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1.  De Nationale Bank als onderneming

1.1  De belangrijkste taken van de 
Nationale Bank

1.1.1  Geld en monetair beleid

Het hoeft niet te verbazen dat het brede publiek de 
centrale banken in eerste instantie ziet als emissie-
instellingen. Dankzij deze activiteit zijn zij immers de spil 
van het bankwezen geworden en kunnen zij de rol van 
‘bank der banken’ vervullen ; het grootste deel van hun 
werkingsmiddelen is bovendien afkomstig van de uitgifte 
van geld.

Aanvankelijk was het de leenheer of de koning die 
aan het geld zijn geldigheid verleende, maar sinds de 
moderne tijd wordt dat koninklijk recht beschouwd als 
een essentieel aspect van de soevereiniteit van de Staten, 
die het recht om bankbiljetten uit te geven, verlenen aan 
specifieke instellingen : de centrale banken.

Vandaag de dag berust het monetair beleid, voor de 
zeventien landen van de Europese Unie die de euro als 
munt hebben ingevoerd, bij een specifieke structuur : het 
Eurosysteem. Dat Eurosysteem omvat de centrale banken 
van die zeventien landen en de in Frankfurt gevestigde 
Europese Centrale Bank (ECB).

1.1.1.1  GELD, EMISSIE EN SEIGNEUrIAGE

 Productie en in omloop brengen van geld

Sinds haar oprichting in 1850 ontwerpt en drukt de 
Nationale Bank bankbiljetten en brengt ze in omloop. 
De voor het land bestemde euromunten, van hun kant, 
worden geslagen door de koninklijke Munt van België en 
via de Bank in omloop gebracht.

Het drukken van de eurobankbiljetten werd verdeeld 
onder de veiligheidsdrukkerijen van het eurogebied. De 
drukkerij van de Bank is gespecialiseerd in de productie 
van het 50 eurobiljet, dat samen met de hogere cou-
pures de meest geavanceerde beveiligingskenmerken 
van de huidige serie bevat. Zij verricht ook uitgebreid 
onderzoeks- en ontwikkelingswerk op het gebied van de 
nieuwe druk- en beveiligingstechnieken, onder meer voor 
de volgende serie eurobankbiljetten, waarvan de emissie-
datum nog niet is vastgesteld.

Eind 2011 waren circa 14,9 miljard eurobankbiljetten 
in omloop, tegen 8,2 miljard eind 2002, het jaar van 
de invoering van de chartale euro. De meest gebruikte 
coupures zijn die van € 50 en € 20. Ze maakten in 2011 
respectievelijk 40,4 % en 19,1 % van de totale circulatie 
uit. Daarna volgen de coupures van € 10 (13,9 %) en 
€ 100 (11 %).

Het aantal onderschepte namaakbiljetten in het euroge-
bied is afgenomen van 751.000 in 2010 naar 606.000 in 
2011 (–19 %), terwijl het aantal bankbiljetten in omloop 
tijdens het afgelopen jaar verder is toegenomen. De meest 
vervalste coupure is die van € 20, waarvan het aantal 
namaakbiljetten echter niet hoger is dan 0,0096 % van de 
omloop van deze coupure, gevolgd door de coupure van 
€ 50 (0,0034 % van de omloop van deze coupure) en die 
van € 100 (0,0058 % van de omloop van deze coupure).

De kredietinstellingen komen dagelijks bij de Bank in 
Brussel en bij de vestigingen in de provincie bankbiljetten 
en muntstukken opnemen en afstorten via geldtranspor-
teurs. De organisatie van de bankbiljettenverwerking staat 
overigens op het punt grondig te worden geherstructu-
reerd. De cash centers van de commerciële banken en 
die van de geldtransporteurs zijn ver van elkaar verwij-
derd, met hogere transportkosten en risico’s tot gevolg. 
Bovendien was de verdeling van de taken van elkeen 
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tot dusver noch duidelijk, noch optimaal. De geldtrans-
porteurs hebben hun eigen recyclingcentra uitgebouwd, 
en het percentage biljetten dat bij de Nationale Bank 
terugkomt, is gedaald. In haar hoedanigheid van centrale 
bank is het evenwel de plicht van de Bank toe te zien op 
de kwaliteit van het geld in omloop, want dit is de beste 
garantie tegen namaak.

Om de efficiëntie te verbeteren en de risico’s terug te 
dringen, heeft de Bank de geldtransporteurs voorgesteld 
tegen kostprijs gebruik te maken van een aantal lokalen 
in haar agentschappen, in ruil voor een duidelijke verde-
ling van de taken tussen henzelf en de Bank, die zich blijft 
bezighouden met de recycling van de cash als dusdanig 
op haar machines. Dankzij deze oplossing zou ook in de 
toekomst een sterke aanwezigheid van de Bank in de 
provinciale vestigingen, gestoeld op haar core business, 
kunnen worden gegarandeerd. Eén partner heeft alvast 
positief gereageerd op de offerte met betrekking tot dit 
project, dat eerst in de vestigingen van Bergen en kortrijk 
zal worden geïntroduceerd. Het project viel in goede 
aarde bij de banken, omdat het aantal transporten en dus 
hun kosten worden gedrukt, en omdat ze sneller kunnen 
worden gecrediteerd. Het werd ook gunstig onthaald 
door de politie, die verhoudingsgewijs minder manschap-
pen zal moeten inzetten voor de beveiliging van de trans-
porten en deposito’s. De Bank plant haar gebouwen aan 
te passen zodat het project in de loop van 2013 van start 
kan gaan. Behalve dit pilootproject zal ook de uitbreiding 
van de nieuwe methodologie naar het centrum en het 
oosten van het land in overweging worden genomen.

Het valt op te merken dat niet de Bank maar de vraag 
van het publiek bepaalt hoeveel geld er in omloop is. De 
kredietinstellingen verrichten frequente geldopnemingen 
en -afstortingen bij de Bank, onder meer omdat ze hun 
voorraad chartaal geld, die helemaal geen rente opbrengt, 
tot een minimum wensen te beperken.

De bankbiljettentransacties worden opgevolgd en 
geboekt via een door de Bank ontwikkeld en beheerd 
computerplatform, Cash Single Shared Platform (Cash 
SSP). Ook de centrale banken van Cyprus, Finland, Ierland, 
Letland, Luxemburg en Nederland zijn op dit platform 
aangesloten. Daarnaast heeft ook de centrale bank van 
Malta zich ertoe verbonden vanaf de maand april 2012 
gebruik te maken van ditzelfde instrument. Op verzoek 
van de raad van Bestuur van de ECB heeft de Bank 
ook een applicatie ontwikkeld die statistieken genereert 
over de bankbiljetten en muntstukken. Deze applicatie 
(Currency Information System 2) is operationeel in het 
hele Eurosysteem en is in de landen die Cash SSP hebben 
ingevoerd, aan dit platform gekoppeld.

Seigneuriage

Onder ‘seigneuriage’ en ‘muntloon’ verstaat men de 
inkomsten die de emittent verwerft door de emissie van 
bankbiljetten. Vandaag de dag zijn het de centrale banken 
die deze inkomsten ontvangen en na aftrek van hun 
kosten doorstorten aan de Staat.

waar komt deze seigneuriage vandaan ? Om dit te begrij-
pen, moet men bedenken dat het bankbiljet voortkomt 
uit het schuldbewijs dat de bankiers aan hun cliënteel 
overhandigden in ruil voor het in bewaring geven van 
edelmetaal, dat ze rente lieten opbrengen. Tegenwoordig 
worden bankbiljetten uiteraard niet meer afgegeven in 
ruil voor goud of zilver : het zijn voortaan abstracte geld-
tekens. De centrale banken boeken ze echter nog steeds 
als schulden op de passiefzijde van hun balans. Als tegen-
waarde staan op de actiefzijde aan commerciële banken 
toegekende kredieten en deviezenreserves, die rente ople-
veren. De rente op deze activa, die de tegenpost vormen 
van niet-vergoede passiva in de vorm van bankbiljetten, 
vormt de seigneuriage.

In het eurogebied kan de geldcirculatie niet meer nauw-
keurig worden geraamd voor elke deelnemende Staat : de 
waarde van de uitgegeven bankbiljetten wordt derhalve 
op forfaitaire wijze verdeeld : de ECB ontvangt 8 % en het 
saldo wordt onder de nationale centrale banken verdeeld 
in verhouding tot hun aandeel in het kapitaal van die 
instelling.

In alle centrale banken zorgen verdelingsregels ervoor dat 
het surplus van de inkomsten, na dekking van hun kosten, 
aan de Staat toekomt. De Staat wordt aldus vergoed voor 
het toekennen van het emissieprivilege. In België veran-
derden de regels voor de verdeling van de seigneuriage 
tussen de Bank en de Staat in de loop van de geschie-
denis. Vanaf het boekjaar 2009 wordt het saldo van de 
jaarwinst, na vorming van de vereiste reserves en na ver-
goeding van de aandeelhouders, toegekend aan de Staat.

Het emissieprivilege ligt niet alleen ten grondslag aan 
de inkomsten van de centrale banken. Het vormt ook 
een van de middelen die hen in staat stellen een van 
hun belangrijkste opdrachten uit te voeren, namelijk de 
tenuitvoerlegging van het monetair beleid. Om te vol-
doen aan de vraag naar bankbiljetten van hun cliënten, 
dienen de kredietinstellingen zich immers bankbiljetten 
aan te schaffen door middel van leningen bij de centrale 
bank. De rente op deze leningen vormt het voornaamste 
monetairbeleidsinstrument.
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kader 1 – Besluitvormende organen van de ECB

Europese Centrale Bank (ECB)
Directie (president, vice-president en 4 leden)

Nationale centrale banken van de landen 
van het eurogebied
17 gouverneurs

Nationale centrale banken van de EU-landen
10 gouverneurs

1.1.1.2  MONETAIr BELEID : DOELSTELLING EN 

INSTITUTIONEEL kADEr

 Doelstelling : prijsstabiliteit

Toen de Staten het emissierecht toekenden aan de cen-
trale banken, gaven zij hun ook de opdracht de waarde 
van de nationale munt te verdedigen. In het Europa van 
vandaag vindt men deze traditionele taak terug in de 
doelstelling van prijsstabiliteit die het Verdrag betref-
fende de werking van de Europese Unie (EU) aan het 
Eurosysteem heeft toegewezen.

Zowel een algemene en aanhoudende prijsstijging (infla-
tie) als prijsdaling (deflatie) zijn nadelig voor de economie. 
Prijzen zijn immers de voornaamste informatie waarover 
de economische subjecten beschikken om de waarde van 
hun goederen en diensten te schatten. Inflatie en deflatie 
verstoren evenwel die informatie door hun relatieve waar-
den te vertekenen. Ze verhogen de onzekerheid en tasten 
finaal de investeringen en de groei aan. Door prijsstabi-
liteit te handhaven, dragen de centrale banken bij aan 
groei en werkgelegenheid. Prijsinstabiliteit gaat niet alleen 
ten koste van economische efficiëntie, maar ook van de 
gelijkheid. Ze wijzigt immers de waarde van contracten en 
spaargelden, en leidt zo tot een willekeurige herverdeling 
van inkomens en vermogens.

Om de verwachtingen ten aanzien van het prijsverloop 
stevig te verankeren en het publiek in staat te stellen de 
activiteit van het Eurosysteem beter te beoordelen, werd 

prijsstabiliteit gedefinieerd als een stijging van de gehar-
moniseerde consumptieprijsindex van het eurogebied op 
jaarbasis van onder maar dicht bij 2 % op middellange 
termijn.

 institutioneel kader

Het Eurosysteem is verantwoordelijk voor de monetairbe-
leidsvoering van het eurogebied. De beslissingen worden 
centraal genomen door de raad van Bestuur van de ECB, 
die bestaat uit de zes leden van de Directie van de ECB 
en de gouverneurs van de nationale centrale banken 
van de lidstaten van het eurogebied. De voorbereiding 
en de uitvoering van de beslissingen zijn grotendeels 
gedecentraliseerd.

De ECB en de centrale banken van de EU, inclusief die 
van de landen die de euro niet hebben ingevoerd, vormen 
samen het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).

Comités samengesteld uit deskundigen van de ECB en de 
nationale centrale banken bereiden dossiers voor die ter 
besluit aan de organen van de ECB worden voorgelegd. 
Er bestaan een vijftiental comités die alle activiteitsdomei-
nen van het Eurosysteem bestrijken : van monetair beleid 
tot human resources, via onder meer statistieken, markt-
transacties, bankbiljetten, communicatie en informatica. 
Op die manier worden de nationale centrale banken 
nauw betrokken bij de voorbereiding van de dossiers die 
aan de raad van Bestuur worden voorgelegd, en bij de 
uitvoering van de genomen beslissingen.

Bron : ECB

Eurosysteem

Raad van Bestuur

Europees Stelsel van 
Centrale Banken (ESCB)

algemene Raad
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De raad van Bestuur vergadert doorgaans tweemaal per 
maand in het gebouw van de ECB in Frankfurt. De eerste 
vergadering van de maand is specifiek gewijd aan een 
diepgaande analyse van de monetaire en economische 
ontwikkelingen en aan de monetairbeleidsbeslissingen 
die daarmee samenhangen. De tweede vergadering staat 
over het algemeen in het teken van de overige opdrachten 
en verantwoordelijkheden van de ECB. Overeenkomstig 
het Verdrag van Maastricht treden de leden van de raad 
van Bestuur niet op als vertegenwoordigers van hun land, 
maar nemen zij in alle onafhankelijkheid beslissingen die 
worden ingegeven door het belang van het eurogebied 
als geheel.

1.1.1.3  VOOrBErEIDING EN UITVOErING VAN DE 

MONETAIrBELEIDSBESLISSINGEN

 Voorbereiding

Ter verwezenlijking van het monetairbeleidsdoel van het 
Eurosysteem reageert de raad van Bestuur van de ECB 
op de risico’s voor de prijsstabiliteit. Dit anticiperend 
optreden berust op een rond twee complementaire pijlers 
opgebouwde systematische analyse van de beschikbare 
informatie.

 – De economische analyse ontleedt de korte- en mid-
dellangetermijnrisico’s voor de prijsstabiliteit. Ze is 
gebaseerd op een brede waaier van economische en 
financiële variabelen die het mogelijk maken de schok-
ken te detecteren waaraan het eurogebied het hoofd 
moet bieden, en op te volgen hoe het eurogebied erop 
reageert. De macro-economische vooruitzichten van 
de diensten van het Eurosysteem ondersteunen ook de 
beraadslagingen van de raad van Bestuur.

 – De monetaire analyse focust op de ontwikkeling 
van een aantal monetaire en kredietaggregaten en 
verstrekt indicaties i.v.m. de middellange- en lange-
termijnrisico’s voor de prijsstabiliteit. De bedoeling is 
die risico’s te beoordelen uitgaande van met name de 
in het verleden waargenomen verbanden tussen de 
geldhoeveelheid en de verstrekte kredieten, enerzijds, 
en de prijzen, anderzijds. Ze kan ook een rol spelen bij 
het opsporen van prijsschommelingen voor financiële 
activa, die te maken hebben met abnormale ontwik-
kelingen in de kredietverlening, en die de financiële 
stabiliteit in het gedrang kunnen brengen. Hoewel 
de monetairbeleidskoers eventueel een matigend ef-
fect kan sorteren op dit vlak, mag dit echter in geen 
geval gebeuren ten koste van de doelstelling van 
prijsstabiliteit.

De nationale centrale banken leveren een belang-
rijke bijdrage aan die twee analysegebieden, door het 
Eurosysteem economische onderzoeksresultaten en sta-
tistieken uit de eerste hand te verstrekken.

 Uitvoering

Het hoofddoel van het monetair beleid is prijsstabili-
teit. Het Eurosysteem beheerst echter de prijzen niet 
rechtstreeks, en zelfs op de geldhoeveelheid oefent ze 
geen rechtstreekse controle uit. De bankbiljettenuitgifte 
is immers afhankelijk van de vraag van het publiek, en 
bankbiljetten vertegenwoordigen maar een klein deel van 
de hoeveelheid geld die ondernemingen en particulieren 
van het eurogebied aanhouden ; het grootste deel bestaat 
uit bankdeposito’s.

Om deze bankbiljetten te verwerven, dienen de commer-
ciële banken evenwel te lenen bij het Eurosysteem, dat 
de rol van ‘ bank der banken ‘ vervult. Het Eurosysteem 
beschikt immers over het monopolie voor de uitgifte van 
bankbiljetten, die de commerciële banken aan hun cliën-
teel moeten kunnen verstrekken. De nationale centrale 
banken openen rekeningen ten behoeve van de com-
merciële banken, en deze regelen hun schulden onderling 
via deposito’s bij de centrale bank. De ECB legt bovendien 
een minimumbedrag op aan die deposito’s : dat zijn de 
reserveverplichtingen.

Het monetair beleid van het Eurosysteem bestaat erin 
de voorwaarden van de liquiditeitsverstrekking van het 
Eurosysteem aan de commerciële banken te wijzigen. 
Deze wijzigingen beïnvloeden op hun beurt de door de 
banken gehanteerde voorwaarden voor de kredieten aan 
hun cliënteel en voor de deposito’s die ze aantrekken. 
De beslissingen van de raad van Bestuur van de ECB 
kunnen aldus het prijsverloop beïnvloeden. Zo zal een 
renteverhoging door het Eurosysteem – via de impact 
op de rentetarieven van de banken – de consumenten 
en ondernemingen er onder andere toe aanzetten hun 
leningen te beperken, wat de vraag naar goederen en 
diensten zal afremmen en bijgevolg de prijsstijging zal 
inperken. Het is derhalve bij gevaar voor inflatie (een 
algemene en aanhoudende prijsstijging) dat de raad 
van Bestuur de rente zal optrekken. Omgekeerd zal hij, 
bij gevaar voor deflatie (een algemene en aanhoudende 
prijsdaling), de rente van het Eurosysteem verlagen om 
de bankrentes te doen dalen. Een dergelijke beslissing zal 
immers de vraag naar goederen en diensten doen toene-
men, waardoor de prijsdaling tot staan wordt gebracht. 
Tot een rentedaling kan ook worden besloten als de aan 
de inflatie verbonden risico’s afnemen, bijvoorbeeld als 
gevolg van een verzwakking van de vooruitzichten inzake 
economische groei.
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Het Eurosysteem beschikt over verscheidene instrumen-
ten om zijn monetairbeleidsdoelstellingen te verwezen-
lijken. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor de 
nationale centrale banken, die met name optreden als 
schakel tussen de ECB en de in iedere lidstaat gevestigde 
kredietinstellingen.

De open-markttransacties spelen een belangrijke rol 
bij het beheren van de bankliquiditeit en bij het bepalen 
van de monetairbeleidskoers. In normale tijden wordt het 
grootste deel van de liquiditeiten aan de commerciële 
banken van het eurogebied verstrekt via een wekelijkse 
toewijzing van kredieten met een looptijd van één week. 
Als gevolg van de financiële crisis die in 2007 de kop 
opstak, hebben de liquiditeitsinjecties in de vorm van 
langerlopende herfinancieringstransacties nu evenwel de 
overhand gekregen, terwijl ook de fine-tuning transacties 
aan belang hebben gewonnen. Om aan de toewijzingen 
te kunnen deelnemen, moeten de commerciële banken 
vooraf een aantal waarborgen deponeren bij de centrale 
bank van hun land. In tegenstelling tot de gangbare 
praktijk om de herfinancieringstransacties uit te voeren 
in de vorm van concurrerende aanbestedingen, worden 
de tenders sinds oktober 2008 verricht ‘tegen een vaste 
rente, met volledige toewijzing van de inschrijvingen’. 
Deze nieuwe procedure werd aangewezen geacht omdat 
de interbancaire markt van het eurogebied verstoord was, 
en omdat ze de banken garandeert dat ze alle bij het 
Eurosysteem aangevraagde liquiditeiten zullen ontvan-
gen. Naast de tijdelijke liquiditeitsverstrekkende of -absor-
berende transacties beschikt het Eurosysteem tevens over 
de mogelijkheid om rechtstreekse aan- of verkopen van 
waardepapieren te verrichten.

Het systeem van permanente faciliteiten, van zijn kant, 
biedt aan de banken van het eurogebied de mogelijkheid 
om voor één dag middelen op te nemen of te plaatsen 
tegen vooraf aangekondigde rentetarieven. Ze spelen 
tevens een rol bij het bepalen van de algemene mone-
tairbeleidskoers, doordat ze een kader bieden voor de 
rentetarieven van de daggeldmarkt. Er is geen enkele 
beperking op het opgenomen of gedeponeerde bedrag 
bij het aanwenden van de permanente faciliteiten, die 
op gedecentraliseerde wijze door de nationale centrale 
banken worden beheerd.

De banken zijn daarnaast ook onderworpen aan de 
verplichting om reserves aan te leggen in de vorm van 
deposito’s bij de nationale centrale banken. De reserve-
verplichtingen verhogen de noodzaak voor de banken 
om zich te herfinancieren bij het Eurosysteem, en dragen 
bij aan het stabiliseren van de geldmarktrente. Aangezien 
de verplichting slechts gemiddeld over periodes van een 
maand moet worden nageleefd, kunnen de reserves 
immers variëren van de ene dag tot de andere en de 
schommelingen van de liquiditeit op zeer korte termijn, 
bijvoorbeeld als gevolg van de veranderingen in de vraag 
naar bankbiljetten, opvangen. De verplichte reserves 
dragen een rente die overeenstemt met de tarieven van 
de wekelijkse basisherfinancieringstransacties.

Ten slotte kan het Eurosysteem ook aankopen of ver-
kopen van valuta’s tegen euro’s verrichten. Zo kan het 
Eurosysteem interventies op de valutamarkt uitvoeren 
of deviezenswaps sluiten met buitenlandse centrale 
banken, bijvoorbeeld om liquiditeiten in vreemde valuta’s 
te verstrekken.

(1) Meer bijzonderheden over deze maatregelen worden verstrekt in punt 2.4 van hoofdstuk 2 van het Verslag 2011 over de economische en financiële ontwikkeling.

4

kader 2 – recente ontwikkelingen (1)

Tegen de achtergrond van de financiële crisis die eind 2008 uitbrak en de crisis van de overheidsschuld die begin 
2010 de kop opstak, heeft de ECB haar monetairbeleidskoers ingrijpend gewijzigd en een hele rits uitzonderlijke 
maatregelen genomen om de financiële sector te ondersteunen en een goede transmissie van het monetair beleid 
te waarborgen.

Monetairbeleidskoers

Van oktober 2008 tot mei 2009 werd de centrale beleidsrente verlaagd met 325 basispunten, tot het historisch 
lage niveau van 1 %. Nadien oordeelde de raad van Bestuur tot begin 2011 dat het bijzonder accommoderende 
karakter van het monetair beleid aangewezen bleef. In 2011 werden twee renteverhogingen gevolgd door twee 
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renteverlagingen, telkens met 25 basispunten. Tijdens de eerste helft van het jaar bracht de raad van Bestuur, 
tegen de achtergrond van een gunstige ontwikkeling van de economische bedrijvigheid en een verscherping van 
de opwaartse risico’s voor de prijsstabiliteit, de centrale beleidsrente immers op 1,25 % en vervolgens op 1,5 % 
tijdens zijn vergaderingen van 7 april en 7 juli. In het licht van de aanwijzingen voor een sterker dan verwachte 
vertraging van het groeitempo van de economische bedrijvigheid en de ongunstige gevolgen van de spanningen 
op de financiële markten voor de financieringsvoorwaarden en het vertrouwen, verlaagde hij de rente evenwel 
achtereenvolgens tot 1,25 % en vervolgens tot 1 % tijdens zijn vergaderingen van 3 november en 8 december.

Niet-conventionele maatregelen

Gedurende de hele crisis heeft de ECB, om die crisis te bedwingen, een reeks maatregelen genomen die haar 
monetairbeleidskader ingrijpend hebben veranderd. Deze zogenaamde verruimde-kredietondersteunings-
maatregelen zijn erop gericht de financieringsvoorwaarden voor en de kredietstromen naar de private sector 
te ondersteunen. Zonder afbreuk te doen aan de doelstelling van prijsstabiliteit, hebben ze een belangrijke rol 
gespeeld inzake financiële stabiliteit, door de systemische gevolgen van de liquiditeitsproblemen op de geldmarkt 
te beperken en te matigen. De belangrijkste maatregelen omvatten :

De invoering van een ‘vasterentetenderprocedure met volledige toewijzing’ voor alle liquiditeitsverstrekkende 
transacties. Deze maatregel werd geïntroduceerd in oktober 2008 om een einde te maken aan de verstoringen 
van de interbancaire markt. De maatregel werd in 2010 opgeschort voor de driemaands transacties, maar werd 
snel heringevoerd toen de overheidsschuldcrisis oplaaide. Dankzij deze procedure beschikken de banken over alle 
gewenste liquiditeiten tegen de basisherfinancieringsrente, voor zover ze over het vereiste onderpand beschikken.

Het verrichten van langerlopende liquiditeitsverstrekkende transacties. waar de maximale looptijd van de 
liquiditeitsverstrekkende transacties beperkt was tot 3 maanden vóór de crisis, werden sinds 2008 transacties op 
6 en 12 maanden verricht om de liquiditeitssituatie van de banken te ondersteunen. Tijdens zijn vergadering van 
december 2011 besliste de raad van Bestuur bovendien transacties op 36 maanden te verrichten, met de optie 
om na één jaar terug te betalen. Deze transacties met een langere looptijd moeten mede de onzekerheid over de 
financiering van de banken verminderen, en aldus de kredietverlening aan de economie ondersteunen.

De uitbreiding van de als onderpand aanvaarde activa voor de liquiditeitsverstrekkende transacties. Deze 
maatregel werd goedgekeurd om de tegenpartijen vlotter toegang te verlenen tot de liquiditeiten van het 
Eurosysteem. Een eerste horde werd genomen in 2009, terwijl tot een nieuwe uitbreiding van het beschikbare 
onderpand werd besloten in december 2011.

Het verrichten van deviezenswaptransacties. Dankzij deze transacties konden liquiditeiten in Amerikaanse 
dollar worden verstrekt, in ruil voor beleenbaar onderpand bij het Eurosysteem. In 2011 vonden, naast de reeds 
op wekelijkse basis verrichte transacties, drie transacties van dit type op drie maanden plaats, respectievelijk in 
oktober, november en december.

De lancering van programma’s voor de aankoop van gedekte obligaties, dat wil zeggen obligaties gewaarborgd 
door een pakket van hypothecaire leningen of vorderingen op de overheid. Die programma’s beoogden de 
goede werking te herstellen van de activamarkten, die voor de banken een belangrijke financieringsbron vormen. 
Een eerste programma, dat zijn beslag kreeg door de aankoop van gedekte obligaties voor een bedrag van 
circa € 60 miljard, trad in werking in 2009, terwijl de raad van Bestuur in oktober 2011 besloot tot een nieuw 
programma, dat betrekking had op aankopen voor een vooropgesteld bedrag van € 40 miljard.

De verlaging van het percentage van de reserveverplichtingen van 2 tot 1 % vanaf 18 januari 2012. 
Vanwege zijn beleid van onbeperkte liquiditeitsvoorziening, heeft de raad van Bestuur geoordeeld dat het stelsel 
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 Rol van de Bank

Als lid van het Eurosysteem is de Bank op meerdere 
niveaus betrokken bij de gedecentraliseerde uitvoering 
van de monetairbeleidsbeslissingen. Zo speelt zij meer 
bepaald een rol op het niveau van de liquiditeitsver-
strekkende transacties, de permanente faciliteiten en de 
reserveverplichtingen.

Daarnaast beoordeelt zij de kwaliteit van het gedepo-
neerde onderpand bij kredietopname, en zorgt zij voor de 
bewaring ervan. In het kader van het model van gemeen-
schappelijk platform voor het onderpandbeheer kunnen 
de in onderpand gegeven effecten zich in België of in het 
buitenland bevinden, waarbij de centrale banken onder-
ling als correspondentbanken optreden.

liquiditeitsverstrekkende transacties

De reguliere aanbestedingen van het Eurosysteem worden 
aangekondigd via de financiële informatienetwerken. 
De Bank kan de banken ook afzonderlijk inlichten. De 
inschrijvingen die binnen de vastgestelde termijnen bij de 
Bank worden ingediend, worden aan de ECB bezorgd. In 
iedere lidstaat kunnen de inschrijvingen van een instelling 
maar door één vestiging (de hoofdzetel of een aangewe-
zen bijkantoor) worden ingediend. De resultaten worden 
door de ECB gepubliceerd, en de kredietinstellingen 
die een geldige inschrijving hebben ingediend, worden 
afzonderlijk op de hoogte gebracht. Na de bekendmaking 
van de resultaten zorgt de bank voor de afwikkeling van 
de transacties, rekening houdend met het gedeponeerde 
onderpand.

Permanente faciliteiten

Elke werkdag stelt de Bank, tegen afgifte van onder-
pand, een intraday-kredietfaciliteit ter beschikking van 
de erkende banken. Deze faciliteit is bestemd voor de 
financiering, tijdens de dag, van de debetpositie op de 
rekening in euro die op naam van die kredietinstellingen 
in haar boeken is geopend. Na de dagelijkse afsluiting 
van het systeem zuiveren de banken het eindsaldo van 
hun vereveningsrekening aan door eventueel een beroep 
te doen op de overnight belenings- of depositofaciliteit. 
Voor deze permanente faciliteiten gelden rentetarieven 
die worden vastgesteld door de raad van Bestuur van 
de ECB en die in normale omstandigheden de fluctuatie-
marge van de daggeldrente afbakenen.

Reserveverplichtingen

De in België gevestigde kredietinstellingen zijn onderwor-
pen aan de verplichting om bij de Bank monetaire reserves 
aan te leggen en aan te houden. Deze reserves worden 
gevormd via speciale reserverekeningen die in geen geval 
een debetsaldo mogen vertonen. De Bank ziet toe op de 
naleving van die verplichtingen, en verstrekt iedere deel-
nemer geregeld informatie over de bewegingen op zijn 
reserverekening.

Deze aspecten worden nader toegelicht in de Algemene 
Documentatie inzake de monetairbeleidsinstrumenten 
en -procedures van het Eurosysteem en in het Reglement 
betreffende intraday-kredietverlening en monetairbe-
leidsoperaties van de Bank, dat begin januari 2011 werd 
bijgewerkt en beschikbaar is op de internetsite van de 
Bank.

van de reserveverplichtingen niet meer zo onontbeerlijk was voor het aansturen van de verhoudingen op de 
geldmarkt als in normale omstandigheden. Hij heeft deze maatregel derhalve goedgekeurd om garanties voor de 
banken vrij te maken en de geldmarkt te ondersteunen.

Het Programma voor de effectenmarkten, ten slotte, is een uitzonderlijke maatregel die in mei 2010 werd 
ingevoerd tegen de achtergrond van de overheidsschuldcrisis. Dit programma voorziet in de aankoop van 
overheidsvorderingen op de secundaire markt, om de liquiditeit te verhogen en de diepte te vergroten van de 
marktsegmenten die ten prooi zijn aan verstoringen en om, op die manier, het transmissiemechanisme van het 
monetair beleid te vrijwaren. Hoewel de eerste aankopen geconcentreerd waren in de weken die volgden op 
de inwerkingtreding van het programma, werd het programma nieuw leven ingeblazen begin augustus 2011, 
tegen de achtergrond van de zeer ernstige besmetting van Italië en Spanje door de crisis van de overheidsschuld. 
Per 31 december 2011 beliep het totale bedrag van de aankopen van overheidseffecten onder dit programma 
€ 211,5 miljard.
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Communicatie

Hoewel de centrale banken sinds lang belangrijke centra 
voor economische en financiële informatie zijn, wordt 
communicatie er vandaag de dag beschouwd als een stra-
tegische uitdaging. De noodzaak om verantwoording af 
te leggen, wordt door alle partners van het Eurosysteem 
ook beschouwd als de legitieme tegenhanger van de 
onafhankelijkheid die het Verdrag van Maastricht aan de 
centrale banken heeft verleend.

Elke maand, na afloop van de vergadering van de raad 
van Bestuur over de rentebeslissingen, houdt de president 
van de ECB een persconferentie om de beslissingen en de 
motivering ervan bekend te maken. De ECB maakte ook 
een nauwkeurige definitie van prijsstabiliteit (1) bekend, om 
de doeltreffendheid van haar monetair beleid te verho-
gen : vanwege de geloofwaardigheid die de ECB geniet, 
anticiperen de economische subjecten immers veelal op 
een prijsverloop dicht bij de aangekondigde doelstelling. 
In geval van een schok stelt men dan ook vast dat de situ-
atie, dankzij deze anticipatie, sneller weer normaal wordt.

Met dat algemene doel van openheid ten aanzien van de 
overheid, de financiële markten, de ondernemingen, de 
universiteiten en het brede publiek voor ogen, organiseert 
de Bank persconferenties, uiteenzettingen en colloquia. 
Zij ontplooit haar communicatie-instrumenten op papier 
en in elektronische vorm : economische studies, verslagen, 
statistische informatie.

1.1.2  Financiële stabiliteit, prudentieel 
toezicht en betalingssystemen

1.1.2.1 FINANCIëLE STABILITEIT EN PrUDENTIEEL TOEZICHT

Tijdens het verslagjaar zijn de verantwoordelijkheden 
van de Bank inzake handhaving van de stabiliteit van het 
financieel stelsel, aanzienlijk toegenomen. De Bank, die 
van oudsher is belast met de goede werking van de beta-
lingssystemen, staat ook borg voor de stabiliteit van het 
financieel stelsel als geheel. Sinds 1 april 2011 fungeert 
de Bank tevens als toezichthoudende autoriteit voor de 
afzonderlijke instellingen.

Het prudentieel toezicht is erop gericht na te gaan of de 
financiële instellingen in staat zijn hun verbintenissen na 
te komen, en zodoende de geschiktheid van hun orga-
nisatie en de soliditeit ervan te waarborgen. Dit toezicht 
spitst zich toe op de regels inzake organisatie, solvabiliteit, 
rentabiliteit en liquiditeit. Terwijl het microprudentieel 
toezicht de afzonderlijke financiële instellingen onder-
zoekt, focust het macroprudentieel toezicht op het finan-
cieel stelsel als geheel, met inbegrip van de onderlinge 

verbanden tussen de financiële instellingen. Het moet 
voorkomen dat spanningen in het stelsel als geheel optre-
den, met name door toe te zien op de financiële stabiliteit 
en door de systeemrelevante financiële instellingen te 
controleren. De financiële crisis heeft aangetoond dat de 
systeemrisico’s onderschat werden, ondanks hun poten-
tieel verwoestende effecten op heel het financieel stelsel 
en op de reële economie, en heeft de limieten van het 
macroprudentieel toezicht op de systeemrelevante instel-
lingen aan het licht gebracht. De systeemrisico’s dienen 
van naderbij te worden opgevolgd. wat het macropru-
dentieel toezicht betreft : ook dit toezicht moet worden 
ontwikkeld en uitgebreid tot alle sectoren.

Voorts is ook het klassieke onderscheid tussen micropru-
dentieel en macroprudentieel toezicht, dat zich toespitst 
op de handhaving van de financiële stabiliteit, tijdens de 
crisis tegen haar grenzen aangebotst. Het streven om het 
micro- en macroprudentieel toezicht beter op elkaar af te 
stemmen, vormde derhalve een van de belangrijkste rede-
nen voor de hervorming van het toezicht, en dit zowel op 
Belgisch als op Europees niveau. Op internationaal vlak 
tekende zich een tendens af om de rol van de centrale 
banken in het prudentieel domein te versterken.

 Hervormingen in de europese architectuur

Als gevolg van de in 2007 uitgebroken financiële crisis, 
werd de behoefte aangevoeld om het prudentieel toe-
zicht meer te integreren op Europees niveau, zodat het 
beter opgewassen zou zijn tegen de toenemende inte-
gratie van de financiële markten en een eenvormiger 
toepassing van de prudentiële regelgeving in heel de 
Europese Unie zou mogelijk maken. Als reactie op de 
aanbevelingen die in februari 2009 door het Comité van 
wijzen onder leiding van Jacques de Larosière werden 
uitgebracht, formuleerde de Europese Commissie (EC) 
in september 2009 een reeks wetsvoorstellen om het 
prudentieel toezichtskader te versterken en om in de 
toekomst het gevaar voor een financiële crisis en de ernst 
ervan in te perken, door op Europees niveau het Europees 
Systeem voor Financieel Toezicht (ESFT) op te richten. Het 
ESFT trad in werking op 1 januari 2011. Het heeft tot 
doel niet alleen te zorgen voor een betere preventie van 
de systeemrisico’s, maar ook voor de nodige harmonisa-
tie van de prudentiële regels en praktijken op Europese 
schaal, terwijl ook de samenwerking tussen de nationale 
autoriteiten wordt versterkt.

Het ESFT bestaat uit het Europees Comité voor 
Systeemrisico’s (ECSr), het Europees orgaan voor 

(1) Prijsstabiliteit wordt gedefinieerd als een jaarlijkse stijging van de geharmoniseerde 
consumptieprijsindex van onder maar dicht bij 2 %, die moet worden gehandhaafd 
op middellange termijn.
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macroprudentieel toezicht, alsook de Europese toezicht-
houdende autoriteiten (ETA’s), die belast zijn met het 
versterken van het microprudentieel toezicht in Europa. 
Er zijn drie ETA’s : de Europese Bankautoriteit (European 
Banking Authority – EBA), de Europese Autoriteit voor 
Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (European Insurance 
and Occupational Pensions Authority – EIOPA), en de 
Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (European 
Securities and Markets Authority – ESMA).

De Bank is lid van het ECSr, alsook van de EBA en de EIOPA, 
in haar hoedanigheid van zowel nationale centrale bank 
als nationale autoriteit belast met het prudentieel toezicht 
op de kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

 Hervormingen in de Belgische architectuur

Als gevolg van de denkoefening over het toezicht op de 
financiële sector in Europa, werd ook in België een soort-
gelijk proces op gang gebracht met betrekking tot de 
evolutie van de architectuur van het prudentieel toezicht.

Uitgaande van de aanbevelingen van de bijzondere 
commissie belast met het onderzoek naar de financiële 
en bankcrisis en het comité-Lamfalussy, en in navolging 
van de ontwikkelingen in de overige landen van de EU, 
hebben de Belgische autoriteiten ertoe besloten het 
toezicht op de financiële sector, en meer bepaald de 
interactie tussen de Bank en de voormalige Commissie 
voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) 
om te vormen tot een bipolair model, het zogenaamde 
twin peaks-model. De grondslag van de nieuwe architec-
tuur werd gelegd door de wet van 2 juli 2010.

rekening houdend met de ingrijpende gevolgen van deze 
reorganisatie (in het bijzonder de noodzaak om meer dan 
25 bestaande wetten te wijzigen), werd besloten deze 
herstructurering in twee fasen te laten verlopen. Tijdens 
een eerste overgangsfase werd het Comité voor systeem-
risico’s en systeemrelevante financiële instellingen (CSrSFI) 
opgericht. Het comité, dat onder het voorzitterschap van 
de gouverneur van de Bank stond, was samengesteld 
uit de leden van de directiecomités van de Bank en de 
CBFA. Het CSrSFI was operationeel van 21 oktober 2010 
tot 31 maart 2011. Het CSrSFI had tot doel het toezicht 
op de systeemrisico’s en het prudentieel toezicht op de 
zogenaamde systeemrelevante financiële instellingen te 
verzekeren.

Het nieuwe toezichtsmodel werd concreet ingesteld door 
de uitvaardiging van het koninklijk besluit van 31 maart 
2011. Sinds die datum steunt het financieel toezicht op 
twee pijlers. Enerzijds de Bank, die voortaan de verschil-
lende functies van macro- en microprudentieel toezicht zal 

uitoefenen en, anderzijds, de ‘nieuwe CBFA‘, omgedoopt 
tot FSMA (Financial Services and Markets Authority – 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), belast met 
het toezicht op de financiële markten, de beleggingsinstru-
menten, de verhandeling van financiële producten en de 
gedragsregels die van toepassing zijn op de actoren van de 
financiële sector, alsook met de bescherming van de con-
sumenten van financiële diensten. Dit omvangrijke bijzon-
deremachtenbesluit is in werking getreden op 1 april 2011.

 Hervormingen in de organisatie van de Bank

De invoering van het ‘twin peaks’-model en de integratie 
van het prudentieel toezicht in de Bank boden de kans 
om de organisatie van dit activiteitsdomein te hervormen, 
gebruik makend van alle mogelijke synergieën met de 
overige entiteiten van de Bank. want de wetgever heeft 
alle activiteiten die te maken hebben met financiële stabi-
liteit en prudentieel toezicht precies bij de centrale bank 
willen bundelen omdat die centrale bank beschikt over 
competenties en gegevens die bijzonder nuttig zijn voor 
de uitoefening van deze taken. Aan het nieuwe organi-
satiemodel voor het prudentieel toezicht bij de Bank ging 
een collectieve denkoefening van het Directiecomité in 
samenwerking met de betrokken kaderleden vooraf. Aan 
de hand van deze denkoefening konden de grote organi-
satorische principes en krachtlijnen van het nieuwe model 
worden uitgestippeld.

Dit model werd vastgelegd door toepassing van het 
zogenaamde vierogenprincipe. Dit principe berust op de 
combinatie van een verticale en een horizontale bena-
dering. De verticale analyses worden uitgevoerd door de 
operationele toezichtsteams, die de onderneming in haar 
geheel beoordelen en het toezicht coördineren aan de 
hand van een risicoanalyse en een toezichtsplan per instel-
ling. Tegelijkertijd beogen de horizontale analyses van de 
sector als geheel en van elk type van risico afzonderlijk de 
risico’s en kwetsbaarheden te bepalen uit een transversaal 
oogpunt. Hierdoor kunnen deze analyses dienen als input 
voor het beoordelen van het risicoprofiel van elke afzon-
derlijke instelling, en dragen ze bij aan een beter begrip 
van de complexiteit van de financiële activiteit. Dit geïn-
tegreerde proces van risicobeoordeling wordt ook gevoed 
door de overige entiteiten van de Bank, die hun expertise 
op het gebied van macro-economische analyse of hun 
kennis van de financiële markten ten dienste stellen van 
het prudentieel toezicht.

Concreet zijn vijf autonome diensten belast met de uit-
oefening van het toezicht. De dienst Prudentieel beleid 
en financiële stabiliteit bepaalt het prudentieel beleid, 
identificeert met name de systemische kwetsbaarheden, 
en voert horizontale analyses uit van de sector en van 
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de verschillende soorten risico’s en hun interacties. Deze 
dienst is verantwoordelijk voor de horizontale dimensie 
van het toezicht.

Het operationeel toezicht wordt uitgeoefend door de drie 
autonome diensten die respectievelijk belast zijn met het 
toezicht op de banken en de beursvennootschappen, de 
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en de 
marktinfrastructuren. Deze diensten zijn verantwoordelijk 
voor de verticale dimensie van het toezicht. Een vijfde 
dienst is belast met transversale operationele functies 
ten behoeve van de overige operationele diensten. Het 
betreft, onder meer, het toezicht op de informaticasys-
temen van de financiële instellingen en de kwantitatieve 
validatie van de interne modellen die door de banken en 
verzekeraars worden gebruikt voor de berekening van de 
eigenvermogensvereisten.

Dankzij de toenadering kon de toezichtsactiviteit als 
dusdanig worden geherstructureerd volgens een aantal 
krachtlijnen. De crisis heeft de noodzaak van een sterkere 
aanwezigheid binnen de ondernemingen aan het licht 
gebracht. Voortaan is het daarom aangewezen twee 
benaderingen beter aan elkaar te toetsen : de benadering 
aan de hand van een permanente analyse van het dossier 

en de rapportering, en de benadering aan de hand van 
een rechtstreeks bezoek ter plaatse. Om een onafhanke-
lijke en objectieve analyse te garanderen, werd besloten 
teams voor inspectie ter plaatse op te richten, los van de 
toezichtsteams. Dankzij deze dubbele invalshoek kan de 
diagnosefunctie worden versterkt. Doordat het standpunt 
van de operationele diensten over eenzelfde dossier kan 
worden getoetst aan dat van meer horizontaal gerichte 
diensten, kunnen diagnoseverschillen aan het licht komen. 
In dat geval moet een perfecte transparantie vooropstaan : 
het Directiecomité moet in kennis worden gesteld van 
de standpunten ter zake om zelf de knoop te kunnen 
doorhakken. Het is derhalve van essentieel belang dat alle 
relevante informatie aan het Directiecomité wordt doorge-
geven. Ten slotte kan, door de integratie van het prudenti-
eel toezicht in de Bank, de signaalfunctie van de toezicht-
houdende autoriteit ten aanzien van de financiële sector 
worden versterkt, en kan een benchmark van de goede 
praktijken worden aangemoedigd, dankzij de communica-
tietraditie die de Bank heeft ten opzichte van de financiële 
sector. Anderzijds bood de integratie van de prudentiële 
activiteit in de Bank de mogelijkheid om de ontvankelijk-
heid van de teams en de mobiliteit van de competenties 
sterk op te voeren teneinde ze beter af te stemmen op de 
behoeften van de economische ontwikkeling.

4

kader 3 – De vijf prudentiële diensten

Prudentieel beleid en financiële stabiliteit

In het kader van een vierogenbenadering bestaat de taak van deze dienst erin bij te dragen aan de identificatie 
en analyse van de risico’s in de financiële sector en van de middelen om er het hoofd aan te bieden, door een 
expertise uit te bouwen die de micro- en macrodimensies van de financiële stabiliteit en het prudentieel toezicht 
bestrijkt. Deze taak wordt met name uitgeoefend door middel van :

 – het vastleggen en ontwikkelen van prudentiële normen en standaarden, zowel op nationaal als op internationaal 
niveau ;

 – de tenuitvoerlegging van de normen en standaarden in het instrumentarium voor regelgeving en toezicht ;
 – de identificatie en meting van de systeemrisico’s en de ontwikkeling van specifieke tools ;
 – het toezicht op de financiële stabiliteit (structureel en cyclisch) ;
 – de ontwikkeling van een macroprudentieel beleid ;
 – het verzekeren van de coherentie in de benaderingen van de ‘verticale’ diensten.

Prudentieel toezicht banken en beursvennootschappen

Het toezicht op de banken en beursvennootschappen wordt uitgeoefend door twee entiteiten, te weten Complex 
Banking Groups en International and Domestic Banks.
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De entiteit Complex Banking Groups beoogt bij te dragen aan de stabiliteit van het Belgisch financieel stelsel 
door de veiligheid en de goede gezondheid van de systeemrelevante bankgroepen te bevorderen en door te 
trachten de negatieve effecten van een eventueel bankfaillissement op het Belgische bankwezen te beperken. De 
entiteit controleert de vier grote systeemrelevante groepen, namelijk BNP Paribas Fortis, Dexia, ING en kBC. Die 
groepen zijn op hun beurt onderverdeeld in een twintigtal Belgische dochterondernemingen en een nog groter 
aantal buitenlandse dochterondernemingen en bijkantoren. Dit toezicht op internationale groepen vindt plaats 
binnen colleges van toezichthoudende autoriteiten die bestaan uit de toezichthoudende autoriteit van het land 
van herkomst van de betrokken bank en de autoriteiten van de landen waar de bank actief is. Binnen die colleges 
fungeert de Bank hetzij als home supervisor (Dexia en kBC), hetzij als host supervisor (BNP Paribas Fortis en ING).

De entiteit International and Domestic Banks houdt toezicht op instellingen die verschillen qua omvang, aard en 
risicoprofiel. Zij gaan van onafhankelijke Belgische bankgroepen die een waaier van gedifferentieerde producten 
aanbieden aan dochterondernemingen van buitenlandse bankgroepen, via bankgroepen en -instellingen die zich 
focussen op een nichemarkt, tot diverse beursvennootschappen van grote, gemiddelde of kleine omvang. De 
entiteit oefent ook toezicht uit op een aantal bankholdings.

Aan elke bankgroep is een multidisciplinair team toegewezen dat onder leiding staat van een coördinator. Een 
specifiek team van inspecteurs is belast met de audittaken.

Prudentieel toezicht verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

Op 1 januari 2012 controleerde deze dienst nagenoeg 108 verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 
naar Belgisch recht. De activiteit van de dienst bestaat erin de belangen van de verzekeringsbegunstigden te 
beschermen, dat wil zeggen voornamelijk toezicht uit te oefenen op de ondernemingen om na te gaan of 
ze in staat zijn hun verbintenissen jegens de verzekerden na te komen, met inachtneming van de wettelijke 
verplichtingen. Het gaat om zowel de schadeverzekeringen (auto, brand, enz.) als de levensverzekeringen 
(pensioensparen, enz.). Bovendien is een vijftigtal dochterondernemingen van in de Europese Economische ruimte 
gevestigde ondernemingen eveneens actief op de Belgische markt, en hebben meer dan duizend ondernemingen 
te kennen gegeven dat ze verzekeringsproducten op de Belgische markt willen brengen in het kader van de 
vrijheid van dienstverlening, ook al zijn ze niet allemaal actief op die markt.

Deze dienst heeft tevens als opdracht de internationale werkzaamheden met betrekking tot de verzekeringssector 
op te volgen, er commentaar op te leveren om het besluitvormingsproces te beïnvloeden, de conclusies van 
deze werkzaamheden om te zetten op nationaal niveau, en de nodige bijstand te verlenen inzake opleiding en 
steun aan de operationele collega’s bij de uitoefening van hun toezichtstaken. Aangezien deze ondersteuning 
zich toespitst op het opvolgen van de uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen van de Solvency II-richtlijn 
alsook op de omzetting ervan in Belgisch recht en in Belgische prudentiële praktijk, werd het vanwege de talrijke 
operationele vragen die deze taken oproepen oordeelkundiger geacht deze ondersteuning binnen de dienst 
Operationeel toezicht verzekeringen te laten opvolgen door een specifiek team, de zogenaamde Task Force 
Solvency II. De leden van dit team nemen actief deel aan het uitwerken van de uitvoeringsteksten van de richtlijn 
binnen de werkgroepen van EIOPA (zie 1.1.2.1 Hervormingen in de Europese architectuur). Deze hervorming van 
het toezicht op de verzekeringsondernemingen legt nieuwe kwantitatieve en kwalitatieve eisen vast. Dit vereist 
een ingrijpende aanpassing van de Belgische wetgeving. De leden van de Task Force nemen eveneens deel aan 
het uitwerken van de omzettingsteksten van de richtlijn.

De inspecties ter plaatse worden, in overeenstemming met de hierboven geformuleerde principes, toevertrouwd 
aan een specifiek team dat speciaal hiertoe werd opgericht, dat wordt geleid door zijn eigen coördinator en dat 
beschikt over bijzondere methodologische instrumenten. Een en ander maakt een adequate dialoog mogelijk 
met de prudentiële diensten die belast zijn met het toezicht op de ondernemingen. Die ondernemingen 
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Om de goede werking van het nieuwe toezichtsmodel te 
bevorderen en om een optimale informatieverspreiding te 
verzekeren, werden er binnen de Bank drie overlegfora 
opgericht. Deze fora illustreren de wil om de transversa-
liteit van de benaderingen, de informatieverspreiding en 
het vierogenprincipe in de praktijk te brengen.

Het Comité voor de planning en coördinatie van 
het prudentiële toezicht moet zorgen voor de goede 
operationele organisatie van het prudentieel toezicht door 
een optimale toewijzing van de middelen te waarborgen, 
onder meer op personeels- en informaticavlak, en staat 
ook in voor de planning en de coördinatie van de activitei-
ten tussen het microprudentieel en het macroprudentieel 
toezicht, enz. Dit comité wordt voorgezeten door de secre-
taris-generaal van de Bank en bestaat uit vertegenwoordi-
gers van de prudentiële diensten en van niet-prudentiële 

diensten die bij deze operationele en organisatorische 
aangelegenheden betrokken zijn. Het ziet erop toe dat het 
vierogenprincipe geïntegreerd wordt in de werkmethodes 
en in de prudentiële praktijk. Dit comité beschikt over een 
werkgroep ‘Inspectie’, die zorgt voor de standaardisering 
en optimalisering van de werkmethodes voor het volledige 
inspectieproces, en dit zowel voor de planning en de vali-
datie als voor de follow-up, de objectiviteit en de kwaliteit, 
de communicatie en het informatiebeheer.

Het Risicocomité, dat voorgezeten wordt door de direc-
teur die verantwoordelijk is voor de dienst Prudentieel 
beleid en financiële stabiliteit, bestaat uit de hoofden van 
de verschillende prudentiële diensten ; dit comité staat 
in voor de coördinatie van de activiteiten van deze dien-
sten. Verder zorgt dit comité voor de aansturing van de 
risicoanalyses die door de verschillende gespecialiseerde 

zijn onderverdeeld in drie groepen, telkens onder leiding van een coördinator, namelijk de systeemrelevante 
verzekeringsondernemingen, die welke dochterondernemingen zijn van een buitenlandse groep, en de lokale 
ondernemingen.

Prudentieel toezicht marktinfrastructuren en oversight

De marktinfrastructuren zijn belast met de organisatie van de geldtransporten, effecten, derivaten of andere 
financiële transacties tussen de verschillende deelnemende instellingen ; zij omvatten de betalingssystemen, de 
effectensystemen, de centrale tegenpartijen alsook de centrale gegevensbanken over de transacties. Eveneens 
hierbij betrokken zijn bepaalde dienstverleners die als kritiek worden beschouwd voor de goede uitvoering van 
de in deze systemen verwerkte transacties. Heel wat infrastructuren van dit type, die van essentieel belang zijn 
voor de goede werking van het financieel stelsel, zijn in ons land gevestigd. Het prudentieel toezicht dat hierop 
wordt uitgeoefend, bestaat erin na te gaan of de betrokken instellingen de ter zake toepasselijke wettelijke en 
reglementaire bepalingen naleven. Het oversight, van zijn kant, ziet toe op de veilige en efficiënte werking van 
deze systemen.

Prudentieel toezicht specifieke operationele functies

In het kader van de nieuwe organisatie van het prudentieel toezicht werd een reeks transversale functies 
bijeengebracht binnen deze nieuwe dienst. De dienst oefent vier soorten activiteiten uit. Hij is belast met het 
toezicht op de informaticarisico’s en op hun beheer in de ondernemingen die onder hun toezicht staan, en dit via 
inspecties ter plaatse. De audit van de risicomodellen is erop gericht de mathematische en statistische modellen 
te beoordelen die worden gebruikt door de banken, de verzekeringsondernemingen en de marktinfrastructuren, 
onder meer voor de berekening van de eigenvermogensvereisten. Deze dienst is tevens belast met de analyse van 
de prudentiële toezichtsprocessen van de Bank, teneinde de efficiëntie ervan te optimaliseren en de automatisering 
voor te bereiden. Tot slot centraliseert deze dienst een aantal operationele taken, waaronder de fit and proper-
test van de bedrijfsleiding van de gecontroleerde ondernemingen, de meldingen van activiteiten in het kader van 
de vrijheid van dienstverlening, en de helpdesk van de toepassingen inzake rapportering door de gecontroleerde 
ondernemingen.
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teams worden uitgevoerd per risicotype of per thema 
(risk teams), onder meer door voor deze teams priori-
teiten vast te leggen. Het ziet erop toe dat de lessen 
getrokken door de teams op het terrein en de resultaten 
van de transversale analyses terechtkomen bij de andere 
entiteiten van de Bank en bij het Directiecomité en zorgt 
ervoor dat de spelers op het terrein feedback krijgen over 
de beleidslijnen en de beslissingen van het Directiecomité. 
Dit comité treedt op als interface in de betrekkingen met 
het Directiecomité, waaraan het weloverwogen advies 
verstrekt over vraagstukken in verband met regelgeving 
en toezicht. Het waarborgt de coherente toepassing 
van de regelgeving en bevordert de samenwerking, de 
uitwisseling van ervaringen en de ontwikkeling van syner-
gieën tussen de verschillende prudentiële diensten. Het 
risicocomité is een van de organen die belast zijn met de 
toetsing van de toepassing van het vierogenprincipe, dat 
ten grondslag ligt aan de organisatie van de prudentiële 
activiteit van de Bank.

Het comité heeft zich uiteraard eerst toegelegd op de 
opvolging van de transversale analyses van de voornaam-
ste risicocategorieën. Zo heeft het op verzoek van het 
Directiecomité een diepgaand onderzoek laten uitvoeren 
naar het soeverein risico. In dit verband werd een moni-
toring uitgevoerd van de risicoposities van de banken 
en de verzekeringsondernemingen en werd een analyse 
gemaakt van de prudentiële behandeling (zoals het 
niveau van de waardeverminderingen en van de kapitaal-
vereisten, ...) van de blootstelling aan soevereine risico’s.

Het heeft ook vergelijkende analyses gemaakt, tussen 
de grote Belgische banken, van de parameters voor de 
beoordeling van andere kredietrisico’s en in het bijzonder 
kredieten aan ondernemingen en hypothecaire kredieten. 
Daarnaast heeft het een actieplan uitgewerkt waarin het 
prudentieel witwasbeleid wordt uitgestippeld en dat voor-
ziet in de periodieke en geharmoniseerde opvolging van 
het liquiditeitsrisico. wat de systeemrisico’s betreft, heeft dit 
comité gezorgd voor de coördinatie van de werkzaamheden 
met betrekking tot de methodologie voor de identificatie 
van de voor het Belgische financiële stelsel relevante instel-
lingen en de uitwerking van herstel- en resolutieplannen.

Voor deze diverse werkzaamheden werd het probleem 
eerst geanalyseerd binnen de risk teams. Vervolgens werd 

erover gedebatteerd binnen het risicocomité, waarna het 
aan het Directiecomité werd voorgelegd voor beslissing 
en/of wijziging van het dossier.

Het Macrofinancieel comité, ten slotte, draagt bij tot 
een beter begrip van de interacties tussen de reële sfeer 
en de financiële sfeer, door op het vlak van het macropru-
dentieel toezicht synergieën tot stand te brengen tussen 
prudentiële en niet-prudentiële entiteiten van de Bank. 
De samenstelling van dit comité, dat bestaat uit vertegen-
woordigers van de dienst Prudentieel beleid en financiële 
stabiliteit en van de departementen Studiën, Financiële 
markten, Statistiek, Micro-economische informatie en 
Internationale en Eurosysteemcoördinatie, is een illustratie 
van de wil om een transversale benadering te hanteren 
en op die manier maximaal nut te halen uit de informatie 
en de expertise die bij de verschillende entiteiten van de 
Bank aanwezig is. Het wordt voorgezeten door een lid 
van het Directiecomité dat geen enkele van de pruden-
tiële diensten onder zijn bevoegdheid heeft, en fungeert 
als orgaan voor de uitwisseling van informatie over de 
macrofinanciële ontwikkelingen in België en in de landen 
waar de Belgische instellingen risico’s lopen, evenals over 
de structurele ontwikkelingen die de financiële stabiliteit 
in het gedrang zouden kunnen brengen. Dit comité ver-
schaft inlichtingen over de nieuwe macrofinanciële risico’s 
aan het risicocomité en aan het Directiecomité en stelt 
nieuwe onderwerpen voor analyse voor. Op die manier 
voorziet het de prudentiële diensten van informatie en 
draagt het bij tot de verrijking van de analyse van de 
andere departementen.

Dossiers die regelmatig worden onderzocht door het 
Comité zijn bijvoorbeeld de actualisering van een risi-
coboordtabel (risk Dashboard) die maandelijks het ver-
loop weergeeft van de macro-economische en financiële 
risico’s, studies over de conjunctuur, studies over de 
landen waar onze banken risico’s lopen, de analyse van 
de reacties van de markten en de soevereine risico’s, de 
vastgoedsector, ... Voor de meeste van deze analyses 
wordt samengewerkt met verschillende departementen. 
Het Macrofinancieel comité bestudeert ook andere, meer 
incidentele dossiers, naargelang van de actualiteit of op 
structurele basis (anticyclische kapitaalbuffer, concurren-
tiegraad op de hypothecaire markt, efficiëntie van niet-
conventionele monetairbeleidsmaatregelen, enz.).
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kader 4 –  De integratie van het prudentieel toezicht : een uitdaging op 
het vlak van logistiek en organisatie

In het kader van de integratie van het prudentieel toezicht in de Bank, moesten er 191 medewerkers van de 
voormalige CBFA worden overgedragen om de continuïteit van de prudentiële activiteit te kunnen waarborgen. 
Deze integratie vormde een belangrijke uitdaging op verschillende gebieden, zoals het beheer van de human 
resources, de gebouwen of de informatica, te meer daar er tot enkele weken voor de effectieve integratie 
nog tal van onzekerheden waren. Er dient ook te worden benadrukt dat dit omvangrijke project, dat onder 
andere belangrijke organisatorische maatregelen vereiste, zich heeft aangediend toen de crisis volop aan 
de gang was en veel energie vergde. De coördinatie van de integratie werd centraal verzorgd door de 
Bank, terwijl de directiecomités van de Bank en de CBFA, die samen een integratiecomité vormden, belast 
waren met de aansturing van het geheel, in de eerste plaats om de continuïteit van de werkzaamheden te  
garanderen.

De integratie van het nieuwe personeel noopte het departement Human resources ertoe snel werk te maken van 
de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden, in overleg met de personeelsvertegenwoordigers. Er werden een 
aantal initiatieven genomen, onder andere op het vlak van interne communicatie, om de bedrijfsculturen van de 
betrokken entiteiten dichter bij elkaar te brengen en om de twee personeelsgroepen in staat te stellen elkaar beter 
te leren kennen. Voor het nieuwe personeel werden er informatievergaderingen georganiseerd over alle aspecten 
die verband hielden met hun nieuwe aanstelling, terwijl er voor de kaderleden van de Bank uiteenzettingen 
werden gegeven over de nieuwe metiers die verband houden met het prudentieel toezicht. Zodra de nieuwe 
organisatie van het prudentieel toezicht bekend was, werd aangevangen met de opstelling van organigrammen. 
Deze zouden klaar moeten zijn tegen het eerste semester van 2012.

De noodzakelijke overdrachten van informaticatoepassingen vormden een moeilijke uitdaging. De hinder die de 
interne of externe cliënten door de integratie zouden kunnen ondervinden, moest namelijk tot een minimum 
worden beperkt. In die geest hebben de informatici van de twee betrokken instellingen open en efficiënt 
samengewerkt. In het voorjaar van 2010 werd een lijst opgesteld van de cruciale toepassingen en werd een 
raming gemaakt van de nodige middelen, die voorgelegd werd aan het integratiecomité. Dit comité opteerde 
voor een scenario met twee componenten. De eerste component betrof alle toepassingen die nodig waren voor 
de uitoefening van de nieuwe taken. Deze toepassingen werden effectief in gebruik genomen op 1 april 2011. 
Voor alles wat verband houdt met de datacenteractiviteit die de Bank voor de CBFA uitoefende in het kader van 
de toenadering die door de autoriteiten werd aangemoedigd, werd de uiterste datum voor de overschakeling 
naar een externe firma vastgelegd op 30 september 2012. Totnogtoe werd de door de Bank opgestelde 
informaticaplanning volledig nageleefd.

wat de logistiek betreft, heeft de verhuizing van de nieuwe medewerkers niet langer geduurd dan een weekend. 
De voorbereidingen hiervoor werden overigens bemoeilijkt door de onzekerheid die lang is blijven bestaan over 
de organisatiestructuur waarvoor gekozen zou worden en zelfs over het aantal betrokken medewerkers. De helft 
van deze medewerkers werd ondergebracht in tijdelijke kantoren, die echter wel van alle nodige infrastructuur 
waren voorzien, terwijl de andere helft onmiddellijk haar intrek kon nemen in kantoren die voldoen aan de nieuwe 
normen, en die gekenmerkt worden door de kwaliteit van de geluids- en warmte-isolatie en door de nieuwe 
aircotechnieken. Er werden archieflokalen vrijgemaakt voor de nieuwe medewerkers en de technieken voor de 
registratie van de post werden aangepast.

De activiteit van de juridische entiteit van de Bank werd sterk beïnvloed door de integratie van het prudentieel 
toezicht. Deze entiteit werd belast met de herziening van de organieke wet en werd geraadpleegd in een groot 
aantal dossiers die verband hielden met de integratie van de nieuwe activiteit. Zij wordt nu ook dagelijks betrokken 
bij de behandeling van de eigenlijke prudentiële dossiers met een belangrijke juridische dimensie. Voor het beheer 
van deze dossiers moest duidelijk worden vastgelegd welke procedures gevolgd moeten worden. De dienst werd 

4
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 Toezicht op de markt van de overheidseffecten

De Bank neemt het dagelijks beheer van het rentenfonds 
waar. Naast het waarborgen van de liquiditeit op de markt 
van de staatsleningen, reguleert deze autonome over-
heidsinstelling de secundaire markt van de staatseffecten 
en houdt zij er toezicht op. Het rentenfonds assisteert 
ook het Agentschap van de schuld bij het beheer van de 
overheidsschuld.

1.1.2.2  BEHEEr VAN DE BETALINGSSySTEMEN

De betrokkenheid van de centrale banken bij het beheer 
van de betalingssystemen kan door verschillende factoren 
worden verklaard. Voor de transmissie van de monetair-
beleidsimpulsen is het noodzakelijk dat de betalingssyste-
men veilig en efficiënt zijn. Ook voor de stabiliteit van het 
financieel stelsel in zijn geheel is dit een vereiste.

Betalingen in de europese economische Ruimte

Het SEPA-project (Single Euro Payments Area) beoogt 
binnen de Europese Economische ruimte en Zwitserland 
een gestandaardiseerd, efficiënt en goedkoop verkeer 
van overschrijvingen, domiciliëringen, kaartbetalingen en 
geldafhalingen aan geldautomaten tot stand te brengen.

In ons land wordt het overleg rond deze standaardisering 
georganiseerd door de Belgische federatie van de finan-
ciële sector (Febelfin), in nauwe samenwerking met de 
Bank. De beslissingen ter zake worden gevalideerd door 
het SEPA-forum, dat wordt voorgezeten door de gouver-
neur van de Bank en waarin Febelfin, de grote banken, 
bpost en de beheerder van de elektronische betalings-
systemen Banksys Atos worldline, vertegenwoordigd zijn. 

De bedoeling is om bij de overschakeling op het SEPA de 
graad van efficiëntie van de huidige betalingssystemen te 
behouden of zelfs nog te verbeteren.

Het aandeel van de Europese overschrijving in het totaal 
aantal overschrijvingen in België is gestegen van circa 
33,3 % eind 2010 tot 47,7 % eind 2011. Dit succes is 
grotendeels te danken aan de overheidsdiensten en de 
grote bedrijven. De Europese domiciliëringen beginnen 
geleidelijk aan in gebruik genomen te worden.

Op voorstel van de Europese Commissie hebben het 
Europees Parlement en de raad een ontwerpverordening 
opgesteld tot vaststelling van technische en bedrijfs-
matige vereisten voor overmakingen en automatische 
afschrijvingen in euro. Dit ontwerp, dat naar verwachting 
definitief zal worden goedgekeurd halverwege 2012, 
bepaalt dat alle nationale overschrijvingen en domicilië-
ringen uiterlijk op 1 februari 2014 in Europees formaat 
moeten zijn omgezet.

 Projecten van het eurosysteem

In juli 2008 besloot de ECB TArGET2-Securities (T2S) te 
ontwikkelen. Het gaat om een gemeenschappelijk tech-
nisch platform voor de vereffening van effecten voor het 
eurogebied en voor andere betrokken markten in Europa. 
Dit platform zal dus een beslissende bijdrage leveren 
aan de eliminatie van de verschillen tussen nationale en 
grensoverschrijdende transacties, en daarmee ook aan 
de verbetering van de efficiëntie van de vereffening van 
effectentransacties. Het project wordt verwezenlijkt in 
nauwe samenwerking met alle betrokken partijen : effec-
tenverhandelingssystemen, banksector, nationale centrale 
banken, enz. In de afgelopen jaren ging de aandacht 

dus uitgebreid met een entiteit Prudentieel recht, die voornamelijk bestaat uit juristen die overgedragen zijn van 
de voormalige CBFA.

Sedert de integratie van de prudentiële activiteit is het aantal dossiers dat door het Directiecomité wordt behandeld, 
aanzienlijk toegenomen. Daarom moest beslist worden dat de zuiver administratieve dossiers, die alleen de Bank 
als onderneming betreffen, haar agenda niet onnodig mogen belasten. Bovendien was er behoefte ontstaan 
aan een structuur die op adequate wijze zorgt voor het beheer van de agenda’s, de notulen en de verdeling van 
de dossiers, en die de uitvoering van de beslissingen opvolgt. Tot slot werd het van bijzonder belang geacht dat 
alle dossiers op juridisch vlak aandachtig bestudeerd worden, dat er met alle betrokken entiteiten overleg wordt 
gepleegd over de inhoud ervan en dat er op een correcte en coherente wijze over gecommuniceerd wordt naar 
buiten toe. Om deze redenen werd er binnen de Bank een functie van secretaris-generaal in het leven geroepen. 
Deze klassieke beleidsstructuur biedt aan het Directiecomité de mogelijkheid om een groot deel van de zuiver 
organisatorische taken te laten uitvoeren door een Chief Operations Officer.
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vooral uit naar de ontwikkeling van de functionele en 
technische kenmerken van het systeem, het juridisch en 
contractueel kader ervan en het kader voor het beheer 
van het project, de deelnemingsvoorwaarden, de vast-
stelling van de prijs en de planning. Eind vorig jaar werd 
de kaderovereenkomst goedgekeurd en voorgesteld aan 
de potentiële deelnemers, die deze overeenkomst in de 
komende maanden moeten ondertekenen om hun deel-
neming aan het systeem definitief te bevestigen.

T2S is gebaseerd op het TArGET2-systeem. Dit systeem, 
dat sedert november 2007 operationeel is, wordt gebruikt 
voor de vereffening in real time van betalingsorders 
in euro in de boeken van de centrale banken van het 
Eurosysteem. In 2011 hebben de in België gevestigde 
kredietinstellingen gemiddeld 10.041 transacties per dag 
uitgewisseld, tegen 9.268 in 2010, en dit voor een gemid-
deld dagelijks bedrag van € 85,9 miljard, tegen 78,2 mil-
jard in 2010.

 Nationale betalingssystemen

Op nationaal vlak is de Bank belast met het beheer van 
NBB-SSS en van het UCV.

NBB-SSS (National Bank of Belgium – Securities Settlement 
System) is een systeem voor de vereffening van vastren-
tende effecten. In 2011 steeg het aantal vereffende trans-
acties met meer dan 25% tot een record van 1,195 mil-
joen transacties. Die forse stijging is toe te schrijven aan 
de overheidsschuldcrisis en, aan het einde van de verslag-
periode, aan de begrotingsmaatregelen (taks op materiële 
effecten). Het systeem vereffende dagelijks gemiddeld 
€ 39 miljard aan effecten. Het totale uitstaande bedrag 
steeg met 20 miljard. Naast de laatste staatsbons, die een 
aanzienlijk succes kenden, werden er in december verschil-
lende programma’s gelanceerd voor de effectisering van 
hypothecaire schuldvorderingen. Deze uitgiften verklaren 
de stijging van het uitstaand bedrag.

Het UCV (Uitwisselingscentrum en Verrekening) verwerkt 
bijna alle interbancaire girale betalingen in België. In 2011 
werden via het UCV gemiddeld 4.900.000 transacties per 
dag verricht, of 5,5 % meer dan in 2010. Het gemiddeld 
per dag verwerkte bedrag bedraagt € 3,5 miljard.

1.1.2.3  SECTOrAAL CrISISBEHEEr

2011 was een cruciaal jaar voor de operationele orga-
nisatie van de crisis waarmee de voornaamste actoren 
van de Belgische financiële sector, de zogenaamde sys-
teemrelevante actoren, geconfronteerd werden. Na de 
verdwijning van het Comité voor Financiële Stabiliteit 
(CFS) en vervolgens van het Comité voor systeemrisico’s 

en systeemrelevante financiële instellingen (CSrSFI), dat 
in 2010 in de plaats kwam van het CFS om vraagstukken 
in verband met het operationeel risico van de sector te 
behandelen, werden er namelijk een nieuwe organisa-
tie en een nieuwe gemeenschappelijke crisisprocedure 
ingevoerd. De oude procedures werden samengebracht 
in een gemeenschappelijke structuur, met één enkel con-
tactpunt, één enkele beslisser bij aanvang van de crisis en 
één enkele crisiscel.

Deze gemeenschappelijke crisiscel bestaat uit permanente 
leden en ad-hocleden die op grond van de kenmerken van 
de crisis worden aangesteld. Zij zorgt zowel voor de evalu-
atie en de besluitvorming als voor de communicatie. De 
nieuwe procedure kan gebruikt worden in alle crisissitua-
ties, ongeacht of het om een operationele of een finan-
ciële crisis gaat en ongeacht of zij de Bank treft of een 
andere systeemrelevante actor van de financiële sector.

In 2011 heeft de Bank ook beslist de follow-up van 
het operationeel beheer van de crisis door de systeem-
relevante actoren van de sector voort te zetten aan 
de hand van een nieuwe structuur, namelijk de OCCO 
(Operationele crisis – Crise opérationnelle), die vanaf 2012 
de Permanente follow-upstructuur (PFS) zal vervangen 
voor de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van het 
CFS inzake business continuity.

1.1.3  research en statistieken

De centrale banken zijn belangrijke onderzoekscentra ; 
deze functie verschaft hen een vooraanstaande positie 
op het gebied van studie en analyse van economische 
verschijnselen. In tegenstelling tot veel andere centrale 
banken is de Bank een belangrijk statistisch instituut. 
Hierdoor beschikt zij uit de eerste hand over de gegevens 
die zij nodig heeft om haar functies met betrekking tot 
het monetair beleid en het prudentieel beleid uit te oefe-
nen. Sommige van die statistische opdrachten werden 
haar rechtstreeks toevertrouwd door de overheid.

1.1.3.1  rESEArCH

De Bank draagt bij aan de inspanningen inzake research 
en analyse die erop gericht zijn het inzicht in de economi-
sche situatie van het eurogebied, de macro-economische 
prognoses en het begrip van de transmissiemechanismen 
van het monetair beleid alsook de interactie met het 
economisch beleid te verbeteren. Via nationale ramingen 
levert zij ook een bijdrage aan de opstelling van macro-
economische projecties voor het eurogebied. De voor-
naamste resultaten van de prognose-oefening voor België 
worden in juni en december in het Economisch Tijdschrift 
van de Bank gepubliceerd.
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De economen van de Bank nemen eveneens deel aan 
een aantal netwerken die een samenwerkingsverband 
tussen researchteams van het ESCB en universiteiten tot 
stand brengen. Zo analyseert het Euro Area Business Cycle 
Network het conjunctuurverloop in het eurogebied. Het 
Wage Dynamics Network bestudeert de kenmerken en de 
determinanten van de wijzigingen in lonen en loonkosten 
en de implicaties ervan voor het monetair beleid. Het 
Macroprudential Research Network ontwikkelt concep-
tuele instrumenten die zouden kunnen bijdragen tot een 
verbetering van het macroprudentieel toezicht binnen 
de Europese Unie, in het bijzonder op macrofinanciële 
modellen, waarschuwingssystemen en systeemrisico-indi-
catoren, en analyseert besmettingsrisico’s. Het Household 
Finance and Consumption Network, ten slotte, onder-
zoekt het verband tussen de financiële situatie van de 
gezinnen en hun consumptiegewoonten. In dit verband 
werd in 2010 een uitgebreide enquête georganiseerd 
met betrekking tot het financiële gedrag van de Belgische 
gezinnen. In principe zal deze enquête opnieuw worden 
uitgevoerd in 2013.

Om doorlopend op de hoogte te blijven van de laatste 
stand van het onderzoek en om de universitaire werk-
zaamheden op monetair en financieel gebied te stimule-
ren, zet de Bank ook gezamenlijke projecten op waarvan 
de resultaten worden voorgesteld op tweejaarlijkse inter-
nationale wetenschappelijke colloquia, en organiseert zij 
in samenwerking met Belgische universiteiten gespeciali-
seerde seminars over macro-economie en, sedert oktober 
2011, over de analyse van bedrijfsgegevens. Naast haar 
vaste teams neemt zij hoogopgeleide economen in dienst 
voor een maximumduur van twee jaar en biedt zij aan 
jonge onderzoekers in haar vakgebied stages van drie tot 
zes maanden aan.

De bevordering van economische research en analyse 
gaat hand in hand met een actief publicatiebeleid. De 
Bank publiceert de Working Papers, die bestaan uit een 
reeks Research en een reeks Document, alsmede een 
Economisch Tijdschrift, dat informatie over de recente 
economische, financiële en monetaire ontwikkelingen 
verstrekt (zie 1.4. voor een overzicht van de in 2011 gepu-
bliceerde artikels). Deze werkzaamheden leiden regelma-
tig tot publicaties in internationale wetenschappelijke 
tijdschriften. Tot slot publiceert de Bank een Jaarverslag 
over de economische en financiële ontwikkelingen, even-
als over de financiële stabiliteit en het prudentieel beleid.

1.1.3.2  STATISTIEkEN

De Bank speelt een prominente rol in het Belgisch finan-
cieel en economisch statistisch apparaat. De talrijke 
statistieken die zij op dit vlak opmaakt, verschaffen de 

nationale en internationale autoriteiten inzicht in de 
diverse facetten van de economische en financiële acti-
viteit van het land en zijn van groot belang voor het 
monetair beleid en het prudentieel toezicht. De Bank fun-
geerde reeds verschillende jaren als tussenschakel voor de 
ontvangst van de gegevens die gebruikt worden voor het 
prudentieel toezicht op de banken en de verzekeringen ; 
zij verifieerde deze gegevens vooraleer zij aan de CBFA 
werden overgemaakt. De integratie van deze activiteit in 
de Bank heeft de lengte van dit werkproces aanzienlijk 
verkleind en heeft de samenwerking met de prudentiële 
diensten verbeterd, waardoor de efficiëntie van het in dit 
verband geleverde werk is toegenomen. De prudentiële 
diensten hebben voortaan rechtstreeks toegang tot de 
statistische gegevensbestanden van de Bank en hebben 
een duidelijker beeld van alle beschikbare cijfers. Op ver-
zoek van deze diensten werden er in de context van de 
financiële crisis nieuwe statistieken ontwikkeld en werden 
de statistische bronnen verruimd.

Al deze in Europees verband grotendeels gestandaardi-
seerde statistieken vormen een bron van informatie uit de 
eerste hand waarop de Bank haar onderzoeksactiviteiten 
baseert. Haar statistieken zijn ook geïntegreerd in de 
statistieken van de Europese Unie en van het eurogebied 
en voeden de indicatoren die gevolgd worden door het 
European Systemic risk Board.

Dankzij de inspanningen van de laatste jaren is de kwaliteit 
van de verzamelde gegevens verbeterd, is de gedetail-
leerdheid van deze gegevens toegenomen en werd de 
verspreiding ervan geoptimaliseerd, terwijl de administra-
tieve last voor de ondernemingen is afgenomen. Zo heeft 
de Bank in de afgelopen jaren een portaalsite ontwikkeld 
voor de verzameling van gegevens via internet. De laatste 
versie van deze portaalsite, de zogenaamde OneGate, is 
eenvoudig en soepel in het gebruik. Het gebruik van dit 
platform vergt geen investering of installatie van een pro-
gramma. Bovendien worden bestanden in XBrL-formaat 
aanvaard. Dit XBrL-protocol is immers de internationale 
norm geworden voor bedrijfsgegevens. reeds in 2009 
besloot de Banque de France deel te nemen aan de ont-
wikkeling van dit platform. Het internationaal potentieel 
van dit platform werd sedertdien bevestigd door de keuze 
van OneGate als portaalsite voor de verzameling van 
gegevens door de nieuwe Europese banktoezichthouder, 
de European Banking Authority, die sedert 1 januari 2011 
operationeel is.

De statistieken van de Bank bestrijken verscheidene 
domeinen :

De nationale rekeningen, die door de Bank worden 
opgesteld voor het Instituut voor de Nationale rekeningen, 
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bieden een overzicht van de Belgische economische trans-
acties. Naast de componenten van de grote aggregaten 
zoals het bruto binnenlands product (bbp), verstrekken ze 
ook gedetailleerde informatie per institutionele sector en 
per bedrijfstak. Steeds meer variabelen worden regionaal 
uitgesplitst. Jaarlijks worden gedetailleerde rekeningen 
gepubliceerd, maar de ramingen van de voornaamste vari-
abelen worden driemaandelijks bekendgemaakt. Dertig 
dagen na het einde van het kwartaal wordt een raming 
van het bbp van het desbetreffende kwartaal gepubli-
ceerd. Twee maanden later volgen de beknopte kwartaal-
rekeningen, waarnaar een grote vraag bestaat bij de ECB.

De financiële rekeningen vormen een onderdeel 
van de nationale rekeningen. Zij bevatten informatie 
over de financiële instrumenten waarin de verschil-
lende economische sectoren hun overschotten beleg-
gen en waarmee zij hun tekorten financieren. Zij zijn 
het instrument bij uitstek om uit macro-economisch 
oogpunt de beleggings- en financieringsvoorkeuren van 
de verschillende economische actoren te volgen. Zo 
vormen de financiële rekeningen samen met de nati-
onale rekeningen een basisreferentie voor de pruden-
tiële analyse. De Bank beschikt over een van de meest 
volledige gegevensbestanden in Europa inzake financiële 
instrumenten. De gedetailleerde financiële kwartaalreke-
ningen worden aan de ECB bezorgd, die ze gebruikt om 
geconsolideerde Europese statistieken op te stellen.

De statistieken die worden opgesteld in het kader van de 
procedure bij buitensporige tekorten, hebben betrek-
king op het financieringssaldo en de overheidsschuld 
van België. Ze worden opgemaakt aan de hand van de 
financiële en niet-financiële rekeningen van de overheid 
en worden aan de Europese Commissie bezorgd. Naar 
aanleiding van de problemen waarmee de overheidsfinan-
ciën van verschillende Europese landen de afgelopen jaren 
te kampen hadden, oefent de Commissie zeer grondige 
controles uit op deze kernstatistieken, zowel voor het 
economisch beleid als voor de financiële markten. Sedert 
de vaststelling van de convergentiecriteria met het oog 
op de invoering van de euro, worden de overheidsfinan-
ciën van de lidstaten van het eurogebied ook aandachtig 
gemonitord door de ECB.

De statistieken van de betalingsbalans zijn een belang-
rijke economische indicator, zowel nationaal als op het 
niveau van het eurogebied, waar ze een onderdeel 
vormen van de statistieken die het monetair beleid van 
de ECB schragen. Ze maken de boeking mogelijk van 
de externe factoren (goederen en diensten, inkomens, 
overdrachten en kapitalen) die bijdragen tot de vorming 
van het bruto nationaal product. Ze integreren in geag-
gregeerde vorm de gegevens van de statistieken van 

de buitenlandse handel, die de goederenuitvoer- en 
invoertransacties weergeven per product en per land en 
uitgesplitst per regio. Net zoals de nationale rekeningen 
worden ook de statistieken van de buitenlandse handel 
door de Bank opgesteld voor rekening van het Instituut 
voor de nationale rekeningen. De met de betalingsbalans 
samenhangende statistieken van de directe investeringen 
hebben betrekking op de kapitaaltransacties en de overige 
financiële stromen tussen de Belgische ondernemingen en 
de ermee verbonden buitenlandse ondernemingen.

De monetaire en financiële statistieken worden op 
geregelde tijdstippen aan de ECB bezorgd. Ze bieden 
immers essentiële informatie voor het monetaire beleid. 
Om aan de vraag van de prudentiële diensten te kunnen 
voldoen, zal het waarnemingsgebied van de financiële 
statistieken geleidelijk worden uitgebreid tot de volledige 
financiële sector. we onderscheiden enerzijds de statis-
tieken betreffende de monetaire financiële instellingen 
(centrale bank, kredietinstellingen en gemeenschappelijke 
beleggingsinstellingen met een monetair karakter) en 
de overige financiële instellingen (niet-monetaire beleg-
gingsinstellingen, pensioenfondsen, verzekeringsonder-
nemingen, enz.), en anderzijds de statistieken betreffende 
de geldmarkt en de kapitaalmarkt (effectenuitgiften en 
effectenbezit, verloop van de rentetarieven, ...). In dit 
verband kan ook de enquête naar de bancaire kredietver-
lening worden vermeld (Bank Lending Survey), waarvan 
het belang zich vooral deed gevoelen in de context van de 
financiële crisis. De gegevens die met deze enquête zijn 
verzameld, worden vergeleken met de gegevens die over 
hetzelfde onderwerp zijn vergaard aan de hand van con-
junctuurenquêtes bij de niet-financiële ondernemingen.

Via die conjunctuurenquêtes kan worden ingeschat hoe 
bedrijfsleiders en consumenten de Belgische economische 
situatie beoordelen. Omdat de enquêtes vooruitlopen op 
de economische activiteit van het eurogebied, worden 
sommige van die conjunctuurindicatoren niet alleen in 
België maar ook op Europees niveau met veel belangstel-
ling gevolgd.

De statistieken en studies van de Bank kunnen op haar 
website worden geraadpleegd. Via deze site kan men 
zich ook abonneren op de publicaties van de Bank. Voorts 
biedt de site toegang tot Belgostat, een statistische gege-
vensbank met tal van functionaliteiten die geregeld aan 
de behoeften van de gebruikers worden aangepast.

1.1.3.3  OVErIGE GEGEVENS

De Bank verzamelt ook tal van economische en finan-
ciële gegevens die de beschikbare macro-economische 
statistieken aanvullen. waardevolle informatie over de 
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financiële situatie van de ondernemingen kan namelijk bij-
dragen tot een goed begrip van de economische mecha-
nismen. In dat verband beschikt de Bank over belangrijke 
troeven aangezien de wetgever haar het beheer heeft 
toevertrouwd over twee centrales die informatie over de 
ondernemingen bevatten : de Centrale voor kredieten aan 
ondernemingen en de Balanscentrale.

 Centrale voor kredieten aan ondernemingen

krediet aan ondernemingen is een van de kanalen via 
welke de monetairbeleidsbeslissingen de economie beïn-
vloeden. Aan de hand van de gegevens die in dit ver-
band worden verzameld, kunnen de kredietrisico’s beter 
worden beoordeeld. Dit thema is dus van groot belang 
voor de Bank, zowel voor haar monetair beleid als voor 
haar prudentieel beleid. De wereldwijde economische 
crisis heeft de aandacht die naar dit thema moet uitgaan, 
nog aangescherpt.

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen regis-
treert, per begunstigde, de kredieten van ten minste 
€ 25.000 die de in België gevestigde kredietinstellingen 
voor beroepsdoeleinden verstrekken. Voor de deelnemers 
vormt deze informatie een belangrijk element bij de 
beoordeling van hun kredietrisico’s. Deze centrale wis-
selt gegevens uit met haar tegenhangers uit zes landen : 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Portugal en Spanje.

Op 1 mei 2012 treedt een nieuw wettelijk kader in wer-
king, waardoor er gegevens zullen kunnen worden ver-
zameld die een betere risicobeoordeling mogelijk maken. 
Bovendien zal de meldingsdrempel van € 25.000 worden 
afgeschaft, waardoor het aantal geregistreerde begun-
stigden zal verdubbelen tot meer dan 800.000. Andere 
types van financiële instellingen (leasing- en factoringven-
nootschappen) zullen ook gegevens moeten meedelen 
aan de Centrale. Deze belangrijke ontwikkelingen zullen 
de gegevens waarover de Bank beschikt, aanzienlijk doen 
toenemen. Deze verrijking zal de Bank in staat stellen haar 
opdrachten in het kader van het prudentieel toezicht en 
de financiële stabiliteit, en in verband met de opstelling 
van statistieken, naar behoren uit te voeren.

 Balanscentrale

De meeste ondernemingen waarvan de aansprake-
lijkheid van de aandeelhouders of vennoten beperkt 
is tot hun inbreng, alsook sommige andere onder-
nemingen moeten hun jaarrekening en, in voorko-
mend geval, hun geconsolideerde jaarrekening, open-
baar maken door neerlegging bij de Balanscentrale 
van de Bank. De grote en zeer grote vzw’s en pri-
véstichtingen alsmede de buitenlandse rechtspersonen 

moeten eveneens hun jaarrekening bij de Balanscentrale 
neerleggen. Deze rekeningen bevatten ook een sociale 
balans die informatie verschaft over de werkgelegenheid.

Op basis van de verzamelde gegevens verstrekt de Bank 
gestandaardiseerde reeksen voor economische analyse. In 
2011 werd 99,5 % van de balansen neergelegd via het 
internet.

Sinds begin januari 2011 zijn alle sedert 1 januari 2005 
neergelegde jaarrekeningen en geconsolideerde jaarreke-
ningen gratis beschikbaar in PDF-formaat via het internet. 
Het aantal rekeningen dat op deze manier wordt geraad-
pleegd, is gestegen van 414.500 per maand in 2010 
naar 482.400 per maand in 2011. De rekeningen die 
sedert 2 april 2007 in de vorm van XBrL-bestanden zijn 
neergelegd, zijn ook via internet beschikbaar in hetzelfde 
formaat. Deze bestanden zijn bestemd voor de gebruikers 
die de financiële situatie van de betrokken rechtspersonen 
wensen te analyseren zonder daarvoor de neergelegde 
basisgegevens opnieuw te moeten invoeren. Het aantal 
XBrL-bestanden dat via het internet wordt geraadpleegd, 
is gestegen van 18.200 per maand in 2010 naar 482.000 
per maand in 2011.

 micro-economische analyse

Op grond van de verzamelde gegevens voert de bank 
studies uit die ingedeeld kunnen worden in drie grote 
categorieën : recurrente studies over de Belgische onder-
nemingen, methodologische studies en risicoanalyses en 
sectorale studies.

Zo publiceert de Bank jaarlijks in haar Economisch 
Tijdschrift een studie over de resultaten van de Belgische 
ondernemingen. Die zal worden aangevuld met een 
studie over de financiering van de ondernemingen en 
met een studie over het verloop, in ruimte en tijd, van de 
demografie van de ondernemingen.

Zij neemt ook reeds verschillende jaren deel aan de 
methodologische werkzaamheden die in verschillende 
internationale werkgroepen (1) worden verricht over risico-
beoordelingsmodellen. Deze werkzaamheden zijn van bij-
zonder belang in het kader van de nieuwe activiteiten van 
de Bank met betrekking tot het prudentieel toezicht. Voor 
de werkzaamheden zal gebruik worden gemaakt van de 
nieuwe gegevens die in de nieuwe Centrale voor kredie-
ten aan ondernemingen zullen worden opgenomen.

Tot slot publiceert de Bank jaarlijks een verslag over de 
Belgische havens en een raming van hun economisch 

(1) waaronder de Working Group on Risk Assessment (wGrA).
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belang. De sectorale studies betreffen ook de luchthavens 
evenals de netwerksector en de sector van de ijzer- en 
staalnijverheid.

De meeste van deze studies werden gepubliceerd in de 
reeks Working Papers (zie 1.4).

1.1.4  Overige taken

1.1.4.1  OP INTErNATIONAAL NIVEAU

 internationaal monetair Fonds

In overleg met de regering neemt de Bank deel aan de 
voorbereiding van de standpunten van de Belgische 
bewindvoerder van het Internationaal Monetair Fonds, 
die aan het hoofd staat van een constituency van tien 
landen (België, Hongarije, kosovo, Luxemburg, Oostenrijk, 
Slovenië, Slowakije, Tsjechische republiek, Turkije en wit-
rusland). Zij financiert de bijdragen van België aan het 
kapitaal van het Fonds en verzorgt de financiële transac-
ties tussen ons land en het IMF. Ze assisteert het IMF bij 
zijn jaarlijkse doorlichting van de economische en financi-
ele situatie van België.

 Organisatie voor economische Samenwerking en 

Ontwikkeling

De Bank is actief binnen de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), een reflectiefo-
rum dat vierendertig landen overkoepelt die een engage-
ment delen voor democratisch bestuur en markteconomie. 
De activiteiten van de OESO hebben betrekking op het 
economisch beleid in ruime zin, met inbegrip van econo-
mische beleidsaspecten zoals onderwijs, wetenschappelijk 
onderzoek, transport, milieu en sociale zaken. De Bank 
neemt deel aan de werkzaamheden van het Economic 
Policy Committee, het Financial Markets Committee en 
het Investment Committee.

 europese Unie

De Bank werkt mee aan de Europese bancaire en finan-
ciële wetgeving en neemt deel aan de werkzaamheden 
van een aantal comités en werkgroepen die ressorteren 
onder de instellingen van de Europese Unie, zoals het 
Comité voor Economische Politiek en het Economisch en 
Financieel Comité, die bijdragen aan de voorbereiding 
van de werkzaamheden van de raad van de ministers 
van Economische Zaken en Financiën en adviezen uit-
brengen. Bovendien vergt de handhaving van financiële 
stabiliteit nauwe internationale samenwerking, inzonder-
heid op Europees niveau (zie 1.1.2.1 Hervormingen in de 
Europese architectuur).

 Technische bijstand

Tot slot biedt de Bank technische bijstand aan een aantal 
centrale banken. Om haar ondersteuning gerichter en 
efficiënter te maken, geeft ze voorrang aan bepaalde 
landen. De jongste jaren krijgen de centrale banken van 
de Democratische republiek Congo en van Burundi priori-
taire aandacht. De Bank vindt het zeer belangrijk dat haar 
samenwerking met die twee centrale banken in lijn is met 
de aanpak van de Belgische autoriteiten en de interna-
tionale instellingen (IMF, wereldbank). Voor de Centrale 
Bank van de Democratische republiek Congo heeft de 
bijstand van de Bank betrekking op het monetair beleid, 
de statistieken, de betalingssystemen, de marktenzaal, de 
chartale geldcirculatie en informatica, terwijl de bijstand 
aan de Bank van de republiek Burundi betrekking heeft 
op het monetair beleid, de betalingssystemen en de finan-
ciële stabiliteit. Verscheidene keren per jaar wordt een 
team ter plaatse gestuurd om een actieplan uit te werken 
of te actualiseren, aanbevelingen te doen, opleiding te 
verstrekken en/of bijstand te verlenen.

Daarnaast verleent de Bank steun aan de landen die deel 
uitmaken van onze constituency bij het IMF, aan kandi-
daat-lidstaten of potentiële kandidaat-lidstaten van de 
Europese Unie en aan de partnerlanden van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking.

1.1.4.2  OP NATIONAAL NIVEAU

 Rijkskassier

Van bij de oprichting van de Bank vertrouwde de Staat 
haar de rol van rijkskassier toe. In de loop der jaren is 
die taak sterk veranderd. Vandaag de dag bestaat haar 
opdracht er vooral in dagelijks de lopende inkomsten en 
uitgaven van de staat te centraliseren op één rekening. Na 
toevoeging van het saldo van de verrichtingen van bpost 
worden, in samenspraak met de Schatkist, de overschot-
ten aangewend voor beleggingsoperaties en de tekorten 
gedekt door kortlopende leningen.

De Bank speelt ook een belangrijke rol bij de uitgifte van 
staatsleningen en verzorgt de financiële dienst ervan. Via 
de betaaldienst Bond Center kunnen de bankagentschap-
pen de terugbetaalbare effecten en coupons rechtstreeks 
ter inning naar de Bank opsturen, zonder voorafgaande 
centralisatie bij hun hoofdzetel. De door de Staat uitgege-
ven effecten zijn voortaan gedematerialiseerd.
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 goud- en deviezenreserves

In het kader van de fundamentele taken in ESCB-
verband (1), houdt de Bank de goud- en deviezenreserves 
van de Staat aan en beheert ze. De aan deze activiteit 
verbonden risico’s worden opgesomd in het jaarverslag 
(zie punt 2.1.2).

Overeenkomstig artikel 30 van het protocol betreffende 
de statuten van het ESCB en de ECB heeft de Bank aan 
de ECB een bedrag aan deviezentegoeden overgedragen 
in verhouding tot haar aandeel in het geplaatste kapitaal 
van de ECB. Zij beheert deze tegoeden voor rekening van 
de ECB en volgens haar richtlijnen.

 informatie en bescherming van de particulieren

Bescherming tegen overmatige schuldenlast

De Centrale voor kredieten aan particulieren wordt 
gebruikt als instrument in de strijd tegen overmatige 
schuldenlast. Zij registreert alle kredieten die natuur-
lijke personen voor privédoeleinden aangaan alsook de 
eventuele wanbetalingen in verband met deze kredie-
ten. kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen 
vóór iedere kredietverlening en kredietnemers kunnen 
ook hun eigen gegevens inkijken. Dit kan schriftelijk 
gebeuren, evenals via internet of aan de loketten van  
de Bank.

De cijfers van deze centrale ondervonden duidelijk de 
weerslag van de crisis. Sedert eind 2008 zijn de indi-
catoren met betrekking tot de wanbetalingen continu 
gestegen. In 2011 werden de consumenten ook gecon-
fronteerd met toenemende betalingsmoeilijkheden. Het 
aantal kredietnemers met betalingsachterstand is toe-
genomen met 3,3 %, waardoor hun aantal nu 319.092 
bedraagt voor een totaal bedrag van € 2,55 miljard, d.i. 
een stijging met 5,4 %. Ook het aantal collectieve schul-
denregelingen blijft toenemen.

Tegen deze achtergrond gaan stemmen op om de cen-
trale uit te breiden tot nieuwe schuldtypes. De federale 
minister voor consumentenbescherming heeft de Bank 
gevraagd deze mogelijkheid te onderzoeken.

Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële 

instrumenten

In België bestaan er verschillende vormen van bescher-
ming voor particulieren, verenigingen en kleine en  
middelgrote ondernemingen voor het geval dat een  
kredietinstelling of een beleggingsonderneming in 
gebreke blijft.

Voor deposito’s en overige soortgelijke spaartegoeden 
geldt een waarborg van € 100.000. Voor de financiële 
instrumenten die deze cliënten aan dergelijke instellingen 
zouden hebben toevertrouwd en die niet zouden kunnen 
worden teruggegeven ondanks hun rechtstreeks recht op 
teruggave, geldt een waarborg van € 20.000.

Het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële 
instrumenten komt tegemoet in het kader van deze waar-
borgsystemen. Deze publiekrechtelijke instelling wordt 
geleid door een Bestuurscomité waarin de overheid 
en de kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 
vertegenwoordigd zijn. Zij is bij uitstek een overlegplat-
form voor alle vraagstukken die verband houden met de 
problematiek van de bescherming van deposanten en 
beleggers. De Bank is belast met het administratief beheer 
ervan. De werkingsprincipes en de jaarverslagen van het 
Beschermingsfonds zijn beschikbaar op haar website 
(www.protectionfund.be).

educatieve activiteiten

reeds in 2005 nodigde de raad Economische en Financiële 
Zaken van de EU (Ecofin) de lidstaten uit om hun inspan-
ningen op het vlak van financiële educatie op te trekken. 
In datzelfde jaar publiceerde de OESO de eerste inter-
nationale studie over dat onderwerp, alsook een aantal 
richtlijnen betreffende de goede praktijken ter zake. Deze 
werkzaamheden hebben de doeltreffendheid aangetoond 
van de programma’s voor financiële educatie, mits deze 
programma’s doorlopen en het grote publiek alsook 
de onderwijswereld er warm voor worden gemaakt. 
Sindsdien heeft de economische crisis – die het gevolg 
was van voor het grote publiek vaak ondoorzichtige finan-
ciële praktijken – deze behoefte versterkt.

In de Bank zijn de op het grote publiek of de scholen 
toegespitste publicaties en andere informatiemedia sinds 
2002 sterk uitgebreid. Dat jaar werd haar museum omge-
vormd tot een bevoorrechte ontmoetingsplaats met de 
educatieve wereld. In 2011 vond in het museum een ten-
toonstelling plaats in het kader van het festival Europalia 
Brasil, die gewijd was aan de economische waardesyste-
men in Brazilië.

Sedert 2008 zet de Bank ook seminars op touw voor 
leraars economie van het secundair onderwijs. De editie 
van 2011 was gewijd aan de Belgische economie tij-
dens de crisis en telde 500 deelnemers. Om haar relatie 
met de onderwijswereld stevig te verankeren, beschikt 

(1) Artikel 127 (2) van het Verdrag betreffende de werking van de EU somt die 
taken als volgt op : bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van de 
Gemeenschap, verrichten van valutamarktoperaties, aanhouden en beheren van 
de officiële externe reserves van de lidstaten, bevorderen van de goede werking 
van het betalingsverkeer.
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het museum van de Bank over een specifieke website  
(www.nbbmuseum.be), waarop alle beschikbare didacti-
sche producten worden voorgesteld.

Tot slot beschikt de Bank over een bibliotheek met een 
van de volledigste collecties van het land op het gebied 
van economie en financiën. Om toegankelijker te zijn, in 
het bijzonder voor studenten, is de bibliotheek voortaan 
ook open op zaterdag.

1.2 Human resources

Op 1 april 2011 zijn 191 medewerkers van de voorma-
lige CBFA overgegaan naar de Bank. Deze medewerkers 
werden toegewezen aan de nieuwe diensten die belast 
zijn met het prudentieel toezicht. De integratie werd 
zorgvuldig voorbereid en is dan ook probleemloos ver-
lopen. Door de uitbreiding van de taken zijn er nieuwe 
personeelsbehoeften ontstaan. Om aan deze behoeften 
te voldoen heeft de Bank een zowel interne als externe 
aanwervingscampagne gelanceerd. Er werd ook een 
nieuwe deontologische code ingevoerd.

Als gevolg van de reorganisatie telde het personeels-
bestand aan het eind van het verslagjaar 2101 voltijdse 
equivalenten, of 174 eenheden meer dan eind 2010.

Begin 2012 werd het informaticasysteem voor het per-
soneel, dat draaide op mainframecomputers, vervangen 
door een externe applicatie van het sociaal secretariaat SD 
Worx. Er werd een volledige gegevensbank aangelegd die 
alle informatie bevat over human resources en de betalin-
gen, rekening houdend met de structuren van de Bank.

Het nieuwe bevorderingssysteem voor bedienden houdt 
in dat er gepromoveerd kan worden op basis van de func-
tieclassificatie, de beoordeling van de prestaties en anci-
enniteit. Anderzijds worden er tijdens de functionerings-
gesprekken ontwikkelingstrajecten vastgelegd om een 
maximale inzetbaarheid van het personeel te garanderen.

De procedure voor de sociale verkiezingen 2012 is van 
start gegaan. De wettelijke kalender moet nauwgezet 
gevolgd worden. De verkozen personeelsleden zullen zit-
ting hebben in de verschillende sociale overlegorganen 
van de Bank.

1.2.1  Verloop van het personeelsbestand

Personeelsbestand
(voltijdse equivalenten op 31 december)

2000 2 406

2001 2 418

2002 2 319

2003 2 250

2004 2 174

2005 2 120

2006 2 052

2007 2 032

2008 2 008

2009 1 964

2010 1 927

2011 2 101 

1.2.2  Pensioneringen en overlijdens

In 2011 nam de Bank met droefheid kennis van het over-
lijden van eredirecteur Frans Junius. De heer Junius trad bij 
de Bank in dienst in 1955. In 1978 werd hij secretaris en 
in 1980 werd hij benoemd tot directeur.

Tijdens het verslagjaar betreurde de Bank ook het overlij-
den van de heer P. welis.

Hun nagedachtenis zal in ere worden gehouden.

*
*   *

De Bank wenst tevens uiting te geven aan haar erkentelijk-
heid ten aanzien van de leden van het kaderpersoneel die 
hun loopbaan in het afgelopen jaar hebben beëindigd :
S. Bertholomé
C. Glavie

Zij dankt ook een lid van het uitvoerend personeel 
wiens loopbaan in het afgelopen jaar een einde nam : 
M. T. Beeckmans.
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1.3    Duurzaam beheer

In 2008 diende de Bank een dossier in bij het Brussels 
Instituut voor Milieubeheer (BIM) om het label van eco-
dynamische onderneming aan te vragen ; zij kreeg een 
label met twee sterren toebedeeld. De procedure die zij 
hiervoor had moeten doorlopen, vormde de aanleiding 
om een groot aantal medewerkers te betrekken bij het 
milieubeheer van de Bank. Deze medewerkers, die zich 
geresponsabiliseerd voelden, hebben op dit vlak tal van 
initiatieven genomen. Via een zorgvuldig opgestelde 
interne mededeling konden deze initiatieven worden uit-
gebreid tot een echte groene beweging binnen de Bank, 
die zijn bijdrage wilde leveren aan de verbetering van het 
algemeen milieubewustzijn.

Een markante gebeurtenis op dit vlak was de toekenning 
van de derde ster – het hoogste niveau van onderschei-
ding – in 2011. Deze derde ster luidde een nieuwe fase in 
voor het duurzaam beheer van de Bank. Om deze nieuwe 
onderscheiding te verkrijgen, heeft de Bank het milieu-
programma dat zij in 2008 had ingediend, nauwgezet 

uitgevoerd. Daarnaast werden er verschillende andere 
projecten op touw gezet, zoals het warmtekrachtproject.

Aangezien de Bank al goede resultaten geboekt heeft 
op energievlak, ging de aandacht sedert 2008 vooral 
uit naar de andere milieusectoren die relevant zijn voor 
de onderneming. Er werd een studie uitgevoerd over de 
afvalstroom en het containerpark, en er werden oplos-
singen gezocht om het organisch keukenafval te scheiden 
van het andere afval. Op het vlak van de mobiliteit werd 
het gebruik van teleconferenties en de hogesnelheidstrein 
voor Europese trajecten aangemoedigd, om het aantal 
vliegtuigreizen te beperken. wat de aankopen betreft, zijn 
40 van de 119 producttypes nu duurzaam.

Het nieuwe milieuprogramma bevat onder andere de vol-
gende maatregelen : permanente communicatie over het 
duurzaam beheer via een specifieke website, versterking 
van de transversale interdepartementale samenwerking, 
stimuleren van de betrokkenheid van de agentschappen, 
en tot slot de lancering van een aantal milieuprojecten, 
zoals het gebruik van adiabatische koeling voor de druk-
kerij, om het gebruik van stoom te beperken.
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1.4 Lijst van in 2011 gepubliceerde artikels

Economisch tijdschrift

JUNi

•	 Economische projecties voor België – Voorjaar 2011
•	 Leidinggevende rentetarieven, marktrentes en bancaire retailrentes in het eurogebied tegen de achtergrond van de 

recente economische en financiële crisis
•	 Einde van de crisis op de woningmarkten ? Een internationaal overzicht
•	 Gedrag van de Belgische bedrijven tegen de achtergrond van de mondialisering : lessen uit het Colloquium 

‘International Trade : Threats and Opportunities in a Globalised World’
•	 De Belgische arbeidsmarkt voor en na de crisis

SePTemBeR

•	 Economische impact van de overheidsschuld
•	 De Europa 2020-strategie
•	 Verloop van de particuliere consumptie tijdens de afgelopen drie jaar
•	 De economische impact van de strijd tegen de klimaatverandering
•	 Impact van de lage rente op het financieel gedrag van de huishoudens

DeCemBeR

•	 Economische projecties voor België – Najaar 2011
•	 De lonen in de overheidssector
•	 De distributiesector en de impact ervan op de prijzen in het eurogebied
•	 Het internationaal dienstenverkeer
•	 Resultaten en financiële situatie van de ondernemingen in 2010
•	 De sociale balans 2010

working Papers

•	 210. Estimating monetary policy reaction functions : A discrete choice approach
•	 211. Firm entry, inflation and the monetary transmission mechanism
•	 212. Het verband tussen betalingsachterstanden voor mobiele telefonie en betalingsachterstanden voor krediet
•	 213.  Ontwikkeling van een financiële gezondheidsindicator op basis van de jaarrekeningen van de 

vennootschappen
•	 214. Wage structure effects of international trade : Evidence from a small open economy
•	 215.  Economic importance of the Belgian ports : Flemish maritime ports, Liège port complex and the port of  

Brussels – Report 2009
•	 216. Verti-zontal differentiation in monopolistic competition
•	 217.  The evolution of Alexandre Lamfalussy’s thought on the international and European monetary system 

(1961-1993)
•	 218. Economic importance of air transport and airport activities in Belgium – Report 2009
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Belgian Prime News

Deze Engelstalige publicatie op kwartaalbasis is het resultaat van een samenwerking tussen de Nationale Bank, de 
Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) en verschillende Primary Dealers.

•	 50.  Special topic : The Belgian Treasury’s 2011 Funding Plan published, in a context of renewed strains in the bond 
market

•	 51. Special topic : New architecture for the supervision of the financial system in Belgium
•	 52. Special topic : Belgium’s current robust economic performance should not be taken for granted
•	 53. Special topic : The Belgian situation within the context of current turbulences

Statistische publicaties

Op haar website en via Belgostat, haar statistische gegevensbank, stelt de Bank talrijke macro-economische statistieken 
ter beschikking van het publiek. Voor de actualisering van specifieke tabellen kunnen er abonnementen worden 
afgesloten. Om het papierverbruik te beperken, zijn de volgende publicaties beschikbaar in elektronisch formaat ; zij 
kunnen worden geprint op verzoek :

algemeNe STaTiSTieK :

•	 Statistisch tijdschrift

BUiTeNlaNDSe HaNDel :

•	 Kwartaalbericht

NaTiONale ReKeNiNgeN :

•	 Kwartaalsectorrekeningen
•	 Kwartaalrekeningen
•	 Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen
•	 Rekeningen van de overheid
•	 Gedetailleerde rekeningen en tabellen
•	 Aanbod- en gebruikstabellen
•	 Regionale rekeningen
•	 De satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk

miCRO-eCONOmiSCHe gegeVeNS :

•	 Statistieken Centrale voor kredieten aan particulieren – 2010

De Bank publiceert op kwartaalbasis op haar website elektronische statistieken over de toegestane en de opgenomen 
kredieten die in de Centrale voor kredieten aan ondernemingen geregistreerd zijn. De Balanscentrale stelt de jaarre-
keninggegevens die zij inzamelt beschikbaar in verschillende elektronische vormen en voor verschillende doelgroepen. 
Er kan eveneens een afdruk worden gevraagd van de cd-rom Cijfergegevens uit de gestandaardiseerde jaarrekeningen.
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Andere publicaties

•	 Ondernemingsverslag 2010. Activiteiten, bestuur en jaarrekening
•	 Verslag 2010. Economische en financiële ontwikkeling
•	 Financial Stability Review 2011
•	 Jaarverslag van het Rentenfonds 2010
•	 Van goud en veren. Economische waardesystemen in Brazilië, tentoonstellingscatalogus Europalia Brasil

iN SameNWeRKiNg meT HeT FeDeRaal PlaNBUReaU :

•	 Nota aan de Formateur. Modellen en hypothesen onderliggend aan de macro-economische projecties gebruikt in het 
kader van de simulaties van de hervorming van de bijzondere financieringswet (exclusief overdrachten van bevoegd-
heden) (september 2011)

•	 Socialezekerheidsbijdrageverminderingen en herfinancieringsmaatregelen (april 2011)

gezameNliJKe NOTa VaN De BaNK, De CeNTRale RaaD VOOR HeT BeDRiJFSleVeN eN HeT FeDeRaal PlaNBUReaU :

•	 De uitdagingen voor het concurrentievermogen in België
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1.5 Contact

DIENSTEN ZETELS wAAr DE DIENSTEN wOrDEN 
AANGEBODEN

OPENINGSUrEN

Bankbiljetten en muntstukken, 
rijkskassier, Balanscentrale, Centrale voor 
kredieten aan particulieren

Brussel, de Berlaimontlaan 3,  
Antwerpen, Bergen, Hasselt, kortrijk en 
Luik

Van 9 tot 15.30 uur,  
van maandag tot vrijdag

wetenschappelijke bibliotheek Brussel, warmoesberg 57 Van 10 tot 17 uur, alle 
dagen behalve op zondag

Museum Brussel, wildewoudstraat 10 Van 10 tot 18 uur, alle 
dagen behalve op maandag

INLICHTINGEN

website :  www.nbb.be

Inlichtingen :  info@nbb.be 
 Tel. +32 2 221 21 11

Contactpersoon pers : kristin Bosman, Secretariaat-generaal 
 Tel. +32 2 221 46 28 
 Fax +32 2 221 31 60 
 pressoffice@nbb.be

Contactpersoon voor de financiële 
dienst van de aandelen van de Bank : 

Luc Janssens, dienst Effecten 
 Tel. +32 2 221 45 90 
 Fax +32 2 221 31 19 
 securities@nbb.be

ADrESSEN

Brussel :  de Berlaimontlaan 14, 
 1000 Brussel 
 Tel. +32 2 221 21 11 
 Fax +32 2 221 31 00 
 info@nbb.be

Antwerpen :  Leopoldplaats 8, 
2000 Antwerpen 
Tel. +32 3 222 22 11 
Fax +32 3 222 22 69 
antwerpensg@nbb.be

kortrijk : President kennedypark 43, 
 8500 kortrijk 
 Tel. +32 56 27 52 11 
 Fax +32 56 27 53 90 
 kortrijksg@nbb.be

Hasselt :  Eurostraat 4, 
3500 Hasselt 
Tel. +32 11 29 92 11 
Fax +32 11 29 93 90 
hasseltsg@nbb.be

Luik :  place St-Paul 12-14-16, 
4000 Liège 
Tel. +32 4 230 62 11 
Fax +32 4 230 63 90 
liegesg@nbb.be

Bergen :   avenue Frère-Orban 26, 
7000 Mons 
Tel. +32 65 39 82 11 
Fax +32 65 39 83 90 
monssg@nbb.be

Departementen en diensten : zie website.
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