
301NBB Verslag 2012 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ 

Lijst van kaders, tabellen en 
grafieken

Kaders

I. economIsche en fInancIële ontwIkkelIngen

 a.1 de crisis in het eurogebied

Kader 1 :  financiële fragmentatie in het eurogebied 49

 a.2 reacties van de autoriteiten : maatregelen en instellingen

Kader 2 :  Vormt de forse groei van de balans van het Eurosysteem een 
bedreiging voor de prijsstabiliteit ? 69

 B.3 financiële instellingen

Kader 3 :  Gewaarborgde rendementen van de groepsverzekeringen tegen 
de achtergrond van het lage rendement van financiële activa 102

 B.4 financiële situatie van de Belgische niet-financiële sectoren

Kader 4 :  Betaalbaarheid van woningen in België 113
Kader 5 :  recente trends inzake de financiering van niet-financiële 

vennootschappen 119

 c.5 Bedrijvigheid, vraag en arbeidsmarkt

Kader 6 :  Spaar- en consumptiegedrag van de huishoudens in tijden van crisis 137
Kader 7 :  De arbeidsmarktparticipatie van de 55-64-jarigen 150

 c.6 Prijzen, kosten en concurrentievermogen

Kader 8 :  De hervormingen van de prijszetting voor gas en elektriciteit 160
Kader 9 :  De hervorming van de nationale consumptieprijsindex 164



302 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ NBB Verslag 2012

 c.7 overheidsfinanciën

Kader 10 :   Dynamiek van de overheidsuitgaven versus economische 
dynamiek : waar ligt het evenwicht ? 192

II. PrudentIële regelgeVIng en PrudentIeel toezIcht

 a. Prudentiële regelgeving

Kader 1:  Categorieën van banken binnen het gemeenschappelijk 
toezichtsmechanisme 206

Kader 2: Tijdschema voor de invoering van de Basel III-normen 218

 B. Prudentieel toezicht

Kader 3: Monitoring van de businessmodellen van de banken 233
Kader 4: financial Sector Assessment Program 234

Tabellen

I. economIsche en fInancIële ontwIkkelIngen

 a.1 de crisis in het eurogebied

 1  Bbp en arbeidsmarkt in de landen van het eurogebied in 2012 53
 2  Bbp in de voornaamste economieën 60

 a.2  reacties van de autoriteiten : maatregelen en instellingen

 3  Institutionele structuur van de Europese stabiliteitsinstrumenten 77
 4  overzicht van het nieuw Eu-kader inzake governance 82

 B.3 financiële instellingen

 5  Liquiditeitsbuffer, financieringsstructuur en reglementaire liquiditeitsratio 93
 6  resultatenrekening van de Belgische kredietinstellingen 94
 7  Belangrijkste componenten van de resultatenrekening van de Belgische 

verzekeringsondernemingen 98

 B.4 financiële situatie van de Belgische niet-financiële sectoren

 8  financiële activa en verplichtingen per sector 108
 9  financieringsbehoeften en -middelen van de federale overheid 126

 c.5 Bedrijvigheid, vraag en arbeidsmarkt

10  Bbp en voornaamste bestedingscategorieën 133
11  Determinanten van het bruto beschikbaar inkomen van de particulieren, 

tegen lopende prijzen  135
12  Determinanten van het bruto-exploitatieoverschot van de 

vennootschappen, tegen lopende prijzen 140



303NBB Verslag 2012 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ 

13  Nettolening aan de rest van de wereld 144
14  Werkgelegenheidsgraad naar categorie 150
15  Aanbod van arbeid 153
16  Werkloosheidsgraad naar categorie 155

 c.6 Prijzen, kosten en concurrentievermogen

17  Geharmoniseerde consumptieprijsindex en loonkosten 158
18  uurloonkosten in de private sector 166
19  uitsplitsing van de deflator van de finale bestedingen per kostencategorie 171
20  uitvoer, uitvoermarkten en marktaandelen 174

 c.7 overheidsfinanciën

21  Normen inzake het financieringssaldo van de overheid 184
22  overheidsontvangsten 185
23  Belangrijkste fiscale en parafiscale maatregelen 186
24  ontvangsten per deelsector van de overheid 187
25  Primaire uitgaven van de overheid 188
26  Gecorrigeerde primaire uitgaven per deelsector van de overheid 189
27  financieringssaldo van de gezamenlijke overheid en per deelsector 196

II. PrudentIële regelgeVIng en PrudentIeel toezIcht

 B. Prudentieel toezicht

 1  Verloop van het aantal kredietinstellingen en beleggingsondernemingen 
onder toezicht van de Bank 237

 2  Aantal in 2012 ter plaatse uitgevoerde opdrachten, uitgesplitst naar type 
instelling 238

 3  Verloop van het aantal onder toezicht staande ondernemingen 241
 4 Colleges bij de verzekeringsondernemingen onder toezicht van de Bank 242
 5  financiëlemarktinfrastructuren onder toezicht en oversight van de Bank 247

Grafieken

I. economIsche en fInancIële ontwIkkelIngen

 a.1 de crisis in het eurogebied

 1  Volatiliteitsindexen van de aandelenmarkten 42
 2  Verloop van de internationale financiële markten 42
 3  obligatierendementen van een selectie van landen uit het eurogebied 43
 4  Indexen van credit default swaps voor de Europese soevereine schuld en 

voor de senior debt van Europese financiële instellingen 45
 5  rendementen van obligaties, swapovereenkomsten en de Duitse Bund 46
 6  Europese beursindexen 47
 7  Totale bancaire activa 47
 8  Verloop van de grensoverschrijdende vorderingen van Europese banken 

op perifere lidstaten van het eurogebied 48
 9  Conjunctuurverloop in het eurogebied 52



304 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ NBB Verslag 2012

10  Begrotingsconsolidatie : peil van het tekort in 2012, sedert 2010 
geleverde inspanningen en volgens de begrotingsdoelstellingen geplande 
inspanningen 54

11  Schuld van de niet-financiële private sector en de overheid 55
12  Woningprijzen in het eurogebied 56
13  Aanpassing van de lopende rekeningen van de betalingsbalans in  

het eurogebied 57
14  Concurrentievermogen en binnenlandse vraag in enkele lidstaten van het 

eurogebied 58
15  ondernemersvertrouwen 59
16  Kwartaalprofiel van het bbp in de belangrijkste geavanceerde economieën 61
17  Beleidsrentetarieven en activa op de balans van de belangrijkste centrale  

banken 62
18  financieringssaldo en overheidsschuld in de voornaamste economieën 63

 a.2 reacties van de autoriteiten : maatregelen en instellingen

19  Nettoleningen van de banksectoren bij de nationale centrale banken 66
20  Driemaands rentetarieven 67
21  Enquête van het Eurosysteem naar de bancaire kredietverlening in het 

eurogebied 68
22  Liquiditeit in het Eurosysteem  69
23  Inflatie in het eurogebied 72
24  M3 en leningen aan de private sector in het eurogebied 73
25  Beleidsrentetarieven en geldmarktrentetarieven in het eurogebied 73
26  Bancaire financiering van de niet-financiële vennootschappen in  

het eurogebied 74
27  financiële bijstand in het eurogebied 79

 B.3 financiële instellingen

28  Balansstructuur van de Belgische kredietinstellingen 90
29  Vorderingen van de Belgische banken op de overheidssector 91
30  Geografische verdeling van de door de Belgische kredietinstellingen 

aangehouden activa in de vorm van leningen en schuldbewijzen 92
31  Voorzieningen voor verliezen op vorderingen van de Belgische 

kredietinstellingen 95
32  Nettorenteresultaat en renteverschillen 96
33  Commerciële marge op de kredieten aan de Belgische  

niet-bancaire private sector 97
34  Verloop van de premie-inkomsten en van de gecombineerde ratio 99
35  Solvabiliteitsmarge van de Belgische verzekeringsondernemingen 100
36  Gewaarborgd rendement van tak 21 100
37  uitsplitsing van de verplichtingen van tak 21 101
38  Samenstelling van de dekkingswaarden per verzekeringsactiviteit 104
39  uitsplitsing van de belangrijkste posities t.a.v. de staatsobligaties van het 

eurogebied 104
40  uitsplitsing van de belangrijkste posities op de monetaire financiële  

instellingen 105

 B.4 financiële situatie van de Belgische niet-financiële sectoren

41  Netto financiële activa in de lidstaten van het eurogebied 107
42  Geconsolideerde brutoschuldgraad van de niet-financiële sector 109



305NBB Verslag 2012 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ 

43  financiële transacties van de particulieren 110
44  Vermogen van de particulieren 111
45  Vorming van financiële activa door de particulieren : uitsplitsing naar het 

gelopen risico 111
46  Vorming van financiële activa door de particulieren : uitsplitsing naar 

categorie van activa 112
47  Spaar- en termijndeposito’s van de particulieren 112
48  Verloop van de hypothecaire kredietverstrekking 115
49  Vraag naar en aanbodvoorwaarden van woonkredieten 115
50  Niet-geregulariseerde wanbetalingen 116
51  Nieuwe financiële activa van de niet-financiële vennootschappen 117
52  Nieuwe financiële verplichtingen van de niet-financiële vennootschappen 118
53  Externe financieringskosten van de niet-financiële vennootschappen 122
54  Door de ingezeten banken aan de ingezeten niet-financiële 

vennootschappen verstrekte leningen 123
55  Verloop en determinanten van de kredietverleningsvoorwaarden en van 

de kredietvraag volgens de kredietinstellingen 124
56  Perceptie van de diverse kredietverleningsvoorwaarden door de 

ondernemers : uitsplitsing naar grootte van de onderneming 125
57  Houderschap van de Belgische overheidsschuld 126

 c.5 Bedrijvigheid, vraag en arbeidsmarkt

58  Verloop van het bbp in België 132
59  Bbp, werkgelegenheid en arbeidsvolume 132
60  Consumptieve bestedingen van de particulieren in België, in de 

buurlanden en in het eurogebied 134
61  Vooruitzichten van de consumenten en van de ondernemingen in de 

verwerkende nijverheid betreffende de ontwikkeling van de arbeidsmarkt 136
62  Indicatoren van de consumptie van duurzame goederen van de huishoudens 136
63  Bedrijfsinvesteringen 140
64  Bruto-exploitatieoverschot en loonsom van de vennootschappen 141
65  financieringssaldo van het geheel van de binnenlandse sectoren 142
66  uit- en invoer van goederen en diensten 142
67  Verloop van de uit- en invoer van goederen naar waarde per  

productcategorie 143
68  Tijdelijke werkloosheid, uitzendarbeid en aanpassing van de arbeidstijd 144
69  Verloop van de toegevoegde waarde in de belangrijkste bedrijfstakken 145
70  Industriële productie naar bedrijfstak 145
71  Conjunctuurindicatoren voor de belangrijkste bedrijfstakken 146
72  Toegevoegde waarde, gesalarieerde werkgelegenheid, productiviteit per 

uur en aantal gewerkte uren per werknemer in de belangrijkste bedrijfstakken 147
73  Werkloosheid volgens duur in België 153
74  Werkloosheid in België en in de gewesten 154

 c.6 Prijzen, kosten en concurrentievermogen

75  Inflatie in België en in de drie buurlanden 159
76  Brentprijs en wisselkoers van de euro t.o.v. de VS-dollar 159
77  Prijzen van levensmiddelen 162
78  onderliggende inflatietendens en loonkosten in de bedrijvensector 

in België en in de drie belangrijkste buurlanden 163
79  Loonnorm en loonhandicap in de private sector volgens de CrB 168
80  Loonkosten per eenheid product in de Belgische bedrijvensector 169



306 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ NBB Verslag 2012

81  Kostenstructuur : directe en gecumuleerde kosten 170
82  Goederen- en dienstenverkeer 172
83  uitsplitsing van het goederensaldo naar goederencategorie 173
84  Vergelijking van winst of verlies aan marktaandelen van de voornaamste 

uitvoerders 175
85  Groei van de uitvoer en bijdrage van de intensieve en extensieve marge 176
86  Indicatoren inzake het niet-prijsconcurrentievermogen 178
87  Groeipotentieel en productiviteit in België 179

 c.7 overheidsfinanciën

88  Structureel primair saldo 183
89  Vennootschapsbelasting 185
90  Primaire uitgaven van de gezamenlijke overheid 188
91  overheidsuitgaven voor pensioenen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en 

gezondheidszorg 190
92  Subsidies aan ondernemingen : verminderingen van de 

bedrijfsvoorheffing, dienstencheques, activeringsprogramma’s en sociale  
Maribel 191

93  Invloed van de electorale cyclus op de bruto-investeringen in vaste activa 
van de lokale overheid 191

94  uitsplitsing van de verandering in de rentelasten 195
95  rendementen van de staatsleningen op tien jaar 195
96  Aan de sociale zekerheid betaalde overdrachten 196
97  Geconsolideerde brutoschuld van de overheid in België en in het eurogebied 197
98  Determinanten van de verandering in de geconsolideerde brutoschuld 

van de gezamenlijke overheid 197
99  rechtstreekse impact van de overheidsschuldencrisis op de Belgische 

overheidsschuld 198
100 Aan de financiële instellingen verleende waarborgen 198

II. PrudentIële regelgeVIng en PrudentIeel toezIcht

 a. Prudentiële regelgeving

 1  Vergelijking van de impact op de bankbalans tussen effectisering en 
uitgifte van covered bonds 224

Tabellen van de statistische bijlage

 1  Voornaamste macro-economische indicatoren in het eurogebied en in de 
andere belangrijkste economieën (1-2) 253

 2  Voornaamste macro-economische indicatoren in het eurogebied en in de 
andere belangrijkste economieën (2-2) 254

 3  Bbp en belangrijkste bestedingscategorieën, naar volume 255
 4  Bbp en belangrijkste bestedingscategorieën, naar volume 256
 5  Deflatoren van het bbp en van de belangrijkste bestedingscategorieën 257
 6  Bbp en belangrijkste bestedingscategorieën, tegen lopende prijzen 258
 7  Bbp en belangrijkste bestedingscategorieën, tegen lopende prijzen 259
 8  Toegevoegde waarde van de verschillende bedrijfstakken, naar volume 260
 9  Arbeidsmarkt 261



307NBB Verslag 2012 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ 

10  Werkgelegenheidsgraad 262
11  Werkloosheidsgraad 263
12  Inactiviteitsgraad 264
13  Werkgelegenheidsgraad : uitsplitsing per gewest 265
14  Werkloosheidsgraad : uitsplitsing per gewest 266
15  Inactiviteitsgraad : uitsplitsing per gewest 267
16  Geharmoniseerde consumptieprijsindex 268
17  Synthetische rekeningen van de particulieren, tegen lopende prijzen 269
18  Synthetische rekeningen van de vennootschappen, tegen lopende prijzen 270
19  Synthetische rekeningen van het buitenland, tegen lopende prijzen 271
20  ontvangsten, uitgaven en financieringssaldo van de overheid 272
21  financieringssaldo per deelsector van de overheid 273
22  Geconsolideerde brutoschuld van de overheid 274
23  Determinanten van de verandering van de geconsolideerde brutoschuld 

van de overheid 275
24  Lopende rekening en kapitaalrekening volgens de betalingsbalans 276
25  Vorming van financiële activa door en nieuwe financiële verplichtingen 

van de particulieren 277
26  Vorming van financiële activa door en nieuwe financiële verplichtingen 

van de niet-financiële  vennootschappen 278
27  Vorming van financiële activa door en nieuwe financiële verplichtingen 

van de overheid 279
28  Vorming van financiële activa door en nieuwe financiële verplichtingen 

van de monetaire financiële instellingen 280
29  Vorming van financiële activa door en nieuwe financiële verplichtingen 

van de niet-monetaire financiële instellingen 281
30  overzicht van de aan het toezicht van de Nationale Bank van België 

onderworpen instellingen 282
31  Structuur van de balans van de kredietinstellingen naar Belgisch recht per 

product 283
32  Basiscomponenten van de resultatenrekening van de kredietinstellingen 

naar Belgisch recht 284
33  Kerncijfers van de kredietinstellingen naar Belgisch recht 285
34  Belangrijkste componenten van de balans van de verzekeringsondernemingen 286
35  resultatenrekening van de verzekeringsondernemingen 287
36  Niveau en samenstelling van de beschikbare solvabiliteitsmarge van de 

verzekeringsondernemingen 288
37  Netto-uitgiften van effecten door de financiële instellingen,  

de niet-financiële vennootschappen en de overheid 289
38  rentetarieven 290
39  Belangrijkste rentetarieven van het Eurosysteem 291
40  Wisselkoersen 292


	Lijst van kaders, tabellen engrafieken
	Kaders
	Tabellen
	Grafieken




