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Het jaar 2011 werd sterk gekenmerkt door de integratie van het prudentieel toezicht in de Bank. 
Dit was zowel intellectueel als op het vlak van organisatie een grote uitdaging, die ons de gelegenheid 
bood de hele architectuur van het prudentieel toezicht opnieuw te bekijken. In 2012 werden al die 
veranderingen in praktijk gebracht. Om de balans op te maken van een jaar waarin we ervaring 
opdeden in dit nieuwe activiteitsdomein, hebben we er een seminarie van het Directiecomité aan 
gewijd, dat tot een aantal belangrijke bijsturingen leidde.

we mogen het verslagjaar daarom echter niet als een periode van stabilisatie bestempelen. 
Op prudentieel vlak vergde het project van de zogenoemde ‘bankenunie’ enorm veel energie. 
Dit project heeft onder meer tot doel tegen 2014 het prudentieel toezicht op alle significante 
banken van het eurogebied te centraliseren bij de Europese Centrale Bank. De Bank heeft zich ten 
volle ingezet, zowel tijdens de in het Eurosysteem gehouden ‘High Level Meetings’ als in de daaraan 
verbonden taskforces, die alle aspecten onderzoeken waarmee rekening moet worden gehouden 
om dat project uit te voeren. In de Bank zelf ondersteunt een multidisciplinaire werkgroep de op 
die verschillende niveaus verrichte werkzaamheden. Aangezien de streefdatum dichtbij komt, is het 
nodig al die werkzaamheden in de komende maanden nog te versnellen en nauwkeuriger af te 
bakenen. De omvang van het werk en de strikte tijdslimieten maken van die taak een buitengewone 
opgave voor alle bevoegde toezichthoudende autoriteiten.

De context waarin wij het geheel van onze activiteiten uitoefenen, blijft eveneens snel evolueren, 
wat van ons nieuwe oplossingen vraagt. we moesten onze masterplannen aanpassen en 
moeilijke beslissingen nemen. Zo hebben de reorganisaties in het bankwezen en de sector van de 
geldtransporteurs ons ertoe genoopt onze bijbank in Antwerpen tegen eind dit jaar te sluiten. wij 
hebben ons ook beraden over het Clubhouse van het personeel. Het is de bedoeling de infrastructuur 
van de hand te doen, maar er tegelijk voor te zorgen dat de sportieve en culturele activiteiten van 
het personeel er in stand kunnen blijven. wat de productie van bankbiljetten betreft, hebben 
we eveneens moeten vaststellen dat het onmogelijk is een aanvaardbare rentabiliteitsdrempel te 
bereiken, en dienden we bijgevolg de beslissing te nemen om onze biljettendrukkerij tegen 2020 
te sluiten. 

we moeten daaraan toevoegen dat die ingrijpende veranderingen ons treffen terwijl de financiële 
crisis nog niet afgelopen is en er aan de centrale banken zware eisen worden gesteld, zowel inzake 
monetair beleid als prudentieel toezicht. 
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Op andere terreinen heeft de Bank haar positie daarentegen verstevigd. Zo stellen de Centrale voor 
kredieten aan ondernemingen, een nieuw wettelijk kader en nieuwe wijzen van gegevensverzameling 
ons voortaan in staat een betere dienstverlening te bieden aan de financiële sector en over veel 
uitvoeriger informatie te beschikken voor de prudentiële diensten.

Op die snelle ontwikkelingen dient ook te worden gereageerd met proactieve en dynamische 
beheersmethoden. wij hebben onze ‘managementcyclus’ voltooid met de invoering van jaarlijkse 
actieplannen die alle entiteiten moeten indienen om de masterplannen op vijf jaar vorm te geven op 
het terrein. Die actieplannen zullen ook dienen om de prestaties te beoordelen. Ten slotte hebben 
we bij de kaderleden een beleid van interne mobiliteit ingevoerd dat de uitwisseling van ervaring 
kan bevorderen en de teams dynamischer kan maken. 

De vele veranderingen in 2012 hebben ons ertoe aangezet deze te behandelen in het 
eerste hoofdstuk van dit verslag. Vorig jaar hadden we alle taken toegelicht die onze onderneming 
vervult. Ditmaal leek het ons gewettigd aan onze lezers verslag uit te brengen over de wijze waarop 
de Nationale Bank zich vernieuwt om het hoofd te bieden aan de veranderingen die haar treffen. 
Voor een onderneming die, zoals de Bank, ten dienste wil staan van de maatschappij, is het nastreven 
van een zo efficiënt mogelijke organisatie een prioritaire doelstelling. De ontwikkeling die we thans 
meemaken, versnelt de omschakeling van onze instelling van een productieonderneming naar een 
kennisonderneming. Het is in die richting dat haar toekomst moet worden uitgestippeld.
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