
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De samenleving verandert aan een sneltreinvaart. De technologische vooruitgang - zeg maar revolutie 
- maakt op korte tijd veel meer mogelijk dan ooit denkbaar was. Op hetzelfde moment is er ook een 
omslag in de behoeften van de samenleving. Zo schopte duurzaamheid het bijvoorbeeld in enkele 
decennia tijd van afwezig op de maatschappelijke agenda tot topprioriteit.  

 
Voor een mature, traditionele sector als de financiële sector zijn deze snelle veranderingen een hele 
uitdaging. We moeten het evenwicht zoeken tussen nieuwe technologie invoeren met respect voor al 
onze medewerkers, een verregaande eigentijdse klantvriendelijkheid verzekeren en juiste oplossingen 
helpen vinden voor een hele reeks maatschappelijke uitdagingen. 
 
Maar de financiële instellingen gaan die uitdaging aan. Met veel ambitie! 
 
Ambitie om ervoor te zorgen dat de Belgen meer dan ooit kunnen rekenen op innovatieve en veilige 
financiële diensten.  
Ambitie om ervoor te zorgen dat de Belg in een meer duurzame en gezonde economie leeft. 
Ambitie om ervoor te zorgen dat de Belgen kunnen vertrouwen op een financiële sector die zich meer 
dan ooit kan toeleggen op zijn maatschappelijke rol. 
 
Maar ook de reglementaire en fiscale kaders moeten mee met hun tijd. Daarom wil Febelfin een pact 
sluiten tussen de overheid en de financiële sector. Een pact dat een zo concurrentieel, veilig en 
werkbaar mogelijk kader garandeert waarbinnen de financiële sector op een duurzame 
manier resultaten kan realiseren. Een pact om zijn maatschappelijke en economische rol maximaal te 
kunnen vervullen en zorg te kunnen dragen voor zijn belangrijk human capital. België opnieuw 
aantrekkelijk maken als investeringsland, administratieve processen efficiënter maken, witwassen en 
informele economie tegengaan en cyberveiligheid bewerkstelligen. Dat zijn maar enkele 
doelstellingen waarvoor een partnerschap tussen de overheid en de financiële sector voor de hand 
ligt. 
 
In dit memorandum staan 3 ambities, 10 acties, en 40 voorstellen voor zo’n pact. Het moet ervoor 
zorgen dat de financiële sector in de komende vijf jaar zijn rol voluit kan spelen en dat er plaats is voor 
verschillende spelers op onze markt: grote en kleine, Belgische en niet-Belgische spelers en 
nieuwkomers uit de fintechsector. Met ons memorandum willen we oplossingen bereiken voor de 
grote uitdagingen waar ons land en onze maatschappij voor staan. 

 
Johan Thijs       Karel Van Eetvelt 
Voorzitter Febelfin      CEO Febelfin 
 



3 ambities, 10 acties om samen met de financiële sector de 
maatschappelijke uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan 

 

In 2024 moet de belg meer dan ooit kunnen rekenen op innovatieve en veilige 
financiële diensten  

1. Maak België terug koploper in digitale financiële dienstverlening  

2. Ondersteun fintechontwikkeling en gezonde innovatie in financiële dienstverlening 

3. Voer samen met de financiële instellingen de cyberveiligheid op 

 

In 2024 moet de Belg in een meer duurzame en gezonde economie leven 

4. Stimuleer duurzame financiële diensten om de omslag naar een duurzame economie 
te versnellen  

5. Samen met ondernemingen, overheden en burgers gezonde economische groei 
creëren  

6. Verhoog de arbeidsmobiliteit voor betere werkgelegenheid in de financiële sector 

7. Een partnerschap voor een meer efficiënte strijd tegen informele economie, 
witwassen en financiële criminaliteit 

 

In 2024 moet de Belg kunnen vertrouwen op een financiële sector die zich 
meer dan ooit kan toeleggen op zijn maatschappelijke rol 

8. Schep een stabieler en meer toekomstgericht ondernemingsklimaat 

9. Zet in op een gezond Europees beleid waarmee onze sector de economie kan steunen 

10. Zorg voor een stabiel en transparant fiscaal kader voor de financiële sector en voor 
financiële producten, dat de maatschappelijke doelstellingen ondersteunt 
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Ambitie 1: In 2024 moet de Belg meer dan ooit kunnen 

rekenen op innovatieve en veilige financiële diensten 
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Actie 1: 
Maak België terug koploper in digitale financiële dienstverlening 

 
 
Context 
 
In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was de Belgische banksector dankzij doorgedreven 
interbancaire samenwerking Europees koploper in elektronisch betaalverkeer (denk maar aan de 
gestructureerde mededeling, Bancontact, Euroclear, enzovoort). De Belgische financiële sector wil nu 
terug aanknopen met zijn innovatieve traditie op het gebied van elektronische financiële diensten. 
 
Met succesvolle initiatieven zoals Itsme en Payconiq/Bancontact heeft de Belgische financiële sector 
de jongste jaren aangetoond dat het zijn innovatiecapaciteit niet heeft verloren en dat de sector 
oplossingen kan uitwerken met een tastbare meerwaarde, niet alleen voor de financiële instellingen, 
maar vooral voor de burger, de overheid en de ondernemingen.  
 
Die inspanningen lonen en sluiten aan bij de verwachting van de klanten. In vergelijking met andere 
Europese landen kiezen de Belgische consumenten eerder voor internetbankieren via hun 
smartphones voor dagelijkse transacties. Zo blijkt uit een studie van Deloitte (EMEA Digital Banking 
Maturity 2018) dat vijfenveertig procent van de Belgen een mobile first houding heeft bij het 
bankieren. Meer dan tachtig procent geeft ook de voorkeur aan smartphonebetalingen - een van de 
hoogste scores in Europa, na Nederland en Spanje. Terwijl er in 2012 slechts 360.000 abonnementen 
voor mobiel bankieren waren, steeg dat aantal vijf jaar later naar 5,88 miljoen, met een stijging van 
dertig procent tijdens het laatste jaar. 
 
De afgelopen jaren heeft de financiële sector ook tal van nieuwe digitale diensten ontwikkeld 
waarmee volop kan worden ingezet op verdere digitalisering, zonder daarbij de kwetsbare groepen 
uit het oog te verliezen. “Digital first, but not digital only” is de leidraad. Al die digitale oplossingen 
bieden volop mogelijkheden voor de verdere afbouw van cashgebruik en de daaruit voortvloeiende 
maatschappelijk kosten (zoals de kost van de informele economie en de kosten voor beveiliging en 
ecologische voetafdruk).  
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Concrete acties die Febelfin voorstelt: 
 

1. Ontwikkel samen met de financiële sector een gemeenschappelijk KYC-platform om 
de strijd tegen witwassen te versterken  

 
Voortbouwend op de formule van publiek-private samenwerking gevolgd bij initiatieven zoals Itsme, 
zou de regering met de financiële sector moeten samenwerken om voor België een zogenaamde 
“Know Your Customer-utility voor ondernemingen” te ontwikkelen om ondernemingsinformatie 
gemakkelijker digitaal toegankelijk te maken en te beheren. De voordelen zijn evident: betere 
informatie voor ondernemingen en overheidsdiensten over ondernemingen die klant of leverancier 
zijn, administratieve vereenvoudiging voor ondernemingen die onderworpen zijn aan de 
antiwitwaswet (zoals advocaten, notarissen, cijferberoepen, enz.), beter beheer van en controle op 
handtekeningbevoegdheden en volmachten binnen een onderneming. 
 
De overheid moet actief meewerken aan de uitbouw van initiatieven die bedoeld zijn om 
ondernemingsinformatie gemakkelijker te ontsluiten en te beheren, zoals de invoering van een 
centraal KYC-register voor ondernemingen (“Itsme voor ondernemingen”). De Belgische banken en B-
Hive hebben een haalbaarheidsstudie uitgevoerd die inmiddels resulteerde in een pilootproject dat 
door Isabel NV wordt beheerd.  
 
Een op blockchaintechnologie gebaseerd KYC-platform, dat alle informatie bevat die financiële 
instellingen en hun klanten met elkaar moeten uitwisselen volgens onder meer de antiwitwaswet, zou 
dit vereenvoudigen. Daarnaast kan met blockchaintechnologie ook de kwaliteit en de 
betrouwbaarheid van ondernemingsinformatie beter en veiliger worden gecontroleerd en gedeeld.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Maak van de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) een performante en authentieke bron van 
informatie over ondernemingen, met inbegrip van informatie over de lasthebbers en 
mandaathouders van ondernemingen.  

• Koppel dit aan de uitbouw van een performant en gebruiksvriendelijk register van de uiteindelijk 
begunstigde personen in het kader van de omzetting van de vierde antiwitwasrichtlijn.  

• Zorg ervoor dat de bronnen van ondernemingsinformatie (KBO, Ultimate Beneficial Owner-
register (UBO-register), register van statuten voor vennootschappen) elektronisch toegankelijk 
zijn en dat gegevens eenvoudig kunnen worden overgedragen (“open data”). Relevante 
informatie uit die bronnen moet worden geïntegreerd in de KBO. Die informatie moet kunnen 
worden gebruikt om apps te ontwikkelen waarmee ondernemingen zich online kunnen 
identificeren en hun volmachthouders kunnen beheren. 

• Zorg ervoor dat deze projecten schaalbaar worden door deze oplossingen als overheid actief te 
integreren in de e-government en digitale interacties met burgers en ondernemingen (zie Itsme). 
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2. Federale, regionale, lokale overheden zouden tegen 2022 minstens één mobiele 
identificatieoplossing en minstens één elektronische betaaloplossing moeten 
aanbieden bij al hun online interacties met burgers en ondernemingen 

 
Voortbouwend op initiatieven zoals Itsme, kan de publiek-private samenwerking tussen de financiële 
sector en de overheid een cruciale rol spelen in de uitbouw van digitale dienstverlening aan burgers, 
ondernemingen en overheid. De online handtekening en identificatie zijn cruciaal voor veilige en 
efficiënte interacties tussen overheid, burgers en ondernemingen. Deze actie past ook in de 
voorstellen van het Investeringspact. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• De overheid moet een trekkende rol spelen in de promotie van digitale infrastructuur voor het 
online identificeren, valideren en ondertekenen van transacties, zowel door burgers als door 
ondernemingen.  

• Dit kan ze doen door samen te werken met de financiële sector voor de ontwikkeling van deze 
diensten. De overheid moet in het kader van e-government een voorbeeldrol opnemen en 
mobiele identificatieoplossingen, betaaloplossingen en digitale infrastructuur volop integreren in 
de eigen dienstverlening aan burgers en ondernemingen.  

 

3. Financiële geletterdheid kan niet zonder digitale geletterdheid 
 
Sommige bevolkingsgroepen kunnen minder gemakkelijk gebruik maken van nieuwe digitale 
financiële diensten. Toch is er ook voor financiële diensten voldoende aandacht nodig voor digitale 
inclusie zodat elke burger volop de mogelijkheden kan benutten van digitaal bankieren. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen:  

• Digitale geletterdheid moet een volwaardige plaats krijgen in alle overheidsinitiatieven die 
financiële geletterdheid promoten (Wikifin, eindtermen onderwijs, enz.). 
 

4. Faciliteer verstandig gebruik van gegevens uit het Rijksregister 
 
Febelfin erkent ten volle dat het Rijksregister gevoelige informatie bevat en dat de toegang tot en het 
gebruik van gegevens opgenomen in het Rijksregister strikt omkaderd moeten blijven. Toch zijn een 
aantal regels over het gebruik van rijksregistergegevens aan vernieuwing toe. 
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Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Versoepel de regels voor het gebruik van het rijksregisternummer om efficiënt hergebruik van 
het rijksregisternummer voor welbepaalde, specifieke, niet-commerciële doeleinden mogelijk te 
maken.  

• Bedrijven met een geldig rijksregisternummer zouden hun nummer zonder beperking moeten 
kunnen hergebruiken om personen te identificeren in alle contacten met overheidsinstanties. 
Vandaag is er nog altijd een afzonderlijke wettelijke machtiging nodig telkens wanneer het 
rijksregisternummer wordt gebruikt.  
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Actie 2:  
Ondersteun fintechontwikkeling en gezonde innovatie in financiële 
dienstverlening 
 
 
Context  
 
“Fintech-ontwikkelingen – bijvoorbeeld crowdfunding, gerobotiseerd beleggingsadvies, alternatieve 
betalingsdiensten of peer-to-peer leningen – [kunnen] positieve effecten sorteren omdat ze de 
klanttevredenheid verhogen, de transactiekosten drukken of het productaanbod verruimen.” 
(Jaarverslag Nationale Bank van België, 2017). 
 
De Belgische financiële instellingen zetten volop in op innovatie in hun dienstverlening en maken 
daarbij dankbaar gebruik van financiële technologie of fintech. Ze spelen daarmee in op veranderende 
klantenverwachtingen en nieuwe vormen van concurrentie. Maar innovatie en fintech zijn ook nodig 
om kostenefficiënt en gezond te blijven.  
 
Heel wat Belgische banken hebben fintech omarmd, onder meer voor gerobotiseerd advies of voor de 
ontwikkeling van blockchain voor handelsfinancieringstransacties. Verschillende Belgische financiële 
instellingen hebben succesvolle incubatoren opgezet om startende fintechondernemingen te 
steunen, te begeleiden en hun innovatieve ideeën te accelereren (Start-it (KBC), Co-Station (BNP 
Paribas Fortis), The Studio (Belfius), FinTech Village (ING), enz.).  
 
Met B-Hive heeft de financiële sector samen met de federale overheid en andere strategische 
partners ook zijn schouders gezet onder een initiatief dat van België een Europese aantrekkingspool 
en matchmakingplatform wil maken voor grote en kleine fintechbedrijven. Met FinTech Belgium heeft 
België ook een federatie die zich specifiek inzet voor de noden en belangen van startende en 
opschalende fintechbedrijven.  
 
Febelfin, B-Hive, FinTech Belgium willen intenser gaan samenwerken om vanuit de hoofdstad van de 
Europese Unie een Belgisch en Europees fintech-ecosysteem en netwerk van fintechhubs uit te 
bouwen. De nabijheid van de EU-instellingen en de centrale ligging te midden van financiële regulators 
en toezichthouders, bieden daartoe unieke kansen. 
 
Onder invloed van de open banking trend zullen we de komende jaren ook op de Belgische markt 
nieuwe spelers zien opduiken in financiële dienstverlening, zoals  
e-commercebedrijven, technologische platformen en globale technologiebedrijven. Financiële 
dienstverlening zal niet langer enkel een voorrecht zijn van financiële instellingen en technologie in de 
financiële dienstverlening zal niet langer enkel voorbehouden zijn voor technologiebedrijven.  
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Die nieuwe concurrentie is heel positief voor de consument, die onder andere profiteert van een 
ruimer aanbod aan financiële diensten, maar ze vergt wel aandacht voor risico’s als het gaat om de 
veiligheid van het financiële systeem, consumentenbescherming en privacy.  
 
 
Concrete acties die Febelfin voorstelt: 
 

5. Pas een beleid toe van “zelfde diensten, zelfde risico’s, zelfde regels en toezicht” ten 
aanzien van nieuwe spelers die financiële diensten verlenen 

 
De komende jaren zullen er meer en meer nieuwe spelers actief worden op de markt voor financiële 
diensten, van fintechstart-ups tot Big Tech. Vandaag zien we al dat grote, globale technologiespelers 
meer en meer financiële diensten aanbieden.  
 
Dergelijke diensten kunnen voordelen opleveren voor de consument, maar ze zijn niet zonder risico. 
Vaak worden deze diensten van buiten de Europese Unie aangeboden en zijn ze onderworpen aan 
andere regels voor consumentenbescherming en privacy. Bovendien dreigt er oneerlijke concurrentie 
en een nieuwe monopolievorming via platforms. 
 
Dit alles kan de consument ten goede komen, maar alle spelers (grote digitale spelers, financiële 
instellingen en fintechs) moeten gelijk worden behandeld op het vlak van regulatoire voorwaarden en 
toezicht. Elk incident bij een financiële dienstverlener heeft immers gevolgen voor het vertrouwen in 
de financiële sector als geheel.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Pas het beleidsprincipe “zelfde diensten, zelfde risico’s, zelfde regels en toezicht” consequent 
toe om consumentenbescherming, cyberveiligheid en gezonde concurrentie te vrijwaren. Dit is 
niet bedoeld als een “dam” tegen concurrentie, maar is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de 
burgers dezelfde bescherming genieten, ongeacht de financiële dienstverlener waarop zij een 
beroep doen.  

 

6. Ontwikkel regelgevende proeftuinen en fintechrulings met toezichthouders om 
innovaties in financiële diensten veilig te testen en innovatie te versnellen 

 
De digitalisering van financiële diensten gaat vaak gepaard met complexe vraagstukken over de 
toepassing van regels. Onduidelijke regels hinderen innovatie en dat is slecht voor de consument. Zorg 
er daarom voor dat toezichthouders zowel voor bestaande financiële dienstverleners als voor nieuwe 
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spelers een ondersteunende rol spelen bij de ontwikkeling van innovatieve oplossingen, bijvoorbeeld 
via regulatory sandboxes en fintech rulings. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Help financiële dienstverleners en fintechs bij het uittesten van nieuwe digitale oplossingen via 
regulatory sandboxes. 

 Regulatory sandboxes zijn regelgevende proeftuinen die worden georganiseerd in 
samenwerking met overheid en toezichthouders waarbinnen financiële bedrijven innovaties 
in een veilige omgeving kunnen uittesten en daarover feedback kunnen krijgen van 
toezichthouders. Het kan bijvoorbeeld gaan om toepassingen van artificiële intelligentie voor 
risicobeheer of betaalfraudedetectie, blockchaintoepassingen om effectentransacties beter 
af te handelen of gerobotiseerd advies om meer klanten te helpen en tegen een redelijke kost 
beleggingsadvies aan te bieden.  

 Een aantal landen (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland) hebben al dergelijke 
proeftuinen ontwikkeld om technologische innovatie in financiële diensten te begeleiden en 
te ondersteunen.  

 Een regulatory sandbox biedt niet alleen een inhoudelijke meerwaarde, maar draagt ook bij 
tot de internationale aantrekkingskracht van een land voor fintechbedrijven. Als 
toezichthouders actief duidelijkheid brengen, dan kunnen innovatieve ideeën sneller op de 
markt worden gebracht. Door al in de conceptuele fase betrokken te zijn, zullen de 
toezichthouders nieuwe ontwikkelingen en mogelijke risico’s sneller begrijpen. 

• Stem dit alles maximaal af op de instrumenten die opgenomen zijn in het Fintech Action Plan van 
de Europese Commissie, zoals de oplijsting door de Europese toezichthouders (ESA’s) van de best 
practices in de Europese Unie, gepubliceerd eind 2018.  

• Beperk dit niet enkel tot financiële toezichthouders, maar zorg ervoor dat ook de FOD Economie 
en de Gegevensbeschermingsautoriteit op die manier innovatie kunnen helpen ondersteunen. 

• De financiële ruling kan mits eenvoudige aanpassingen worden omgevormd tot een fintechruling. 
Zo zouden fintechbedrijven financiële rulings (artikel 63 van de Wet van 2 augustus 2002 op het 
financieel toezicht) gemakkelijker kunnen gebruiken en kunnen de financiële markten vragen of 
onduidelijkheden over de interpretatie van bestaande regelgeving in verband met innovatieve 
financiële diensten gemakkelijker oplossen.  
 

7. Werk de wettelijke obstakels weg voor de afhandeling van effectentransacties via 
blockchain 

 
De regering moet, naar Frans voorbeeld, de wettelijke bepalingen wijzigen die verhinderen dat 
overdrachten van effecten via blockchaintechnologie geldig zijn en tegenwerpelijk zijn aan derden 
(ook voor de afhandeling van effectentransacties die niet via de beurs verlopen en voor 
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crowdfundingproducten). In het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn 
daarvoor de nodige machtigingen aan de Koning voorzien.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Verwijder de juridische obstakels voor de afhandeling van effectentransacties via blockchain in 
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de regelgeving inzake clearing en settlement 
en andere wetten. Inspiratie kan worden gevonden bij vergelijkbare initiatieven in Frankrijk en 
Luxemburg. 
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Actie 3:  
Voer samen met de financiële instellingen de cyberveiligheid op 
 

 
Context  
 

In een sterk gedigitaliseerde financiële sector is cyberveiligheid meer dan ooit van belang voor het 
vertrouwen van de consument in het financiële systeem. Febelfin en de financiële instellingen voeren 
met tal van campagnes en sensibiliseringsacties een voortdurende strijd voor meer cyberveiligheid. 
Phishing en vishing blijven wijdverspreide fraudefenomenen, waarvoor tal van burgers kwetsbaar zijn. 
 
Financiële instellingen investeren erg aanzienlijke bedragen in cyberveiligheid. De algemene 
verordening gegevensbescherming (GDPR), de richtlijn betalingsdiensten 2 (PSD2), de richtlijn 
houdende maatregelen voor een hoog gemeenschappelijk niveau van beveiliging van netwerk- en 
informatiesystemen (NIS-richtlijn) stellen terecht erg hoge eisen aan financiële instellingen op het vlak 
van cyberveiligheid. Belangrijk in het kader van GDPR is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit geen 
maatregelen zou mogen nemen die verder gaan dan EU-initiatieven zonder tussenkomst van de 
Koning. De regering kan hier het initiatief nemen om dit in te schrijven in de Wet op de 
Gegevensbeschermingsautoriteit. Cyberveiligheid is namelijk niet gebaat met lokale initiatieven 
inzake privacy die het cyberbeveiligingsbeleid doorkruisen dat financiële instellingen vaak op 
internationale schaal organiseren. Belgische goldplating op het gebied van privacy dwingt 
cyberbeveiligingsbedrijven er ook toe om hun producten aan te passen aan lokale markten. 
 
Met de oprichting van een Financial Sector Cybersecurity Council heeft de regering de noodzaak 
erkend van een nauwe samenwerking tussen beleid, gerecht, toezichthouders en financiële 
instellingen in de strijd voor meer cyberveiligheid. Als één van de eerste initiatieven gaan Belgisch 
financiële instellingen werk maken van erg doortastende “penetratietesten” om de robuustheid te 
testen van hun cyberbeveiliging (TIBER-BE).  
 
Een succesvolle digitale strategie voor de financiële sector kan echter niet zonder dat de overheid ook 
bijdraagt aan de versterking van het cyberveiligheidsbeleid. 
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Concrete acties die Febelfin voorstelt: 

 

8. Ontwikkel een incidentenwaarschuwingsregister naar Nederlands model om 
gegevensuitwisseling over betaal- en cyberfraude te vergemakkelijken 

 
Burgers en ondernemingen moeten erop kunnen rekenen dat digitale financiële diensten veilig zijn. 
Er is dan ook nood aan meer flexibiliteit op het vlak van informatie-uitwisseling over 
cyber(fraude)risico’s tussen financiële instellingen.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• De financiële sector pleit voor een incidentenwaarschuwingsregister naar Nederlands model met 
een wettelijk kader voor de uitwisseling van bepaalde fraudegegevens tussen financiële 
instellingen.  

• De sector vraagt steun voor een wetsontwerp dat het daarvoor heeft uitgewerkt in samenwerking 
met KU Leuven en in het bijzonder om dit wetsontwerp passend te omkaderen op het vlak van 
privacy. 
 

9. Versterk de strijd tegen cybercriminaliteit met een rechtszeker kader voor ethisch 
hacken, uitlokkingsoperaties en controle van elektronische communicatie 

 
De overheid kan nog heel wat juridische hindernissen in de strijd tegen cybercriminaliteit 
wegwerken. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Ethische hackers: Febelfin pleit voor een aanpassing van artikel 550bis van het Strafwetboek of 
voor een duidelijke omzendbrief van het college van procureurs-generaal met als doel het gebruik 
van ethische hackers te stimuleren in de strijd voor meer cyberveiligheid. Ethisch hacken is een 
essentieel instrument in de strijd tegen cybercriminaliteit. De Belgische wet verbiedt echter elke 
inbreuk – ethisch of niet - op een informaticasysteem. Daardoor blijft het onduidelijk onder welke 
voorwaarden ethisch hacken geen strafrechtelijke inbreuk vormt. 

• Honeypotting: Een “honeypot” is een opzettelijk zwak beveiligd systeem dat wordt opgezet om 
computercriminelen te kunnen detecteren. Febelfin pleit voor een aanpassing van artikel 32 
Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en artikel 411 van het Strafwetboek opdat 
financiële instellingen meer gebruik kunnen maken van “honeypottechnieken”. Justitie kan 
momenteel het bewijsmateriaal dat wordt ingezameld via “honeypotting” niet zomaar 
aanwenden als bewijsmateriaal, terwijl dat in Nederland wel het geval is. 
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• Controle op inhoud van elektronische communicatie: Febelfin pleit voor een aanpassing van 
artikel 314bis van het Strafwetboek, artikel 124 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de 
elektronische communicatie en artikel 16 van cao nr. 81 van 26 april 2002. Kennisname van 
elektronische communicatie tijdens de overzending ervan is momenteel bij wet verboden. 
Controle op de inhoud van dergelijke communicatie is nochtans zeer relevant voor cyberveiligheid 
omdat cyberaanvallen dan kunnen worden gedetecteerd voordat ze hun bestemming bereiken 
(een mailbox, een computersysteem, enz.). 

 

10. Versterk de Financial Sector Cybersecurity Council 
 
Het is belangrijk dat België aan de buitenwereld duidelijk maakt dat de overheid de financiële 
infrastructuur in België als cruciaal en strategisch beschouwt en afdoende beschermt, des te meer 
omdat België een aantal wereldwijde financiële infrastructuren herbergt (Swift, Euroclear, BNY 
Mellon, enz.).  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Febelfin pleit voor het behoud van de Financial Sector Cybersecurity Council die werd opgericht 
door de regering in 2017. Deze raad is samengesteld uit cyberveiligheidsexperten uit alle 
financiële instellingen en vertegenwoordigers van de NBB en de FSMA. Het is een goed forum om 
de ontwikkelingen op het vlak van cyberveiligheid op hoog niveau op te volgen, het 
cyberveiligheidsbeleid van de regering ten aanzien van de financiële sector vorm te geven en om 
beleidsmaatregelen voor te stellen en te evalueren.  
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AMIBITIE 2: 
IN 2024 MOET DE BELG IN EEN DUURZAMERE EN GEZONDERE ECONOMIE 
LEVEN 

e Belg in een meer duurzame en gezonde 
economie leven 

 

 

  

AMIBITIE 1: 
IN 2024 KAN DE BELG MEER DAN 
OOIT REKENEN OP INNOVATIEVE EN 
VEILIGE FINANCIËLE DIENSTEN 

AMBITIE 2: 

IN 2024 MOET DE BELG IN EEN MEER 
DUURZAME EN GEZONDE ECONOMIE 
LEVEN 
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Actie 4:  
Stimuleer duurzame financiële diensten om de omslag naar een duurzame 
economie te versnellen  
 
 
Context 
 
De EU heeft in navolging van het klimaatakkoord van Parijs (COP21) vastgelegd dat ze tegen 2030 de 
uitstoot van broeikasgassen met minstens veertig procent wil verminderen tegenover 1990. Tegen 
2020 is dat twintig procent, tegen 2040 zestig procent en tegen 2050 minstens tachtig procent. Deze 
klimaatdoelstellingen kunnen we enkel halen mits een grondige omslag in het energiebeleid. De 
financiële sector draagt daar op verschillende manieren toe bij.  
 
Groene kredieten kunnen particulieren aanmoedigen om energiezuiniger te wonen. Burgers en 
ondernemingen hebben meer dan ooit aandacht voor de duurzaamheid van financiële diensten en 
producten. De federale overheid heeft met succes de eerste groene staatsobligaties uitgegeven. Bij 
obligatie-uitgiftes is al vastgesteld dat het groene karakter van een obligatie gunstigere 
financieringsvoorwaarden oplevert voor de emittent. 
 
Tegelijk is de klimaatverandering ook een prudentieel aandachtspunt. De klimaatverandering en de 
overgang naar een koolstofarme economie kunnen gevolgen hebben voor banken. Kredieten aan of 
beleggingen in sectoren of ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks onderhevig zijn aan 
klimaatrisico’s of aan de overgang naar een koolstofarme economie, kunnen mogelijk verhoogde 
risico’s vormen voor banken. Toezichthouders onderzoeken dan ook in toenemende mate de 
mogelijke impact van klimaatverandering voor de financiële stabiliteit. 
 
De 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties plaatst de klimaatuitdagingen 
binnen het ruimer kader van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen of SDGs (sustainable development 
goals). Via zijn financieringsbeleid en expertise kan ook de financiële sector een rol spelen om 
ondernemingen te stimuleren met impactvolle producten of diensten en met duurzame 
bedrijfsprocessen. 
 
Duurzame beleggingsproducten gaan specifiek op zoek naar dit soort ondernemingen. Zowel de vraag 
als het aanbod in dit productsegment is de laatste jaren zeer sterk toegenomen. Zo bedroeg het 
vermogen in duurzame beleggingsproducten eind 2016 al ca. 16 miljard euro in België (t.o.v. 10 miljard 
euro eind 2014).  
 



19 
 

 

Belgische Federatie van de financiële sector vzw 
Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel | http://www.febelfin.be | T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11 

 
 

Nieuwe vormen van zaken doen en dienstverlening gaan gepaard met vragen naar aangepaste 
financieringsoplossingen. Banken ondersteunen de opkomst van de circulaire economie door nieuwe 
vormen van zekerheden en financiering uit te werken.  
 
Concrete acties die Febelfin voorstelt:  
 

11. Ondersteun energiebesparende renovaties voor een duurzamer woningpark 
 
Om de Europese doelstellingen rond energiezuinigheid van particuliere woningen te bereiken tegen 
2030 en 2050 zouden particulieren zo snel mogelijk massaal aangemoedigd moeten worden om te 
beginnen met energiebesparende renovaties van het bestaande (en verouderde) Belgische 
woningpark.  
 
Dit is ook een sociale noodzaak: minder duurzaam vastgoed dreigt minder waardevol te worden en zo 
verarming in de hand te werken. Febelfin is zich bewust van het feit dat energierenovaties vaak intense 
investeringen vragen, die niet voor elke consument mogelijk zijn. De financiële sector kan hier 
uiteraard bij helpen, op voorwaarde dat bepaalde zaken beter worden gefaciliteerd. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Febelfin is voorstander van een gratis energieaudit voor iedere consument (voor en na de 
uitvoering van de energiebesparende werken), de verdere uitbouw van het Vlaamse EPC+-
certificaat dat men toekent vanaf 2019 en een eenvormige uitrol ervan in de rest van het land. 
Ook stimuli voor asbestverwijdering moeten daarin worden geïntegreerd. 

• De overheid moet in dit kader onderzoeken of energiezuinigheid fiscaal kan worden 
aangemoedigd via een bonus-malussysteem voor de onroerende voorheffing.  

 

12. Stimuleer groene leningen door aangepaste kapitaalvereisten voor kredieten die 
doeltreffend bijdragen tot duurzamer vastgoed 

 
Groene hypothecaire kredieten zou men kunnen stimuleren door een gedifferentieerde risicoweging 
voor kredieten die op hun beurt bijdragen tot duurzamere woningen en bedrijfsvastgoed. 

• De voorwaarde moet zijn dat het krediet effectief aanleiding zorgt voor een lager kredietrisico 
omdat de duurzaamheidsinvesteringen de waarde van het vastgoed verhogen. 

• De overheid zou bijkomende studies moeten uitvoeren over de impact van energiebesparende 
renovaties op de waarde van de woning en bedrijfsvastgoed over het hele land. 
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13. Ondersteun een label voor duurzame financiële producten  
 
Duurzaamheid blijkt bij twee derde van de beleggers een factor te zijn in hun beleggingskeuze. De 
overheid kan meehelpen om de kwaliteitsnorm en het label voor duurzame financiële producten op 
de Belgische markt te promoten. Met de nog lopende ontwikkeling van de kwaliteitsnorm en het label 
wil de Belgische financiële sector een nog groter en beter aanbod aan duurzame financiële producten 
stimuleren en dit laten doorsijpelen in het volledige aanbod. Het label wil meer houvast bieden aan 
de consument en de niet-professionele institutionele beleggers die willen investeren in duurzame 
financiële producten. Consumenten moeten duidelijk weten wat het betekent wanneer een financieel 
product het label van “duurzaam” krijgt.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• De overheid kan de ontwikkeling van het label ondersteunen door het label zelf te gebruiken als 
leidraad voor haar beleggingen en dat ook uit te dragen en/of door het label op andere manieren 
zichtbaarheid te geven (bijvoorbeeld via Wikifin). 

 

14. Help leasing te ontwikkelen als financieringsoplossing voor de circulaire economie 
 
De wetgeving kan de circulaire economie een duw in de rug geven door leasing te ontwikkelen als 
financieringsoplossing, bijvoorbeeld door overheidsgarantieregelingen open te stellen voor vendor 
leasing en sale and lease back. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregel: 

• De overheid moet een studie uitvoeren naar de wettelijke hindernissen bij de ontwikkeling van 
leasing als financieringsoplossing voor de circulaire economie. Deze studie moet het juridische en 
fiscale kader voor leasing in België vergelijken met het kader in het buitenland, oplossingen zoeken 
voor de beperking van de verzekerbaarheid van tweedehandsgoederen en relevante wijzigingen 
voorstellen in de regelgeving. 
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Actie 5:  
Samen met ondernemingen, overheden en burgers gezonde economische 
groei creëren 
 
 
 
Context 
 
De Belgische financiële sector heeft zich in de nasleep van de financiële crisis grondig hervormd en 
geherstructureerd. Toch is dat op geen enkel moment ten koste gegaan van de kredietverlening. 
Zowel de kredietverlening aan ondernemingen als aan particulieren staan op een zeer hoog niveau.  
 

 
 
De kredietvoorwaarden zijn bijzonder gunstig voor kredietnemers. Onder invloed van het extreem 
accomoderende monetaire beleid van de ECB is de intrestkostprijs van kredieten naar historische 
laagtes gezakt. Zo daalde de gemiddelde rente van nieuwe kredieten aan ondernemingen in 
september 2018 tot 1,6% (Bron: NBB).  
 

In België is de voorbije jaren de bancaire 
kredietverlening sterker toegenomen dan in 

de eurozone als geheel. 
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Omdat de hele intreststructuur zeer laag en vlak is, hebben ondernemingen in hun kredietfinanciering 
sterk de voorkeur gegeven aan kredieten op lange termijn (om de lage intrest voor een lange periode 
vast te klikken). Gezinnen hebben massaal hun bestaande hypotheekleningen laten herfinancieren 
(i.e. lopende leningen laten omzetten in nieuwe leningen tegen een lagere rente voor de hele 
resterende looptijd). 
 
De Nationale Bank van België pleit wel voor voorzichtigheid voor de residentiële vastgoedmarkt en 
heeft diverse macroprudentiële maatregelen genomen om oververhitting te voorkomen. Het effect 
van deze maatregelen zal moeten worden geëvalueerd. 
 
Tijdens de afgelopen legislatuur zijn er ook diverse maatregelen genomen om risicokapitaal voor 
ondernemingen te stimuleren. De regering breidde de tax shelter voor startersfondsen uit naar 
groeiondernemingen en dividenden uit aandelen werden vrijgesteld van roerende voorheffing tot 640 
euro. De prospectusregelgeving is versoepeld en crowdfundingplatformen kregen een statuut. 
Verder richtte de federale overheid met het Belgian Growth Fund een fonds op om investeringen in 
groeikapitaal en scale-ups te stimuleren. 
 
Op het vlak van infrastructuurinvesteringen door de overheden heeft België een achterstand in te 
halen. Met het Investeringspact heeft de regering ook een visie en een “roadmap” ontwikkeld voor 
een investeringsbeleid op lange termijn. Het is nu zaak om met alle betrokken partijen na te gaan hoe 
dit pact in gang kan worden gezet en concreet kan worden gemaakt. 
 
Mede gelet op de verwachting dat de ECB haar onconventioneel beleid zal laten uitdoven en 
uiteindelijk de rente (heel geleidelijk en voorzichtig) opnieuw zal verhogen, moet België maximaal 
gebruik blijven maken van technieken om via kredietverlening de economie op een verantwoorde 
manier te blijven ondersteunen. Complementair hieraan is de vlotte toegang tot risicokapitaal een 
aandachtspunt.  
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Concrete acties die Febelfin voorstelt: 
 

15. Maak van de uitvoering van het Investeringspact een prioriteit voor de komende 
legislatuur 

 
Febelfin pleit ervoor dat de regering volop werk maakt van het 
Nationaal pact voor strategische investeringen 
(“Investeringspact”) en daarvan een speerpunt maakt voor het 
beleid van de komende legislatuur. Febelfin wil volop meewerken 
aan de omzetting daarvan in concrete acties.  
 
Het Investeringspact zet een duidelijke visie neer over de 
heractivering van het investeringsbeleid en heeft het potentieel om 
echt bij te dragen tot de economische groei en de werkgelegenheid 
in ons land. Mobiliteit, energie, digitalisering en cybersecurity 

krijgen de centrale plaats die ze verdienen.  
 
Febelfin is tevreden met de erkenning van het Belgische fintechlandschap in het verhaal van het 
Investeringspact. Alle sectoren zullen zich gezamenlijk moeten inspannen om het pact te vertalen naar 
concrete acties. Febelfin wil daarom volop meewerken aan de concrete uitvoering van het 
Investeringspact. 

 

16. Zorg voor competitieve regels voor covered bonds, secured notes en veilige 
effectiseringen 

 
Covered bonds en veilige effectisering spelen een belangrijke rol in de financiering van de 
kredietverlening. België doet er goed aan te zorgen voor een goede omkadering van deze 
instrumenten. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• België moet het bestaande kader voor de uitbouw van covered bonds maximaal competitief 
houden en rekening houden met de ontwikkelingen op Europees niveau. Zo zou de beperking van 
de uitgifte van covered bonds tot acht procent van de activa beter worden opgeheven om de 
kredietverlening op peil te houden. Deze beperking is achterhaald door de invoering van de 
Bankwet en Europese regels voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen (BRRD-
richtlijn). 

• Het is aangewezen dat België de invoering van European Secured Notes op Europees niveau actief 
steunt en proactief omzet teneinde KMO-kredieten en projectfinanciering goedkoper te maken. 
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Het is een instrument dat het midden houdt tussen een covered bond en een effectisering. Aldus 
kan het financiële instellingen helpen om hun financieringskost te beperken en de 
kredietverlening te stimuleren. 

• Veilige en transparante effectiseringen spelen een belangrijke rol in de financiering van de 
economie. Op het vlak van effectisering beschikt België over een evenwichtige juridische 
omkadering, in het bijzonder over de wet op de mobilisering van schuldvorderingen. Het is 
afwachten of de nieuwe Europese regels voor veilige, transparante en gestandardiseerde 
effectisering de verhoopte stimulus teweeg brengen voor de financiering van de economie. Een 
snelle evaluatie en bijsturing dringen zich op. 
 

17. Zorg ervoor dat Belgische ondernemingen makkelijker toegang krijgen tot de 
kapitaalmarkten en werk de verschillen met onze buurlanden weg 

 
Niet alle projecten zijn geschikt voor bankfinanciering, ondernemingen hebben ook nood aan een 
vlotte toegang tot de kapitaalmarkten. Dit draagt bij tot gezonde risicospreiding in het financieel 
systeem. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Een evaluatie van de nieuwe Prospectuswet is wenselijk om na te gaan of de keuzes die de 
Belgische wetgever heeft gemaakt bij de omzetting van de Europese Prospectusverordening ertoe 
geleid hebben dat ondernemingen en KMO’s even gemakkelijk toegang hebben tot risicokapitaal 
als de ondernemingen en KMO’s in onze buurlanden (onder meer via crowdfunding).  

• De Minister van Financiën moet een multidisciplinaire werkgroep oprichten om grondig te 
onderzoeken hoe België de obstakels voor lokale IPO’s kan wegwerken, in het bijzonder voor 
techondernemers. Inspiratie kan worden gevonden in het initiatief dat de Franse Minister van 
Economie in oktober 2018. 

• De administratieve last voor ondernemingen die een beroep doen op de kapitaalmarkten kan 
worden beperkt door de regionale taalwetgeving aan te passen zodat ondernemingen het 
prospectus bij kapitaalmarkttransacties niet langer integraal moeten vertalen naar het Frans of 
het Nederlands.  

 

18. Beperk geschillen bij herfinanciering van kredieten aan ondernemingen  
 
De wetgever heeft met de wet op de KMO-financieringen duidelijke regels opgesteld voor 
herfinancieringen voor kredieten gesloten vanaf eind 2014. Ook na deze wet zijn er nog te veel 
geschillen tussen financiële instellingen en ondernemers over herfinancieringen van kredieten die 
voor de wet op de KMO-financiering werden gesloten. Een opheffing van artikel 1907bis Burgerlijk 
Wetboek, bij de hervorming van het Burgerlijk Wetboek, is een optie om hieraan een einde te 
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brengen. Dit regime is immers achterhaald door de bijzondere beschermingsregimes die de wetgever 
heeft uitgewerkt voor hypothecair, consumenten- en KMO-kredieten.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• De opheffing van artikel 1907bis Burgerlijk Wetboek kan een einde maken aan de geschillen 
tussen ondernemingen en banken over de wederbeleggingsvergoeding bij vervroegde 
terugbetaling van kredieten.  
 

19. Werk administratieve overlast bij consumentenkredieten weg  
 
Er blijft veel ruimte om administratieve overlast en geschillen in verband met kredietverlening te 
beperken. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Verantwoorde kredietverlening vormt niet alleen voor de consumenten een middel om hun 
projecten te realiseren, maar het is ook een sterke hefboom van economische groei. De Belgische 
wetgeving inzake consumentenkrediet behoort tot de strengste van Europa. Een wetgevende 
standstill op vlak van consumentenkrediet en het vermijden van goldplating ten opzichte van 
andere Europese landen (al dan niet via soft law), zijn nodig om te vermijden dat Belgische 
consumenten onvoldoende toegang hebben tot online kredietverlening, of dat zij aankloppen bij 
buitenlandse kredietgevers die minder bescherming bieden.  

• Er is ook nood aan een administratieve beroepsinstantie waar ondernemingen de kans krijgen 
om de feitelijke en juridische vaststellingen die aanleiding geven tot boetes en voorstellen tot 
transactie (“minnelijke regeling”) van de Economische Inspectie op een snelle en eenvoudige 
wijze te betwisten zonder rechtbank. 
 

20. Neem betaalachterstand bij telecommaatschappijen op in de Centrale voor Kredieten 
aan Particulieren 

 
Er is een duidelijk verband tussen achterstallige betalingen bij telecomdiensten en schuldoverlast. 
De Centrale voor Kredieten aan Particulieren is een essentieel instrument om gezonde 
kredietverstrekking te ondersteunen en overmatige schuldenlast te vermijden. Toch bevat de Centrale 
voor het Kredieten aan Particulieren geen gegevens over achterstallige betalingen bij 
telecommaatschappijen. 
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Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Het is wenselijk om de gegevens over betaalachterstand bij mobiele telecommaatschappijen op 
te nemen in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP). Dit noopt tot een aanpassing 
van de artikelen VII.148 en VII.149 van het Wetboek van Economisch Recht.  
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Actie 6: 
Verhoog de arbeidsmobiliteit voor betere  
werkgelegenheid in de financiële sector  
 
 
 
Context 
 
De werkgelegenheid in de financiële sector neemt al geruime tijd af. Toch blijft de financiële sector 
één van de grootste werkgevers in België. Eind 2017 waren er nog steeds 61.100 mensen 
tewerkgesteld als werknemer bij een financiële instelling, naast nog eens 3.300 zelfstandige 
bankagenten met elk hun eigen personeel.  
 
De werkgelegenheid in de sector zal naar verwachting verder dalen, vooral onder invloed van de 
digitaliseringstrend. Volgens sommige bronnen kan 38 procent van het huidige werk in de financiële 
sector over vijf à tien jaar geautomatiseerd worden en kan 48 procent over dertig jaar 
geautomatiseerd worden. Hierdoor verdwijnen niet alleen een aantal jobs, maar komen er ook 
nieuwe, vroeger onbestaande jobs bij. Tegen 2030 zullen er naar schatting 10.000 nieuwe FTE’s zijn, 
vooral in enablers of technology, utilizers of technology, creators & suppliers of technology. 
 
We verwachten een sterke arbeidsvraag naar deze nieuwe profielen, vooral op vlak van IT en digitale 
expertise. Bovendien moeten de digitale competenties voor alle profielen omhoog. De STEM-
richtingen in het onderwijs kunnen daarom nog sterker worden gepromoot.  
 
Wendbaar werk is essentieel om de werkgelegenheid te vrijwaren in tijden van digitalisering en 
toenemende vergrijzing. Lang actief blijven op de arbeidsmarkt is daar een onderdeel van en de 
financiële sector kan daar op meerdere manieren aan meewerken. Uiteraard door ook in de toekomst 
voldoende werkgelegenheid te bieden. De financiële sector werkt aan oplossingen voor de vele 
mensen die omwille van de snelle evolutie van de vereiste competenties in een snel veranderende 
economische omgeving slechts tijdelijk in de sector actief kunnen blijven. De sector wil een dynamisch 
opleidings- en loopbaanbeleid ontwikkelen met uiteraard kansen in de sector, maar ook met zoveel 
mogelijk kansen om elders op de arbeidsmarkt aan de slag te gaan. Diverse proefprojecten zijn 
daarover lopend, maar die stuiten op praktische en regelgevende bezwaren. 
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Concrete acties die Febelfin voorstelt: 
 

21. Hervorm de regels inzake terbeschikkingstelling van werknemers om 
arbeidsmobiliteit te stimuleren en werkgelegenheid te behouden  

 
Bedrijven zouden gemakkelijker werknemers ter beschikking moeten kunnen stellen om andere 
bedrijven te helpen om jobs in te vullen. Op deze manier zouden werknemers bij herstructureringen 
eenvoudiger kunnen worden geheroriënteerd naar andere jobs, zonder dat dit ten koste gaat van het 
sociaal statuut. Dat zou helpen om werknemers langer actief te houden, samenwerking te bevorderen 
tussen sectoren en het eenvoudiger te maken voor sommige sectoren (bijvoorbeeld social profit) om 
bepaalde werknemersprofielen aan te trekken.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• De regering zou dergelijke arbeidsmobiliteit kunnen ondersteunen door de Wet van 24 juli 1987 
betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers 
ten behoeve van gebruikers (“Wet Détachering”) bij te werken. 
 Zo zou de Wet Détachering ook bruikbaar moeten zijn bij samenwerkingsverbanden tussen 

ondernemingen die geen deel uitmaken van dezelfde financiële en economische entiteit.  
 Detachering zou mogelijk moeten zijn voor een ruimer aantal opdrachten (tijdelijk of 

onbepaalde duur – niet enkel kortstondig) in het kader van onderlinge uitwisseling van 
personeel. 

 Ook is de tussenkomst van de Nationale Arbeidsraad niet in alle omstandigheden 
gerechtvaardigd.  

 Zo ook zou voorafgaand overleg binnen de ondernemingsraden van de betrokken bedrijven 
kunnen worden georganiseerd in het kader van de toepassing van cao nr.104 betreffende de 
werkgelegenheidsplannen voor 45-plussers in de plaats van de voorafgaandelijke verwittiging 
van de sociale inspectie en ter vervanging van het voorafgaand akkoord met de 
vakbondsafvaardiging of van het paritair comité.  

 Verder is ook een aangepast btw-regime wenselijk voor terbeschikkingstelling van 
werknemers.  

 

22. Houd de loonkosten competitief 
 
Het behoud van werkgelegenheid in de financiële sector vergt redelijke loonkosten. Loonkosten 
spelen een belangrijke rol voor een gezonde verhouding tussen kosten en inkomsten bij banken en 
voor de aantrekkingskracht van ons land. 
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Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• De werkgeversbijdragen voor de RSZ werden door de regering al lineair afgebouwd, maar moeten 
nog verder naar beneden worden afgebouwd tot maximum twintig procent. 

• De mechanismen die de evolutie van de loonmassa koppelen aan anciënniteit moeten worden 
hervormd en worden vervangen door een loonsverhoging op basis van verdienste en prestaties. 

• De effecten van de automatische loonindexering moeten worden beperkt. 
• Wanneer op federaal niveau, in het kader van een interprofessioneel akkoord of van 

overheidsmaatregelen als er geen interprofessioneel akkoord is, een marge voor de verhoging van 
de bezoldiging wordt vastgesteld, moet uitdrukkelijk een vrijstelling van de toewijzing van deze 
marge worden ingevoerd voor sectoren die moeten herstructureren.  
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Actie 7: 
Een partnerschap voor een meer efficiënte strijd tegen  
informele economie, witwassen en financiële criminaliteit 
 
 
 
Context 
 
Efficiënte instrumenten in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering zijn meer dan ooit van 
belang. De sector neemt zijn rol ter harte en wil een partner zijn voor de overheid in de strijd tegen 
financiële criminaliteit. Maar om die rol ten volle te kunnen spelen is nood aan meer samenwerking, 
duidelijkere regels en meer technologische oplossingen. 
 
 
Concrete acties die Febelfin voorstelt: 
 

23. Iedereen moet het recht krijgen om steeds elektronisch te kunnen betalen (“less 
cash”)  

 
België moet ambitieuzer worden in het gebruik van digitale betaaloplossingen. Door elektronische 
betaalmiddelen te stimuleren, kan cash sneller worden afgebouwd. Elektronische betaalmiddelen 
helpen de overheid om de informele economie terug te dringen, zijn veiliger voor handelaars, 
goedkoper voor de overheid (munten slaan en biljetten drukken) en duurzamer (verlaagde CO2-
uitstoot).  
 
Vandaag zien we dat de afbouw van cash in andere Europese landen reeds in een verder stadium 
staat. Nochtans zijn er de afgelopen jaren heel wat elektronische betaaloplossingen bijgekomen die 
een volwaardig alternatief vormen voor cash als betaalmiddel. Febelfin pleit voor “less cash, not 
cashless”. De sector is er zich immers van bewust dat sommige mensen minder digitaal onderlegd zijn.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Elke burger moet het recht krijgen om steeds elektronisch te kunnen betalen. Febelfin pleit ervoor 
om een wettelijke verplichting voor ondernemingen in te schrijven in het Wetboek van 
Economisch Recht om minstens één elektronische betalingswijze aan te bieden naast cash. 

• Federale, regionale, lokale overheden zouden tegen 2022 minstens één mobiele 
identificatieoplossing en minstens één elektronische betaaloplossing moeten aanbieden bij al 
hun online interacties met burgers en ondernemingen. 
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24. Versterk de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering met een partnerschap 
tussen de overheid en de financiële sector en met meer technologie  

 
Financiële instellingen krijgen te weinig informatie over de opvolging van de meldingen die zij 
verrichten aan de antiwitwascel. Dit helpt financiële instellingen niet om hun antiwitwasbeleid af te 
stemmen op de laatste evoluties die de antiwitwascel, justitie en andere instanties zien op het vlak 
van witwassen. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Er is nood aan meer frequente en meer intensieve informatie-uitwisseling tussen overheden en 
de financiële sector over witwasrisico’s, via een gestructureerd overleg. 

• De huidige regelgeving zet ook hoog in op een zogenaamde “risicogebaseerde benadering” van 
antiwitwasmaatregelen, maar het is erg onduidelijk hoe zich dat in de praktijk vertaalt. Financiële 
instellingen hebben nood aan meer voorbeelden, meer zicht op goede praktijken en meer 
uitwisselingen met toezichthouders om een risicogebaseerde benadering ook in de praktijk om te 
zetten. 

• De strijd tegen witwassen zou gebaat zijn bij meer uitwisseling van gegevens over witwasrisico’s 
tussen financiële instellingen. België moet pleiten voor meer flexibiliteit op dat vlak en voor meer 
interbancaire initiatieven om dat te faciliteren, zoals het opzetten van een gemutualiseerde dienst 
om AML-klantenidentificatie te faciliteren. 

• Febelfin pleit er ook voor dat er een studie wordt uitgevoerd om na te gaan hoe technologie, zoals 
artificiële intelligentie, big data, enz. kan worden ingezet opdat de overheid en financiële 
instellingen de preventie van witwassen beter, efficiënter en doeltreffender kunnen organiseren, 
om na te gaan wat de best practices zijn in andere landen en om na te gaan welke middelen en 
aanpassingen in regelgeving daarvoor nodig zijn.  

 

25. Zorg dat financiële instellingen niet gestraft worden voor een melding aan de 
antiwitwascel 

 
Heel wat recente regelgeving gaat gepaard met een aanzienlijke versterking van het sanctiearsenaal. 
De vloed aan regelgeving in de nasleep van de financiële crisis is strafrechtelijk gesanctioneerd. 
Administratieve boetes lopen op tot tien procent van de wereldwijde omzet. De 
klokkenluidersbescherming is sterk uitgebreid. Regels moeten uiteraard gepaard gaan met 
afschrikkende sancties. Maar het is oppassen voor misbruiken: strafrechtelijke onderzoeken 
veroorzaken reputatieschade, of het tot een veroordeling komt of niet. Te hoge persoonlijke 
aansprakelijkheid bemoeilijkt de zoektocht naar goede bankbestuurders. En in extreme gevallen 
zorgen onevenredige risico’s ervoor dat financiële instellingen zich volledig terugtrekken uit bepaalde 
diensten (derisking). 
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Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Om de strijd tegen witwassen en financiële criminaliteit te versterken is een wijziging aan de 
antiwitwaswet wenselijk om een evenwichtiger aansprakelijkheidsregime te voorzien voor 
zogenaamde “lichtzinnige” meldingen aan de antiwitwascel.  

• Schadevergoedingen zijn enkel gerechtvaardigd als bewezen is dat geen enkele andere 
onderworpen entiteit, in dezelfde omstandigheden, de informatie zou hebben verstrekt aan de 
Cel voor financiële informatieverwerking (CFI). Febelfin vraagt daarom dat artikel 57 van de 
antiwitwaswet wordt gewijzigd om de rechtszekerheid te verhogen voor onderworpen entiteiten 
die voor bepaalde fondsen of verrichtingen te goeder trouw een melding hebben gedaan aan de 
CFI.  

  



33 
 

 

Belgische Federatie van de financiële sector vzw 
Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel | http://www.febelfin.be | T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11 

 
 

 

 

 

 

AMIBITIE 3: 
IN 2024 MOET DE BELG KUNNEN VERTROUWEN OP EEN FINANCIËLE SECTOR 
DIE ZICH MEER DAN OOIT KAN TOELEGGEN OP ZIJN MAATSCHAPPELIJKE RO 
 

 

 

 

  

AMBITIE 3: 

IN 2024 MOET DE BELG KUNNEN 
VERTROUWEN OP EEN FINANCIËLE SECTOR 
DIE ZICH MEER DAN OOIT KAN TOELEGGEN 
OP ZIJN MAATSCHAPPELIJKE ROL 



34 
 

 

Belgische Federatie van de financiële sector vzw 
Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel | http://www.febelfin.be | T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11 

 
 

Actie 8:  
Schep een stabieler en meer toekomstgericht ondernemingsklimaat 
 
 
Context 
 
In het kader van de brexit is het essentieel dat België doeltreffende inspanningen levert om de 
aantrekkingskracht van Brussel als financieel centrum te verbeteren. Hoewel België erin geslaagd is 
om een aantal ondernemingen aan te trekken uit de verzekerings- en fintechsector, is er weinig 
belangstelling voor België vanuit de banksector. 
 
De bankenheffingen, het onzekere fiscale klimaat en de positionering van België in het FTT-debat zijn 
elementen die het aantrekken en uitbouwen van nieuwe financiële instellingen en de bijhorende 
werkgelegenheid tegenwerken. Financiële instellingen hebben in het kader van nieuwe fiscale 
maatregelen herhaaldelijk complexe en dure IT-aanpassingen doorgevoerd, die daarna weer werden 
afgevoerd. De speculatietaks, waarvan de netto-opbrengst negatief was als gevolg van de daling die 
de taks teweegbracht op de inkomsten uit de beurstaks, was daar het voorbeeld bij uitstek van.  
 
De regelgevende hervormingen na de financiële crisis hebben de financiële sector sterk beïnvloed. 
Hoewel Febelfin die hervormingen volop steunt, hebben ze soms onbedoelde gevolgen. Het Belgische 
bankenlandschap is gekenmerkt door diversiteit, met een heel aantal kleine en middelgrote banken. 
De invoering van het SSM, CRDIV en CRR ging gepaard met heel wat nieuwe regels en procedures, die 
echter vaak vooral bedoeld waren om risico’s eigen aan grotere financiële instellingen op te vangen 
(met het oog op de afbouw van het “too big to fail”-risico).  
 
Een ambitie om Brussel als financieel centrum terug te versterken is zinloos als het regelgevend kader 
niet kan concurreren met onze buurlanden. Nu meer dan tachtig procent van de Belgische financiële 
instellingen banden hebben met het buitenland moet België een beleid hanteren dat zoveel mogelijk 
strookt met de aanpak van onze buurlanden en de Europese Unie. België heeft de jongste jaren een 
aantal maatregelen genomen om goldplating te beperken of terug te draaien (hervorming van het 
Transversaal KB, beperkte goldplating bij omzetting MiFID II, Verordening marktmisbruik, enz.). De 
toekomstige regering moet deze positieve lijn doortrekken om ons internationaal 
competitiviteitsvermogen te garanderen. 
 
Daarnaast hebben financiële instellingen nog altijd en al te vaak te maken met onduidelijke 
rapporteringsvereisten en administratieve inefficiënties.  
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Concrete acties die Febelfin voorstelt:  
 

26. Verhoog de concurrentiekracht van financiële instellingen met een beleid dat beter 
afgestemd is op het Europese kader en het beleid van onze buurlanden 

 
Er zijn nog steeds te veel maatregelen waarin België zonder overtuigende redenen verder gaat dan 
de Europese verplichtingen of die niet voldoende zijn afgestemd op het beleid in onze buurlanden. 
Dit werkt niet alleen marktfragmentatie in de hand, maar het beperkt ook de concurrentiekracht van 
de Belgische financiële instellingen. Bovendien weegt dit sterkt op de aantrekkingskracht van België 
en het ondernemingsklimaat.  
 
Recente voorbeelden zijn onder meer de uitbreiding van de class actions naar KMO’s, de uitbreiding 
van de regels inzake onrechtmatige bedingen naar financiële producten en de uitbreiding van de 
regels inzake onrechtmatige bedingen naar B2B of de voorgenomen basisbankdienst voor 
ondernemingen. Ook in het privacyrecht neemt België nog steeds maatregelen die niet voldoende zijn 
afgestemd op het Europese beleid (bv. de aanbevelingen van de Privacycommissie over het gebruik 
van big data en gegevenslekken). 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Neem een kaderwet aan voor de omzetting van Europese regels met als uitgangspunt dat 
Europese regels zonder goldplating worden omgezet. Voorzie dat goldplating enkel mogelijk is 
op basis van een grondige impactstudie en na een openbare consultatie.  

• Zorg ervoor dat Europese regelgeving minstens zes maanden voor de inwerkingtreding ervan is 
omgezet in Belgische regelgeving. 

• Geef in omzettingswetgeving stelselmatig aan wanneer er sprake is van goldplating bij de 
omzetting van Europese regelgeving.  

 

27. Zorg voor meer proportionele regels en toezicht, vooral voor kleinere financiële 
instellingen 

 
De talrijke Europese hervormingen hebben soms erg verschillende gevolgen voor verschillende types 
financiële instellingen. De Europese Commissie geeft, onder meer in het kader van het Risk Reduction 
Package, toe dat niet alle regels voldoende rekening houden met de verschillen in activiteit, grootte 
en risico’s die bestaan tussen verschillende instellingen. Febelfin pleit voor regelgeving die meer 
rekening houdt met die verschillen.  
 
De Belgische minder belangrijke banken (LSI’s) onderscheiden zich van LSI’s uit andere lidstaten. Ze 
zijn minder talrijk dan in (sommige) andere landen en hebben gemiddeld een hoger balanstotaal. 
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Daarnaast zijn ze qua businessmodel zeer divers: naast (plaatselijke) retail- en effectenbanken, gaat 
het om enkele nichebanken die gespecialiseerd zijn in kredieten aan KMO’s, vrije beroepen of 
landbouwbedrijven en zelfs een infrastructuurbank. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Om een voldoende gediversifieerd financieel landschap te behouden, moet België op Europees 
niveau voldoende aandacht bepleiten voor proportionaliteit ten aanzien van instellingen die een 
kleiner risico vertonen, in het bijzonder op het vlak van rapportering en transparantie. 

• Ook moet België bij Europese dossiers meer rekening houden met de specificiteiten van de 
Belgische “minder belangrijke kredietinstellingen” (LSI’s in de context van het Gemeenschappelijk 
Toezichtsmechanisme in de eurozone).  

• Er is nood aan meer transparantie over de wijze waarop proportionaliteit niet alleen in de 
regelgeving zelf, maar ook in de toezichtspraktijk wordt toegepast (bv. graad van detail, frequentie 
afstemmen op bedrijfsmodel en grootte van een bank). Het is wenselijk dat toezichthouders 
daarover uitdrukkelijk rapporteren in hun jaarverslagen, zowel op Europees als op Belgisch niveau. 

• Banken zouden ook de optie moeten krijgen om niet alleen hun geconsolideerde jaarrekening 
maar ook hun individuele jaarrekening enkel in IFRS op te stellen.  
 

28. Zorg voor een gedeelde strategie tussen alle federale en regionale overheden voor 
de uitbouw van Brussel als financieel centrum, met een centrale rol voor Brussel als 
Europese fintechhub 

 
In tijden van brexit is het essentieel dat België doeltreffende inspanningen levert om de 
aantrekkingskracht van Brussel als financieel centrum te verbeteren. De troeven van de aanwezigheid 
van de EU-instellingen, de centrale ligging ten opzichte van de grote financiële centra en financiële 
regulatoren (ESMA, EBA, EIOPA) en een dynamische fintech scene worden niet optimaal benut.  
 
Er is nood aan een unieke strategie en boodschap voor de promotie van België als financieel centrum. 
In dit kader is er behoefte aan een gemeenschappelijk platform waarin alle federaties en alle 
betrokken overheden, federaal én regionaal, hun boodschappen, campagnes en missies in verband 
met de internationale promotie van Brussel als financieel centrum en fintechhub ontwikkelen en op 
elkaar afstemmen. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Tijdens de afgelopen legislatuur zijn er zowel door de federale als de regionale overheden tal van 
initiatieven gelanceerd om de internationale uitstraling van België - in het bijzonder op het vlak 
van fintech en digitale financiële dienstverlening - te versterken.  
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• Het is wenselijk deze initiatieven verder te steunen en de uitbouw van Brussel als Europese 
fintechhub een duw in de rug te geven, gelet op de nabijheid van de Europese instellingen en 
regelgevers en voortbouwend op het netwerk dat B-Hive heeft opgezet. 

• Deze initiatieven zouden aan impact winnen met een gedeelde visie, een gezamenlijke 
marketingstrategie en een betere coördinatie tussen de verschillende exportagentschappen en 
overheden. De bestaande federaties kunnen hierover afspraken maken en ervoor zorgen dat de 
overheid ook op het vlak van fintech en digitalisering een uniek aanspreekpunt heeft. 

29. Behoud de High Level Expert Group en het Permanent Overlegplaftorm voor de 
toekomst van Brussel als financieel centrum 

 
Met de oprichting van een High Level Expert Group voor de toekomst van Brussel als financieel 
centrum en de oprichting van een Permanent Overlegplatform om de aanbevelingen van de High Level 
Expert Group op te volgen, heeft de regering bijgedragen aan meer overleg tussen alle actoren van 
de financiële sector. Deze initiatieven creëren ruimte voor debat, nieuwe ideeën en reflectie. Zij 
helpen het beleid om rekening te houden met langetermijndoelstellingen. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Febelfin pleit voor het behoud van een Permanent Overlegplatform voor de toekomst van Brussel 
als financieel centrum. 
 

30. Spring verstandig om met strafrechtelijke en administratieve sancties om derisking 
te vermijden 

 
Febelfin pleit voor een correcte en evenwichtige sanctionering van regelgeving in de financiële sector.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Strafrechtelijke sancties moeten een ultieme remedie blijven. 
• Administratieve sancties moeten de voorkeur krijgen, wegens hun snelle uitkomst en meer 

efficiënte procedures. 
• Het sanctiearsenaal moet de vergelijking doorstaan met onze buurlanden. 
• Oog voor de rechten van verdediging en uitputting van beroepsmogelijkheden voordat sancties 

onomkeerbare gevolgen met zich meebrengen. 
• Rekening houden met mogelijke derisking van effecten. 
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Actie 9:  
Zet in op een gezond Europees beleid waarmee onze sector de economie kan 
steunen 
 
 
Context 
 
Het is één van de prioriteiten van de EU voor 2018-2019 om de Bankenunie te vervolledigen en 
eventueel de eerste stappen te plannen voor een EDIS (European Deposit Insurance Scheme). Het 
principe van een Europees depositoverzekeringsstelsel, als derde pijler en als vervollediging van de 
Bankenunie, kan volledig worden ondersteund. Wel is de sector bezorgd over de vooropgestelde 
timing en sequentie, alsook over de gevolgen die het Europese bancaire systeem nog steeds met 
zich meedraagt van de financiële en economische crisis.  
 
Er bestaat immers nog een aanzienlijke legacy van zeer ongelijk gespreide probleemkredieten (non-
performing loans (NPLs) ten gevolge van de financiële en economische crisis. Deze probleemsituatie 
zou eerst verder moeten worden “gesaneerd” vooraleer depositogarantiesolidariteit kan aanvatten. 
Voorts zijn de balansen van sommige banksectoren nog zwaarbeladen met financiering aan de eigen 
overheden (home bias), wat een Europese depositogarantie belemmert. Het kan niet de bedoeling 
zijn om, via de depositobescherming, onrechtstreeks een Europese garantie voor overheidsschulden 
tot stand te brengen en te solidariseren via een EDIS.  
 
Belgische banken hebben de voorbije jaren reeds veel meer bijgedragen aan depositogarantie dan de 
Europese doelstelling van 0,8 % van het volume van de gewaarborgde deposito’s. Dit is het target level 
dat voor Europa pas in 2024 zou moeten worden gehaald. Het gecumuleerde bijdragenvolume in de 
Belgische banksector bedraagt nu reeds 1,2 % van de gewaarborgde deposito’s. Als de Belgische 
banken dit bijdragentempo moeten aanhouden, zou dat hun concurrentiekracht schaden en het 
Europese level playing field op de helling zetten.  
 
De komende jaren zal Europa een pakket aan maatregelen, dat in december werd aangenomen, 
moeten omzetten met het oog op de finalisering van het Basel III-akkoord.  
In dat akkoord wordt een minimale output floor van 72,5% opgelegd voor banken die hun kredietrisico 
en de bijhorende kapitaalvereisten bepalen aan de hand van interne modellen. Deze output floor 
wordt in een transitieperiode 2022-2027 in fases ingevoerd.  
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Concrete acties die Febelfin voorstelt: 
 

31. Hou het internationaal speelveld gelijk op het vlak van prudentiële vereisten, zowel 
met betrekking tot landen buiten de Bankenunie, als met betrekking tot niet-
Europese economieën 

 
Om Belgische financiële instellingen toe te laten hun rol in de financiering van de economie op een 
gezonde manier ten volle te laten spelen, is het meer dan ooit van belang om een gelijk speelveld te 
garanderen op het vlak van prudentiële vereisten, zowel met betrekking tot andere Europese 
lidstaten (Bankenunie vs. niet-Bankenunie, brexit), niet-Europese economieën (VS, China, Japan).  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• België moet alle initiatieven steunen die gericht zijn op meer convergentie tussen 
toezichthouders en toezichtspraktijken en ook zijn eigen toezichthouders aansporen om zich te 
onthouden van initiatieven die dat kunnen doorkruisen. 

 

32. Breng het Belgisch depositogarantiestelsel (DGS) in overeenstemming met de 
Europese regels 

 

 
 

De huidige Belgische depositogarantieregeling vertoont meerdere problemen. De regeling stemt niet 
overeen met de Europese regels en “gezonde” praktijken. De bijdragen die banken storten aan het 
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Garantiefonds voor financiële diensten worden direct overgeheveld naar de Schatkist om er de 
lopende begrotingsuitgaven mee te betalen. Er wordt geen aparte middelenreserve aangelegd, die 
vervolgens wordt geïnvesteerd in veilige activa (zoals de Europese regelgeving oplegt).  
 
Belgische banken hebben op dit ogenblik reeds veel meer bijgedragen aan de depositobescherming 
dan het vooropgestelde Europese target level van 0,8% (te bereiken in 2024). Een blijvende bijdrage 
benadeelt het concurrentievermogen van de Belgische banken en het Europese gelijk speelveld. 
 
In de Belgische werkwijze zijn de bijdragen die de banken betalen feitelijke fiscale inkomsten voor de 
overheid. In tegenstelling tot de EBA-richtsnoeren, heeft België geen termijndoelstelling voor zijn DGS-
reserves bepaald, noch een pad naar die doelstelling. Deze werkwijze kan tot extra problemen leiden 
mocht Europa op een bepaald ogenblik eisen dat de lidstaten bestaande DGS-middelen transfereren 
naar een EDIS. Een grondige bijsturing van de financiële organisatie van het Belgische DGS is dus ten 
stelligste aangewezen. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• België moet gevolg geven aan de oproepen van de Europese Commissie en het IMF om de 
middelen van het Garantiefonds voor financiële diensten apart te zetten van de 
overheidsmiddelen en te beleggen volgens de Europese regels.  

• Voorts moet België, volgens de EBA-richtsnoeren, een middelendoelstelling voor 
depositogarantie vastleggen. Daarnaast moet een pad van jaarlijkse bijdragen worden bepaald 
om die doelstelling te bereiken.  

 

33. “Risico’s verminderen alvorens ze te delen” als richtsnoer voor de afwerking van de 
Bankenunie 

 
Het is wenselijk verder te bouwen aan het project van de Bankenunie. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen:  

• Het traject naar een eengemaakt depositogarantiestelsel kan echter pas starten nadat de risico’s 
in de banksystemen van de lidstaten echt en in voldoende mate werden afgebouwd (risk 
reduction before risk sharing).  

• De voorwaarden om stappen te ondernemen naar een Europees depositogarantiestelsel (EDIS) 
zijn vandaag nog niet vervuld. Dat geldt onder meer voor de in sommige landen aanzienlijke legacy 
van non-performing loans (NPLs).  

• Effectieve en voorafgaande risicovermindering is een absoluut noodzakelijke en voorafgaande 
voorwaarde om te beginnen met een traject naar bijkomende risicodeling.  
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• Bovendien moeten de bijdragen die de banken in het verleden hebben betaald in aanmerking 
komen voor eventuele toekomstige bijdragenverplichtingen, als er toch zou worden beslist om 
een traject in de richting van een Europees depositogarantiesysteem (EDIS) op te starten.  

 

34. Voer een impactstudie uit voorafgaand aan de omzetting van het Basel III-akkoord 
 
Uit een recente inschatting van het Baselcomité blijkt dat de bijkomende vereiste van het Tier 1-
kapitaal voor de Europese banken meer dan twintig procent kan bedragen.  
 
Men moet erover waken dat dit de kost van kredietverlening aan de economie niet nodeloos en 
structureel opdrijft (ook in periodes waarin de economische wind tegenzit). De specificiteit van onze 
markt, in het bijzonder het feit dat Belgische banken erg actief zijn in hypothecair krediet en kredieten 
aan KMO’s, moet bijgevolg in rekening worden gebracht bij de omzetting in Europees recht en moet 
worden voorafgegaan door een grondige impactanalyse. De concurrentiekracht van de Europese 
banken moet aandachtig worden bekeken.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• België moet zijn goedkeuring van de Europese wetgeving, nodig voor de omzetting van het Basel 
III-akkoord, koppelen aan een voorafgaande cumulatieve impactanalyse (tot op het niveau van 
de individuele lidstaten om zich ervan te vergewissen dat dit niet leidt tot onevenredige impact 
op de hypothecaire kredietverlening en kredieten aan ondernemingen). Daarnaast moet België 
bijsturen in functie van de Europese en Belgische specificiteiten.  
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Actie 10:  
Zorg voor een stabiel en transparant fiscaal kader voor de  
financiële sector en voor financiële producten, dat de  
maatschappelijke doelstellingen ondersteunt 
 
 
Context 
 
We moeten streven naar een belastingheffing die een bijdrage levert en een herverdelende rol 
speelt in de maatschappij. De gekozen aanpak om onze doelstelling te verwezenlijken inzake 
belastingen op financiële producten resulteerde in de loop der jaren in een onbegrijpelijk 
lappendeken. Meer nog, de aanpak is zelfs contraproductief ten opzichte van onze 
gemeenschappelijke doelstelling, ook voor de begroting.  
 
Naast de “zichtbare” belastingen op inkomsten of transacties, verhogen meerdere verborgen 
belastingen en bijdragen nog eens de belastingen op het spaargeld, die de laatste jaren al sterk naar 
omhoog zijn geklommen. Dit is nadelig voor het vertrouwen van de spaarder en het ontmoedigt 
beleggingen, die zo noodzakelijk zijn in een veranderende wereld vol uitdagingen.  
 
In de voorbije jaren werden de banken aan alsmaar hogere specifieke bijdragen en taksen 
onderworpen. Een aantal taksen zijn in principe gerechtvaardigd, zoals bijdragen die dienen om 
solidariteitsmechanismen binnen de sector ten behoeve van financiële stabiliteit te financieren 
(bijvoorbeeld voor resolutie of depositogarantie). Daarnaast moeten banken ook via de fiscale weg 
hun bijdrage leveren aan de samenleving. 
 
Het niveau van de bijzondere heffingen en taksen op de sector ligt echter zeer hoog. Ter illustratie: in 
België wordt een specifieke jaarlijkse taks op de banken geheven van 805 miljoen euro, naast de 
bijdragen voor het Belgische depositogarantiefonds (ca. 300 miljoen euro) en de bijdragen aan het 
Europese Resolutiefonds (ca. 285 miljoen euro). Hierdoor bedraagt het totale kostenplaatje van 
specifieke heffingen, zonder de sociale lasten en vennootschapsbelasting, 1,4 miljard euro op 
jaarlijkse basis voor de financiële sector. De specifieke bankentaks is zo hoog opgelopen dat er 
duidelijk schadelijke neveneffecten optreden, o.a. voor de concurrentiepositie van het financieel 
centrum en voor de noodzakelijke aanpassingsprocessen van de banken voor grote maatschappelijke 
uitdagingen zoals de digitale revolutie.  
 
Daarnaast zijn de Europese Commissie en het Internationale Monetair Fonds erg kritisch over de 
manier waarop België zijn depositogarantiesysteem heeft georganiseerd (zie ook hoger). Zo roepen 
beide op om de middelen van het Garantiefonds voor financiële diensten apart te houden van de 
overheidsmiddelen en een werkelijke financiële reserve te creëren. 
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De financiële transactietaks (FTT) dreigt België op te zadelen met een erg zware handicap. Daarnaast 
wordt de taxatie van gedigitaliseerde diensten één van de grote debatten voor de komende 
beleidsperiode. 
 
Het is dan ook tijd om de Belgische financiële fiscaliteit in 2019 begrijpelijker, samenhangender en 
uiteindelijk eerlijker te maken. 
 
 
Concrete acties die Febelfin voorstelt: 
 

35. Herdenk en vereenvoudig de financiële fiscaliteit voor meer samenhang en 
rechtvaardigheid 

 
Febelfin vraagt: 

• Een neutraler belastingstelsel voor de spaarder/belegger.  
Hoewel het onderscheid tussen beleggingsproducten zeker gerechtvaardigd kan worden, komt de 
huidige Belgische belastingheffing er soms op neer dat economisch vergelijkbare situaties zeer 
verschillend worden behandeld. Spaar- en beleggingsbeslissingen worden daardoor gestuurd 
door fiscale overwegingen. Het veroorzaakt schadelijke verstoringen in de normale marktwerking. 
Daarnaast heeft het naast elkaar plaatsen van complexe en specifieke systemen voor elk product 
nu nieuwe hoogten bereikt, in die mate dat beleggingen worden ontmoedigd.  

• Een eenvoudig en transparant uitzonderingsstelsel. 
Zo moet het pensioensparen versterkt en vereenvoudigd worden om onder andere de uitdagingen 
van de vergrijzing aan te gaan. Daarom blijft steun voor pensioenproducten noodzakelijk.  

• Een fiscaal rechtvaardig belastingstelsel.  
De fiscaliteit moet in de eerste plaats gericht zijn op reële inkomsten en minder op transacties of 
volume. Daarmee zorgen we voor een eerlijkere behandeling waarbij elke belastingplichtige in 
verhouding tot zijn of haar betalingscapaciteit deelneemt. 

• Een streven naar een ruim level playing field. 
Betrek hierbij zowel de roerende als de onroerende fiscaliteit. Ook vanuit het oogpunt van de 
optimale allocatie van middelen voor de economische ontwikkeling, als van het risico van 
bubbelvorming, als van de algemene financiële stabiliteit is een dergelijke brede 
vermogensbenadering raadzaam.  

 

36. “Renoveer” de belastingen op onroerend goed  
 
Vandaag vindt de ene de belastingen op onroerende goederen zeer voordelig en de andere vreselijk 
zwaar. Eigenlijk hebben ze allebei gelijk. De belastingen op onroerende goederen, gebaseerd op een 
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forfaitair kadastraal inkomen dat decennia geleden werd vastgesteld, is achterhaald en 
onrechtvaardig. Bovendien is de modernisering van de Belgische vastgoedvoorraad een enorme 
uitdaging voor iedereen.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Zorg voor een betere samenhang met het belastingstelsel voor spaar- en beleggingsproducten.  
• Schenk bijzondere aandacht aan de enige en eigen woning, met inbegrip van stimulansen om tot 

betere energieprestaties te komen. Op die manier zal de belasting op onroerende goederen 
helpen om beter in te spelen op de klimaatuitdagingen en -doelstellingen. 

 

37. Rol van financiële instellingen bij de inning van belastingen en taksen: meer 
stabiliteit en efficiëntie  

 
Financiële instellingen hebben in het kader van nieuwe fiscale maatregelen herhaaldelijk complexe 
en dure IT-aanpassingen doorgevoerd, die naderhand werden afgevoerd. Een voorbeeld bij uitstek 
was de speculatietaks, waarvan de netto-opbrengst negatief was als gevolg van de daling die de taks 
teweegbracht op de inkomsten uit de beurstaks. 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Vermijd dergelijke maatregelen aangezien zij een erg negatieve impact hebben op het imago van 
België in het buitenland en op het ondernemingsklimaat. 

 

38. Normaliseer de bankenfiscaliteit en zorg ervoor dat die banken volop ondersteunt in 
hun maatschappelijke rol  

 
Mede door de recente hervorming van de vennootschapsbelasting, is het aangewezen om over te 
schakelen op een beleid van “normalisatie” van de specifieke bankentaks en van de gefiscaliseerde 
bijdragen voor depositogarantie. De financiële sector is bereid zijn faire bijdrage te leveren aan de 
begroting. Problematisch is dat België op beide elementen een beleid hanteert dat onmiskenbaar 
afwijkt van het beleid in de ons omringende landen. Het weegt zwaar op de aantrekkingskracht van 
ons land, het behoud en ontwikkeling van financiële activiteiten en de bijhorende werkgelegenheid 
en fiscale inkomsten.  
 
De huidige bankenfiscaliteit beperkt de sector in zijn maatschappelijke en economische rol. Zo worden 
onder meer middelen afgeleid van investeringen in infrastructuur en in menselijk kapitaal die nodig 
zijn om in de toekomst optimale diensten te kunnen verlenen.  
De specifieke bankentaks en de gefiscaliseerde bijdragen voor depositogarantie moeten dan ook 
worden afgebouwd om verdere collateral damage te vermijden. 
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Om een oplossing te bewerkstelligen, is de sector onder bepaalde omstandigheden bereid te 
onderzoeken hoe zijn huidige bijdragen en taksen beter kunnen worden ingezet om de rol van 
financiële instellingen in de realisatie van economisch en maatschappelijk wenselijke 
beleidsdoelstellingen te ondersteunen.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Een mogelijkheid kan zijn om een deel van de fiscale bijdragen uit de financiële sector onder te 
brengen in een toekomstfonds dat kan worden ingezet om instellingen te ondersteunen in 
doeldomeinen die belangrijk zijn voor de toekomstige ontwikkeling van onze economie, 
bijvoorbeeld in infrastructuurwerken, duurzame financiële diensten, cyberveiligheid en energie-
omschakeling.  

• Aan het toekomstfonds kan een pad worden gekoppeld voor het terugdraaien van excessieve 
specifieke sectortaksen en -bijdragen, terwijl toch de economie en de noodzakelijke transformatie 
ervan worden ondersteund. Een nodeloos bestraffende fiscaliteit zou zo kunnen worden 
omgevormd naar een constructieve beleidsaanpak.  

 

39. België voert beter geen financiële transactietaks (FTT) in als die niet in de volledige 
EU geldt 

 
België maakt deel uit van een beperkte groep van lidstaten die deelneemt aan een initiatief van de 
Europese Commissie om in een deel van de EU een financiële transactietaks (FTT) in te voeren. Enkele 
van de naaste buurlanden en concurrenten van België (Nederland en Luxemburg) nemen niet deel aan 
de versterkte samenwerking rond FTT.  
 
Het zou een concurrentieel nadeel betekenen, als België als één van de weinigen een FTT invoert en 
wel om de volgende redenen. Het zou een aantal financiële instellingen dwingen hun activiteiten te 
verplaatsen naar andere landen omdat hun klanten de kost van de FTT niet willen dragen, met 
jobverlies als gevolg. Voor Belgische ondernemingen brengt een FTT bijkomende kosten met zich mee 
en het ontmoedigt een voorzichtige indekking van ondernemingsrisico’s (o.m. de indekking van rente- 
en wisselkoersrisico’s). Belgische ondernemingen zullen zich wenden tot buitenlandse financiële 
instellingen om de taks te ontwijken, met verschillende praktische en financiële nadelen als gevolg.  
 
Het risico op nadelige gevolgen van een FTT is des te groter nu België na de brexit volop moet inzetten 
op de aantrekkelijkheid van Brussel als financieel centrum.  
 
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 
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• Zorg voor een coherente en consistente beleidsvisie, waarbij maatregelen worden genomen die 
de aantrekkelijkheid van Brussel als financieel centrum in acht nemen.  

• Communiceer klaar en duidelijk naar de buitenwereld toe dat een FTT niet zal worden ingevoerd 
in het geval dat niet alle Europese landen hetzelfde doen of in het geval dat dit om andere reden 
een concurrentiële handicap oplevert voor Belgische ondernemingen in vergelijking met de 
buurlanden. 
 

40. Pak de fiscaliteit van de digitale economie doordacht aan 
 
De criteria voor de vennootschapsbelasting steunen nog steeds grotendeels op begrippen uit de 
vorige eeuw die gebaseerd waren op de fysieke aanwezigheid in een bepaald gebied. De digitalisering 
die in alle sectoren aan de gang is, stelt dit principe in vraag. De criteria voor de bijdrage die nodig is 
voor de goede werking van de openbare diensten moeten dringend opnieuw worden overwogen.  
 
Begin 2018 lanceerde de Europese Commissie met spoed een voorstel voor een tussentijdse oplossing. 
De gevolgen van dit voorstel zijn even onduidelijk als gevaarlijk, zowel voor Europa als voor België. Het 
voorstel - ervan uitgaande dat het juridisch haalbaar is - brengt veel interne en externe problemen 
met zich mee. Een algemene problematiek moet een serieus algemeen antwoord krijgen, waarbij 
zoveel mogelijk belangrijke actoren en partners, zoals China, de Verenigde Staten en andere landen, 
worden betrokken.  
 
Mogelijke ondersteunende maatregelen: 

• Ondersteun in de eerste plaats en zonder uitstel initiatieven op lange termijn zoals het werk van 
de OESO die de bestendigheid van beleggingen, de werkgelegenheid en het lokale welzijn 
waarborgen.  

• België, met zijn open economie, kan die essentiële rol opnemen om zo een coherente en positieve 
oplossing te bevorderen voor ons land en voor Europa.  
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Context: 10 uitdagingen voor de Belgische financiële instellingen 
tijdens de komende legislatuur 
 
 
De Belgische banken hebben zich na de financiële crisis grondig hervormd… 
 

“De Belgische financiële instellingen verkeren in een gezonde financiële situatie maar staan voor 
enorme uitdagingen”, stelt de Nationale Bank van België in haar macroprudentieel verslag over 2018. 
Zeker in vergelijking met sommige andere Europese landen, heeft de Belgische banksector, binnen 
een sterk geëvolueerd reglementair en toezichtskader, een transformatie verwezenlijkt met een in 
het algemeen positieve uitkomst. De gemiddelde prestaties van de Belgische banksector qua 
rendabiliteit, kapitaalratio’s, liquiditeit en kostenefficiëntie worden in de huidige omstandigheden 
positief beoordeeld door de toezichthouders.  
 
 

 

• Rendement op eigen vermogen: sedert 2015 in range van 9 à 10 % (+ cost of capital; cf. EBA- en 
ECB-inschattingen); in 2017 8,9 %, vs. Europees gemiddelde van 6,1 %. 

• Verbetering kostenefficiëntie: cost-to-income-ratio gedaald van 72,1 % in 2011 tot minder dan 60 
% in 2015-2017 (wat lager is dan eurozone-gemiddelde: 63,0 % in 2017, tegen 58,2 % voor de 
Belgische banksector). 

• Goede kwaliteit van activa/uitleningen: non-performing loans-ratio van 2,8 % (2017), tegen 4,3 
% (2013) en historisch lage kredietverliezen. 

• Comfortabele solvabiliteitspositie ruim boven reglementaire vereisten (reglementaire CET1-ratio 
van 15,9 %, en leverage ratio van 5,9 %). 

• Sterke liquiditeitspositie: reglementaire liquidity coverage ratio (LCR) 137,7 % (2017). 
• Stevige groei van de bancaire kredietverlening aan economie (ondernemingen en gezinnen): eind 

november 2018 hadden Belgische vennootschappen voor 138,9 miljard EUR krediet opgenomen 
bij banken in België, wat 6,2 % meer was dan een jaar eerder. Op hetzelfde moment hadden de 
banken 225,8 miljard EUR krediet uitstaan aan de Belgische gezinnen, wat 3,2 % meer was dan 
een jaar eerder.  

• De Belgische financiële sector investeert in innovatie en eenvoudige digitale oplossingen voor 
burger, overheden en bedrijven (Itsme, Bancontact-Payconiq, B-Hive, individuele start up-hubs, 
etc.). Zo levert de sector ook zijn bijdrage aan de productieve economie van morgen.  
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Rendabiliteit van de banksector: België vergeleken met het eurogebied (geconsolideerde 
data, in %) 

 

Bron: NBB 

 

 

Cost-to-income ratio van de banksector: België vergeleken met het eurogebied 
(geconsolideerde data, in %) 

 

Bron: NBB 
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Liquiditeit, solvabiliteit en activakwaliteit in de Belgische banksector (geconsolideerde data, 
in %)  

 2013 2014 2015 2016 2017 

Liquidity Coverage Ratio (LCR) - - 137,4 140,0 137,7 

Common equity Tier I (CET I) 

fully-loaded 
- - 14,8 15,2 15,9 

Probleemleningen in totale 

leningen 
4,3 3,9 3,6 3,4 2,8 

Bron: NBB 

 

De banksector heeft de voorbije jaren de Belgische ondernemingen voorzien van een 
omvangrijke kredietstroom, waardoor investeringen konden worden gefinancierd ten 
voordele van de groei van de economie en de werkgelegenheid. 
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… maar ondanks een behoorlijke uitgangspositie staan de banken de 
komende jaren voor een combinatie van uitdagingen van historisch formaat 
 
 
Hoe positief het actuele beeld ook mag overkomen (zeker in vergelijking met de aanzienlijke 
problemen waarmee banksectoren in sommige andere lidstaten van de eurozone nog te kampen 
hebben), bevat het helemaal geen verworvenheden voor de toekomst. De Nationale Bank (NBB) laat 
de jongste jaren geen gelegenheid onbenut om te wijzen op de zeer moeilijke omstandigheden en 
grote uitdagingen die zich voor de sector en de individuele instellingen aandienen.  
 

 

Uitdaging 1:  
Rendabiliteit gezond houden 
 
 
De huidige rendabiliteit van het eigen vermogen van de Belgische banksector is niet buitensporig. Het 
door de investeerders (of kapitaalinbrengers) gewenste rendementsniveau om in de banksector te 
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investeren of aandelenkapitaal aan te brengen (rekening houdend met o.a. risico’s, alternatieve 
mogelijkheden, enz.) wordt immers geschat op acht à tien procent (door o.a. de ECB). Bij een lager 
rendement dreigen de investeerders hun fondsen te heroriënteren naar andere bestemmingen. Een 
rendement op eigen vermogen van die orde is algemeen gesproken (uiteraard zijn er verschillen, o.a. 
op basis van het gekozen bedrijfsmodel) nodig om het bestaan op termijn van de banken, als 
ondernemingen, veilig te stellen.  
 
Bovendien wijst de Belgische toezichthouder er sterk op dat de werkomgeving van de banken 
uitzonderlijk moeilijk is en zal blijven voor de komende jaren: met name een omgeving van langdurig 
zeer lage en zelfs negatieve intresttarieven en een al bij al gematigde economische groei.  
 
Er zijn overigens steeds meer tekenen dat de groei in de eurozone over zijn hoogtepunt heen is. Dat 
geldt evenzeer voor de Belgische economie. Die laatste heeft de voorbije jaren zeker enkele 
structurele kenmerken van versterking gekend (o.a. verbeterde concurrentiekracht van de 
ondernemingen) die er o.a. hebben toe bijgedragen dat de economische groei aanzienlijk 
arbeidsintensief is geworden. Maar de vooruitzichten wijzen allerminst op een fase van uitbundige 
economische expansie. In haar herfstvooruitzichten 2018, gaf de Europese Commissie de verwachting 
aan dat de Belgische economie, na een relatief sterke prestatie in 2017 (BBP-toename van + 1,7 %), in 
2018 en 2019 zou groeien met telkens + 1,5 %, en met + 1,4 % in 2020.  
 
 
 
Economische groeiverwachtingen in de eurozone en in België 
 

Verwachte reële BBP-groei (in %)  
Jaar Eurozone België 
2016 + 1,9 + 1,5 
2017 + 2,4 + 1,7 
2018 + 2,1 + 1,5 
2019 + 1,9 + 1,5 
2020 + 1,7 + 1,4 

 
Bron: herfstvooruitzichten 2018 van Europese Commissie. 
 
 

Uitdaging 2:  
De noodzaak van strikte kostenbeheersing 
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De druk op inkomsten noopt tot strikt kostenbeheer. Het volgende citaat uit het jongste jaarverslag 
van de NBB over de kostenpositie van de banken toont de ernst en dwingendheid van deze realiteit:  
 
“De inkrimping van de uitgaven bleef in 2016 nog beperkt, maar in de toekomst zou ze duidelijker 
moeten worden. Hoewel aan die maatregelen potentiële risico’s verbonden zijn, zowel op operationeel 
niveau als inzake governance of mogelijk verlies van competenties, horen ze bij het onvermijdelijke 
proces om de kostenstructuur van de banken aan te passen aan hun nieuwe bedrijfsmodellen. De 
kosten/inkomsten-ratio van de Belgische banken bevindt zich sinds kort weliswaar opnieuw op het peil 
van vóór de crisis, maar dat herstel werd deels geschraagd door tijdelijke factoren, wat erop wijst dat 
de kostenstructuur ingrijpender moet worden hervormd”.  
 
 

Uitdaging 3:  
De risico’s van extreem lage en negatieve rentetarieven beheersen 
 
 
Dalende rentetarieven hebben in de voorbije jaren de winstgevendheid van de banken tijdelijk 
ondersteund. Doordat de intrestkostprijs van de kortlopende werkmiddelen sneller daalde dan de 
intrestopbrengst uit de langlopende kredieten en wederbeleggingen, konden de banken grotere 
netto-intrestopbrengsten verwezenlijken. De steeds lagere intrestniveaus leidden tevens tot een 
grootschalige herfinanciering van hypotheekleningen door de gezinnen. De banken incasseerden 
daaruit herfinancierings- of wederbeleggingsvergoedingen, die (omwille van reglementaire 
begrenzing) evenwel niet de toekomstige kosten en inkomstenverliezen compenseren.  
 
Vanaf 2017 werd dit plaatje voor de banken minder rooskleurig. De intrestvergoeding op deposito’s 
kan feitelijk niet verder dalen (soms is die ondergrens op de intrestvergoeding van deposito’s zelfs 
wettelijk vastgelegd, zoals voor de gereglementeerde spaardeposito’s het geval is). Aan de kant van 
de wederbeleggingen worden aflopende kredieten en obligaties vervangen door activa die veel 
minder renderen. En een zeer groot deel van de portefeuille hypotheekleningen is nu feitelijk 
“herschaald” naar een voor heel lange tijd veel lager intrest- en rendementsniveau voor de banken.  
 
De algemene verwachting is dat het intrestpeil nog geruime tijd (zeer) laag zal blijven. De ECB heeft 
aangekondigd dat ze haar opkoopbeleid van activa (voornamelijk staatsobligaties) zal beëindigen in 
december 2018 en heeft het maandelijkse opkoopbedrag vanaf september 2018 teruggeschroefd van 
30 naar 15 miljard EUR. Wel zal ze de opbrengst van obligaties die op vervaldag komen, blijven 
gebruiken voor nieuwe aankopen. Maar de ECB benadrukt vooral dat ze ten vroegste haar 
intrestvoeten zal optrekken na de zomer van 2019. Steeds meer analysten zien de eerste 
intrestverhoging door de ECB overigens opschuiven naar eind 2019, of zelfs begin 2020, gelet op het 
toch wel tanende groeimomentum.  
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Intussen blijft het sleuteltarief van de ECB op 0 % en worden banken die liquiditeiten bij haar stallen 
“bestraft” met een negatieve depositorente van - 0,40 %. De financiële kosten op de werkmiddelen 
van de banken worden in België overigens nog aanmerkelijk opgedreven door een specifieke jaarlijkse 
taks op de banken (van 0,13231 % op de totale schulden tegenover de cliënten), naast de bijdragen 
voor het Belgische depositogarantiefonds en de bijdragen aan het Europese Resolutiefonds. Voor de 
depositogarantiebijdragen heeft de Belgische regering eerder beslist om het tarief te verhogen van 
0,08 % naar 0,105 %.  
 
Heel concreet gesteld, kost alleen al de financiële kostprijs van geld op gereglementeerde 
spaardeposito’s een bank minstens 35 basispunten: 11 basispunten minimale intrestvergoeding + 
13,231 basispunten bankentaks + 10,5 basispunten bijdrage voor depositogarantie. Als de bank een 
liquiditeitsoverschot heeft en ze het geld bij de ECB stalt, gebeurt dit aan een strafrente van 40 
basispunten. Het totaal loopt dan op tot 75 basispunten.  
 
Tegelijk dragen de banken het intrestrisico: tegenover de grote volumes leningen met lange looptijden 
en vaste intresttarieven, staan ook grote volumes aan feitelijk onmiddellijk opvraagbare 
depositogelden (o.a. meer dan 260 miljard EUR op gereglementeerde spaardeposito’s), waarvan de 
rente op een bepaald moment kan gaan oplopen. De banken moeten indekking zoeken tegen dit 
intrestrisico, maar dergelijke “hedging” is vanzelfsprekend ook niet gratis.  
 

Uitdaging 4:  
Innoveren om de digitale (r)evolutie en de disruptie van klassieke financiële 
diensten voor te blijven 
 
 
Een studie van de NBB over de impact van fintech vat een en ander goed samen: 
“It is essential that banks remain continuously alert so that they can adapt their strategy and business 
models on a continuous basis, in order to remain relevant and competitive. Opportunities and threats 
from fintech are here to stay and are also evolving on a continuous basis. Over the past few years, 
fintech startups have moved in some cases from being potential partners to real competitors to banks 
and vice versa. Currently, Bigtechs are also adding to the list of potential threats.”1 
 
De verwachting is dat digitale ontwikkelingen de komende jaren aanzienlijk sneller zullen gaan dan in 
het verleden, mede onder druk van inmenging van andere (grote en kleine) niet-bancaire spelers en 
de reële en groeiende fintech en de opkomst van grote technologiebedrijven in financiële 
dienstverlening. De banken moeten daardoor en desgevallend versneld hun eigen businessmodellen 
                                                
1 https://www.nbb.be/en/articles/analysis-impact-fintech-and-digitalisation-belgian-banking-sector-and-
its-supervision  

https://www.nbb.be/en/articles/analysis-impact-fintech-and-digitalisation-belgian-banking-sector-and-its-supervision
https://www.nbb.be/en/articles/analysis-impact-fintech-and-digitalisation-belgian-banking-sector-and-its-supervision
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aanpassen en meer ruimte krijgen om innovaties op de markt te zetten. Indien er geen ruimte of een 
kader is voor innovatie bij financiële instellingen zelf, wordt de disruptie alleen maar groter. Enerzijds 
zullen de vraag en de behoeften van de klanten daartoe dwingen. Het is raadzaam deze evolutie niet 
te ondergaan, maar te omarmen en er actief en constructief op in te spelen. Anderzijds zal de 
verbetering van de kostenefficiëntie in de digitale marktomgeving eveneens van beslissend belang 
zijn om te kunnen standhouden.  
 
De snel opkomende digitale werkelijkheid noopt de banken hoe dan ook tot een aanzienlijke en 
aangehouden investeringsinspanning. Innoveren kost geld, maar ook de beveiliging van financiële 
systemen tegen cyberrisico’s. Omdat het om een existentiële ontwikkeling gaat, is het absoluut 
noodzakelijk daarvoor middelen vrij te maken.  
 
 

Uitdaging 5:  
Menselijk kapitaal op peil houden en aantrekken  
 
 
Die evoluties zorgen ervoor dat het steeds moeilijker is om het “menselijk kapitaal” van financiële 
ondernemingen op peil te houden, tenminste wat het aantal personeelsleden betreft.  
 
Financiële instellingen hebben het moeilijk om nieuwe expertise (bv. op het vlak artificiële 
intelligentie, dataverwerking, enz.) aan te trekken. Technologie zorgt voor een versnelde 
automatisering van een aantal vooral repetitieve en administratieve functies.  
 
 

Uitdaging 6:  
De internationale aantrekkingskracht van België voor financiële 
dienstverleners herstellen  
 
 
De instabiele en onvoorspelbare financiële fiscaliteit, geflankeerd door de zware fiscaliteit op banken 
zelf, weegt sterk op het bedrijfsklimaat en de internationale reputatie van België als financieel 
centrum. De bankenheffingen, het onzekere fiscale klimaat en het standpunt van België in het FTT-
debat zijn elementen die het aantrekken en uitbouwen van nieuwe financiële instellingen en de 
bijhorende werkgelegenheid tegenwerken. Financiële instellingen hebben in het kader van nieuwe 
fiscale maatregelen herhaaldelijk complexe en dure IT-aanpassingen doorgevoerd, die naderhand 
werden afgevoerd. De speculatietaks, waarvan de netto-opbrengst negatief was als gevolg van de 
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daling die de taks teweegbracht op de inkomsten uit de beurstaks, was daar het voorbeeld bij uitstek 
van.  
 
 

Uitdaging 7:  
Omgaan met zelden geziene politieke risico’s  
 
 
Verder blijven er ernstige politieke risico’s, die voor tegenwind kunnen zorgen. Een ervan is de 
mogelijke impact van de brexit. De onderhandelingen tussen de EU en het VK hierover hebben nu tot 
een ontwerp van scheidingsakkoord geleid en er wordt een intentieverklaring uitgewerkt over de 
toekomstige handels- en samenwerkingsrelatie. Maar het is nog heel onzeker of een beheerst brexit-
proces het politiek zal halen (vooral langs Britse zijde) en zelfs in dat geval gaat het om damage control.  
 
Daarnaast zijn er in Europa nog andere politieke risico’s. Mede in het licht van de Europese 
verkiezingen in het voorjaar van 2019, loopt er een fundamenteel politiek debat over de rol en de 
toekomst van de Europese Unie. In Italië is er een regering aan de macht gekomen die een ontwerp 
van begroting heeft ingediend die flagrant de regels van het Groei- en Stabiliteitspact overtreedt. Het 
is onduidelijk of de Duits-Franse politieke as in de nabije toekomst haar leidende rol in Europa kan 
handhaven. Verder zijn er spanningen met sommige regeringsregimes in bepaalde Centraal- en Oost-
Europese lidstaten. En buiten Europa blijft het voorgenomen beperkende en onvoorspelbare 
handelsbeleid van de Amerikaanse president Trump voor onzekerheid en aanzienlijke risico’s zorgen.  
 
 

Uitdaging 8:  
Structureel kwetsbare economische groei trotseren 
 
 
De structureel lage en kwetsbare economische groei zet vanzelfsprekend eveneens een rem op de 
ontwikkeling van de bankactiviteiten en op de capaciteit van de banken om meer inkomsten te 
genereren.  
 
De Belgische banksector kon de voorbije jaren de verliezen op de kredietportefeuille in aanzienlijke 
mate verminderen (tot een laagste peil sedert de crisis van 2008). 
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Uitdaging 9:  
De impact van nieuwe regelgeving en toezichtvereisten blijven verwerken 
 
 
De regulering die banken beter bestand moet maken tegen crisissen is nog steeds niet volledig 
ingevuld. Ook de gefaseerde implementatie en regelmatige bijsturing van reeds uitgerolde 
regelgeving blijft zorgen voor regelgevende onzekerheid en hoge implementatiekosten.  
 
Een impactstudie in 2016 van KPMG over de Belgische banksector illustreerde op treffende wijze de 
grote uitdaging van de gecombineerde nieuwe en nog te verwachten regelgevingen. Uit een 
simulatie op basis van veeleer licht ingeschatte veronderstellingen, bleek onder meer dat in de 
komende jaren de neerwaartse druk op de bankrendabiliteit heel significant zal zijn. De rendabiliteit 
van het eigen vermogen zou (zonder bijkomende managementacties) vanzelf verminderen van de 
huidige circa 10 %, naar ongeveer 6 % in 2019, wat duidelijk beneden het rendementsniveau ligt dat 
toezichthouders als veilig beschouwen (en beneden de cost of capital (zie hoger)). De 
kosten/inkomsten-ratio zou oplopen tot 66 % (in vergelijking met de 58 % in 2016). Hieruit blijkt 
nogmaals de pure noodzaak van significante management-bijsturingen om de huidige goede 
uitgangspositie niet kwijt te spelen.  
 
Er blijven overigens aanzienlijke onzekerheden voor bepaalde regelgevende ontwikkelingen. 
Voorbeelden zijn: de omzetting in de EU van de vervollediging van het Basel III-kader (ook “Basel IV” 
genoemd); en het Risk Reduction Package van de Europese Commissie in het kader van de 
Bankenunie. In beide gevallen kan de impact voor de banken belangrijk zijn. Zo kan onder meer de 
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toepassing van output floors in Basel IV voor België een heel significante impact hebben op het 
belangrijke segment van de hypotheekleningen.  
 
Nog op Europees vlak traden begin 2018 twee belangrijke vernieuwde richtlijnen in werking: MiFID 
II (Markets in Financial Instruments Directive) en PSD2 (Payment Services Directive). MiFID II zorgt 
voor nieuwe regels op het vlak van beleggingsdiensten, die volgens alle verwachtingen meer 
concurrentie en dus dalende inkomsten met zich mee zullen brengen. Onder PSD2 kunnen nieuwe 
concurrenten van banken die betaaldiensten aanbieden (maar geen bank zijn en dus ook niet aan de 
zware bankreglementering of aan de specifieke bankentaksen zijn onderworpen) voorwaardelijk 
inzage (moeten) krijgen in betaalgegevens van bankklanten. Het is evident dat dergelijke ingrepen het 
speelveld voor de banken ingrijpend kunnen veranderen. De concurrentiële druk zal daardoor een 
bijkomende boost krijgen, met opnieuw de noodzaak om een kostenefficiënte organisatie absoluut 
prioritair te stellen en om de dienstenpricing permanent te evalueren.  
 
 

Uitdaging 10:  
Nieuwe maatschappelijke verwachtingen inlossen 
 
 
Misschien wel de voornaamste uitdaging voor financiële instellingen zijn de nieuwe verwachtingen 
van de maatschappij. Klanten verwachten van hun financiële instellingen klant- en 
gebruiksvriendelijkheid. Diensten moeten snel, eenvoudig, goedkoop en permanent beschikbaar zijn. 
Mensen zijn veel gevoeliger geworden voor duurzaamheid in hun manier van leven, werken en wonen. 
De klimaatverandering en digitalisering stellen onze samenleving en economie voor ongeziene 
beleidskeuzes op het vlak van opleiding, werk, onderwijs, economie en sociale zekerheid. Ook voor 
financiële instellingen zullen deze evoluties ingrijpende gevolgen met zich mee brengen. Financiële 
instellingen willen hier dan ook hun verantwoordelijkheid opnemen en een leidende rol spelen. 
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