Voorontwerp van wet tot verdere
versterking van de stabiliteit van de
Belgische banksector

Wat aan dit ontwerp voorafging
• Wereldwijde financiële crisis bracht zwakheden
aan het licht
– In de bankensector
• Onderkapitalisatie
• Grote speculatieve trading-portefeuilles
• Excessief risicogedrag

– In financiële supervisie
• Transnationale banken, maar nationale supervisie

– In het resolutieapparaat
• Ongeordende bankfaillieten (Lehman Brothers); of
• Tussenkomst belastingbetaler
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Doel ontwerp: stabiliteit en vertrouwen
• Betere risicocontrole

• Intern : governance, capital surcharge en structuur
• Extern : meer toezichtsinstrumenten

• Stabielere banken

• nieuwe kapitaalbuffers i.f.v. profiel van de bank, beperking van uitkeringen
• opmaak herstelplannen

• Betere en meer voorspelbare afwikkelbaarheid
• Opmaak resolutieplannen in tempore non suspecto
• Regeling van afwikkeling
• Inrichting van een resolutieautoriteit

• Meer toezichtsinstrumenten

• A priori toezicht op strategische beslissingen en wijziging activiteiten
• Grotere waaier herstelmaatregelen en sancties

• Bescherming deposito’s
• Voorkeurrecht

• Stabieler economisch klimaat

• Toezicht op de financiële stabiliteit van België: macroprudentieel toezicht.
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EU achtergrond (1): Bankenunie
Doelstelling
Harmonisatie &
centralisering toezicht

Harmonisatie &
centralisatie resolutie

Harmonisatie
depositogarantiesystemen

Instrumenten

Planning

Eengemaakt
toezichtsmechanisme (SSM)

Inwerkingtreding:
In de loop van 2014

Capital Requirements
Directive IV & Regulation
(CRD IV & CRR)

Inwerkingtreding:
1 januari 2014

Eengemaakt
resolutiemechanisme (SRM)

In onderhandeling

Bank Recovery & Resolution
Directive (BRRD)

In onderhandeling

Deposit Guarantee scheme
Directive (DGS)

In onderhandeling
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EU achtergrond (2): structurele hervormingen
• Liikanen-verslag oktober 2012
• Liikanen-voorstel verwacht in het najaar
• Initiatieven in andere EU-lidstaten
– Wet goedgekeurd in Frankrijk en Duitsland.
– Legislatieve besprekingen aan de gang in het VK.
– Nederlandse Kabinet heeft initiatief
aangekondigd.
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Bronnen ontwerp
• Omzetting en integratie in Belgisch recht van EUwetgeving bankenunie.
• Aanbevelingen Dexia-commissie en Bijzondere
Opvolgingscommissie.
• Aanbevelingen NBB op het gebied van structurele
hervormingen.
• Aanbevelingen Europees Comité voor Systeemrisico’s
(ESRB).
• Aanbevelingen IMF (Financial Sector Assessment
Program) en Bazel-comité.
• Toezichtspraktijk.
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Grote onderdelen ontwerp(1)
• Deel I. Het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen
– Opzet: een nieuwe Toezichtswet
•
•
•
•

Huidige Toezichtswet dateert van 22 maart 1993
Aanvankelijk een modelwet
Door herhaaldelijke wijzigingen een stuk van zijn heldere structuur verloren.
Veel nieuwe wetgeving ligt op tafel: de gelegenheid om te herschrijven.

– Inhoud
•
•
•
•
•
•

Liquiditeitsvereisten
Kapitaalsvereisten
Governance-bepalingen
Toezichtsinstrumenten
Structurele hervormingen
Herstel- en afwikkelingsregime
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Grote onderdelen ontwerp (2)
•

Deel II. De bevoegde autoriteiten
– Macroprudentiële autoriteit
– Resolutie-autoriteit

•

Deel III. Depositobescherming
– Stroomlijning wetgeving beschermingsfondsen
– Deposantenvoorrecht

•

Deel IV. Fiscale bepalingen
– Hergroepering fiscale bepalingen financiële sector (abonnementstaks en
bankentaks)

•

Deel V. Diverse bepalingen
– O.a. ‘kritieke infrastructuren’: voorbereiding financiële sector op
rampscenario’s.
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Timing
• Overleg per onderdeel.
• Eerste onderdeel: Toezichtswet: vergunnings- en deel
bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden (= vooral omzetting
CRD IV).
• Wekelijks overleg in werkgroepen, in beginsel
gedurende 6 weken, start 4/10.
• Advies toezichthouders wordt gevraagd.
• Indienen bij Ministerraad tegen einde van het jaar.
• Parlementaire goedkeuringsprocedure eerste helft
2014.
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