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1. Rol van de FSMA: 
bevoegdheidsverdeling met de NBB
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1. Rol van de FSMA: 
bevoegdheidsverdeling met de NBB

410/10/2013

NBB
Kerntaak op het vlak van het prudentieel toezicht:

• toezicht op en bevordering van de gezondheid van het financiële
systeem en de belangrijke spelers die er deel van uitmaken

toezicht op de financiële stabiliteit
prudentieel toezicht (micro en macro)

FSMA
Kerntaken op het vlak van onder meer:

• toezicht op de financiële producten en markten (overnames,
beursintroducties, toezicht op de kwaliteit van de informatie van
beursgenoteerde vennootschappen, strijd tegen marktmisbruik en
misbruik van voorkennis, ...)

• aanmoedigen van het leveren van gepaste financiële diensten
• bijdragen tot de bescherming van de belangen van financiële

consumenten

Interactie en samenwerking 
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1. Rol van de FSMA: bevoegdheden

10/10/2013 5

Markttoezicht
• Toezicht op de financiële informatie van genoteerde ondernemingen
• Toezicht op de regels inzake marktmisbruik - koersmanipulatie en misbruik 

van voorkennis
• Toezicht op de marktondernemingen (o.m. Euronext)

Producttoezicht
• Traceerbaarheidstoezicht: moratorium ingewikkelde producten, labeling,...
• Toezicht publiciteit
• Toezicht openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten
• Toezicht openbare overnamebiedingen
• Toezicht ICB's

Gedragstoezicht
• Toezicht op alle financiële instellingen (kredietinstellingen, beleggings-

ondernemingen, verzekeringsondernemingen, ...)
• Voorbeeld : regels die misselling van beleggingsproducten moeten 

voorkomen 
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1. Rol van de FSMA: bevoegdheden
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Toezicht op de financiële ondernemingen onder statuut
• Vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies
• Verzekeringstussenpersonen
• Bankmakelaars en bankagenten
• Beheervennootschappen van ICB's
• Hypotheekondernemingen en hypotheekmakelaars
• Ontwerpstatuut financial planners
• ...

Toezicht op de pensioenen

• Financieel toezicht op pensioenfondsen
• Sociaal toezicht

Financiële vorming

• Lancering merk en website Wikifin.be
• Samenwerking met onderwijs
• Samenwerking met andere stakeholders
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2. De FSMA in 2012-2013
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Missie: via het geheel van haar bevoegdheden bijdragen tot
de bescherming van de financiële consument en het herstel
van het vertrouwen

Eenvoudiger producten via het moratorium op bijzonder
ingewikkelde gestructureerde producten

Aanwezigheid op het terrein via inspecties over de naleving
van de gedragsregels door de financiële instellingen

: nieuw programma en merk voor financiële
vorming

Spaarrekeningen: simulator beschikbaar



De distributeurs van gestructureerde producten hebben zich
ertoe verbonden geen gestructureerde producten meer te
verkopen die volgens de FSMA-criteria als 'bijzonder
ingewikkeld' beschouwd worden

Markt van 85 miljard euro (2010), meer dan een derde van
het bedrag op gereglementeerde spaarrekeningen

Zo goed als alle distributeurs hebben het moratorium
onderschreven: 92 financiële instellingen en 301
tussenpersonen

België dient internationaal als voorbeeld

10/10/2013

3. Moratorium: wat? 
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De distributeurs van gestructureerde producten houden zich
aan het moratorium geen schrappingen

Er is een vereenvoudiging van het aanbod vastgesteld

Het aantal gestructureerde producten conform het
moratorium en het uitgiftevolume kennen een stijgende
tendens

Producenten hebben de vereenvoudiging van het
productaanbod die het moratorium oplegt dus weten te
verzoenen met de behoefte van de consument

10/10/2013

3. Moratorium: eenvoudiger producten
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3. Moratorium: eenvoudiger producten 
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889 producten gecommercialiseerd sinds de start van het
moratorium (tot 30/06/13), waarvan 301 onder opt-out:

Financieel  Forum

Type product Aantal 30/06/2013

Tak 23 161

ICB's (beleggingsfondsen) 111

Notes 263

Private notes 48

Termijnrekeningen 5

Opt-out 301

TOTAAL 889
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3. Moratorium: eenvoudiger producten
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Het gemiddeld aantal gestructureerde producten conform het
moratorium dat maandelijks gecommercialiseerd wordt, is
tussen september 2011 en december 2012 gestegen.
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Nieuwe dienst voor toezicht op de gedragregels (o.a.
MiFID): heeft inspecties uitgevoerd rond het thema
'belangenconflicten'

De instellingen waar deze inspecties werden uitgevoerd
vertegenwoordigen samen 53,5% van de activa van de
retailcliënten die in België zijn belegd via
beleggingsdiensten

Het merendeel van deze inspecties vond plaats in de
agentschappen:

• Aantal ondervraagde personen in de agentschappen: 269
• Aantal ondervraagde personen op de hoofdzetels: 126
• Totaal: 395

10/10/2013

4. Gedragsregels: aanwezig op het terrein
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3 mogelijke types maatregelen

• Bevel: hiermee verplicht de FSMA de effectieve leiding van
een financiële instelling om herstelmaatregelen te nemen
binnen de termijn die zij oplegt. De FSMA gaat over tot deze
maatregel als zij een overtreding van de MiFID-regels vaststelt
of een tekortkoming in de organisatie van de instelling

• Aanbeveling: wordt geformuleerd door de FSMA als zij
tekortkomingen in de interne controle heeft vastgesteld

• Aandachtspunt: hiermee maakt de FSMA het management
attent op een welbepaald aspect

4. Gedragsregels: aanwezig op het terrein
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De regels inzake belangenconflicten worden nog
onvoldoende toegepast

In hun dagelijkse werking laten operationele diensten
soms nog na om het belangenconflictenbeleid in praktijk
te brengen

Om in een financiële instelling daadwerkelijk een
compliancecultuur te ontwikkelen is het noodzakelijk dat
hieraan gestalte wordt gegeven door de hoogste leiding

4. Gedragsregels: aanwezig op het terrein
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• Nombre de compliance officers reconnus (zie tabel 
Hein)

10/10/2013

4. Gedragsregels: compliance officers
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Erkend Definitieve
lijst

Voorlopige 
lijst *

Kredietinstellingen naar Belgisch recht 38 33 5

Bijkantoren in België van kredietinstellingen 
die ressorteren onder het recht van een Staat 
die geen lid is van de EER

8 5 3

Beursvennootschappen naar Belgisch recht 20 16 4

Vennootschappen voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies naar Belgisch recht

20 15 5

Beheervennootschappen van instellingen voor 
collectieve belegging naar Belgisch recht

7 6 1

Verzekeringsondernemingen naar Belgisch 
recht

83 72 11

Totaal 176 147 29

* complianceofficers die nog een examen moeten afleggen



Autonome openbare instelling

Neutrale speler

Wettelijke opdracht: sinds de inwerkingtreding van het
Twin Peaks-model maakt financiële vorming deel uit van
de opdracht van de FSMA om de consumenten te
beschermen

5. Financiële vorming: 
waarom door de FSMA? 
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5. Programma voor financiële vorming
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1. Sensibiliseringsprogramma's voor het grote 
publiek onder de merknaam Wikifin.be

2. Onderwijs: de onderwijssector 
sensibiliseren, pedagogisch materiaal 
ontwikkelen 

3. Uitwisseling van 'beste praktijken' en 
samenwerking met de verschillende actoren 
op het terrein

10/10/2013

3 pijlers:
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5. Financiële vorming: verwezenlijkingen

Lancering van de merknaam:

Uitbouwen van de portaalsite: benadering "levensmomenten",
nieuwe middelen en quiz

Sensibiliseringscampagnes: lancering van de pensioencampagne
(mei 2013), diverse radiospots, pensioenquiz

Eerste initiatieven in de onderwijswereld

Financieel  Forum
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5. Wikifin.be
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2010/10/2013

Benadering rond 
levensmomenten

beschikbaar 
laatste kwartaal 
2013

studeren

wonen

leven als koppel

met kinderen

pensioen

uit elkaar

levenseinde

werken

5. Wikifin.be
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6. Simulator voor spaarrekeningen

2110/10/2013

Opstart, in overleg met de politieke overheid, van een
door de FSMA beheerde simulator voor spaarrekeningen :
via die simulator kunnen verschillende, bij de financiële
instellingen beschikbare spaarrekeningen online met
elkaar worden vergeleken

De simulator voor 
spaarrekeningen is 
momenteel het 
populairste onderdeel 
van de site Wikifin.be

Bij een op vier bezoeken 
wordt een simulatie 
uitgevoerd

Financieel  Forum



5. Wikifin.be: statistieken 
(31 januari - oktober 2013)      

22

bezoeken :
517.954

10/10/2013

eenmalige bezoekers :

200 000

eenmalige bezoekers :
363.359
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7. Genoteerde vennootschappen - obligaties

23

Obligatie-uitgiften
In 2013 heeft de FSMA al 14
prospectussen goedgekeurd, 
tegenover 8 in 2012, 4 in 2011 
en 3 in 2010

Obligatie = eenvoudig product

6 van de 14 goedgekeurde 
prospectussen werden 
behandeld volgens een 
procedure die de 
vennootschappen beloont die 
aan een aantal voorwaarden 
voldoen 
(i.e. 'goede leerlingen')

Vermelding van de risico's en 
van het nettorendement
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8. IMF : Conclusies van het FSAP 2012-2013 
(Financial Sector Assessment Programme)

Nieuwe Twin Peaks-toezichtsarchitectuur:

• "The FSMA treated the restructure as an opportunity to drive
cultural change in a reinvented organization."

• "The FSMA is now seen as more open, proactive, constructive
and engaging."

"Initiatives taken to leveling, where possible, the playing
field for financial products."

"Impressive Investor Education Programme which reflects
international best practices."

24Financieel  Forum10/10/2013



8. IMF : Conclusies van het FSAP 2012-2013 
(Financial Sector Assessment Programme)
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Moratorium over de gestructureerde producten:

• "A constructive, creative and flexible way of tackling a
significant issue."

• "The Moratorium appears to have had the following effects:
simplification of products on offer; dangerously complex
products are no longer marketed to retail investors; general
improvement in product transparency facilitating improved
comparability."

Het IMF onderstreept de snelheid waarmee de FSMA
initiatieven op het vlak van beleggersbescherming heeft
genomen : spaarrekeningen, compliancefunctie, verbonden
aanbiedingen

10/10/2013



MiFID-inspecties:

• Na de inspecties over het thema belangenconflicten is de
FSMA gestart met een tweede reeks inspecties in het kader
van de MiFID-regels

• Deze tweede reeks inspecties heeft betrekking op het thema
'zorgplicht' (verplichting voor financiële instellingen om hun
cliënten passende en geschikte producten aan te bieden)

10/10/2013

9. Volgende stappen  
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Financiële producten:

• Voorbereiding van wetgeving inzake een 'level playing field'
voor productreclame

• Invoering van gestandaardiseerde infofiches voor tak 21- en tak
23-verzekeringen

• Haalbaarheidsstudie naar een simulator voor tak 21-
verzekeringen

10/10/2013

9. Volgende stappen
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Financiële vorming: haalbaarheidsstudies en formulering
van strategische opties :

• meting van de resultaten van de acties

• uitbouw van partnerships zonder aan neutraliteit in te
boeten

• oprichting op middellange termijn van een Centrum voor
Financiële Vorming

• aanwezigheid in scholen

10/10/2013

9. Volgende stappen
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Voorbereiding op de inwerkingtreding van een aantal 
specifieke wetsontwerpen:

• kredieten aan kmo's

• volkslening

• financial planners

10/10/2013

9. Volgende stappen
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Voorbereiding inwerkingtreding wetsontwerp
Twin Peaks II:
• Mystery shopping:

– Eigen medewerkers of externen
– Toetsing gedragsregels en onwettig aanbod
– Werkgroep bereidt modaliteiten voor

• Uitbreiding sanctiebevoegdheid
– Publicatie dwangsommen
– Sancties voor onwettig aanbod
– Vordering tot staking

• Uitbreiding MiFID-gedragsregels

• Reglement traceerbaarheid:
– Verbod op of beperkingen van commercialisering financiële

producten
– Transparantie bevorderen (bv. label)

10/10/2013

9. Volgende stappen
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• Post Twin Peaks II werkt
• Bilaterale consultatieprocedures NBB-FSMA lopen
• Geen grensconflicten

10/10/2013

10. Besluit
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Reflecties over heden en toekomst 
van twin peaks
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(1) De FSMA is eveneens bevoegd voor het prudentiële toezicht op : (i) de beheervennootschappen voor ICB’s, (ii) de vennootschappen voor 
vermogensbeheer en beleggingsadvies en (iii) de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening.

(2) De Bank en de FSMA dienen uiterlijk op 31 december 2013 een rapport op te stellen op basis waarvan de beslissing tot overdracht aan de Bank van het 
prudentiële toezicht op deze instellingen zal worden genomen.
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Overzicht van de banksector

842
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47362
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2002 2012

Belgische vergunningen 65 44

bijkantoren buiten de EU 10 9

bijkantoren in de EU 36 53

Totaal 111 106

Balans Deposito's van 
cliënten

Leningen aan 
cliënten

Personeel
(eenheden)

Relatief belang verschillende bankgroepen (in MM€)

Bron: Vademecum Febelfin 2011.
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Balans van de Belgische banken

Bronnen: CBF, NBB.
(1) Bancaire activa, zoals weergegeven in de Jaarverslagen van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen.
(2) Inclusief spaarbanken en openbare kredietinstellingen, die niet opgenomen zijn in de tijdreeksen betreffende de banken voor de periode 1950-1992.
(3) Voor de reeksen betreffende de banken in de periode 1950-1992 omvatten de liquide activa de uitstaande bedragen van de volgende activa : kasmiddelen en 

vergelijkbare middelen, kortetermijnvorderingen, overheidseffecten die in aanmerking komen voor herfinanciering bij de centrale bank en andere 
overheidseffecten. Voor de reeksen betreffende de kredietinstellingen in de periode 1992-2009 omvatten de liquide activa de uitstaande bedragen van de 
volgende activa : kasmiddelen, vergelijkbare middelen en interbancaire zichtdeposito's, overheidseffecten en andere kortlopende verhandelbare instrumenten.

(4) Totaal eigen vermogen, met inbegrip van reserves.
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Geografische samenstelling van activa in de vorm van 
leningen en schuldbewijzen

Bron: NBB.
(1) Gegevens ontleend aan de geconsolideerde rapportering van de Belgische kredietinstellingen. Verdeling in overeenstemming met de prudentiële 

rapportering van FINREP.
(2) Gegevens ontleend aan de geconsolideerde rapportering in de internationale bancaire statistieken. Gegevens opgesteld volgens de Belgische 

boekhoudnormen (Belgische GAAP). De activa worden ingedeeld op grond van het uiteindelijke risico, d.i. na risico-overdracht. Met uitzondering van 
posities die bijna volledig bestaan uit vorderingen op de banksector.
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Relatieve omvang banksector
(in % van het bbp)
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Rendabiliteit van de banken
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Netto winst (+) of verlies (-)
(in miljarden euro) 6,61 9,67 6,66 -21,21 -1,22 5,56 0,36 1,59

EU-gemiddelde
Bron: Geconsolideerde bankgegevens van de ECB. 

Verhouding tussen kosten en inkomsten van de Europese bancaire systemen
(geconsolideerde gegevens, gemiddelde voor 2010, 2011 en H1 2012)
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Doelstellingen

Kwaliteitsvol toezicht
Risico-oriëntatie
Micro- en macro-dimensie
Synergie binnen NBB
Vier-ogen
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Prioriteiten: risk review (o.m. businessmodellen, 
vastgoed, renterisico, ...)
Input voor analyse en risico-inschatting (met 
scorecarding)
• financiële en managementrapporting
• contacten
• ICAAP
• inspecties
• verslagen interne en externe auditors
• ...

Output:
• kapitaalbeslissingen ("add ons")
• actieplannen
• houding inzake strategische beslissingen
• ...
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IMF assessment (april 2013)

nieuwe toezichtsstructuur functioneert goed

hoog niveau van compliance met Basel Core Principles

goede risk-based practices

aandachtspunten: stress testing opnemen in prudentiële 
technieken, analyse van businessmodellen, meer 
expliciet framework voor conglomeraten, herstel- en 
afwikkelingsplannen voor systeembanken
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Bankenunie: inhoud en ratio

ratio:
• negatieve spiraal banken - overheden doorbreken
• kwaliteit en uniformiteit toezicht versterken
• versterking EMU

bestanddelen:
• eengemaakt toezicht
• enkelvoudig herstel - en afwikkelingsmechanisme
• depositoverzekering
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Gemeenschappelijk Rulebook
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Gemeenschappelijk toezichtmechanisme

Nationale centrale 
banken /

toezichthouders van 
niet-deelnemende 

lidstaten
centrale banken / toezichthouders 

van deelnemende lidstaten

ECB
voorbereiding en

Leden van de Raad                  uitvoering van taken 

Gemeenschappelijk toezichtmechanisme 

Op weg naar een Europese Bankenunie
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Bankenunie: verantwoordelijkheden en organisatie

Gemeenschappelijk toezichtmechanisme met 
Europese Centrale Bank (ECB), Supervisory Board, 
exclusief bevoegd voor banktoezicht (ca. 4.000 
bankgroepen)
rol European Banking Authority
taakverdeling tussen ECB en nationale toezichthouder 
gebaseerd op onderscheid "belangrijke" en "minder 
belangrijke" banken
Prudentieel beleid - monetair beleid: rol van 
Supervisory Board t.o.v. Governing Council
Balance Sheet Assessment met Risk Assessment, 
Asset Quality Review en stresstest
Tijdslijn
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