
 

Gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2021 

 

 

INLEIDENDE UITEENZETTING VAN DE GOUVERNEUR 

 

 

Net zoals vorig jaar is het door de omstandigheden niet mogelijk om de vergadering te laten verlopen 

zoals we dat gewend zijn. De overheidsmaatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het 

COVID-19 virus dwingen ons opnieuw om de vergadering op een andere wijze te organiseren. Enkel 

de leden van het bureau van de vergadering zijn ter plaatse aanwezig in de vergaderzaal, terwijl de 

aandeelhouders de vergadering vanop afstand dienen te volgen, via een live streaming module. 

 

Via het online platform kunt u als aandeelhouder kennis nemen van de documentatie met betrekking 

tot deze vergadering, waaronder deze uiteenzetting en de slideshow over de jaarrekening 2020. Na 

de presentatie van de jaarrekening zal een question time georganiseerd worden: de leden van het 

Directiecomité zullen tijdens die sessie antwoorden geven op de vooraf door de aandeelhouders 

ingestuurde vragen en op de bijkomende vragen die u als aandeelhouder zal kunnen stellen via de 

chat functie. Aan het einde van de vergadering zal de online voting tool geactiveerd worden en zal 

iedere geregistreerde aandeelhouder zijn stem kunnen uitbrengen voor de invulling van de vacante 

mandaten voor de functie van regent. 

 

Alvorens het woord te geven aan directeur Dechaene voor de presentatie van de jaarrekening over 

het boekjaar 2020, wens ik u kort toelichting te geven bij de omvangrijke denkoefening die wij 

gehouden hebben om ook in de toekomst een relevante centrale bank te blijven in het hart van het 

Eurosysteem.   

 

Een van de zaken waar we in de toekomst meer op willen inzetten, is databeheer. Data zijn de 

grondstof van ons studiewerk en we willen zowel het inzamelen als het valideren beter stroomlijnen, 

niet alleen om de kwaliteit te verbeteren maar ook om het bedrijven die gegevens moeten 

verstrekken gemakkelijker te maken. Een nieuw departement werd opgericht, waarin delen van de 

huidige entiteiten Algemene Statistiek, Balanscentrale en Kredietcentrales worden gereorganiseerd. 

Daarin komt ook een data science center waarin gebruik gemaakt wordt van innovatief databeheer 

via artificial intelligence en machine learning. We hebben daartoe ook een chief data officer 

aangeworven.   

 

Om relevant te blijven moeten we ook duurzaamheid beter incorporeren in onze activiteiten. Als 

onderneming wensen wij te streven naar een grotere klimaatvriendelijkheid, maar ook in ons 

studiewerk moeten wij expertise uitbouwen om de risico’s van de klimaatverandering en de overgang 

naar een duurzamere economie in rekening te brengen, bijvoorbeeld in de economische modellen 

die prijsstabiliteit voorspellen. In oktober 2020 werd de tweejaarlijkse internationale conferentie van 

de Bank georganiseerd rond het thema “Climate Change: Economic Impact and Challenges for 

Central Banks and the Financial System”.  

 

Wat het betaalverkeer betreft, blijkt uit een recente ECB-studie dat 58 procent van de Belgen cash 

geld verkiest om kleine aankopen te betalen. Tegelijk zien wij, onder meer als gevolg van de COVID-

situatie, dat het elektronisch betaalverkeer blijft groeien. Als centrale bank volgen wij deze tendensen 

op de voet, onder meer via het recent opgerichte National Retail Payments Committee. De Bank zal 

ook voluit deelnemen aan de denkoefening van de ECB over betaalmiddelen en het digitaal 

centralebankgeld.   

 

Ik dank u voor uw aandacht en geef nu het woord aan directeur Dechaene voor de presentatie van 

de jaarrekening van het afgelopen boekjaar. 

 


