
     

  
 

ADVIES VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR 
SYSTEEMRISICO’S van 30 april 2014 

betreffende Belgische kennisgeving van een strengere maatregel op basis van artikel 458 van 
de Verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation)  

(ECSR/2014/1) 

 

DE ALGEMENE RAAD VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S, 

 

Gezien Verordening (EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 
2010 betreffende macroprudentieel toezicht van de Europese Unie op het financiële stelsel en tot 
oprichting van een Europees Comité voor systeemrisico’s1, inzonderheid artikel 3, lid 2, onder j), 

Gezien 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. 648/20122, inzonderheid artikel 458, lid 4, 

Gezien Besluit ESRB/2014/2 van 27 januari 2014 inzake een coördinatiekader betreffende de 
kennisgeving van nationale macroprudentiële beleidsmaatregelen door bevoegde of aangewezen 
autoriteiten en de verstrekking van adviezen en afgifte van aanbevelingen door het Europees Comité 
voor systeemrisico's3, 

 

Overwegende: 

(1) De Nationale Bank van België (NBB), optredend als de bevoegde autoriteit in het kader van artikel 
458 van Verordening (EU) nr. 575/2013 (Verordening kapitaalvereisten (Capital Requirements 
Regulation), hierna: ʻCRRʼ) heeft het Europees Comité voor systeemrisico's (ECSR) op 1 april 
2014 in kennis gesteld van haar voornemen een strengere maatregel aan te houden voor 
kredietinstellingen die gebruik maken van interne modellen, met betrekking tot kapitaalvereisten 
die van toepassing zijn op blootstellingen gedekt door hypotheken op niet-zakelijk onroerend goed 
dat in België is gelegen.  
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2  PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1. 
3  PB C 98 van 4.4.2014, blz. 3. 
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(2) Deze maatregel is door de NBB oorspronkelijk vastgesteld op 15 november 2013. De NBB heeft 
besloten de maatregel af te stemmen op de CRR, die van kracht is sinds 1 januari 2014, en heeft 
toestemming gevraagd in overeenstemming met artikel 458 van de CRR. 

(3) Het ECSR heeft een team samengesteld voor de beoordeling van de maatregel vanuit een juridisch 
en economisch oogpunt, welk team een rapport heeft uitgebracht. Het rapport is goedgekeurd door 
de algemene raad van het ECSR en is als bijlage bij dit advies gevoegd, 

 

HEEFT DIT ADVIES VASTGESTELD: 

1. De strengere maatregel is gerechtvaardigd, passend, proportioneel, doeltreffend en doelmatig. Meer 
in het bijzonder: 

(a) De veranderingen in de intensiteit van het macroprudentieel of systeemrisico zijn van dien 
aard dat zij op nationaal niveau een risico voor de financiële stabiliteit vormen; 

(b) De artikelen 124 en 164 van de CRR en de artikelen 101, 103, 104, 105, 133, en 136 van 
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/EG4 kunnen het geconstateerde 
macroprudentiële of systeemrisico niet adequaat ondervangen, de relatieve effectiviteit van 
de maatregel in aanmerking genomen; 

(c) De nationale ontwerpmaatregel is geschikter om het geconstateerde macroprudentiële of 
systeemrisico te ondervangen en heeft geen onevenredige negatieve gevolgen voor het 
geheel of delen van het financiële stelsel in andere lidstaten of van de Unie als geheel, 
waardoor deze een belemmering voor de werking van de interne markt zou vormen; 

(d) De aangelegenheid gaat slechts één lidstaat aan; en 

(e) De risico's zijn niet reeds ondervangen met andere maatregelen in de CRR of in Richtlijn 
2013/36/EU. 
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2. De strengere maatregel heeft geen negatief effect op de interne markt dat sterker zal doorwegen 
dan de baten van de financiële stabiliteit die het gevolg zijn van de vermindering van het 
geconstateerde macroprudentiële of systeemrisico.  

3. Het bijgevoegde rapport, houdende de beoordeling van de kennisgeving door België op basis van 
artikel 458 van de CRR met betrekking tot een strengere maatregel voor hypotheekleningen op 
niet-zakelijk onroerend goed, vormt een integraal onderdeel van dit advies. 

 

 

Gedaan te Frankfurt am Main, 30 april 2014. 

 

 

 

De voorzitter van het ECSR 

Mario DRAGHI 

 


