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ADVIES VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO'S  

van 16 februari 2022 
inzake de bestaande ASI-buffer krachtens artikel 131 en de Belgische kennisgeving van het 

instellen van een systeemrisicobufferpercentage krachtens artikel 133 van Richtlijn 2013/36/EU 
van het Europees Parlement en de Raad betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen 

en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen   

(ESRB/2022/2) 

 

DE ALGEMENE RAAD VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S 

 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 

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, en met name artikel 3, lid 2, punt j), 

Gezien Richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en van 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/EG2, met name artikel 131 leden 5 bis en 15 en artikel 133, leden 4, 5 en 12, 

Gezien Besluit/ESRB/2015/4 van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 16 december 2015 

betreffende een coördinatiekader voor de kennisgeving door betrokken autoriteiten van nationale 

macroprudentiële beleidsmaatregelen, het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen door het ESRB en 

tot intrekking van Besluit ESRB/2014/23, 

 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) De Nationale Bank van België (NBB), die optreedt als aangewezen autoriteit voor de toepassing van 

artikel 133 van Richtlijn 2013/36/EU, heeft het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB) op 11 

januari 2022 in kennis gesteld van haar voornemen om bepaalde instellingen te verplichten een 
systeemrisicobuffer van tier 1-kernkapitaal aan te houden overeenkomstig artikel 133 van die 

richtlijn.  

(2) Het systeemrisicobufferpercentage zal van toepassing zijn op negen binnenlandse 
kredietinstellingen, waaronder twee dochterondernemingen waarvan de moederonderneming in een 

andere lidstaat is gevestigd. Het tarief zal zich richten op specifieke interneratingsgebaseerde  (IRB) 

blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen ten aanzien van natuurlijke 
personen die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed waarvoor de zekerheden in België zijn 

 
1
 PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1. 

2
  PB L 176 van 27.6.2013, blz. 338. 

3 PB C 97 van 12.3.2016, blz. 28.  
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gelegen. De systeemrisicobuffer zal naar verwachting blijven bestaan totdat de beoogde risico’s zich 

voordoen of verdwijnen. 

(3) Verwacht wordt dat het systeemrisicobufferpercentage op 1 mei 2022 in werking zal treden en een 
bestaande strengere nationale maatregel zal vervangen, welke maatregel werd vastgesteld uit 

hoofde van artikel 458 van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad4 

en op 30 april 2022 afloopt. De strengere nationale maatregel uit hoofde van artikel 458 van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 legt een macroprudentiële risicogewichtaanpassing op aan alle 

binnenlandse kredietinstellingen die de IRB-benadering hanteren en waarvan de blootstellingen met 

betrekking tot particulieren en kleine partijen met betrekking tot natuurlijke personen zijn gedekt door 

niet-zakelijk onroerend goed waarvan de zekerheden in België zijn gelegen. 

(4) De systeemrisicobuffer zal van toepassing zijn in combinatie met de buffer voor andere 

systeemrelevante instellingen (A-SI’s) (hierna de “ASI-buffer” genoemd) die in België wordt 
toegepast, en zal worden gecumuleerd met de ASI-buffer die van toepassing is op het segment van 

blootstellingen waarop het systeemrisicobufferpercentage van toepassing is. De som van het 

systeemrisicobuffer- en het ASI-bufferpercentage waaraan sommige van de door de 
systeemrisicobuffer getroffen instellingen zullen worden onderworpen, zal hoger zijn dan 5% voor dit 

segment van blootstellingen en voor elk van de instellingen die binnen het toepassingsgebied van 

de maatregel vallen, 

 

HEEFT HET VOLGENDE ADVIES VASTGESTELD: 

 

1. De vaststelling van een systeemrisicobufferpercentage dat in België door de NBB wordt toegepast, 

wordt in de huidige omstandigheden als gerechtvaardigd, evenredig, doeltreffend en doelmatig 

beoordeeld.  

2. Aangezien het instellen van een systeemrisicobuffer door NBB in combinatie met de ASI-buffer 

waaraan sommige instellingen reeds onderworpen zijn, zou leiden tot een cumulatieve 

systeemrisicobuffer en een ASI-buffer van meer dan 5% voor een segment van blootstellingen en 
voor elk van de ASI’s die vallen binnen het toepassingsgebied van de maatregel, wordt  het 

cumulatieve bufferpercentage, onder de huidige omstandigheden, beschouwd als proportioneel en 

doelmatig voor elk van de instellingen die binnen het toepassingsgebied van de maatregel vallen. 

3. Het systeemrisicobufferpercentage heeft geen negatieve impact op de interne markt dat zwaarder 

weegt dan de positieve effecten voor de financiële stabiliteit die resulteren in een verlaging van het 

geïdentificeerde macroprudentiële risico of systeemrisico. 

4. De bijgevoegde beoordelingsnota  ‘Achtergrondnota over een maatregel die in België is genomen 

krachtens artikel 133 en artikel 134, lid 5, RKV’ maakt integraal deel uit van dit advies. 

 

 
4  Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor 

kredietinstellingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1). 
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Gedaan te Frankfurt am Main, 16 februari 2022. 

 

 

Hoofd van het ESRB-secretariaat, namens de Algemene Raad van het ESRB  

Francesco MAZZAFERRO 


