraad (Single 
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Resolution Board  – SRB) een programma opgesteld 
waaraan elke Europese bankgroep moet voldoen om 
tegen eind  2023 een minimumniveau van afwik‑
kelbaarheid te bereiken. Tot slot is het komende jaar 
ook het laatste jaar van de overgangsperiode waarin 
de opbouw van het gemeenschappelijk afwikkelings‑
fonds zal moeten worden voltooid. Al deze projecten 
en verwezenlijkingen tonen aan welke vooruitgang 
reeds is geboekt, maar ook welke vorderingen nog 
moeten worden gemaakt, om de afwikkelbaarheid 
van de Europese financiële sector te waarborgen.

1. Wet- en regelgevend kader

1.1 Kredietinstellingen en 
beursvennootschappen

Afwikkelingskader

Na maandenlange onderhandelingen zijn de mi-
nisters van Financiën van de Eurogroep het in 
juni 2022 eens geworden over een plan waarin 
de toekomst van de bankenunie wordt vastge-
legd. De oprichting van de bankenunie in 2014 was 
een krachtig antwoord op de financiële crisis, maar is 
tot op heden nog niet afgerond. Dit indachtig heeft 
de Eurogroep besloten om, als eerste stap naar de 
uiteindelijke voltooiing van de bankenunie, het kader 
voor crisisbeheersing en dat voor de nationale depo‑
sitogarantiestelsels te versterken. Deze eerste stap 
omvat vier hoofdelementen.

Ten eerste zou de toetsing van het vereiste van 
algemeen belang moeten worden verduidelijkt 
en in de hele Europese Unie worden geharmo-
niseerd. De toetsing van het vereiste van algemeen 
belang bepaalt of voor een instelling die vermeend 
of daadwerkelijk in gebreke blijft, van de normale 
insolventieregels kan worden afgeweken door afwik‑
kelingsinstrumenten toe te passen. Hoewel de richtlijn 
betreffende het herstel en de afwikkeling van banken 
(Bank Recovery and Resolution Directive  – BRRD) 1 
de belangrijkste elementen uiteenzet die afwikke‑
lingsautoriteiten bij het uitvoeren van de toetsing 

1 Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader 
voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/
EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 
2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/
EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en 
(EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad.

moeten beoordelen, werd vastgesteld dat de afwik‑
kelingsautoriteiten in de EU uiteenlopende praktijken 
hanteren. Bijgevolg dient deze toets verder te worden 
verduidelijkt en geharmoniseerd, zodat soortgelijke 
kredietinstellingen in de hele EU op een consistente 
manier worden behandeld.

Ten tweede zouden sommige van de verduide-
lijkingen die in de openbaarbelangtoets moeten 
worden aangebracht, moeten leiden tot een rui-
mere toepassing van de afwikkelingsinstrumen-
ten, ook op kleinere en middelgrote banken. Een 
dergelijke verruiming is wenselijk omdat het in ge‑
breke blijven van een groter aantal kredietinstellingen 
aldus binnen het bestaande kader van de bankenunie, 
onder leiding van de SRB, kan worden opgelost. 
Hierdoor rijzen echter impliciet vragen over hoe de 
afwikkeling moet worden gefinancierd. De Eurogroep 
noemt twee mogelijke financieringsbronnen, namelijk 
de eigen middelen van de kredietinstellingen via het 
minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmer‑
king komende passiva (Minimum Requirement for 
Own Funds and Eligible Liabilities – MREL) of de mid‑
delen van de sector via door de sector gefinancierde 
regelingen.

Ten derde roept de Eurogroep in dit verband op 
tot harmonisatie van het gebruik van de natio-
nale depositogarantiestelsels in geval van crisis. 
Momenteel staat de richtlijn inzake de depositoga‑
rantiestelsels (Deposit Guarantee Schemes Directive – 
DGSD) 2 de lidstaten toe hun nationale depositoga‑
rantiestelsels preventief te laten ingrijpen, d.w.z. om 
het in gebreke blijven van een kredietinstelling te 
voorkomen, op voorwaarde dat een dergelijke inter‑
ventie niet duurder is dan het terugbetalen van de de‑
posito’s. Een aantal lidstaten waaronder België heeft 
geen gebruik gemaakt van deze optie, waardoor een 
dergelijke interventie niet in elke lidstaat mogelijk 
is. Harmonisatie zou deze interventies consistenter, 
geloofwaardiger en voorspelbaarder moeten maken.

Het vierde door de Eurogroep genoemde ele-
ment betreft de harmonisatie van bepaalde ken-
merken van de nationale insolventieregelingen, 
teneinde deze beter in overeenstemming te brengen 
met de beginselen van het afwikkelingskader. Zo dient 
met name de rangorde van de deposito’s in de hiërar‑
chie van de schuldeisers te worden geharmoniseerd.

2 Richtlijn 2014/49/EU van het Europees Parlement en de Raad van 
16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels.
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De bovenstaande elementen zouden ten uitvoer moe‑
ten worden gelegd via een wijziging van de BRRD en 
de DGSD, waarvoor de Europese Commissie in het 
eerste kwartaal van 2023 een voorstel zal indienen.

Wat betreft de toepassing van het afwikkelingskader 
heeft de EBA in januari 2022 nieuwe richtsnoeren ge‑
publiceerd voor de verbetering van de afwikkelbaar‑
heid 1. Deze richtsnoeren, die zowel gelden voor de 
instellingen als voor de afwikkelingsautoriteiten, heb‑
ben betrekking op operationele continuïteit, toegang 
tot financiële marktinfrastructuren, financiering en li‑
quiditeit in afwikkeling, uitvoering van de inbreng van 
de particuliere sector (bail-in), bedrijfsreorganisatie en 
communicatie. De EBA‑richtsnoeren, die in werking 
treden op 1 januari 2024, werden door de Bank om‑
gezet in de circulaire houdende de EBA‑richtsnoeren 
inzake crisismanagement 2.

MREL

Tijdens het verslagjaar werd verder gewerkt aan 
de geleidelijke invoering van de bij de BRRD2 3 
ingevoerde MREL-regeling, waaraan kredietin-
stellingen volledig dienen te voldoen vanaf 1 ja-
nuari 2024. De Europese wetgever wenste in het ver‑
slagjaar echter ook enkele details van deze regeling 
te verduidelijken, door middel van een verordening 4. 
Deze verordening brengt twee verduidelijkingen aan, 
die voornamelijk verband houden met de CRR 5. De 
eerste verduidelijking betreft de berekening van de 
totale verliesabsorptiecapaciteit (‘total loss absorbing 
capacity’  – TLAC) van mondiaal systeemrelevante 
instellingen. Hierdoor zal voor instrumenten uitgege‑
ven door dochterondernemingen, die niet behoren 
tot dezelfde afwikkelingsgroep als de af te wikkelen 

1 Richtsnoeren EBA/GL/2022/01 van 13 januari 2022 betreffende 
de verbetering van de afwikkelbaarheid voor instellingen en 
afwikkelingsautoriteiten.

2 Circulaire NBB_2022_11 – EBA-richtsnoeren inzake 
crisismanagement.

3 Richtlijn (EU) 2019/879 van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2014/59/EU met 
betrekking tot de verliesabsorptie‑ en herkapitalisatiecapaciteit 
van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en Richtlijn 
98/26/EG (BRRD2).

4 Verordening (EU) 2022/2036 van het Europees Parlement en 
de Raad van 19 oktober 2022 tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 575/2013 en Richtlijn 2014/59/EU wat betreft de 
prudentiële behandeling van mondiaal systeemrelevante 
instellingen met een multiple‑point‑of‑entry‑afwikkelingsstrategie 
en methoden voor de indirecte plaatsing van instrumenten die 
in aanmerking komen voor de naleving van het minimumvereiste 
voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva.

5 Verordening (EU) Nr. 575/2013 van het Europees Parlement en 
de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor 
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen.

entiteit, een onderscheid worden gemaakt tussen 
uitgiftes onder het recht van een land met een wet‑
telijk afdwingbaar afwikkelingskader en onder het 
recht van een derde land zonder dit wettelijk kader. 
De tweede aanpassing betreft de behandeling van 
instrumenten die in aanmerking komen voor de nale‑
ving van de interne MREL en die onrechtstreeks wor‑
den onderschreven door de af te wikkelen entiteit, 
waarbij beide entiteiten behoren tot dezelfde afwik‑
kelingsgroep. Vanaf 2024 moeten deze instrumenten 
worden afgetrokken van de voorraad van instrumen‑
ten die in aanmerking komen voor de naleving van de 
interne MREL van de dochteronderneming die deze 
instrumenten heeft onderschreven. De aftrek zorgt 
ervoor dat dezelfde instrumenten die in aanmerking 
komen voor de naleving van de interne MREL niet bij 
meerdere entiteiten in een afwikkelingsgroep kunnen 
worden gebruikt om aan het MREL te voldoen.

Het is belangrijk dat het intern MREL van sys-
teemrelevante dochterondernemingen wordt 
gekalibreerd met een buffer om het marktver-
trouwen te waarborgen. Voor de uitvoering van 
SPE‑strategieën is het van cruciaal belang dat een 
einde wordt gemaakt aan de dubbeltelling van in‑
strumenten die in aanmerking komen voor het intern 
MREL. Het is echter ook essentieel dat het intern 
MREL correct wordt gekalibreerd. Een te lage kali‑
bratie van dit vereiste kan immers de uitvoering van 
de SPE‑strategie in gevaar brengen doordat wordt 
verhinderd dat alle verliezen van de dochteronder‑
neming doorstromen naar de moederonderneming. 
Omgekeerd kan een te hoge kalibratie worden gezien 
als een bron van inefficiëntie. In dit verband acht de 
Bank het van belang dat bij de kalibratie van het 
intern MREL van als systeemrelevant gekwalificeerde 
dochterondernemingen, overeenkomstig de BRRD, 
rekening wordt gehouden met een buffer om het 
marktvertrouwen te waarborgen. Dit is niet noodza‑
kelijk toegestaan in het MREL-beleid van de SRB.

Om de geloofwaardigheid van de SPE-strategie 
te versterken, heeft de SRB in het verslagjaar 
voorts een project gelanceerd om deze stra-
tegie te testen en mogelijke belemmeringen 
voor de uitvoering ervan op te sporen. Hoewel 
de SPE-strategie uitdrukkelijk in het wettelijk afwik‑
kelingskader is vastgelegd, zou deze strategie het 
belang van de groep kunnen bevoordelen ten op‑
zichte van het belang van de juridische entiteiten 
waaruit de groep bestaat. Hierdoor zou de strategie 
kunnen botsen met rechtsbeginselen die gebaseerd 
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zijn op het behoud van het vennootschapsbelang 
van de vennootschappen die een groep vormen, 
of met het beginsel dat geen enkele schuldeiser 
méér verliezen mag lijden dan hij of zij in geval van 
vereffening volgens de normale insolventieprocedure 
zou moeten dragen, rekening houdend met het feit 
dat dergelijke vereffening ook plaatsvindt op het 
niveau van de individuele juridische entiteiten. Het 
project van de SRB is niet alleen van cruciaal belang 
voor het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme 
(Single Resolution Mechanism – SRM), aangezien de 
SPE‑strategie de afwikkelingsstrategie is die wordt 
toegepast voor 80 % van de bankgroepen die onder 
de bevoegdheid van de SRB vallen, maar is ook essen‑
tieel voor de Belgische banksector die verschillende 
Europese bankgroepen telt die via dochteronderne‑
mingen actief zijn.

Tot slot beschikt de Bank sedert de inwerkingtreding 
van de tweede verordening inzake het gemeenschap‑
pelijk afwikkelingsmechanisme (Single Resolution 
Mechanism Regulation  – SRMR2) 1 eind  2020 over 
de mogelijkheid om de SRB te verzoeken bepaalde 
afwikkelingsentiteiten die geen top-tierinstelling zijn, 
alsnog aan het MREL‑regime voor top‑tierinstellingen 
te onderwerpen (fishing option). Tijdens het ver‑
slagjaar heeft de Bank de sector door middel van 
een circulaire van haar Afwikkelingscollege 2 op de 
hoogte gebracht van de methodologie die dit col‑
lege hanteert en de beoordelingscriteria die het sys‑
tematisch in overweging neemt en toepast telkens 
wanneer het van deze mogelijkheid gebruikmaakt. In 
deze circulaire wordt met name beschreven hoe het 
Afwikkelingscollege tot dusver heeft beoordeeld of 
een instelling voldoet aan de voorwaarden voor de 
uitoefening van de ‘fishing option’ en of zijn besluiten 
in dit verband evenredig zijn.

1.2 Verzekerings- en 
herverzekeringsondernemingen

Tijdens het verslagjaar werden de onderhande-
lingen over het door de Europese Commissie ge-
publiceerde voorstel voor een richtlijn van het 

1 Verordening (EU) 2019/877 van het Europees Parlement en 
de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening 
(EU) nr. 806/2014 met betrekking tot de verliesabsorptie- 
en herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en 
beleggingsondernemingen.

2 Circulaire van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank 
van België van 19 september 2022 over de methodologie en 
de beoordelingscriteria die het hanteert om te besluiten of het 
specifiek MREL-vereiste voor top-tier instellingen moet worden 
toegepast op een niet‑top‑tier instelling.

Europees Parlement en de Raad betreffende de 
totstandbrenging van een kader voor het herstel 
en de afwikkeling van verzekerings- en herver-
zekeringsondernemingen (‘Insurance Recovery 
and Resolution Directive’, hierna ‘voorstel van 
IRRD’) voortgezet 3. In dit voorstel ontbreken twee 
elementen die de Bank als belangrijk beschouwt : de 
verplichting om een financieringsregeling op te zet‑
ten en de modaliteiten van de samenwerking tussen 
autoriteiten in geval van financiële conglomeraten.

Het voorstel van IRRD voorziet niet in de verplichting 
om een afwikkelingsfonds op te richten. In geval 
van toepassing van één of meerdere afwikkelingsin‑
strumenten wordt echter wel gewaarborgd dat aan‑
deelhouders en/of schuldeisers die grotere verliezen 
zouden lijden dan die welke zij zouden hebben ge‑
leden indien de onderneming volgens een normale 
insolventieprocedure zou zijn vereffend, recht hebben 
op het verschil. Om aan die verplichting tot compen‑
satie te voldoen én een gelijk speelveld tussen de 
verschillende lidstaten te verzekeren, acht de Bank 
het belangrijk dat de verplichting tot het oprichten 
van een financieringsregeling in de richtlijn wordt 
opgenomen.

Daarnaast wordt in het voorstel van IRRD geen bijzon‑
dere aandacht besteed aan financiële conglomeraten. 
De BRRD stelt samen met de SRMR een afwikkelings‑
kader vast voor kredietinstellingen en beleggings‑
ondernemingen, terwijl het voorstel van IRRD een 
daarop geïnspireerd kader in het leven roept voor 
(her-)verzekeraars. De Bank meent dat onmiddellijk 
de nodige aandacht moet worden besteed aan de 
wijze waarop het naast elkaar bestaan van deze twee 
afwikkelingskaders een impact kan hebben op de 
afwikkeling van kredietinstellingen, beleggingsonder‑
nemingen en/of (her‑)verzekeraars die deel uitmaken 
van financiële conglomeraten. Er dient van bij het 
begin een solide maar evenwichtige onderlinge sa‑
menhang te worden verzekerd tussen beide kaders. 
Met het oog hierop zouden een aantal leidende be‑
ginselen kunnen worden opgenomen in het voorstel 
van richtlijn. Zo dienen de respectieve afwikkelings‑
autoriteiten voor de (her-)verzekeraars enerzijds en 

3 Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de totstandbrenging van een kader 
voor het herstel en de afwikkeling van verzekerings‑ en 
herverzekeringsondernemingen en tot wijziging van 
de Richtlijnen 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2009/138/EG 
(EU). 2017/1132 en de Verordeningen (EU) nr. 1094/2010 en 
(EU) nr. 648/2012, zie ook Hoofdstuk E. Afwikkeling, 
paragraaf 1.3 van het Jaarverslag 2021.
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 Afwikkeling van de groep Sberbank Europe AG

De crisis binnen de Europese tak van de Russische groep Sberbank, door de sancties na de inval 
van Rusland in Oekraïne, vormde een nieuwe test voor de Europese afwikkelingsregels. Een aantal 
instellingen van die groep werd in de loop van het verslagjaar namelijk in afwikkeling geplaatst.

De Sberbank groep, die een Russische moederonderneming heeft, was in Europa aanwezig via haar 
Oostenrijkse dochter, Sberbank Europe AG, die voor de Europese tak van de groep als moederonderneming 
fungeerde. Sberbank Europe AG (met een balanstotaal van € 3,6  miljard op individuele basis) was 
aanwezig in Duitsland via een bijkantoor en had zeven dochterondernemingen waarvan er vier 
waren gevestigd in de Europese Unie, namelijk in Slovenië (met een balanstotaal van € 1,8  miljard), 
Kroatië (met een balanstotaal van € 1,5 miljard), Hongarije (met een balanstotaal van € 1,4 miljard) en 
Tsjechië (met een balanstotaal van € 3,4 miljard). Van de overige drie dochterondernemingen waren er  
twee gevestigd in Bosnië (met een balanstotaal van € 0,8 miljard en € 0,5 miljard), en één in Servië  
(met een balanstotaal van € 1,3 miljard).

Als gevolg van de toenemende geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne sinds november 2021 
en de daaruit voortvloeiende invasie van Rusland in Oekraïne op 24  februari  2022, kondigden zowel 
de Europese Unie als de Verenigde Staten sancties af tegen Rusland. Deze sancties en de daarmee 
samenhangende reputatieschade hadden een onmiddellijke impact op de liquiditeitspositie van de 
Europese tak van de Sberbank‑groep.

Op 27  februari  2022 oordeelde de ECB wegens de precaire liquiditeitssituatie dat de Oostenrijkse 
moederonderneming en haar dochterondernemingen in Kroatië en Slovenië in gebreke waren gebleven 
of dat hun in gebreke blijven nakend was. Op diezelfde dag werden de drie instellingen door de 
respectievelijke bevoegde afwikkelingsautoriteiten en op instructie van de SRB aan een moratorium 
onderworpen. Tijdens dit moratorium, dat inhield dat bepaalde contractuele verplichtingen voor een 
periode van maximaal 2  werkdagen werden opgeschort, kon de SRB beoordelen of het nemen van 
afwikkelingsmaatregelen jegens elk van de drie instellingen al dan niet vereist was in het algemeen 
belang evenals, waar relevant, het meest gepaste afwikkelingsinstrument kiezen en de toepassing 
daarvan voorbereiden.

Op 1 maart 2022 besliste de SRB dat voor de Oostenrijkse moederonderneming niet voldaan was aan 
het vereiste van algemeen belang en dat de Oostenrijkse moederonderneming bijgevolg diende te 
worden vereffend volgens de normale nationale insolventieprocedure. Voor de Kroatische en Sloveense 
dochterondernemingen oordeelde de SRB dat wel aan het vereiste van algemeen belang was voldaan. 
Beide dochterondernemingen werden afgewikkeld via de toepassing van het instrument van verkoop 
van de onderneming, waarbij de instellingen werden overgedragen aan respectievelijk de Kroatische 
Hrvatska Postanska Banka en de Sloveense Nova Ljubljanska Banka. Voor de Hongaarse en de Tsjechische 
dochterondernemingen oordeelden de respectievelijke bevoegde nationale afwikkelingsautoriteiten 
dat er geen sprake was van algemeen belang. Deze instellingen dienden dus ook volgens de normale 
nationale insolventieprocedure te worden vereffend.

Met deze aanpak werd afgeweken van de afwikkelingsstrategie die in het afwikkelingsplan van de 
Sberbank‑groep werd vooropgesteld. Dit groepsafwikkelingsplan voorzag immers in de toepassing van 
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de kredietinstellingen en de beleggingsondernemin‑
gen anderzijds autonome beslissingsbevoegdheden 
te hebben die op gelijke voet worden uitgeoefend 
en moeten zij te goeder trouw samenwerken. Tevens 
dienen zij alle relevante informatie uit te wisselen 
die nodig is voor de uitoefening van hun respectieve 
taken. Hiertoe zou hen bijvoorbeeld de status van 
waarnemer kunnen worden toegekend in de afwik‑
kelingscolleges. Tot slot is het aangewezen dat de 
werking van het afwikkelingskader na verloop van 
tijd opnieuw wordt beoordeeld. Hiervoor zou een 
herzieningsclausule in het voorstel moeten worden 
opgenomen.

2. Afwikkelbaarheid van 
kredietinstellingen en 
beursvennootschappen

2.1 Instellingen die onder de rechtstreekse 
bevoegdheid van de Bank vallen

Als afwikkelingsautoriteit is de Bank recht-
streeks bevoegd voor de minder significante 
instellingen (LSI’s). Voor deze LSI’s stelt de Bank af‑
wikkelingsplannen op waaruit MREL‑besluiten voort‑
vloeien na beslissing door het Afwikkelingscollege 
van de Bank. In  2022 heeft de Bank twee formele 
MREL‑besluiten genomen, die echter betrekking had‑
den op afwikkelingsplannen die tijdens voorgaande 
afwikkelingscycli werden geactualiseerd. Totnogtoe 
werden er tijdens de afwikkelingscyclus 2022 afwik‑
kelingsplannen geactualiseerd voor 13 LSI’s. Van deze 
instellingen vallen er 11 onder de regeling van vereen‑
voudigde verplichtingen, waardoor zij een tweejaar‑
lijkse cyclus volgen. Aangezien een afwikkelingscyclus 

het instrument van interne versterking (bail-in) op het niveau van de Oostenrijkse moederonderneming 
en berustte aldus op een afwikkelingstrategie met één enkel toegangspunt (‘single-point-of-entry-
afwikkelingsstrategie’ of ‘SPE-afwikkelingsstrategie’). Doordat deze SPE-strategie evenwel niet volstond 
om het hoofd te bieden aan de zich snel ontwikkelende liquiditeitscrisis, zag de SRB zich genoodzaakt 
ervan af te wijken en geen afwikkelingsmaatregelen te treffen jegens de moederonderneming maar wel 
op het niveau van de dochterondernemingen in Slovenië en Kroatië. De SRB paste in dit geval dus een 
afwikkelingsstrategie met meerdere toegangspunten toe (‘multiple-point-of-entry-afwikkelingsstrategie’ 
of ‘MPE’-afwikkelingsstrategie) 1.

De aanpak van de liquiditeitscrisis in de Sberbank‑groep toont aan dat de in het plan vooropgestelde 
strategie slechts een vermoedelijke strategie is, waarbij steeds ruimte gelaten moet worden om in geval 
van een daadwerkelijke crisis rekening te houden met de concrete omstandigheden van het geval. Om 
die reden beschouwt de Bank het belangrijk om de intrinsieke beperkingen van de strategie die berust 
op één enkel toegangspunt grondig te onderzoeken, zowel vanuit juridisch als vanuit operationeel 
oogpunt 2. In de planningsfase moet met deze beperkingen rekening worden gehouden, zodat de opties 
in een daadwerkelijk crisisgeval zoveel mogelijk open kunnen worden gehouden.

1 Zie overweging (4) van de BRRD2 : ‘Bij de SPE-afwikkelingsstrategie wordt slechts één entiteit van de groep, meestal de 
moederonderneming, afgewikkeld terwijl andere entiteiten van de groep, meestal operationele dochterondernemingen, niet in 
afwikkeling worden geplaatst maar hun verliezen en herkapitalisatiebehoeften overdragen naar de af te wikkelen entiteit. Bij de 
MPE‑afwikkelingsstrategie zou meer dan één entiteit van de groep kunnen worden afgewikkeld’.

2 Zie NBB jaarverslag 2020, Hoofdstuk D ‘Afwikkeling’, Section 3 ‘Ontwikkeling van crisisbeheersingscapaciteit en operationalisering 
van de afwikkelingsinstrumenten’, p. 306.
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niet gelijkloopt met het kalenderjaar, maar van mei tot 
en met april loopt, zullen de formele MREL‑besluiten 
voor de afwikkelingscyclus  2022 pas in  2023 geno‑
men worden.

De Bank moet voor de instellingen waarvoor 
ze rechtstreeks bevoegd is, de richtlijnen voor 
LSI’s van de SRB volgen. Voor de afwikkelingscy‑
clus 2022 leidde dit tot twee nieuwigheden. Ten eer‑
ste werd de beoordeling van de afwikkelbaarheid van 
instellingen waarvan het afwikkelingsplan aangeeft 
dat aan het vereiste van algemeen belang is voldaan 
indien zij in gebreke zouden blijven, geharmoniseerd 
via de zogenaamde ‘heatmap’-tool. Hierbij wordt per 
principe dat is vastgelegd in de ‘SRB Expectations for 
Banks’ 1, een score van low tot high toegekend voor 
het belang van het principe en een score van nul tot 
en met drie voor de mate waarin de instelling aan het 
principe voldoet. Een tweede nieuwigheid is de meer 
geharmoniseerde aanpak om de impact in te schatten 
van een systeemcrisis op de financiële stabiliteit. Het 
bewaren van financiële stabiliteit is de tweede afwik‑
kelingsdoelstelling die wordt onderzocht in het kader 
van de analyse of voldaan is aan het vereiste van 
algemeen belang. Deze twee nieuwigheden hebben 
echter geen materiële impact gehad op de afwik‑
kelingsstrategieën voor de instellingen waarvoor de 
Bank rechtstreeks bevoegd is.

In België worden de LSI’s onderverdeeld in drie ca‑
tegorieën en wordt voor elk van die categorieën een 
andere berekeningsmethode voor het MREL vast‑
gelegd. Tot de eerste categorie behoren de instel‑
lingen waarvan het in gebreke blijven geen nadelige 
gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van het fi‑
nanciële stelsel in België en die dus in het kader van 
een normale insolventieprocedure zouden kunnen 
vereffend worden. Voor deze categorie geldt een 
MREL dat gelijk is aan het bedrag dat noodzakelijk 
is om de verliesabsorptie van deze instellingen te 
verzekeren. Het MREL is voor hen dus gelijk aan hun 
eigenvermogensvereiste.

De tweede categorie omvat de instellingen waarvan 
het afwikkelingsplan bepaalt dat zij naar alle waar‑
schijnlijkheid in het kader van een normale insolven‑
tieprocedure zullen kunnen worden vereffend, maar 
waarvan het in gebreke blijven in bepaalde specifieke 
omstandigheden, zoals een systeemcrisis, een impact 

1 https ://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/efb_
main_doc_final_web_0_0.pdf.

zou kunnen hebben op de stabiliteit van het Belgische 
financiële stelsel, bijvoorbeeld gelet op hun banden 
met de Belgische reële economie en het saldo van 
de (gedekte) deposito’s. Voor deze categorie wordt 
het bedrag dat nodig is om de verliesabsorptie te 
verzekeren naar boven bijgesteld, waardoor het MREL 
voor deze instellingen hoger is dan hun eigenvermo‑
gensvereiste. Deze opwaartse bijstelling wordt echter 
gekalibreerd op grond van de door de regelgeving 
en de SRB opgelegde limieten waardoor het MREL 
van deze instellingen lager blijft dan het MREL van 
de instellingen die behoren tot de derde categorie.

De derde categorie omvat de instellingen waarvan 
het afwikkelingsplan aangeeft dat aan het vereiste 
van algemeen belang zou zijn voldaan indien zij in 
gebreke zouden blijven. In dergelijke gevallen zou 
dus gebruik moeten worden gemaakt van de af‑
wikkelingsinstrumenten en ‑bevoegdheden. In deze 
context omvat het MREL niet alleen een verliesab‑
sorptiebedrag, maar ook een bedrag om na afloop 
van de afwikkelingsprocedure de herkapitalisatie en 
het marktvertrouwen te waarborgen.

Het Afwikkelingscollege van de Bank heeft in de‑
cember  2021 beslist om vanaf  2022 ook de MREL-
capaciteit van instellingen van de tweede categorie 
op te volgen op basis van een halfjaarlijkse rapporte‑
ring. Deze rapportering is een vereenvoudigde versie 
van de MREL‑TLAC‑rapportering die verplicht is voor 
instellingen waarvan het MREL is samengesteld uit 
het verliesabsorptiebedrag en het herkapitalisatiebe‑
drag. Zij zorgt voor een vlottere en nauwkeurige 
monitoring van het MREL voor de LSI’s. Voor de LSI’s 
waarvan het MREL beperkt blijft tot het verliesabsorp‑
tiebedrag is deze bijkomende rapportering niet nodig, 
aangezien aan het MREL wordt voldaan met eigen‑
vermogensinstrumenten die gemonitord worden via 
de prudentiële rapportering.

2.2 Instellingen die onder de bevoegdheid 
van de SRB vallen

De SRB is de bevoegde afwikkelingsautoriteit 
voor significante instellingen (SI’s), en voor LSI’s 
met entiteiten in verschillende lidstaten.

Naast het schrijven van de afwikkelingsplannen wor‑
den tijdens iedere afwikkelingsplanningscyclus be‑
paalde specifieke aspecten van de afwikkelbaarheid 
nader onderzocht. Voor het bepalen van de jaarlijkse 
prioriteiten worden de ‘SRB Expectations for Banks’ 

https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/efb_main_doc_final_web_0_0.pdf
https://www.srb.europa.eu/system/files/media/document/efb_main_doc_final_web_0_0.pdf
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als leidraad gebruikt. Voor de afwikkelingsplannings‑
cyclus 2022 lag de focus op drie prioriteiten, namelijk 
(i) het inventariseren van activa die gebruikt zouden 
kunnen worden als onderpand of zekerheid om bij‑
komende liquiditeiten te verkrijgen, waarbij aan de 
instellingen wordt gevraagd om een analyse te ma‑
ken voor activa die in normale omstandigheden niet 
als onderpand worden gebruikt, (ii) plannen voor de 
reorganisatie van de activiteiten na het toepassen van 
het instrument van interne versterking, en (iii) de mo‑
gelijkheden om een afwikkelingsgroep of -instelling 
af te splitsen. Instellingen met een ‘bail-in’-strategie 
werden ook gevraagd een dry‑run te houden voor 
het jaareinde 2022 en de lessen die hieruit getrokken 
worden te gebruiken om deze strategie verder ope‑
rationeel te maken. Liquiditeit blijft een prioriteit voor 
de afwikkelingscyclus  2023. Daarnaast wordt ver‑
wacht dat de instellingen verder blijven werken aan 
de operationalisering van hun afwikkelingsstrategie. 
Voor afwikkelingsgroepen houdt dit ook in het ope‑
rationeel maken van de mechanismes om verliezen 
te doen doorstromen naar de af te wikkelen entiteit 
en kapitaal naar de dochterondernemingen. Tegen 
eind  2023 moeten alle instellingen voldoen aan alle 
principes die vastgelegd zijn in de ‘SRB Expectations 
for Banks’.

Naast de prioriteiten die gelden voor alle instellingen 
die onder de bevoegdheid van de SRB vallen, kunnen 
er ook specifieke prioriteiten worden bepaald per 
instelling. Dit gebeurt aan de hand van de hoger‑
vermelde ‘heatmap’-tool, waarbij voor elke instelling 
bekeken wordt of ze op het goede pad zit om afwik‑
kelbaar te zijn tegen eind 2023.

Vanaf 1  januari  2022 werd het MREL, dat ge-
baseerd is op de SRMR2-regels, bindend voor 
de Belgische SI’s. Op kwartaalbasis wordt via de 
MREL‑TLAC‑rapportering nagegaan of de instellingen 
hun MREL naleven. In de loop van 2022 werden in dit 
verband een aantal inbreuken vastgesteld, die zowel 
de externe als de interne MREL betroffen en zowel de 
risicogebaseerde MREL als de niet‑risicogebaseerde 
MREL. Alle betrokken instellingen hebben echter on‑
middellijk maatregelen genomen om de vastgestelde 
tekorten weg te werken en hun risicokader aan te 
passen om dergelijke situaties in de toekomst te 
vermijden.
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3. Uitwerking van afwikkelings-
financieringsregelingen

De BRRD bepaalt dat in elke lidstaat een afwik-
kelingsfonds moet worden opgericht dat wordt 
gefinancierd door bijdragen van kredietinstel-
lingen en beleggingsondernemingen. Elk afwik‑
kelingsfonds moet uiterlijk op 31 december 2024 een 
streefniveau hebben bereikt van minstens 1 % van 
het totale bedrag van de gedekte deposito’s.

Krachtens de SRMR werd op 1  januari  2016 het 
Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (Single 
Resolution Fund  – SRF) opgericht binnen de ban‑
kenunie. Het SRF vervangt de nationale afwikke‑
lingsfondsen voor wat betreft de kredietinstellingen, 
beleggingsondernemingen en financiële instellingen 
waarop de ECB haar geconsolideerd toezicht uitoe‑
fent. Het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds komt 
tussen ter ondersteuning van de maatregelen die 
worden getroffen door de afwikkelingsautoriteiten 
wanneer een bankgroep in gebreke blijft. Het kan de 
activa of passiva van een in gebreke blijvende instel‑
ling garanderen, leningen toekennen aan een derge‑
lijke instelling, sommige van haar activa verwerven 
of, onder bepaalde voorwaarden, er bijdragen aan 
leveren. Het afwikkelingsfonds kan ook maatregelen 
nemen met betrekking tot een overbruggingsinstel‑
ling, een vehikel voor activabeheer of zelfs een verkrij‑
ger in het geval van een overdracht van activiteiten. 
Het kan de verliezen van een instelling in afwikkeling 
echter niet rechtstreeks opvangen.

In  2022 werd bij de bijdrageplichtige instellin-
gen in totaal voor een bedrag van € 13,7 miljard 
aan bijdragen geheven voor het SRF, tegenover 
€ 10,4 miljard in 2021. Aan de bijdragen voor 2022 
werd door de bijdrageplichtige instellingen naar 

Belgisch recht € 447,6 miljoen bijgedragen, tegenover 
€ 346,9 miljoen in 2021. Deze stijging is hoofdzakelijk 
toe te schrijven aan de grote toename van het bedrag 
aan gedekte deposito’s, die het streefbedrag van het 
SRF bepalen. De bijdragen voor  2022 brachten de 
omvang van het SRF op € 66 miljard. De SRB schat 
dat het SRF aan het einde van de overgangsperiode 
voor de opbouw van het fonds, die in 2023 afloopt, 
ongeveer € 80  miljard zou kunnen bedragen. Een 
verdere toename van de gedekte deposito’s in de 
komende jaren zou dit bedrag echter naar een hoger 
niveau kunnen tillen.

Naast zijn eigen middelen beschikt het SRF vanaf 
begin  2022 over een hernieuwbare kredietlijn van 
het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dit is een extra 
fonds waar in geval van nood een beroep op kan 
worden gedaan en dat de omvang van het SRF in 
voorkomend geval kan verdubbelen. Deze kredietlijn 
wordt in eerste instantie verstrekt met overheidsgeld, 
zodat het marktvertrouwen onmiddellijk kan worden 
hersteld. Deze door de lidstaten van de bankenunie 
gefinancierde kredietlijn zal in de jaren na het gebruik 
ervan door alle bijdrageplichtige instellingen in de 
bankenunie worden terugbetaald.

De instellingen die niet bijdrageplichtig zijn aan het 
SRF, namelijk de in België gevestigde bijkantoren van 
kredietinstellingen of beleggingsondernemingen die 
onder een derde land ressorteren, evenals beursven‑
nootschappen naar Belgisch recht die niet vallen onder 
het toezicht op geconsolideerde basis dat door de ECB 
wordt uitgeoefend op hun moederonderneming, zijn 
bijdrageplichtig aan het nationaal afwikkelingsfonds. 
Na de storting van de bijdragen in  2022 bedroegen 
de reserves van dit fonds bijna € 2,3 miljoen. In 2023 
zullen die reserves naar verwachting € 2,6  miljoen 
bedragen, wat momenteel het streefbedrag is.
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