
353NBB Verslag 2013 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ 

Lijst van kaders, tabellen en 
grafieken

Kaders

I. ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

1. Wereldeconomie en eurogebied

 1.1 Wereldeconomie 
Kader 1 :  Groeivertraging in de opkomende economieën 56

 1.3 Monetair beleid van het Eurosysteem 
Kader 2 :  Het Amerikaans monetair beleid en de monetaire voorwaarden 

in het eurogebied 76

2. Economische ontwikkelingen in België

 2.2 Arbeidsmarkt
Kader 3 :  De invloed van bedrijfsherstructureringen op de werkgelegenheid 92

 2.3 Inflatie en loonkosten
Kader 4 :  Gevolgen op de inflatie van de herziening van het mechanisme 

voor de indexering van de tarieven voor gas en elektriciteit 97

 2.4 Vraag en inkomens
Kader 5 :  onzekerheid en spaargedrag 105

3. Financiële ontwikkelingen in België

 3.2 Particulieren
Kader 6 :  De waardering van de residentiële vastgoedmarkt 129

 3.3 Niet-financiële ondernemingen
Kader 7 :  reactie van de bancaire kredietverlening aan niet-financiële 

ondernemingen op het conjunctuurverloop 139



354 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ NBB Verslag 2013

4. Overheidsfinanciën

 4.1 overzicht van het begrotingsbeleid
Kader 8 :  De begrotingsdoelstellingen op middellange termijn in het licht 

van de vergrijzing 168

 4.2 ontvangsten, uitgaven en financieringssaldo
Kader 9 :  Impact van de zesde fase van de staatshervorming en van 

de herziening van de bijzondere financieringswet op de 
overheidsfinanciën 180

5. Structurele aangelegenheden

 5.2 Matige economische prestaties
Kader 10 :  Een micro-economisch beeld van het concurrentievermogen 

van de ondernemingen en van de deelname aan de mondiale 
waardeketens 194

II. PRUDENTIËLE REGELGEVING EN PRUDENTIEEL TOEZICHT

A. NIEUW EUROPEES EN BELGISCH TOEZICHTSKADER

 2.3 Governance
Kader 1 :  Proces van uitgebreide beoordeling van de kredietinstellingen in 

het kader van de voorbereiding op het GTM 230

B. PRUDENTIËLE REGELGEVING

 2.2 omzetting CrD IV/Crr in de Belgische wetgeving
Kader 2 :  Bepalingen inzake governance in de nieuwe bankwet 251

C. PRUDENTIEEL TOEZICHT

 1.1 financial Sector Assessment Programme
Kader 3 :  Bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van 

terrorisme en proliferatie : voorbereiding van de 4de wederzijdse 
evaluatie van België door de fATf 276

 1.2 Annual risk review 2013
Kader 4 :  Vernieuwde inspectiemethode NoVA 280

 2.1 Componenten annual risk review 2013
Kader 5 :  Vastgoed : genomen maatregelen 286



355NBB Verslag 2013 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ 

Tabellen

I. ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

1. Wereldeconomie en eurogebied

 1.1 Wereldeconomie
1 Bbp in de voornaamste economieën 51

 1.2 De economie in het eurogebied en zijn lidstaten
2  overzicht van de belangrijkste macro-economische variabelen  

in het eurogebied 61
3  Bbp en belangrijkste macro-economische indicatoren in de landen van 

het eurogebied in 2013 62

2. Economische ontwikkelingen in België

 2.2 Arbeidsmarkt
4  Arbeidsaanbod en -vraag 88
5  Structuur van de binnenlandse gesalarieerde werkgelegenheid per 

bedrijfstak en per gewest, in 2012 89

 2.3 Inflatie en loonkosten
6  Geharmoniseerde consumptieprijsindex en loonkosten 95
7  Loonkosten 101

 2.4 Vraag en inkomens
8  Bbp en voornaamste bestedingscategorieën 103
9  Determinanten van het bruto beschikbaar inkomen van de particulieren, 

tegen lopende prijzen 105
10  Determinanten van het bruto-exploitatieoverschot van de 

vennootschappen, tegen lopende prijzen 110
11 Nettolening aan de rest van de wereld 113

3. Financiële ontwikkelingen in België

 3.1 Algemene financiële positie van de Belgische economie
12 financiële activa en verplichtingen per sector 119

 3.2 Particulieren
13  Activa en verplichtingen van de particulieren : opsplitsing naar instrument 121

 3.3 Niet-financiële ondernemingen
14  financiële activa en verplichtingen van de niet-financiële ondernemingen 132

 3.4 Banksector
15  resultatenrekening van de Belgische kredietinstellingen 145
16  Kwaliteitsindicatoren van de kredieten 151
17  Liquiditeitsbuffer, financieringsstructuur en reglementaire liquiditeitsratio 153

 3.5 Verzekeringssector
18  Belangrijkste componenten van de resultatenrekening van de Belgische  

verzekeringsondernemingen 155



356 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ NBB Verslag 2013

4. Overheidsfinanciën

 4.1 overzicht van het begrotingsbeleid
19  Normen inzake het financieringssaldo van de overheid 166
20  overheidsrekeningen 167

 4.2 ontvangsten, uitgaven en financieringsssaldo
21  overheidsontvangsten 170
22  Belangrijkste fiscale en parafiscale maatregelen 172
23  Primaire uitgaven van de overheid 173
24  Gecorrigeerde primaire uitgaven per deelsector van de overheid 174
25 Scenario’s inzake het verloop van de primaire uitgaven 176
26  financieringssaldo van de gezamenlijke overheid en per deelsector 178
27  ontvangsten per deelsector van de overheid 179

 4.3 overheidsschuld en -waarborgen
28  financieringsbehoeften en -middelen van de federale overheid 184

5. Structurele aangelegenheden

 5.2 Matige economische prestaties
29  Arbeidsmarktparticipatie 200

 5.3 Hefbomen om het groeipotentieel te ondersteunen
30  Aandeel van jongeren die het onderwijs voortijdig hebben verlaten 206
31  Belang van de bedrijfstakken van de petrochemie en de raffinage 

in België – 2010-2012 215

II. PRUDENTIËLE REGELGEVING EN PRUDENTIEEL TOEZICHT

A. NIEUW EUROPEES EN BELGISCH TOEZICHTSKADER

4. Macroprudentieel beleid
1  Europese architectuur van het prudentieel toezicht 239

B. PRUDENTIËLE REGELGEVING

 2.3 Structurele hervormingen
2  Waarden van de niet-risicogebaseerde en risicogebaseerde indicatoren 

voor de vier grootste banken 255

C. PRUDENTIEEL TOEZICHT

 2.2 organisatie van het toezicht
3  Verloop van het aantal onder toezicht staande instellingen 288

 3.2 organisatie van het toezicht
4  Verloop van het aantal onder toezicht staande ondernemingen 293
5  Colleges bij de verzekeringsondernemingen onder toezicht  

van de Bank 294

 4.2 organisatie van het toezicht/oversight
6  Toezicht en oversight van de Bank op financiëlemarktinfrastructuren 298



357NBB Verslag 2013 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ 

Grafieken

I. ECONOMISCHE EN FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN

1. Wereldeconomie en eurogebied

 1.1 Wereldeconomie
1  Verloop van de internationale financiële markten 46
2  ondernemersvertrouwen  48
3  Prijzen van basisproducten 49
4  Internationaal goederenverkeer 50
5  overzicht van de Amerikaanse woning- en arbeidsmarkt 52
6  Beleidsrentetarieven en activa op de balans van de belangrijkste centrale 

banken 53
7 financieringssaldo en overheidsschuld in de voornaamste economieën  55

 1.2 De economie in het eurogebied en zijn lidstaten
8  Kwartaalprofiel van het bbp en van de voornaamste 

bestedingscategorieën in het eurogebied 61
9  Arbeidsmarkt in het eurogebied 63
10  Externe aanpassingen in het eurogebied 65
11  Herschikking van de werkgelegenheid in de landen van het eurogebied 

in een aanpassingsproces 66
12  Schuld en begrotingssaldi in het eurogebied 68

 1.3 Monetair beleid van het Eurosysteem
13 Totaal van de deposito’s bij de nationale banksectoren 69
14  Liquiditeit in het Eurosysteem 70
15  Nettoleningen van de banksectoren bij de nationale centrale banken 71
16  Debetrentetarieven van de nieuwe bankleningen aan niet-financiële 

ondernemingen 72
17  Inflatie en inflatieverwachtingen in het eurogebied 73
18  Kwartaalenquête van het Eurosysteem naar de bancaire kredietverlening 

in het eurogebied 74
19  M3 en leningen aan de private sector in het eurogebied 75
20  Beleidsrentetarieven, geldmarktrentes en liquiditeitsoverschot in het  

eurogebied 79
21  Verwachtingen ten aanzien van de daggeldrente in het eurogebied 80

2. Economische ontwikkelingen in België

2.1 Conjunctuursituatie
22 Verloop van het bbp in België en vertrouwensindicatoren 84
23  Bbp in België, in het eurogebied en in de drie belangrijkste buurlanden 84
24  Verloop van de toegevoegde waarde van de belangrijkste bedrijfstakken 85
25  Conjunctuurindicatoren voor de belangrijkste bedrijfstakken 86

2.2 Arbeidsmarkt
26  Bbp, werkgelegenheid, productiviteit en tijdelijke werkloosheid 87
27  In België gevestigde zelfstandigen uit de ‘nieuwe’ lidstaten 89
28  Niet-werkende werkzoekenden in België en in de drie gewesten 90
29  Werkloosheidsindicatoren 91



358 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ NBB Verslag 2013

 2.3 Inflatie en loonkosten
30  Inflatie in België en in de drie buurlanden 95
31  Consumptieprijzen voor gas en elektriciteit 96
32  Consumptieprijzen van levensmiddelen 99

 2.4 Vraag en inkomens
33  Indicatoren van de particuliere consumptie 104
34  Spaarquote 104
35  Bedrijfsinvesteringen 109
36  Bruto-exploitatieoverschot en loonsom van de vennootschappen 110
37  financieringssaldo van de binnenlandse sectoren als geheel 111
38  uit- en invoer van goederen en diensten naar volume 112

3. Financiële ontwikkelingen in België

 3.1 Algemene financiële positie van de Belgische economie
39  Netto financieel vermogen en financieel saldo 118
40  Geconsolideerde brutoschuldgraad van de niet-financiële sector 120

 3.2 Particulieren
41  Vermogen van de particulieren 122
42  financiële transacties van de particulieren 123
43  Vorming van financiële activa door de particulieren : opsplitsing naar 

categorie van activa 124
44  Indicatoren van het verloop van de hypothecaire kredietverstrekking en 

de vastgoedmarkt 125
45  Verloop en determinanten van de kredietvoorwaarden en van de vraag 

naar hypothecaire kredieten volgens de kredietinstellingen 126
46  Niet-geregulariseerde wanbetalingen 127
47  Wanbetalingen op kredieten aan huishoudens, per jaar van verstrekking 128

 3.3 Niet-financiële ondernemingen
48  financiering tussen niet-financiële ondernemingen en vorming van 

financiële activa 133
49  Nieuwe financiële verplichtingen van de niet-financiële ondernemingen 134
50  uitstaand bedrag van door niet-financiële ondernemingen aangehouden 

chartaal geld en deposito’s 134
51  Externe financieringskosten van de niet-financiële ondernemingen 135
52  Door de ingezeten banken aan de ingezeten niet-financiële 

ondernemingen verstrekte kredieten 136
53  Verloop en determinanten van de kredietvoorwaarden en van de 

kredietvraag volgens de kredietinstellingen 137
54  Beoordeling van de kredietvoorwaarden en de investeringsvooruitzichten 

door de bedrijfsleiders : opsplitsing naar ondernemingsgrootte 138

 3.4 Banksector
55  CDS-indices voor de overheidsschuld en voor de senior debt van 

financiële instellingen 143
56  Marktomgeving voor de financiële instellingen 143
57  Totale bancaire activa 144
58  Nettorenteresultaat en renteverschillen 146
59  Commerciële marge op de nieuwe kredieten aan de Belgische 

niet-bancaire private sector 147
60  Kosten/inkomstenratio van de Europese banksectoren 147



359NBB Verslag 2013 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ 

61  Voorzieningen voor verliezen op vorderingen van de Belgische 
kredietinstellingen 148

62  Totale activa en risicogewogen activa 148
63  Balansstructuur van de Belgische kredietinstellingen 149
64  Verdeling van de door de Belgische kredietinstellingen aangehouden 

activa in de vorm van leningen en schuldbewijzen 150
65  faillissementen van de Belgische ondernemingen 152
66  Verloop van de looptijden van nieuwe Belgische hypothecaire leningen 153

 3.5 Verzekeringssector
67  Verloop van de premie-inkomsten en van de gecombineerde ratio 156
68  opsplitsing van de belangrijkste posities ten aanzien van de 

staatsobligaties van het eurogebied 157
69  Samenstelling van de dekkingswaarden per verzekeringsactiviteit 157
70  Samenstelling van de portefeuille staatsobligaties van de 

verzekeringsondernemingen 158
71  Eigen vermogen, samen te stellen marge en reglementaire  

solvabiliteitsmarge 159
72  Latente meer-/minderwaarden en solvabiliteitsmarge van de Belgische 

verzekeringsondernemingen 160
73  Gewaarborgd rendement van tak 21 161
74  opsplitsing van de verplichtingen van tak 21 161
75 opsplitsing van de verplichtingen van tak 21-groepsverzekering 162

4. Overheidsfinanciën

 4.1 overzicht van het begrotingsbeleid
76  Determinanten van het verloop van het financieringssaldo van de overheid 166

 4.2 ontvangsten, uitgaven en financieringssaldo
77  Vennootschapsbelasting 171
78  Primaire uitgaven van de overheid en bbp 173
79  Werkgelegenheid bij de overheid 174
80  overheidsuitgaven voor gezondheidszorg en pensioenen 175
81 Invloed van de electorale cyclus op de investeringen van de lokale overheid  175
82  Structurele ontvangsten en uitgaven van de gezamenlijke overheid en 

trendmatig bbp 176
83  rendementen van de staatsleningen op tien jaar en uitsplitsing van de 

verandering in de rentelasten 177

 4.3 overheidsschuld en -waarborgen
84  Geconsolideerde brutoschuld van de overheid in België en in het eurogebied 183
85  Determinanten van de verandering in de geconsolideerde brutoschuld 

van de gezamenlijke overheid 183
86  rechtstreekse impact van de overheidsschuldencrisis op de Belgische 

overheidsschuld 184
87  uitsplitsing van het uitstaand bedrag van de Belgische overheidsschuld 

naar houder 185
88  Aan de financiële instellingen verleende waarborgen 185

5. Structurele aangelegenheden

 5.1. België staat voor tal van uitdagingen
89  Welvaartsindicatoren voor België 190



360 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ NBB Verslag 2013

 5.2 Matige economische prestaties
90  Saldo van de lopende rekening met de rest van de wereld 191
91  Internationale vergelijking van het verloop van de marktaandelen bij  

de uitvoer 192
92  Integratie in de mondiale waardeketens 193
93  opsplitsing van de uitvoer van de verwerkende nijverheid in 

componenten van toegevoegde waarde 194
94 Groeipotentieel 198
95  Bijdragen van de arbeid en de TfP tot de potentiële groei 198
96  Werkloosheid in België volgens de werkloosheidsduur 201
97  Structuur van de werkgelegenheid naar leeftijd volgens het 

scholingsniveau en volgens het type beroep 202
98  Werkloosheidsgraad per provincie in België 203

 5.3 Hefbomen om het groeipotentieel te ondersteunen
99  Gemiddelde effectieve leeftijd van uittreding uit de arbeidsmarkt en 

wettelijke pensioenleeftijd 205
100  Permanente opleiding 206
101  resultaten van de PISA-beoordeling van 2012 voor wiskunde in de 

landen van de Eu 207
102  Loonkostenhandicap van België inzake uurloonkosten in de private 

sector volgens de CrB 208
103  Loonkosten per eenheid product in de Belgische bedrijvensector 209
104  Niveau van de uurloonkosten in de bedrijvensector in 2012 210
105  Verschil inzake loonkostenniveaus tussen België en het gewogen 

gemiddelde van de drie buurlanden in 2010 211
106  Totale factuurprijs voor gas en elektriciteit voor de industrie in België en 

in de drie buurlanden 213
107  Verloop van de groothandelsprijzen voor gas 214
108  reëel verloop van de eenheidswaarde van gas en elektriciteit voor de 

eindverbruikers 214
109  Indicatoren inzake het niet-prijsconcurrentievermogen 217
110 regulering van de markten 219

II. PRUDENTIËLE REGELGEVING EN PRUDENTIEEL TOEZICHT

A. NIEUW EUROPEES EN BELGISCH TOEZICHTSKADER

 1. Inleiding
1  De drie pijlers van de bankenunie 226

 2.1 Context en voorbereiding
2  Impact van de bankenunie op het verband tussen de banksector en de 

overheid 228

 2.3 Governance
3 Governance van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme 229

 2.5 Impact op het prudentieel toezicht van de Bank en op de kredietinstellingen
4  Gevolgen van het GTM voor de Bank inzake beslissingsprocessen van de 

instellingen onder haar toezicht 234



361NBB Verslag 2013 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ 

B. PRUDENTIËLE REGELGEVING

 1. Inleiding
5  Hervormingen prudentieel regelgevingskader in 2013  246

 2.1 omzetting, in communautair recht, van Bazel III – CrD IV/Crr
6  Minimumvereisten inzake reglementair kapitaal van Bazel II en CrD IV 

aan het einde van de overgangsperiode 248

 5.1 Conglomeraten
7  Integratie van het aanvullend conglomeraatstoezicht in het 

geconsolideerd bancair toezicht 268

C. PRUDENTIEEL TOEZICHT

 1.2 Annual risk review 2013
8  risk review 2013  279

 1.3 Annual risk review 2014
9  risk review 2014 282



362 ❙ LIJST VAN KADErS, TABELLEN EN GrAfIEKEN ❙ NBB Verslag 2013

Tabellen van de statistische bijlage

1  Voornaamste macro-economische indicatoren in het eurogebied en in de 
andere belangrijkste economieën (1/2) 303

2  Voornaamste macro-economische indicatoren in het eurogebied en in de 
andere belangrijkste economieën (2/2) 304

3  Bbp en belangrijkste bestedingscategorieën, naar volume 305
4  Bbp en belangrijkste bestedingscategorieën, naar volume 306
5  Deflatoren van het bbp en van de belangrijkste bestedingscategorieën 307
6  Bbp en belangrijkste bestedingscategorieën, tegen lopende prijzen 308
7  Bbp en belangrijkste bestedingscategorieën, tegen lopende prijzen 309
8  Toegevoegde waarde van de diverse bedrijfstakken, naar volume 310
9  Arbeidsmarkt 311
10  Werkgelegenheidsgraad 312
11  Werkloosheidsgraad 313
12  Inactiviteitsgraad 314
13  Werkgelegenheidsgraad : opsplitsing per gewest 315
14  Werkloosheidsgraad : opsplitsing per gewest 316
15  Inactiviteitsgraad : opsplitsing per gewest 317
16  Geharmoniseerde consumptieprijsindex 318
17  Synthetische rekeningen van de particulieren, tegen lopende prijzen 319
18  Synthetische rekeningen van de ondernemingen, tegen lopende prijzen 320
19  Synthetische rekeningen van het buitenland, tegen lopende prijzen 321
20  ontvangsten, uitgaven en financieringssaldo van de overheid 322
21  financieringssaldo per deelsector van de overheid 323
22  Geconsolideerde brutoschuld van de overheid 324
23  Determinanten van de verandering van de geconsolideerde brutoschuld 

van de overheid 325
24  Lopende rekening en kapitaalrekening volgens de betalingsbalans 326
25  Vorming van financiële activa door en nieuwe financiële verplichtingen 

van de particulieren 327
26  Vorming van financiële activa door en nieuwe financiële verplichtingen 

van de niet-financiële ondernemingen 328
27  Vorming van financiële activa door en nieuwe financiële verplichtingen 

van de monetaire financiële instellingen 329
28  Vorming van financiële activa door en nieuwe financiële verplichtingen 

van de niet-monetaire financiële instellingen 330
29  overzicht van de aan het toezicht van de Nationale Bank van België 

onderworpen instellingen 331
30  Structuur van de balans van de kredietinstellingen naar Belgisch recht 

per product 332
31  Basiscomponenten van de resultatenrekening van de kredietinstellingen 

naar Belgisch recht 333
32  Kerncijfers van de kredietinstellingen naar Belgisch recht 334
33  Belangrijkste componenten van de balans van de verzekeringsondernemingen 335
34  resultatenrekening van de verzekeringsondernemingen 336
35  Niveau en samenstelling van de beschikbare solvabiliteitsmarge van de  

verzekeringsondernemingen 337
36  Netto-uitgiften van effecten door de financiële instellingen,  

de niet-financiële ondernemingen en de overheid 338
37  rentetarieven 339
38  Belangrijkste rentetarieven van het Eurosysteem 340
39  Wisselkoersen 341


	Lijst van kaders, tabellen en grafieken



