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De financiële crisis die sinds 2008 woedt, heeft duidelijk de noodzaak aan het licht gebracht om 
de organisatie en de praktijk van het toezicht op de financiële instellingen te verbeteren. Zowel op 
Europees als op Belgisch niveau dienden de autoriteiten over te gaan tot ingrijpende hervormingen.

Op Europees niveau kwam het Europees systeem voor financieel toezicht (ESFT) tot stand op 
1  januari 2011. Het ESFT bestaat uit de Europese raad voor Systeemrisico’s, het Europese orgaan 
voor macroprudentieel toezicht, alsook drie Europese toezichthoudende autoriteiten die belast zijn 
met het versterken van het microprudentieel toezicht in Europa in het vlak van respectievelijk de 
banken, de verzekeringen en de financiële markten.

reeds in 2010 besloot ook de Belgische overheid, in navolging van de ontwikkelingen in verschei-
dene landen van de Europese Unie en uitgaande van de aanbevelingen van de bijzondere commissie 
belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis en het comité-Lamfalussy, 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), te laten evolueren naar een bipolair model, 
het zogenaamde twin peaks-model.

Deze ontwikkeling verliep in twee fasen. Na een overgangsfase, die werd gekenmerkt door de 
oprichting van een Comité voor systeemrisico’s en systeemrelevante financiële instellingen (CSrSFI), 
samengesteld uit de leden van de directiecomités van de Bank en de CBFA, vertrouwde het konink-
lijk besluit van 31 maart 2011 alle functies in verband met macro- en microprudentieel toezicht op 
de banken en verzekeringen toe aan de Bank. Anderzijds is 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 beleggingsinstrumenten, de verhandeling van finan-
ciële producten en de gedragsregels die van toepassing zijn op de actoren van de financiële sector, 
alsook met de bescherming van de consumenten van financiële diensten. Dit koninklijk besluit is in 
werking getreden op 1 april 2011. Op die datum werden nagenoeg 200 medewerkers van de voor-
malige CBFA overgeheveld naar de Bank om de continuïteit van de toezichtsactiviteit te verzekeren.

Die datum vormt derhalve een belangrijk keerpunt in de geschiedenis van onze onderneming, 
omdat hij gepaard gaat met de overname van een volledig nieuw metier, dat bijzonder delicaat is 
en uitermate belangrijk voor de gemeenschap als geheel. Deze integratie vormde, en vormt tot op 
heden nog steeds, een belangrijke uitdaging voor de Bank. Het volstond immers niet deze activi-
teit zonder meer toe te voegen aan de brede waaier van taken die de Bank reeds vervult. Bij de 
overname van het prudentieel toezicht waren we het aan onszelf verplicht er een nieuwe stempel 
op te drukken, door de bij de Bank aanwezige expertise, competenties en informatie ten dienste 
te stellen van die taak. we dienden daarom prioriteit te geven aan transversaliteit, kruisbestuiving 
en informatieverspreiding, die ter zake van essentieel belang is. we zijn gestart met een collectieve 
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denkoefening die erop gericht was een zo efficiënt mogelijke organisatie van deze activiteit in haar 
nieuwe omgeving te ontwikkelen. In dit verslag worden de principes onthuld die ten grondslag 
lagen aan de nieuwe organisatie, en wordt uiteengezet hoe deze principes werden vertaald in onze 
dagelijkse activiteit en in ons organigram.

want het ging niet louter om een conceptuele uitdaging. Het nieuwe personeel moest worden 
geïntegreerd en moest de middelen krijgen om in optimale omstandigheden te werken. De nieuwe 
werklast moest ook worden ingepast in de werking van de onderneming, en in het bijzonder in die 
van het Directiecomité. Om binnen de nieuwe configuratie efficiënt te kunnen werken, hebben we 
hervormingen ten uitvoer gebracht, met als klap op de vuurpijl de oprichting van een secretariaat-
generaal, dat voortaan grotendeels de zuiver organisatorische taken op zich neemt. Het zorgt tevens 
voor het beheer van de agenda’s, de notulen, de verdeling van de dossiers, de opvolging van de 
beslissingen en hun bekendmaking aan de buitenwereld.

Er zij aan herinnerd dat de Bank met deze hervorming werd geconfronteerd op een moment dat de 
financiële crisis voortwoekerde en de crisis van de overheidsschuld uitbrak. In heel Europa waren de 
centrale banken onophoudelijk in de weer en brachten ze het volledige arsenaal hulpmiddelen in 
stelling waarover ze beschikten. Dit alles heeft ertoe bijgedragen dat 2011 een jaar van uitzonder-
lijke mobilisering was voor de Bank, en dit in al haar activiteitsdomeinen. Het verslag over de eco-
nomische en financiële ontwikkeling en het verslag over de financiële stabiliteit en het prudentieel 
toezicht beschrijven de ontwikkelingen van de crisis en hun weerslag op het monetair en prudentieel 
beleid van de Bank. In het woelige klimaat dat ik heb beschreven, maakt het eerste deel van dit 
verslag nogmaals de balans op van alle activiteiten van de Bank. Overeenkomstig de wetgeving ter 
zake wordt het jaarverslag dit jaar aangevuld met een remuneratieverslag.

De Bank als geheel staat ten dienste van de gemeenschap, en de waarde van deze dienstverlening 
wordt onder meer afgemeten aan haar efficiëntie. In de taken die zij sinds 1850 vervult, in de taken 
die zij sinds het ontstaan van de euro binnen het Eurosysteem uitoefent of die haar werden toever-
trouwd door de wetgever, alsook in de nieuwe taken inzake financiële stabiliteit die zij in 2011 op 
zich heeft genomen, zal de Bank steeds de hoogste kwaliteit en efficiëntie blijven nastreven.
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