
Ondernemingsverslag ❙ Voorwoord ❙ 5

Luc Coene, 
Gouverneur

Voorwoord

Sinds 2011 had ik hier elk jaar de gelegenheid u de snelle en belangrijke ontwikkelingen te schetsen 
die de Nationale Bank als onderneming beïnvloedden.

De Bank moest zich eerst aan de in België goedgekeurde hervormingen op microprudentieel vlak 
aanpassen en nam bijna 200 personeelsleden van de voormalige Commissie voor het Bank‑, Financie‑ 
en Assurantiewezen over, die veel ervaring hadden in de toezichtspraktijk. Hierop aansluitend heeft 
ze haar werking volledig herzien om die strategische functie van toezichthouder van de banken 
en verzekeringsondernemingen optimaal uit te oefenen. Het Directiecomité van de Bank wijdt 
sindsdien wekelijks een vergadering enkel aan prudentiële aangelegenheden. Binnen de instelling 
vormde het begrip transversaliteit de leidraad bij fundamentele reorganisaties, die gericht waren op 
een zo efficiënt mogelijke gegevensuitwisseling en een verhoogde mobiliteit tussen de prudentiële 
en de andere diensten en, in fine, op het effectief realiseren van de verwachte meerwaarde van de 
integratie van het prudentieel toezicht in de centrale bank.

Als ik hier terugblik op die eerste fasen, is dat omdat het verslagjaar rechtstreeks bij die ontwikkeling 
aansluit, met de verwachte beslissing van de Europese autoriteiten om in november 2014 over te 
gaan op een gemeenschappelijk toezichtsmechanisme, waarvan de Europese Centrale Bank de 
spil zal vormen. Die benaming gemeenschappelijk toezichtsmechanisme mag nochtans niet leiden 
tot het besluit dat de nationale centrale banken in de toekomst geen deel meer zouden hebben 
aan die activiteit. Om te waarborgen dat het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme meteen 
geloofwaardig is, moeten immers alle instellingen onder het toezicht van dat mechanisme solide 
zijn. Terwijl ik deze regels schrijf, worden die instellingen ook onderworpen aan een voorafgaande 
controle door de nationale centrale banken, waarbij de ECB nagaat of deze op coherente wijze 
verloopt en volgens dezelfde criteria in alle landen.

Allereerst moet de kwaliteit van de activa van de desbetreffende banken worden beoordeeld. Iedere 
bank zal aldus ter plaatse grondig worden onderzocht en haar portefeuille zal in detail onder de loep 
worden genomen, om erop toe te zien dat de boekhoudpraktijken worden nageleefd en de activa 
correct worden gewaardeerd. Vervolgens zal, voor elke instelling, een monitoring van de risico’s 
worden uitgevoerd. Ten slotte zullen we ons via stresstests ervan vergewissen dat die instellingen in 
staat zijn overeind te blijven in een sterk verzwakte context.

Dit zal de Bank ruimschoots in beslag nemen tot de inwerkingtreding van het gemeenschap-
pelijk toezichtsmechanisme, in het najaar. Nadien zullen de kleine banken en de beursvennoot‑
schappen, net als trouwens de verzekeringsondernemingen, niet alleen onder de uitsluitende 
bevoegdheid van de nationale autoriteiten blijven vallen, maar zullen deze ook nauw worden 
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betrokken bij het toezicht op de grote banken met een vestiging of dochterondernemingen op 
hun grondgebied.

Overigens mag niet worden gedacht dat de Bank haar energie enkel aanwendt voor de prudentiële 
activiteit, hoe belangrijk deze ook is voor de hele maatschappij. In haar verslag over de economische 
en financiële ontwikkelingen wordt uitvoerig de context beschreven waarin ze tijdens het verslagjaar 
werkzaam was. Het monetair beleid van het Eurosysteem wordt nog steeds gevoerd in een moeilijke 
omgeving waarin de transmissiemechanismen van dat beleid verstoord blijven.

In dit deel van het verslag worden ook de activiteiten besproken die de Bank verricht op verzoek 
van de overheid, zoals de micro‑economische gegevenscentrales of de verzameling van statistieken, 
die aanzienlijk zijn veranderd of nog zullen veranderen. Ook inzake de productie en verwerking van 
bankbiljetten moet de Bank jaar na jaar inspelen op de ontwikkelingen in haar omgeving. Dit heeft 
haar in 2013 ertoe genoopt de activiteiten van haar bijbank in Antwerpen te beëindigen ; reeds in 
het verslag van verleden jaar hebben wij de stopzetting van de productie van onze drukkerij tegen 
2020 aangekondigd. In beide gevallen werden oplossingen gevonden voor de overplaatsing van het 
personeel. Evenzo bleven de belangen van het personeel gevrijwaard toen het Clubhouse van de 
Bank aan de gemeente Sint‑Agatha‑Berchem werd verkocht.

Die veelvoudige uitdagingen verplichten ons ertoe onze werking voortdurend aan te passen en 
zoveel mogelijk vooruit te lopen op de voorzienbare ontwikkelingen. Om die reden startte de Bank 
een veelomvattende toekomstgerichte reflectie om te bepalen hoe ze zich tegen 2020 wenst te 
profileren. Wat willen we beslist blijven doen ? Welke rol willen we tegen die vervaldatum spelen 
en welk personeel – kwantitatief en kwalitatief – hebben we daarvoor nodig, gelet op, onder meer, 
onze nieuwe taken als macroprudentieel toezichthouder en afwikkelingsautoriteit ? Die analyse zal 
in de loop van 2014 worden uitgevoerd. Wij zullen dan een duidelijker inzicht hebben in wat ons 
binnen vijf à zes jaar te wachten staat, ook al heerst er nog onzekerheid over de gevolgen van 
de nieuwe Europese architectuur. Zoals vele instellingen van het land zal de Bank in de komende 
jaren worden geconfronteerd met de pensionering van de zogenoemde ‘babyboomgeneratie’. We 
moeten niet alleen bepalen hoeveel personen nodig zijn om de taken te vervullen die we zullen 
hebben omschreven, maar ook erop toezien dat we de knowhow van onze medewerkers behouden. 
Daartoe hebben we gedurende het jaar heel wat aandacht besteed aan de aanpassing van onze 
humanresourcesprocessen en we zullen dat blijven doen.

De Bank wil alles in het werk stellen opdat haar ondersteunende diensten de instelling zo goed 
mogelijk kunnen helpen haar opdrachten efficiënt te vervullen. Voor de informaticastrategie werd 
een consultancy besteld ; omvangrijke vastgoedprojecten en technische werkzaamheden hebben ten 
doel onze gebouwen te moderniseren en rendabeler te maken.

Ons verslag over de economische en financiële ontwikkelingen biedt ons de gelegenheid met het 
publiek en de beleidsmakers de bevindingen in onze kennisgebieden te delen en aanbevelingen 
te formuleren. In dit deel van het verslag willen we uiteenzetten hoe de Bank als onderneming 
evolueert, en welke middelen ze aanwendt om haar taken te vervullen.

Meer dan 160 jaar na haar oprichting blijft de Bank streven naar moderniteit en excellentie. In 
het eerste hoofdstuk van dit deel zal de lezer merken dat de Bank, terwijl ze diep verankerd is 
in haar eigen tijd, zich wenst te profileren als kennisonderneming, zoals ik hier vorig jaar reeds 
aankondigde. Ik ben ervan overtuigd dat ze de maatschappij op die manier het best zal dienen bij 
de uitoefening van haar opdrachten.
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