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Dames en heren, 

 

Na twee uitzonderlijke jaren waarin we hebben moeten leven en werken in gelijke tred met de 

ontwikkeling van de pandemie en de gezondheidsmaatregelen, verheugt het mij u opnieuw te 

kunnen verwelkomen in de Nationale Bank voor de jaarlijkse algemene vergadering. 

 

Ook in 2021 bleef het coronavirus centraal staan. De Bank heeft de federale aanbevelingen 

gevolgd om een veilige werkomgeving te creëren voor die personeelsleden waarvan de fysieke 

aanwezigheid noodzakelijk was voor de goede werking van de Bank. Een groot aantal 

medewerkers heeft het afgelopen jaar echter grotendeels thuisgewerkt. Ondanks deze 

omstandigheden is de Bank er steeds in geslaagd al haar essentiële taken te blijven uitvoeren. 

Sinds de versoepeling van de federale maatregelen afgelopen maart hebben we bovendien met 

een gerust hart de terugkeer naar de werkplek kunnen organiseren in de Bank. 

 

Voordat ik het woord geef aan directeur Dechaene om de jaarrekening voor het boekjaar 2021 toe 

te lichten, zou ik even willen stilstaan bij een aantal onderwerpen die dit jaar voor ons van bijzonder 

belang zijn geweest. 

 

Als eerste onderwerp zou ik het willen hebben over het monetair beleid. 

 

In juli 2021 heeft de Raad van Bestuur van de ECB een nieuwe monetaire beleidsstrategie 

goedgekeurd om in te spelen op de huidige economische uitdagingen zoals de lage rente, 

mondialisering, digitalisering, vergrijzing en klimaatverandering. 

 

Deze nieuwe strategie stelt dat de beste manier om de prijzen stabiel te houden, is om te streven 

naar een inflatiedoelstelling van 2% op de middellange termijn, en dit door de beleidsrente te 

gebruiken als belangrijkste instrument. De ECB heeft echter bevestigd dat, gezien de 

lagerenteomgeving, zij ook andere instrumenten zal blijven gebruiken indien nodig. 

 

De medewerkers van de Bank hebben deelgenomen aan tal van werkgroepen en hebben zo actief 

bijgedragen aan de ontwikkeling van deze nieuwe strategie. 

 

In het kader van deze denkoefening wilden wij ook een beter beeld krijgen van de mening van het 

grote publiek en het maatschappelijk middenveld. Daarom hebben wij in januari 2021 het “NBB 

luistert”-event georganiseerd. Tijdens dit online event konden tientallen belangenverenigingen uit 

ons land hun mening kwijt over het rentebeleid van de ECB. Samen met mijn tegenhanger van de 

Nederlandsche Bank, Klaas Knot, heb ik geluisterd naar de deelnemers en ben ik met hen in 

dialoog gegaan. 

 

Het tweede thema dat ik zou willen aankaarten, is de strategische oefening van de Bank. 

 

In het voorjaar van 2019 werd een grote strategische denkoefening gelanceerd om te kijken hoe de 

Bank, in haar hoedanigheid van centrale bank en toezichthouder, relevant kan blijven en de toon 

kan blijven zetten voor de toekomst. 

In 2021 heeft deze oefening zich vertaald in doelstellingen, initiatieven en concrete actieplannen 

voor de verschillende entiteiten van de Bank voor de komende vijf jaar. 

 

Eén van de strategische projecten die we willen verwezenlijken, is de ontwikkeling van een 

innovatiecultuur binnen de Bank. Zo wordt in het departement financiële markten bijvoorbeeld 

reeds gewerkt met een virtuele robot om effecten te creëren. 

Het vermogen om veranderingen te beheren en door te voeren en het kosten- en prestatiebeheer 

staan eveneens centraal in deze strategische oefening. 

 

In het kader van deze oefening – en dit brengt mij bij het derde thema – heeft de Bank ook 

nagedacht over haar rol in de samenleving en over hoe zij haar taken op een maatschappelijk 
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relevante en verantwoorde wijze kan uitvoeren. Dit vormt de basis van haar beleid op het vlak van 

Corporate and Social Responsibility (CSR). 

 

In dit verband steunt de Bank in het bijzonder de overgang naar een duurzamere economie, die 

onder meer wordt gekenmerkt door een kleine ecologische voetafdruk en meer diversiteit en 

inclusie. 

 

Ter ondersteuning van deze doelstelling heeft de Bank met name een programma voor 

onderzoeksbeurzen opgezet. Dit programma biedt de medewerkers en onderzoekers van de Bank 

de gelegenheid samen te werken met gerenommeerde academische onderzoekers rond thema’s 

die de Bank verder wenst uit te diepen. Voor de eerste editie van het programma in 2021 werden 

twee onderzoekers geselecteerd voor onderzoek naar de economische aspecten van 

klimaatverandering, en voor onderzoek naar de economische aspecten van de heterogeniteit van 

economische actoren. 

 

De Bank hecht vandaag ook meer belang aan klimaatgerelateerde risico’s bij de uitoefening van 

haar taak als prudentiële toezichthouder voor de financiële sector. 

Ze houdt ook rekening met duurzaamheidscriteria bij het beheer van haar niet-monetaire 

beleidsportefeuilles en heeft haar beleggingsuniversum uitgebreid met groene obligaties en andere 

thematische obligaties, waardoor het een breed scala aan maatschappelijk georiënteerde projecten 

bestrijkt. 

 

In het kader van haar taak om de kwaliteit en de echtheid van bankbiljetten te controleren, ziet de 

Bank nauwlettend toe op de beschikbaarheid en toegankelijkheid van contant geld. Gelet op het 

succes van de digitalisering en de elektronische betaalmiddelen neemt de Bank een neutraal 

standpunt in ten aanzien van de tendensen in het gebruik van betaalmiddelen, maar zorgt zij 

ervoor dat iedereen gebruik kan blijven maken van het betaalmiddel van zijn keuze, met name 

diegenen die weinig of geen toegang hebben tot het toenemend aantal digitale bankdiensten. 

 

Met dit doel voor ogen heeft de Bank het National Retail Payment Committee (NRPC) opgericht 

om nieuwe tendensen op het gebied van retailbetalingen en de potentiële voordelen ervan voor de 

Belgische economie te bespreken. De aandacht van het NRPC gaat in het bijzonder uit naar 

instantbetalingen, digitaal geld en de toegankelijkheid van chartaal geld. 

 

Tot slot levert de Bank als onderneming ook talrijke inspanningen om haar ecologische voetafdruk 

te verkleinen, wat vooral tot uiting komt in haar energieverbruik, dat volledig groen is, afvalbeheer, 

mobiliteit en aankoopbeleid.  

 

Wij zijn trots u te kunnen meedelen dat de Bank voor het vierde achtereenvolgende jaar 

koolstofneutraliteit heeft bereikt via het emissiehandelssysteem. De Bank heeft ook een reeks 

interne programma's ontwikkeld om het papier- en plasticverbruik te verminderen en streeft ernaar 

meer bij te dragen aan een circulaire economie door aan haar apparatuur een tweede leven te 

geven. 

 

Ik dank u voor uw aandacht en geef nu het woord aan directeur Dechaene, die de jaarrekening 

voor het afgelopen boekjaar zal toelichten. 

 


