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Conventionele tekens

– het gegeven bestaat niet of heeft geen zin
n. niet beschikbaar
p.m. pro memorie
r raming van de Bank
€ euro
$ amerikaanse dollar
£ Brits pond
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Afkortingen

landen van het eurogebied in 2015

EA Eurogebied

BE België
DE Duitsland
EE Estland
IE Ierland
El Griekenland
Es spanje
FR Frankrijk
It Italië
CY Cyprus
lV letland
lt litouwen
lu luxemburg
mt malta
nl nederland
at oostenrijk
Pt Portugal
sI slovenië
sK slowakije
FI Finland

overige landen van de Europese unie

Eu Europese unie
Eu15 Europese unie, met uitzondering van de landen die na 2003 zijn toegetreden
Eu27 Europese unie, met uitzondering van Kroatië

BG Bulgarije
CZ tsjechië
DK Denemarken
HR Kroatië
Hu Hongarije
Pl Polen
Ro Roemenië
sE Zweden
uK Verenigd Koninkrijk
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Andere landen

Cn China
JP Japan
Vs Verenigde staten

Andere afkortingen

aBs asset‑backed securities – Effecten met activa als onderpand
aBsPP asset‑backed securities purchase programme
actiris Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
aDs algemene Directie statistiek
aFs available for sale – Beschikbaar voor verkoop
alm asset‑liability management – Beheer van activa en passiva 
aPP Expanded asset purchase programme

aQR asset Quality Review – activakwaliteitsbeoordeling

BGaaP Belgian Generally accepted accounting Principles
BIB Bank voor Internationale Betalingen
Bls Bank lending survey – Enquête naar de bancaire kredietverlening
BnYm Bank of new York mellon
BBP Bruto binnenlands product
BP Basispunt
BRRD Bank Recovery and Resolution Directive
BtW Belasting over de toegevoegde waarde

CBFa Commissie voor het Bank‑, Financie‑ en assurantiewezen
CBPP3 third covered bond purchase programme
CCB Countercyclical capital buffer – Contracyclische kapitaalbuffer
CCP Central counterparty – Centrale tegenpartij
CEIC macroeconomic Databases For Emerging and Developed markets
CEt 1 Common equity tier 1 – tier 1‑kernkapitaal
CFI Cel voor Financiële Informatieverwerking
CGVs Commissariaat‑generaal voor de Vluchtelingen en de staatlozen
CHF Zwitserse frank
CIs Community Innovation survey – Communautaire innovatie‑enquête
CmG Crisis management Group
Cmu Collateral management utility
Compnet Competitiveness Research network
CPB Centraal Planbureau
CPmI Committee on Payments and market Infrastructures
CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
CRD Capital Requirements Directive
CRR Capital Requirements Regulation
CsD Central securities depository – Centrale effectenbewaarinstelling
CVa Credit Valuation adjustment – aanpassing van de kredietwaardering

DGs Deposit guarantee scheme – Depositogarantiestelsel
D‑sIB Domestic systemically important bank – nationaal systeemrelevante bank
DstI Debt‑service‑to‑income ratio
DtCC Depository trust & Clearing Corporation
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EaK Enquête naar de arbeidskrachten
EBa European Banking authority – Europese Bankautoriteit
EBIt Earnings Before Interest and taxes
EBItDa Earnings Before Interest, taxes, Depreciation and amortization
EC Europese Commissie
ECB Europese Centrale Bank
EDIs European deposit insurance scheme – Europees 

depositoverzekeringsmechanisme
EIoPa European Insurance and occupational Pensions authority – Europese autoriteit 

voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen
Emu Economische en monetaire unie
EonIa Euro overnight Index average
EPuI Economic Policy uncertainty Index
EsCB Europees stelsel van Centrale Banken
Esm Europees stabiliteitsmechanisme
Esma European securities and markets authority – Europese autoriteit voor Effecten 

en markten
EsR 1995 Europees systeem van Rekeningen 1995
EsR 2010 Europees systeem van Rekeningen 2010
EsRB European systemic Risk Board – Europees Comité voor systeemrisico’s

FatF Financial action task Force
Federgon Federatie van HR‑dienstverleners
FIn Berichtendienst van sWIFt
Finrep Financial reporting framework – Financiële rapportering
FmI’s Financiëlemarktinfrastructuren
FoD Federale overheidsdienst
FoD Waso Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
FomC Federal open market Committee (Verenigde staten)
FoREm service public wallon de l’emploi et de la formation professionnelle
FPB Federaal Planbureau
FsB Financial stability Board
Fsma Financial services and markets authority – autoriteit voor Financiële Diensten en 

markten

G10 Groep van tien
GaaP Generally accepted accounting Principles
Gam Gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme
GDP Gross domestic product
G‑sIB Global systemically important bank – mondiaal systeemrelevante bank
G‑sII Global systemically important insurer – mondiaal systeemrelevante verzekeraar
Gtm Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme

HFCs Household Finance and Consumption survey
HICP Geharmoniseerde consumptieprijsindex
Hla Higher loss absorbency requirement

IaIs International association of Insurance supervisors – Internationale vereniging 
van verzekeringstoezichthouders

Ias International accounting standards
IasB International accounting standards Board
ICaaP Internal Capital adequacy assessment Process
ICB Instelling voor collectieve belegging
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ICsD International central securities depository – Internationale centrale 
effectenbewaarinstelling

ICt Informatie‑ en communicatietechnologie
IFRs International Financial Reporting standards
IlaaP Internal liquidity adequacy assessment Process
ImD Institute for management Development
ImF Internationaal monetair Fonds
InR Instituut voor de nationale rekeningen
InRIX aanbieder van verkeers‑ en navigatiediensten
IosCo International organization of securities Commissions
IRB Interneratingbenadering
IsCo International standard Classification of occupations
It Informatietechnologie
Its Implementing technical standards – technische uitvoeringsnormen
Ius Innovation union scoreboard

Jst Joint supervisory team

Kmo Kleine of middelgrote onderneming

latDs liquid‑assets‑to‑debt‑service ratio
lCR liquidity coverage ratio – Dekkingsratio voor de liquiditeit
lImosa landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van migratieonderzoek 

bij de sociale administratie
ltG long‑term guarantee
ltV loan‑to‑value ratio

mCR minimum capital requirement – minimumkapitaalvereiste
mFI monetaire Financiële Instelling
mREl minimum requirement for own funds and eligible liabilities – minimumvereiste 

voor eigen vermogen en voor passiva die voor interne versterking in aanmerking 
komen

msCI morgan stanley Capital International
mto medium‑term objective – Doelstelling op middellange termijn
mtu margin transit utility

naCE nomenclatuur van de economische activiteiten van de Europese Gemeenschap
nBa’s nationale bevoegde autoriteiten
NBB Nationale Bank van België
nCB nationale centrale bank
nCPI nationale consumptieprijsindex
nEIG niet‑energetische industriële goederen
nEEt not in education, employment or training
nmBs nationale maatschappij der Belgische spoorwegen
nox stikstofoxiden
nPl non‑performing loans
nsFR net stable funding ratio – netto stabiele financieringsratio
nWWZ niet‑werkende werkzoekende

oEso organisatie voor Economische samenwerking en ontwikkeling
oFI overige financiële intermediairs
olo lineaire obligatie
onDs options and national discretions – opties en nationale discreties
opCo organisatie van de afwikkeling op het niveau van de operationele vennootschappen
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oRsa own Risk and solvency assessment
o‑sII’s other systemically important institutions – overige systeemrelevante instellingen
otC over‑the‑counter

PDos Pensioendienst voor de overheidssector
PFmI Principles for Financial market Infrastructures
Pm2,5 Fijnstofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner dan 2,5 micrometer
PmR Product market Regulation – Productenmarktregulering
PsPP Public sector purchase programme

Qat Quantitative analytical tools – Kwantitatieve analytische instrumenten
QRt Quantitative Reporting template

Ras Risk assessment system – Risicobeoordelingssysteem
RIZIV Rijksinstituut voor ziekte‑ en invaliditeitsverzekering
R&D Research and Development
RsZ Rijksdienst voor sociale Zekerheid
RVa Rijksdienst voor arbeidsvoorziening
RVP Rijksdienst voor Pensioenen

s&P standard & Poor’s
saFE survey on the access to finance of smEs in the euro area
sCR solvency capital requirement – solvabiliteitskapitaalvereiste
sCvV studiecommissie voor de Vergrijzing
sEP supervisory Examination Programme
sEPa single Euro Payments area – Gemeenschappelijk eurobetalingsgebied
sItC standard International trade Classification – typeclassificatie Internationale 

Handel
smP securities markets programme
sna system of national accounts
sPV / sPE special purpose vehicle / special purpose entity
sREP supervisory Review and Evaluation Process – Procedure van prudentiële toetsing 

en evaluatie
stEm science, technology, Engineering and mathematics
sWIFt society for Worldwide Interbank Financial telecommunication

tFP totale factorproductiviteit
tiVa trade in Value added
tlaC total loss‑absorbing capacity – totaal verliesabsorptievermogen
tltRo targeted longer‑term refinancing operations
topCo organisatie van de afwikkeling op het niveau van de holding aan de top van de 

piramide
tRIm targeted Review of Internal models

umts universal mobile telecommunications system

VDaB Vlaamse Dienst voor arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VIPF Verzekeringsinstellingen en pensioenfondsen
VIX Volatility Index

WDn Wage Dynamics network
WEF World Economic Forum
WIoD World Input‑output Database
WW / Ft strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme
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