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Voor het vijfde opeenvolgende jaar publiceert de Nationale Bank van België haar Financial Stability 
Review. 
 
Het terugkerend artikel van deze publicatie (Financial Stability Overview) analyseert de belangrijkste 
determinanten van de financiële stabiliteit in België, 
aan de hand van een overzicht van de financiële situatie van de Belgische gezinnen en niet-financiële 
ondernemingen en een bespreking van recente ontwikkelingen in de Belgische bank- en verzekeringssector. 
De voornaamste besluiten van een evaluatie van de Belgische financiële sector door het Internationaal 
Monetair Fonds worden eveneens in herinnering gebracht.  
 
 
Het tweede deel van het Financial Stability Review bevat vier artikels in verband met het toezicht 
(oversight) op de weerbaarheid van de financiële infrastructuren : 

• Algemene beginselen van en verslaggeving over de oversight-activiteiten van de centrale banken 
• Statistische methoden voor het meten van het liquiditeitsrisico in systemen die betalings- en 

vereffeningsdiensten aanbieden 
• Grensoverschrijdende effectenvereffening en risico-analysekader voor grensoverschrijdende links 
• De initiatieven van het Comité voor Financiële Stabiliteit betreffende business continuity planning 

 
 
Via drie meer thematische artikels wil het Financial Stability Review ook bijdragen aan de discussie 
over en het onderzoek naar belangrijke ontwikkelingen in het internationale financiële systeem. 
Dit jaar worden volgende onderwerpen behandeld : 

• Grensoverschrijdende crisisbeheersing : een race tegen de klok of een hindernisloop ?  
• De invloed van sectorconcentratie in kredietportefeuilles op het economische kapitaal 
• Het nieuwe solvabiliteitskader voor Europese verzekeringsondernemingen 

 
 
Naast het Financial Stability Review publiceert de Bank ook een nieuw nummer van de halfjaarlijkse 
brochure « Recente ontwikkelingen in het Belgisch financieel systeem ». 

Deze publicatie, die bestaat uit een reeks tabellen en grafieken met een korte toelichting, beschrijft de 
ontwikkelingen bij de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen en vennootschappen voor 
beleggingsadvies, de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging, de 
verzekeringsondernemingen, de pensioenfondsen en de openbare uitgiften van effecten. 


