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Ministerraad van 25 februari 2011
De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 februrari 2011 in de Wetstraat 16 onder het
voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme
De ministerraad vergaderde op vrijdag 25 februrari 2011 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van
eerste minister Yves Leterme
Op de persconferentie na de ministerraad hebben eerste minister Yves Leterme, minister van Financiën
Didier Reynders en minister van Werk Joëlle Milquet uitleg gegeven over de belangrijkste beslissingen. De
ministerraad was grotendeels gewijd aan de organisatie van het prudentieel toezicht op de ﬁnanciële
markten volgens het twin-peaksmodel en de uitvoering van maatregelen uit het interprofessioneel
akkoord.
Een achttal koninklijke besluiten en wetsontwerpen voeren het bemiddelingsvoorstel van de regering over
het interprofessioneel akkoord uit (persbericht volgt later).
Yves Leterme had het over een evenwichtig en goed voorstel dat de concurrentiekracht van onze
economie bevordert en dat ook sociale maatregelen bevat.
Daarnaast heeft de ministerraad het nieuwe model van toezicht op de ﬁnanciële instellingen volgens het
twin-peaksmodel deﬁnitief goedgekeurd. Het treedt in werking op 1 april 2011. Het model kent de NBB een
belangrijke rol toe in het toezicht op de banken, terwijl de CBFA de ﬁnanciële markten zal controleren. De
heer Luc Coene, die momenteel vicegouverneur van de NBB is, wordt vanaf 1 april 2011 tot gouverneur
benoemd. Hij vervangt de heer Guy Quaden die door eerste minister Yves Leterme en minister van
Financiën Didier Reynders uitgebreid werd bedankt voor de manier waarop hij de NBB in de voorbije 12
jaar heeft geleid.
De ministerraad heeft ook het mandaat van vier directeurs van de NBB verlengd: Jan Smets, Marcia De
Wachter, Jean Hilgers en Françoise Masai die benoemd wordt tot vicegouverneur.
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Hoort bij Ministerraad van 25 februari 2011

Tewerkstellingsmaatregelen
Ontwerpen van wet en koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de regering
inzake het IPA
Ontwerpen van wet en koninklijk besluit ter uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de regering
inzake het IPA
De ministerraad heeft de eerste ontwerpen van wet en koninklijk besluit goedgekeurd die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van het bemiddelingsvoorstel van de federale regering. Het voorstel past het ontwerp
van interprofessionneel akkoord van de sociale partners in positieve zin aan.
Zie bijhorend document rechtsboven.
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Hoort bij Ministerraad van 25 februari 2011

Twin peaks
Toezicht op de ﬁnanciële sector voortaan volgens het twin-peaksmodel
Toezicht op de ﬁnanciële sector voortaan volgens het twin-peaksmodel
De ministerraad heeft in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd over de nieuwe
organisatie van het toezicht op de Belgische ﬁnanciële sector volgens het twin-peaksmodel. Dat model
komt structureel tegemoet aan de twee hoofddoelen van het ﬁnanciële toezicht:
de Nationale Bank van België (NBB) wordt verantwoordelijk voor de macro- en micro-economische
stabiliteit van het ﬁnanciële stelsel
de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) wordt verantwoordelijk voor de
waarborg op een loyale, billijke en professionele behandeling van de klanten (gedragsregels)

De implementatie van het twin-peaksmodel vanaf 1 april 2011 houdt in dat het individuele prudentiële
toezicht op de ﬁnanciële instellingen die cliëntengelden mogen aanhouden (het microprudentieel toezicht),
wordt overgedragen van de CBFA naar de NBB. De bank zal die nieuwe bevoegdheid uitoefenen naast het
macro-economische toezicht.
De CBFA zal haar actieterrein uitbreiden en ook toezicht houden op de naleving van de gedragsregels
voor de ﬁnanciële tussenpersonen, zodat ze een loyale, billijke en professionele behandeling van hun
cliënten kan waarborgen.
De organisatie van het toezicht op de ﬁnanciële sector in België wordt zo aangepast aan de tendenzen in
Europa en de eurozone.
Het ontwerp van koninklijk besluit past het twin-peaksmodel toe. Hierdoor is de herziening van niet minder
dan 25 wetten en een aantal uitvoeringsbesluiten nodig.
(*) tot uitvoering van artikel 26 van de wet van 2 juli 2010 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002
betreﬀende het toezicht op de ﬁnanciële sector en de ﬁnanciële diensten en van de wet van 22 februari
1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, en houdende diverse
bepalingen.
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