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Gewone algemene vergadering van de aandeelhouders van 26 mei 2014

INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE VICEGOUVERNEUR

Dames en heren,
Namens het Directiecomité heet ik u van harte welkom op deze gewone algemene vergadering van
aandeelhouders van de Nationale Bank van België.
Zoals gebruikelijk, zou ik bij de aanvang van deze vergadering even willen stilstaan bij enkele
belangrijke veranderingen die de Bank in 2013 heeft ondergaan, zowel in haar directe omgeving
als wat haar takenpakket betreft.
Op prudentieel vlak sloot het verslagjaar rechtstreeks aan bij het verloop dat werd opgetekend
sinds 2011, met ingrijpende wijzigingen inzake de toezichtsarchitectuur en de toenemende rol van
de Europese Centrale Bank ter zake. Ditmaal zijn we, als ik het zo mag zeggen, overgeschakeld
op een hogere versnelling, gelet op de beslissing van de Europese autoriteiten om in
november 2014 het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme op te starten, waarvan de
Europese Centrale Bank de spil zal zijn. De benaming ‘Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme’
impliceert nochtans niet dat de nationale toezichthouders, en inzonderheid de nationale centrale
banken, voortaan ter zake geen rol meer te spelen hebben. Zo blijft het toezicht op de minder
significante banken, net als op de verzekeringsondernemingen trouwens, onder de nationale
autoriteiten ressorteren, en deze laatste blijven ook nauw betrokken bij het toezicht op de grote
banken die op hun grondgebied een hoofdzetel of belangrijke dochterondernemingen hebben.
Opdat het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme van meet af aan geloofwaardig zou zijn,
moeten bovendien alle aan het toezicht van de Europese Centrale Bank onderworpen banken
solide zijn. Op dit ogenblik oefenen de nationale toezichthouders een voorafgaand toezicht uit. De
ECB ziet erop toe dat zulks coherent verloopt en volgens criteria die in alle landen identiek zijn. In
de eerste plaats wordt de kwaliteit van de activa van de bewuste banken geëvalueerd. De activa
van elke bank worden grondig bekeken en sommige portefeuilles worden zeer gedetailleerd
geëvalueerd om na te gaan of de boekhoudkundige praktijken in acht worden genomen en de
activa correct worden gewaardeerd. Vervolgens zal het weerstandsvermogen van elke bank tegen
eventuele negatieve omstandigheden worden getest. Daartoe zullen de door de ECB
gecontroleerde banken moeten simuleren welke impact ernstige macro-economische schokken op
hun balans hebben. De Bank is met dit alles bezig en tot de inwerkingtreding van het
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme op 4 november eerstkomend zal dat nog veel meer het
geval zijn.
Tegelijkertijd is de Bank haar toezichtsmethodologie blijven verbeteren en aanpassen aan die
welke wordt aanbevolen in het kader van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme. Inzake
toezichtpraktijken, heeft ze ook bijzondere aandacht besteed aan de bescherming tegen
informaticarisico’s.
Inzake het toezicht op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen, werd de agenda sterk
gedomineerd door de voorbereiding op de inwerkingtreding van de zogeheten Europese richtlijn
‘Solvency II’, die gericht is op een nauwkeuriger maatstaf en een betere risicoaanpak in die
ondernemingen alsook op een betere aanpassing van de solvabiliteitsvereisten aan de risico’s
waaraan die ondernemingen zijn blootgesteld.
Gedetailleerde informatie over al deze uitdagingen en over de wijze waarop de Bank ze aangaat,
vindt u in het ondernemingsverslag.
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Ik moet echter ook stilstaan bij diverse, zeer recente wetten die dateren van 25 april 2014. Bij het
opstellen van het ondernemingsverslag waren het nog maar ontwerpen van wet. Ze hebben
betrekking op, onder meer, de problematiek van de herstel- en resolutieplannen van de banken.
Krachtens die wetten is in de Nationale Bank een nieuw orgaan opgericht, het Afwikkelingscollege,
dat de rol van Belgische resolutieautoriteit krijgt. Dat college bestaat uit vertegenwoordigers van de
Bank en van andere nationale autoriteiten. Ingeval een kredietinstelling in gebreke blijft, dient het
het resolutieplan uit te voeren dat voor iedere bank moet worden opgesteld. De wet stelt tevens de
instrumenten in die door het Afwikkelingscollege kunnen worden gehanteerd, conform de recente
Europese richtlijn die een kader tot stand brengt voor het herstel en de afwikkeling van banken.
Een andere wet is gericht op de uitvoering, in ons land, van de aanbevelingen inzake
macroprudentieel toezicht van het Europees comité voor systeemrisico’s. In die context is de Bank
aangewezen als de Macroprudentiële Autoriteit. Als zodanig wordt ze er voortaan mee belast de
risico’s te identificeren die de stabiliteit van het financieel stelsel als geheel in het gedrang kunnen
brengen en tegen die risico’s te reageren.
De positie van de Bank in het centrum van het mechanisme voor toezicht op de financiële sector
wordt aldus nog versterkt en tegelijkertijd ontwikkelt de Bank haar analysecapaciteiten ter zake.
Hierbij zij beklemtoond dat de prudentiële activiteit, hoe belangrijk ook, uiteraard niet onze enige
opdracht is. De context waarin het monetair beleid in 2013 werd gevoerd, bleef verstoord,
waardoor eveneens een aanzienlijke research- en analysecapaciteit werd ingezet.
De Bank, die tal van economische statistieken verzamelt en verwerkt, bereidde in 2013 de
invoering voor, in België, van de nieuwe versies van twee belangrijke statistische systemen: het
nieuwe
Europees
Systeem
van
Rekeningen
ESR 2010
en
het
nieuwe
handelsbalanshandboek MBP6.
De in het kader van het ESR 2010 ingevoerde wijzigingen zijn talrijk en technisch. Ze beogen
realiteiten te vatten die voor de economische subjecten en analisten concrete en dagelijkse
gevolgen hebben. Ze zorgen er meer bepaald voor dat de mondialisering, de ontwikkeling van de
kenniseconomie en de toenemende financiarisering van de economie beter worden weergegeven.
Het departement Algemene statistiek bereidt overigens de vervanging voor, in de loop van dit jaar,
van het statistisch platform BelgoStat door de DotStat-toepassing die door de OESO wordt
voorgesteld en waardoor de internationale uitwisseling wordt vergemakkelijkt.
Sedert 1 mei 2014 houdt de Bank, conform de wet, een register bij met daarin de nummers van de
bankrekeningen en de types van overeenkomsten die in België door natuurlijke personen en
rechtspersonen bij financiële instellingen worden aangehouden. De belastingadministratie mag die
gegevens enkel raadplegen indien ze beschikt over aanwijzingen van belastingfraude of in het
kader van de invordering van de belasting. Er is geoordeeld dat de privacy van de in die registers
opgenomen personen beter zou worden gewaarborgd door dit ‘Centraal contactpunt’ onder te
brengen bij de Nationale Bank, die in dat opzicht op een zeer lange ervaring kan bogen, onder
meer dankzij haar Centrale voor kredieten aan particulieren. De Staat draagt alle kosten van het
Centraal contactpunt.
Wat de productie en behandeling van bankbiljetten betreft, werd in 2013 de eerste coupure van de
nieuwe reeks Europa uitgegeven, namelijk een biljet van 5 euro. Onze drukkerij werd in hoge mate
belast met de voorbereiding van het drukken ervan. In 2014 wordt de volgende coupure
uitgegeven, namelijk die van 10 euro, en zo zullen alle bankbiljetten van de reeks van jaar tot jaar
aan de beurt komen.
Door de sluiting van een verwerkingscentrum voor chartaal geld in een grote bank in Antwerpen,
heeft de reeds in 2012 aangekondigde stopzetting van de activiteiten van onze Antwerpse
vestiging aanleiding gegeven tot een reorganisatie van de verwerking van bankbiljetten in de
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hoofdzetel. Het gebouw waarin de bijbank Antwerpen was ondergebracht, maakt het voorwerp uit
van een openbare verkoop; de eerste zitdag heeft trouwens vorige week plaatsgevonden.
Het sportcomplex voor het personeel van de Bank werd in de loop van het verslagjaar verkocht
aan de gemeente Sint-Agatha-Berchem, waar het zich bevindt.
Van de ondersteunende werkzaamheden is de informatica, zoals in iedere moderne onderneming,
wellicht de meest strategische, met name gelet op het verloop van onze opdrachten. Daarom heeft
het Directiecomité een beroep gedaan op externe expertise, ter ondersteuning van zijn
strategische bezinning ter zake voor de komende vijf jaar.
Die strategische bezinning betreft trouwens niet alleen de informatica. De snelle ontwikkeling van
onze werkomgeving noopt onze onderneming ertoe zich zo goed mogelijk aan te passen. Een van
de problemen waarmee we, net als tal van ondernemingen in ons land en elders in Europa, het
scherpst worden geconfronteerd, is het demografisch verloop, meer bepaald de toekomstige
pensionering van de zogeheten babyboomgeneratie. Er dient niet alleen te worden bepaald welke
opdrachten moeten worden vervuld en hoeveel personen daarvoor nodig zijn, er moet ook worden
op toegezien dat de in onze onderneming aanwezige expertise wordt gevrijwaard. Daartoe
besteedt de Bank bijzondere aandacht aan de aanpassing van haar beleid inzake
personeelsbeheer. Zo heeft ze een team van HR business partners samengesteld, die als schakel
zullen optreden tussen het departement Human resources en de diverse administratieve entiteiten
van de Bank.
Ik heb u zo-even snel en bondig de belangrijkste ontwikkelingen geschetst van wat de dagelijkse
activiteit van de Bank is en blijft. Ik stel voor om nu over te gaan tot het tweede punt van de
agenda.

