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AANBEVELINGEN

EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO'S

AANBEVELING VAN HET EUROPEES COMITÉ VOOR SYSTEEMRISICO’S

van 24 maart 2016

tot wijziging van Aanbeveling ESRB/2015/2 betreffende de beoordeling van grensoverschrijdende 
effecten van macroprudentiële beleidsmaatregelen en van vrijwillige toepassing van wederkerigheid 

ten aanzien van macroprudentiële beleidsmaatregelen

(ESRB/2016/3)

(2016/C 153/01)

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’s (1), met name artikel 3 en artikelen 16 tot en met 18,

Gezien Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudenti
ële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 648/2012 (2), met name artikel 458, lid 8,

Gezien Besluit ESRB/2011/1 van het Europees Comité voor systeemrisico’s van 20 januari 2011 houdende goedkeuring 
van het reglement van orde van het Europees Comité voor systeemrisico’s (3), en met name artikel 15, lid 3, onder e), en 
artikelen 18 tot en met 20,

Overwegende:

(1) De waarborging van effectiviteit en consistentie van macroprudentieel beleid vereist dat beleidsmakers de nodige 
aandacht besteden aan de grensoverschrijdende effecten van door onderscheiden lidstaten vastgestelde macropru
dentiële beleidsmaatregelen en, indien gerechtvaardigd, de passende macroprudentiële beleidsmaatregelen vaststel
len om die grensoverschrijdende effecten te adresseren.

(2) Het in Aanbeveling ESRB/2015/2 van het Europees Comité voor systeemrisico’s (4) vastgelegde kader inzake vrij
willige wederkerigheid voor macroprudentiële beleidsmaatregelen moet verzekeren dat op alle in een lidstaat geac
tiveerde macroprudentiële beleidsmaatregelen op basis van blootstellingsgraad wederkerigheid van toepassing is in 
de andere lidstaten.

(3) Gezien recente wetgevingsontwikkelingen in België inzake de implementatie van het vijfprocentpuntrisicogewicht
opslagbedrag op Belgische hypotheekleningblootstellingen van kredietinstellingen die de internal ratings-based 
(IRB)-methode hanteren, welk opslagbedrag wordt toegepast uit hoofde van artikel 458, lid 2, onder d), vi) van 
Verordening (EU) nr. 575/2013, heeft de Algemene Raad van het Europees Comité voor systeemrisico’s besloten 
om de Belgische maatregel op te nemen in de lijst van macroprudentiële beleidsmaatregelen die voor toepassing 
van wederkerigheid uit hoofde van Aanbeveling ESRB/2015/2 aanbevolen worden,

(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 1.
(2) PB L 176 van 27.6.2013, blz. 1.
(3) PB C 58 van 24.2.2011, blz. 4.
(4) Aanbeveling  ESRB/2015/2  van  het  Europees  Comité  voor  systeemrisico’s  van  15  december  2015  betreffende  de  beoordeling  van 

grensoverschrijdende effecten van macroprudentiële beleidsmaatregelen en van vrijwillige toepassing van wederkerigheid ten aanzien 
van macroprudentiële beleidsmaatregelen (PB C 97 van 12.3.2016, blz. 9).
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HEEFT DE VOLGENDE AANBEVELING VASTGESTELD:

AFDELING 1

WIJZIGINGEN

Aanbeveling ESRB/2015/2 wordt als volgt gewijzigd:

1) Afdeling 1, subaanbeveling C(1) wordt als volgt vervangen:

„1. De betrokken autoriteiten wordt aanbevolen wederkerigheid toe te passen op de door andere betrokken autoritei
ten vastgestelde en door het ESRB voor toepassing van wederkerigheid aanbevolen beleidsmaatregelen. Het ver
dient aanbeveling dat wederkerigheid op de volgende maatregelen wordt toegepast:

België

— een vijfprocentpuntrisicogewichtopslagbedrag op Belgische hypotheekleningblootstellingen van kredietinstel
lingen die de in de bijlage omschreven interneratingmethode hanteren, welk opslagbedrag wordt toegepast uit 
hoofde van artikel 458, lid 2, onder d), vi) van Verordening (EU) nr. 575/2013.”.

2) De tekst in de bijlage wordt als een bijlage bij Aanbeveling ESRB/2015/2 toegevoegd.

Gedaan te Frankfurt am Main, 24 maart 2016.

De voorzitter van het ESRB

Mario DRAGHI
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BIJLAGE

„BIJLAGE

België

Vijfprocentpuntrisicogewichtopslagbedrag op Belgische hypotheekleningblootstellingen van kredietinstellingen die inter
neratingmethode (IRB-kredietinstellingen) hanteren, welk opslagbedrag wordt toegepast uit hoofde van artikel 458, lid 2, 
onder d), vi) van Verordening (EU) nr. 575/2013.

I. Beschrijving van de maatregel

1. De Belgische maatregel is een vijfprocentpuntverhoging in risicogewichten die IRB-kredietinstellingen toepassen op de 
blootstellingswaarde van Belgische hypotheekleningen. Met name wordt de overeenkomstig artikel 154, lid 3, van 
Verordening (EU) nr. 575/2013 berekende risicoweging voor door in België gelegen niet-zakelijk onroerend goed 
gedekte detailhandelblootstellingen met vijf procentpunten verhoogd. Bijvoorbeeld, een door IRB-kredietinstellingen 
op Belgische hypotheekleningen toegepaste tienprocentrisicoweging wordt verhoogd naar 15 procent.

II. Wederkerigheid

2. Overeenkomstig artikel 458, lid 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013 wordt de betrokken autoriteiten aanbevolen 
wederkerigheid toe te passen op de Belgische maatregel voor de blootstellingswaarde van Belgische hypotheeklenin
gen die zijn uitgegeven door in België gevestigde bijkantoren waaraan in eigen land een vergunning is verleend, en 
die bijkantoren zijn van in hun respectieve jurisdicties gevestigde IRB-kredietinstellingen. Voor dit lid is de in subaan
beveling C(3) vastgelegde eindtermijn van toepassing.

3. De betrokken autoriteiten kunnen besluiten artikel 458, lid 5, van Verordening (EU) nr. 575/2013 niet toe te passen 
indien er geen IRB-kredietinstellingen zijn gevestigd in andere lidstaten met in België gevestigde bijkantoren die mate
riële blootstellingen hebben aan de Belgische hypotheekmarkt. Indien krachtens artikel 458, lid 9, van Verordening 
(EU) nr. 575/2013 een nieuw besluit is vastgesteld tot verlenging van de toepassingsperiode van de Belgische maatre
gel wordt de betrokken autoriteiten aanbevolen de situatie te herzien en, indien nodig, wederkerigheid toe te passen 
op de Belgische maatregel.

4. De betrokken autoriteiten wordt tevens aanbevolen op de Belgische maatregel wederkerigheid toe te passen voor de 
blootstellingswaarde van Belgische hypotheekleningen die in hun respectieve jurisdicties gevestigde IRB-kredietinstel
lingen direct grensoverschrijdend verstrekt hebben. Overeenkomstig subaanbeveling C(2) wordt de betrokken autori
teiten aanbevolen om na raadpleging van het ESRB de in hun jurisdictie beschikbare macroprudentiële beleidsmaatre
gel toe te passen die in vergelijking met de bovengenoemde wederkerigheid het meest equivalente effect heeft, waar
onder de vaststelling van toezichtmaatregelen en -bevoegdheden zoals bedoeld in titel VII, hoofdstuk 2, afdeling IV, 
van Richtlijn 2013/36/EU. De betrokken autoriteiten wordt aanbevolen om binnen zes maanden de equivalente 
maatregel vast te stellen.

5. De betrokken autoriteiten kunnen besluiten geen wederkerigheid toe te passen indien er geen IRB-kredietinstellingen 
zijn gevestigd in andere lidstaten met materiële directe grensoverschrijdende blootstellingen aan de Belgische hypo
theekmarkt. Indien krachtens artikel 458, lid 9, van Verordening (EU) nr. 575/2013 een nieuw besluit is vastgesteld 
tot verlenging van de toepassingsperiode van de Belgische maatregel, wordt de betrokken autoriteiten aanbevolen de 
situatie te herzien en, indien nodig, wederkerigheid toepassen op de Belgische maatregel.”.
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