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Verslag voorgesteld door
de gouverneur namens de
Regentenraad*
In dit namens de Regentenraad uitgebrachte verslag bespreekt de gouverneur de voornaamste
economische en financiële ontwikkelingen van 2018, alsook de beleidsuitdagingen die erdoor
aan het licht kwamen. In het eerste hoofdstuk wordt de normalisatie van het monetair beleid
in het eurogebied toegelicht. Die ging in 2018 van start tegen de achtergrond van toenemende
onzekerheden in de wereldeconomie. In het tweede hoofdstuk wordt de toestand van de Europese
en Belgische financiële sector besproken en wordt aangegeven hoe regelgeving en prudentieel
beleid die sector robuust kunnen houden. In die beide hoofdstukken wordt derhalve stilgestaan
bij de voornaamste opdrachten van de Nationale Bank van België. Sommige ervan voert ze uit
als een loyaal partner in de context van de Economische en Monetaire Unie (EMU), bijvoorbeeld
het monetair beleid en het bankentoezicht, terwijl andere volledig of hoofdzakelijk een nationale
bevoegdheid zijn gebleven. In het derde hoofdstuk wordt nader ingegaan op de economische
ontwikkelingen in België, op de knelpunten die het verder nastreven van een zowel snellere als meer
inclusieve groei in de weg kunnen staan, alsook op de gezondmaking van de overheidsfinanciën.
Het vierde hoofdstuk, ten slotte, bevat de conclusies. De daaropvolgende delen van het verslag van
de Nationale Bank van België reiken voor elk van deze domeinen meer omstandige informatie en
analyse aan.

1. Het monetair beleid in het eurogebied normaliseren, terwijl de
onzekerheden in de wereldeconomie toenemen
Krachtlijnen van de normalisatie van het monetair beleid
1.

Tien jaar na het uitbreken van de crisis heeft de Raad van Bestuur van de ECB het startsein
gegeven om het monetair beleid in het eurogebied te normaliseren. Op zijn vergadering van
13 december besloot de Raad om in 2019 niet langer activa bij te kopen. Zodoende wordt
de in 2015 opgestarte kwantitatieve versoepeling niet meer versterkt. Die beslissing vertolkte
het vertrouwen van de Raad van Bestuur in een duurzame convergentie van de inflatie in
de richting van de doelstelling inzake prijsstabiliteit. Dat vertrouwen was ingegeven door de
verwachting dat het economisch herstel van het eurogebied en de daarmee gepaard gaande
opbouw van prijsdruk zich zullen voortzetten, zelfs na het beëindigen van de netto-aankopen.

* Twee regenten kunnen het Verslag niet in zijn totaliteit onderschrijven.
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2.

Toch zal de balans van het Eurosysteem qua omvang nog op peil blijven omdat de aflossingen
van op vervaldag gekomen effecten geherinvesteerd worden. Dat zal de neerwaartse impact
van het aankoopprogramma op de lange rente bestendigen. De Raad van Bestuur wil dat
herinvesteringsbeleid voortzetten tot geruime tijd nadat zal zijn begonnen met het optrekken
van de beleidsrentes. Deze laatste zullen op hun beurt gedurende ten minste de hele zomer
van 2019 op hun huidig niveau blijven, en in ieder geval zolang als nodig blijkt om de inflatie
duurzaam te laten convergeren naar een niveau onder, maar dicht bij 2 % op middellange
termijn. Het vrijwaren van de prijsstabiliteit blijft voor het monetair beleid immers het kompas
waarmee het de economie van het eurogebied door de crisis loodst.

Dit raamwerk legt niet alleen een volgorde vast voor de diverse stappen van de normalisatie :
eerst het beëindigen van de netto-aankopen, vervolgens het beginnen te verhogen van de
beleidsrente en ten slotte het stopzetten van het herinvesteringsbeleid.
De normalisatie wordt Het geeft tevens aan dat de normalisatie een zeer geleidelijk proces
een zeer geleidelijk proces wordt waarvan het tempo niet van tevoren vastligt. De aanwijzingen
over het rentepad en het daarop geënte herinvesteringsbeleid bevestigen
waarvan het tempo niet van immers dat er een aanzienlijke stimulans nodig blijft ter ondersteuning
tevoren vastligt van de verdere opbouw van prijsdruk. Bovendien zal het tempo van de
normalisatie afhangen van de kracht waarmee de op gang gekomen
reflatie zich voltrekt. Die kracht is op haar beurt sterk afhankelijk van het verdere verloop
van de economische groei in het eurogebied. Zodoende voorziet het normalisatieraamwerk
ook in een buffer tegen de onzekerheden en risico’s die zich in 2018 voor de groei
hebben aangediend.
3.

Groei en inflatie in het eurogebied
4.

Ten opzichte van 2015, het jaar waarin de aankopen van activa werden opgestart, is niet
alleen het deflatiegevaar geweken, ook de groei in het eurogebied is sindsdien continu boven
zijn potentieel uitgekomen en het afglijden van de inflatieverwachtingen is gekeerd, stuk
voor stuk doelstellingen die met het beleid van kwantitatieve versoepeling werden beoogd.
De inflatie zelf is in 2018 opgelopen tot 1,8 %. Die versnelling weerspiegelt weliswaar vooral
het verloop van de prijs voor ruwe aardolie, dat tot oktober overwegend opwaarts gericht
was. De prijs van Brent-olie bereikte toen met ongeveer $ 85 per vat zijn hoogste niveau in vier
jaar, mede omdat werd gevreesd dat het aanbod te lijden zou krijgen onder de toenemende
geopolitieke spanningen. Tegen het einde van het jaar ebde die vrees weg en liep de olieprijs
ook terug als gevolg van de bezorgdheid over een wereldwijde groeivertraging. De inflatie
vertraagde aldus tot 1,6 % in december.

Worden de meer volatiele prijscomponenten buiten beschouwing gelaten, dan bedroeg de
onderliggende inflatie in het eurogebied in 2018 nog steeds amper 1 %. De werkloosheidsgraad
nam echter verder af tot 7,9 % aan het einde van het jaar. Sinds het herstel in
De prijsdruk van het eurogebied van start is gegaan, zijn er ruim 9 miljoen banen bijgekomen.
Dat schraagt de overtuiging dat er zich prijsdruk van binnenlandse oorsprong
binnenlandse oorsprong is aan het opbouwen is. Er zijn steeds meer aanwijzingen van een krappe
zich aan het opbouwen arbeidsmarkt, vooral in de landen waar het herstel het verst gevorderd blijkt.
Het stijgingstempo van de loonkosten is in 2018 dan ook verder versneld.
Dat proces kan nog aan kracht winnen naarmate de ondertewerkstelling verder afneemt en
ook de lage inflatie uit het verleden de loonvorming niet langer afremt. Het blijven aanhouden
van een sterke monetaire stimulans, ook nu de netto-aankopen van activa zijn beëindigd, zal
daartoe bijdragen.
5.

10
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6.

Het economisch herstel mag zich in 2018 in het eurogebied weliswaar hebben voortgezet,
het heeft vaart moeten minderen. De groei is vertraagd van 2,4 % in 2017 tot 1,9 %.
Die vertraging weerspiegelt tot op zekere hoogte een aantal tijdelijke factoren, met
name een forse, maar naar verwachting kortstondige krimp in de Duitse auto-industrie.
Fundamenteler is echter dat de uitvoer, na een uitzonderlijk sterk 2017, beduidend
zwakker is gegroeid. Als gevolg van de minder dynamische wereldhandel taanden ook de
afzetmarkten voor de Europese exporteurs. De internationale handel verloor stoom, ook
al bleef de wereldeconomie met 3,7 % bijna even sterk groeien als in 2017. De directe
impact, op de wereldhandel, van de oplopende protectionistische spanningen bleef in 2018
wellicht nog beperkt. Het effect ervan kan via de nauwe mondiale verwevenheid van de
productieketens evenwel verder reiken dan de oorspronkelijk getroffen producten of landen.
Bovendien hebben bedrijven wereldwijd hun investeringsplannen mogelijk reeds enigszins
teruggeschroefd in het licht van de toegenomen onzekerheid, terwijl investeringsgoederen
precies zeer handelsintensief zijn.

7.

Ook al liet de uitvoer van het eurogebied een aanzienlijke vertraging optekenen, de
binnenlandse vraag bleef er tot het derde kwartaal van 2018 – het laatste kwartaal
waarvoor bij de opmaak van dit verslag gegevens beschikbaar waren – robuust. Ze trok
vrijwel even sterk aan als in 2017, en ze werd door zowel de investeringen als de
particuliere consumptie ondersteund. Deze laatste bestaat overwegend uit diensten
met een hoge werkgelegenheidsintensiteit. Daarom groeide de werkgelegenheid in het
eurogebied met 1,4 %. Die binnenlandse dynamiek van het eurogebied werd in 2018
slechts weinig aangetast door de verslechterde externe omgeving of door de in de
loop van het jaar toegenomen onzekerheid. Op de financiële markten is de volatiliteit
in het vierde kwartaal dan weer sterk toegenomen. De daling van de beurskoersen
weerspiegelde de vrees voor een groeivertraging, waardoor de winstverwachtingen
gedrukt en de risicopremies omhooggeduwd worden. Een en ander kan voor een
aanscherping van de financieringsvoorwaarden zorgen, ook al bleven die – mede
door de blijvend krachtige stimulans van het monetair beleid – in 2018 in het
eurogebied gunstig.

Tal van potentieel elkaar versterkende onzekerheden nopen
tot voorzichtigheid
8.

De onzekerheid vindt haar oorsprong in de eerste plaats in het begrotings- en handelsbeleid
in de Verenigde Staten. Van alle geavanceerde economieën is de Amerikaanse de enige waar
de groei in 2018 aantrok tot bijna 3 %, dankzij een omvangrijk budgettair stimuleringspakket.
Omdat de werkloosheid er inmiddels tot minder dan 4 % was gedaald,
ontstond evenwel de vrees dat de Federal Reserve vroeg of laat zal
De onzekerheid vindt haar
moeten afstappen van haar tot dusver gevoerd beleid van geleidelijke
oorsprong in de eerste
renteverhogingen om te voorkomen dat de economie oververhit raakt.
plaats in het begrotingsDat was in 2018 echter geenszins het geval, aangezien de inflatie in
en handelsbeleid in de
de buurt van de 2 %-doelstelling bleef. De Federal Reserve kon haar
Verenigde Staten
beleidsrente dan ook op voorspelbare wijze blijven optrekken in vier
stappen van telkens 25 basispunten tot een vork van 2,25-2,5 %.
De Federal Reserve deelde ook mee dat de rente daardoor niet ver verwijderd meer was
van haar neutraal niveau. Niettemin zorgde de vrees voor versnelde renteverhogingen in
februari 2018 voor een forse stijging van de lange rente in de Verenigde Staten en een
appreciatie van de dollar. Bovendien liep het begrotingstekort in de Verenigde Staten op tot
4,7 % bbp en dikte de overheidsschuld er aan tot 106 % bbp, zonder dat er een duidelijk
plan inzake houdbaarheid op tafel ligt.

NBB Verslag 2018 ¡ Verslag voorgesteld door de gouverneur namens de Regentenraad

11

12

9.

De begrotingsstimulans leidt er ook tot méér invoer en tot een verslechtering van de
lopende rekening. Laat nu precies dat tekort een van de belangrijke drijfveren zijn
voor het beleid van de invoerheffingen. Veeleer dan de lopende rekening te zien als
de resultante van sparen en investeren in de economie, wint in de Verenigde Staten
een mercantilistische visie veld. Die visie beklemtoont overmatig de bilaterale tekorten
in het handelsverkeer. Daarbij komen China en het eurogebied – Duitsland in het
bijzonder – in het vizier. Zo verhoogden de Verenigde Staten in 2018 de invoertarieven
op een reeks producten, goed voor ongeveer $ 300 miljard invoer. Het leeuwendeel
daarvan betrof invoer uit China, dat oneerlijke handelspraktijken en inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten wordt verweten en steeds meer gezien wordt als een
rivaal die de positie van de Verenigde Staten als wereldmacht kan bedreigen. Op hun
beurt verhoogden de handelspartners – vooral China – hun tarieven op een pakket
producten dat goed was voor ruim $ 130 miljard invoer. Bovendien dreigen de Verenigde
Staten met supplementaire invoerheffingen op de import van wagens en op het gedeelte
van de invoer uit China dat voorlopig buiten schot is gebleven. De tariefverhogingen
zouden daardoor hun draagwijdte zien verdrievoudigen, wat uiteraard tot nieuwe
tegenmaatregelen vanwege de getroffen landen kan leiden.

10.

Volgens simulaties van de OESO en het IMF zou de bedrijvigheid in de Verenigde Staten
en China tegen 2020-2021 0,2 tot 0,3 % bbp lager uitkomen als gevolg van de reeds
goedgekeurde tariefverhogingen – waarvan de perimeter vooralsnog beperkt blijft tot zowat
3 % van de wereldhandel. Die raming houdt geen rekening met effecten op het vertrouwen,
terwijl een verdere escalatie van het handelsconflict de groei uiteraard nog sterker zou
afremmen. De tariefverhogingen hebben doorgaans ook een negatieve impact op derde
landen, zij het in mindere mate. De rechtstreekse blootstelling van België blijft voorlopig
echter vrij beperkt, maar dat zou sterk veranderen in geval van additionele heffingen op
de invoer van wagens in de Verenigde Staten. Tal van Belgische bedrijven leveren immers
onderdelen die bestemd zijn voor de autoassemblage. De hele Europese Unie is overigens
kwetsbaar voor dat soort van heffingen. De tendens tot minder openheid zal het niet
alleen moeilijker maken om buitenlandse afzetmarkten aan te boren. Ze noopt ook tot een
reorganisatie van de productieprocessen en ze tast het vertrouwen aan. Bovendien brengt ze
op langere termijn ook de productiviteitsontwikkeling schade toe. Openheid, zowel inzake
handel als inzake directe investeringen, is immers een krachtige vector voor innovatie en voor
de ruime verspreiding ervan.

11.

Terwijl de groei in China slechts licht vertraagd is van 6,9 tot 6,6 %, vertoont het land tal
van kwetsbaarheden. De handelsoorlog met de Verenigde Staten is er slechts één van.
Daarnaast blijft het een heikele uitdaging om de economische bedrijvigheid minder sterk
afhankelijk te maken van investeringen en uitvoer, en ze veeleer te laten steunen op de
binnenlandse consumptie. Het tot stand brengen van die rotatie houdt immers het risico in
van een forse groeivertraging, terwijl de beleidsruimte om de groei te ondersteunen kleiner
wordt. Bovendien torsen de overheidsbedrijven een zware schuldenlast en liep de allocatie
van middelen bij de opeenvolgende ronden van economische stimulering af en toe fout. Ook
is er bij de schaduwbanken veel risico opgestapeld, terwijl een aanzienlijk gedeelte van het
particulier vermogen daarin is geïnvesteerd. Die kwetsbaarheden hebben in 2018 reeds geleid
tot een depreciatie van de renminbi.

12.

Ook andere opkomende economieën zijn kwetsbaar mochten de handelsconflicten verder
escaleren. Bovendien hadden sommige als gevolg van de rentestijgingen in de Verenigde
Staten te maken met kapitaaluitstroom en met een aanscherping van de financiële
voorwaarden. De appreciatie van de Amerikaanse dollar verzwaarde ook de aflossing van
in die valuta aangegane kredieten. Het effect daarvan was bijzonder scherp in met name
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Argentinië en Turkije, maar het bleef binnen de perken voor de landen met gezonde
fundamentals en een geloofwaardig beleidskader.

De onzekerheid over de brexit en de onrust op de markt voor
overheidsobligaties in het eurogebied zijn risico’s dichter bij huis
13.

Na een langdurig onderhandelingsproces bereikten de Britse regering en de Europese
Commissie (EC) een scheidingsovereenkomst. Die werd op 25 november door de Europese
Raad bekrachtigd. Het Britse parlement heeft de overeenkomst op 15 januari 2019 evenwel
verworpen. Daardoor is het risico van een no-deal brexit aanzienlijk vergroot. Zelfs indien
de overeenkomst alsnog wordt goedgekeurd, moet er achteraf nog
heel wat worden geregeld. Vanaf april 2019 zou dan immers een
Het risico op een
overgangsperiode van start gaan die duurt tot december 2020 en die
no-deal brexit is
eventueel met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Die periode
aanzienlijk vergroot
werd nodig geacht om het eens te worden over de toekomstige
relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU. De eerste oriëntaties
ter zake zijn vastgelegd in de politieke verklaring die de scheidingsovereenkomst aanvulde,
maar het blijft onduidelijk welke kant het precies zal opgaan. Die onzekerheid heeft de
bedrijfsinvesteringen in het Verenigd Koninkrijk reeds gedrukt. De uiteindelijke economische
impact van de brexit zal afhangen van het type handelsrelatie dat tussen het Verenigd
Koninkrijk en de EU van kracht zal worden. Bij het minst open model kan hij op lange termijn
voor België oplopen tot 1 % bbp. Een no-deal brexit zal bovendien supplementaire gevolgen
hebben op korte termijn.

14.

Daarnaast is er in 2018 onrust ontstaan op de markt voor Italiaans overheidspapier. Terwijl
de lange risicovrije rente in het eurogebied, als gevolg van het gevoerd monetair beleid,
afgeschermd bleef van de opwaartse tendens op de Amerikaanse obligatiemarkt, werd de
spread op Italiaans overheidspapier vanaf mei aanzienlijk groter. De markten maakten zich
zorgen over de begrotingsexpansie die de nieuwe regering bij haar aantreden aankondigde,
vermits de Italiaanse overheidsschuld reeds rond de 130 % bbp schommelt. Die vrees werd
bewaarheid toen in de herfst een ontwerpbegroting werd ingediend met daarin een impuls
die door de EC op 1,2 % bbp werd becijferd. Volgens deze laatste was die ontwerpbegroting
strijdig met de voorschriften van het Stabiliteits- en groeipact. De EC zette in november dan ook
de eerste stap in de richting van het heropstarten van een procedure bij buitensporige tekorten.
De reden daarvoor was dat onvoldoende vooruitgang wordt geboekt met het verminderen van
de overheidsschuld. Dat bracht de Italiaanse regering er uiteindelijk toe haar begroting enigszins
bij te sturen. Volgens de EC lopen ook Portugal, Slovenië, Spanje, Frankrijk en België het risico
in 2019 de voorschriften van het Stabiliteits- en groeipact niet volledig
te respecteren. Aan het einde van het jaar kondigde Frankrijk een reeks
Anders dan tijdens de
maatregelen aan ter ondersteuning van de koopkracht. Die zullen het
tekort in 2019 wellicht hoger doen uitkomen dan in de ontwerpbegroting.
overheidsschuldencrisis

15.

De ontwikkelingen in Italië plaatsten de vicieuze spiraal tussen
besmettingseffecten naar
de overheidsschuld en de – nog steeds – overwegend nationale
andere landen van het
banksystemen opnieuw op de voorgrond. Ook nu correleren de
eurogebied uit
verzekeringspremies tegen wanbetaling voor de Italiaanse banken
sterk met die van de Italiaanse overheid. De door de banken
aangehouden portefeuille overheidspapier dikte in 2018, na een zekere daling tijdens de
twee voorgaande jaren, opnieuw aan. Terwijl de kosten voor door de banken uitgegeven
obligaties of aandelen sterk stegen, bleef de weerslag daarvan op de totale fundingkosten
in 2018 beperkt. De Italiaanse banken beschikken immers over een aanzienlijke

van 2012, bleven
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depositobasis en genieten voorts goedkope financiering door het Eurosysteem in de
vorm van de Targeted Long-Term Refinancing Operations. Niettemin bestaat het risico
dat de rentes op bancair krediet in Italië gaan stijgen, wat ongunstig zou zijn voor de
reeds broze economie van dat land. Terwijl een en ander herinneringen oproept aan de
overheidsschuldencrisis van 2012, bleven besmettingseffecten naar andere landen van
het eurogebied dit keer uit. Noch de spreads op overheidspapier noch de kosten voor
marktfinanciering door de banken ondervonden er nadeel van de ontwikkelingen in Italië.
Als gevolg van de aanpassing van de begroting liep de Italiaanse spread aan het einde
van het jaar ietwat terug.

Het monetair beleid kan een buffer vormen tegen de risico’s, maar kan ze
niet afwenden : ook andere beleidsdomeinen zijn aan zet

14

16.

Worden de hogergenoemde risico’s bewaarheid, dan kan het monetair beleid de weerslag
ervan op het conjunctuurverloop in het eurogebied en derhalve ook op het inflatietraject
helpen beperken. Dat het moment waarop de beleidsrente wordt opgetrokken, naar
een later tijdstip kan worden verschoven, kan als een automatische stabilisator werken
waarvan het effect nog wordt versterkt doordat de Raad van Bestuur er de duur van het
herinvesteringsbeleid aan gekoppeld heeft. De risico’s zelf kan het monetair beleid evenwel
niet afwenden. Het is bijvoorbeeld niet in staat de nefaste gevolgen weg te werken die het
opkomend protectionisme of de brexit voor het groeipotentieel heeft. Het kan evenmin een
oplossing bieden voor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in de landen van het
eurogebied, noch een substituut zijn voor de uitdieping van de EMU. Daartoe zijn andere
beleidsdomeinen aan zet.

17.

Neem nu bijvoorbeeld de afkeer van mondialisering en de hang naar protectionisme, die nu
reeds enkele jaren een trendbreuk met het verleden markeren. Daar liggen tal van factoren
aan ten grondslag, waarvan sommige het louter economische domein overstijgen. Nationale
democratieën ondervinden bijvoorbeeld moeilijkheden om sommige bevoegdheden naar
het supranationaal niveau te tillen en om de multilaterale samenwerking te verstevigen.
Bovendien worstelen grote groepen in de samenleving met een gevoel van verlies aan
controle of identiteit. Uit economisch oogpunt speelt dan weer het feit dat de nettobaten
van de mondialisering ongelijk verdeeld zijn. In menig geavanceerde economie is de
inkomensongelijkheid de afgelopen jaren fors toegenomen en zagen brede lagen van de
bevolking hun inkomen in reële termen nauwelijks stijgen. Die trend is weliswaar minder
uitgesproken op het Europees continent, zeker in België. De sociale correctie van de
markteconomie is er immers duidelijker dan in de Angelsaksische landen. De groeiende
ongelijkheid is een van de factoren die de maatschappelijke consensus voor openheid in
het handelsverkeer ondergraaft. Het tij keren veronderstelt derhalve ook dat de respectieve
nationale economieën een beleidsmix voor een zowel snellere als meer inclusieve groei
ten uitvoer leggen. Dat vereist niet enkel een adequaat sociaal vangnet maar ook, en
vooral, een beleid dat iedere groeikans weet te benutten en dat van opleiding, training,
arbeidsmarktbegeleiding en empowerment speerpunten maakt, zodat iedereen kan delen in
de vruchten van de economische vooruitgang. Zodoende kan opnieuw meer steun worden
gevonden voor een multilaterale aanpak. Een dergelijke aanpak is immers niet alleen nodig
in het domein van de handel, maar evenzeer voor onder meer de financiële regelgeving,
de correcte toewijzing van de belastbare basis van internationaal opererende bedrijven, de
intellectuele eigendomsrechten, het indijken van de gevolgen van de klimaatopwarming, de
migratiestromen of de cybersecurity en de bescherming van de privacy. Laat er geen twijfel
over bestaan dat daar in een multipolaire wereld meer dan ooit behoefte aan is. Precies de
ontwikkelingen tijdens het afgelopen jaar zijn daar het bewijs van.
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18.

In het eurogebied is het dan weer van belang dat het Stabiliteits- en groeipact en
de procedure ter voorkoming van macro-economische onevenwichten de lidstaten er
daadwerkelijk toe aanzetten een gepast beleid te voeren. Dat moet via structurele
hervormingen het groeipotentieel bevorderen, de lidstaten weerbaarder maken en hen
ertoe aanzetten budgettaire buffers op te bouwen, in de eerste plaats in de landen met een
hoge overheidsschuld. Gelet op de ontwikkelingen in sommige landen
van het eurogebied, is de volledige naleving van het Stabiliteits- en
De volledige naleving van het
groeipact – één van de hoekstenen van de EMU – van cruciaal belang.
Stabiliteits- en groeipact –
Dat is nodig voor zowel de stabiliteit van de lidstaten als de cohesie van
de monetaire unie. Door het aanleggen van begrotingsbuffers zullen
één van de hoekstenen
toekomstige schokken immers vlotter kunnen worden opgevangen.
van de EMU – is van
Door de regels na te leven, kan bovendien het onderling vertrouwen
cruciaal belang
groeien dat nodig is om verdere stappen te zetten op weg naar de
uitdieping van de EMU. Ook in 2018 werd daar verder aan gewerkt.
Zo gaf de Eurotop van december groen licht voor een hervorming van het Europees
Stabiliteitsmechanisme (ESM), de operationalisering van de gemeenschappelijke backstop
voor het resolutiefonds (Single Resolution Fund – SRF) en de uitwerking van een budgettair
instrument om de convergentie en de concurrentiekracht in het eurogebied te versterken.
Die vooruitgang bleef evenwel achter bij de aanvankelijk gekoesterde ambities, niet het minst
inzake het vervolledigen van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie. Vooruitgang in die
domeinen blijft nochtans noodzakelijk om de EMU solider te maken.

2. Een robuuste Europese en Belgische financiële sector
Financiële stabiliteit is nooit definitief verworven, ze vergt integendeel
een nauwgezette monitoring van de risico’s en een verfijning van het
regelgevend en toezichtskader
19.

20.

Financiële stabiliteit is, naast prijsstabiliteit, een noodzakelijke voorwaarde om duurzame
economische groei en welvaart te verwerven en te consolideren. Een gebrek aan financiële
stabiliteit – in het bijzonder in de banksector – verstoort niet alleen de cruciale financiële
dienstverlening aan de economie, het ondergraaft ook het levensnoodzakelijk vertrouwen
van producenten, consumenten of investeerders ; in extreme gevallen kan het de economie
zelfs naar een deflatoir pad leiden. In die context bleek het sterk accommoderend monetair
beleid dat de ECB de laatste jaren heeft gevoerd, dan ook gepast. Het doorbrak niet alleen
de neerwaartse spiraal waarin de macro-economische en financiële
instabiliteit elkaar versterkten, het droeg ook bij tot het herstel van
De geleidelijke opbouw
het bancair kredietverleningskanaal en baande aldus de weg voor de
van systeemrisico’s noopt
economische opleving en een geleidelijke convergentie van de inflatie
nationale en Europese
naar de doelstelling.

toezichthouders tot een
nauwgezette monitoring
van de macrofinanciële
ontwikkelingen

In de huidige economische situatie dreigen de beleidsdoelstellingen van
prijs- en financiële stabiliteit echter niet langer perfect met elkaar te
sporen. Monetaire beleidsstimulus via een lage beleidsrente blijft immers
nodig om de prijsdruk te ondersteunen en het inflatieverloop en de
inflatieverwachtingen te verankeren, conform de doelstelling van de ECB.
Die aanhoudende lagerenteomgeving zet echter ook aan tot verdere schuldopbouw door
huishoudens en bedrijven, tot meer risiconeming en tot een zoektocht naar rendement in
de financiële sector, waar de rentabiliteit onder druk staat. Zodoende is ze mogelijk ook een
voedingsbodem voor systeemrisico’s. Hoewel deze laatste slechts geleidelijk toenemen, en dan
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nog in een beperkt deel van de Europese financiële markten en eurolanden, mogen de lessen uit
de financiële crisis niet worden vergeten en moet de doelstelling van financiële stabiliteit bovenaan
de beleidsagenda blijven staan. De Europese en nationale prudentiële autoriteiten – zowel de
micro- en macroprudentiële als die voor crisisbeheersing en -afwikkeling – spelen de sleutelrol in
het waarborgen van de financiële stabiliteit. Dat geldt zeker in het kader van de Monetaire Unie,
waar het gemeenschappelijk monetair beleid prioritair gericht is op prijsstabiliteit en bovendien
minder geschikt is om problemen inzake financiële stabiliteit op gefragmenteerde markten of
in specifieke landen aan te pakken.
21.

Ofschoon het Europees regelgevend en toezichtskader waarin de toezichthouders opereren,
grondig hertekend en versterkt is, blijft het op belangrijke punten onaf en is de effectiviteit
ervan nog niet systeembreed getest. Een verdere verfijning en afwerking van dat kader
blijft noodzakelijk om de herwonnen financiële stabiliteit te consolideren. Gebrekkige
of onvolledige regulering kan immers leiden tot een onvoldoende indekking van de
genomen risico’s of tot een verplaatsing van de risico’s naar minder strikt gereguleerde
marktsegmenten, en door buitensporige hefboomeffecten op de balans of excessieve
looptijd- of liquiditeitstransformatie de stabiliteit van de sector ondermijnen. Tegen die
achtergrond is het van belang dat de resterende risicobeperkende maatregelen van het
Bazel-III akkoord, onder meer het beperken van het gebruik van de interne risicomodellen
van banken, tijdig en onverkort worden omgezet in Europese reglementering. In de Belgische
context – gekenmerkt door de aanwezigheid van belangrijke dochters van internationale
bankengroepen – blijft het behoud van toereikende kapitaal- en liquiditeitsbuffers voor
alle in België actieve banken, zoals bepaald in de laatste herziening van de Europese
bankreglementering, bovendien van essentieel belang om de veerkracht van de Belgische
banksector in de huidige – onvoltooide – bankenunie te verzekeren.

Ten slotte vereist financiële stabiliteit – in een sector die staat of valt met het vertrouwen –
een efficiënt kader voor crisisbeheersing en -afwikkeling. Een dergelijk kader verleent de
autoriteiten een aantal bevoegdheden om snel te kunnen ingrijpen wanneer banken of
grote beleggingsondernemingen in de problemen dreigen te komen en om die instellingen
efficiënt te herstructureren en – op basis van interne instrumenten – te versterken. Snel en
efficiënt ingrijpen is immers cruciaal om besmetting te voorkomen en het vertrouwen in de
financiële sector te verzekeren. De Bank bepleit, in haar hoedanigheid van
afwikkelingsautoriteit, een sterk regelgevend kader voor de afwikkeling
De Bank pleit voor een solide
van alle banken, zulks in combinatie met een coherent en effectief
regelgevend kader voor de beleid. Een vlotte afwikkeling is slechts mogelijk indien de passiva van de
afwikkeling van banken dat instellingen zowel kwantitatief als kwalitatief adequaat zijn samengesteld
wordt geflankeerd door om de toepassing van de afwikkelingsprocedure en de toegang tot het
een effectief en coherent gemeenschappelijk afwikkelingsfonds niet te hinderen alsook om, in extreme
afwikkelingsbeleid, ook voor gevallen, de optie van staatsinterventie te behouden. Hoewel in de meest
recente herziening van de bankreglementering het afwikkelingskader in
niet-systemische banken
die zin wordt uitgediept en versterkt, worden niet alle risico’s gedekt.
Vooral, zoals ook het IMF in zijn recent FSAP-rapport aangeeft, indien
voor niet-systemische banken enkel wordt voorzien in de liquidatie volgens de normale
insolventieprocedure. Hoewel deze strategie in geval van een idiosyncratisch falen – als gevolg
van bedrijfsspecifieke, niet-systemische factoren – de markt wellicht weinig of niet verstoort,
kan de liquidatie van een niet-systemische bank in een tijd van systeembrede financiële
instabiliteit of gebeurtenissen alsnog zware nadelige gevolgen hebben voor het financieel
stelsel. De financiële stabiliteit kan in dergelijke gevallen beter worden gewaarborgd door
de toepassing van het afwikkelingskader waarbij, indien verantwoord en zij het als ultiem
redmiddel, ook de overheid kan ingrijpen om de depositohouders te beschermen en een
besmettingsgolf als gevolg van vertrouwensverlies te vermijden.
22.
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De financiële sector is al met al robuuster geworden, maar de
vicieuze spiraal tussen banken en staatsschuld blijft zorgwekkend en
duurzame winstgevendheid blijft, zeker in een lagerenteomgeving,
een aandachtspunt
23.

Tien jaar na de crisis kan de Belgische en Europese banksector opnieuw bogen op een
stevige solvabiliteits- en liquiditeitspositie en is de bovenmatige afhankelijkheid van
kortetermijnfinanciering deels afgebouwd. Met een kernkapitaal (CET1) voor significante
banken van 14,5 % van de risicogewogen activa – een stijging met meer dan 4 procentpunt
ten opzichte van 2010 –, is de Europese banksector veel weerbaarder geworden.
De Belgische banksector die, als gevolg van de steunverlening door de overheid, verplicht
geherstructureerd werd en zich meer op de kernactiviteiten in de thuismarkten heeft
toegelegd, heeft zich, met een solvabiliteitsratio rond 15,5 %, ruimschoots hersteld.
Die robuuste uitgangspositie – die ook wordt bevestigd door de micro- en macroprudentiële
stresstests van de Europese Bankautoriteit (European Banking Authority – EBA) en het
IMF – betekent dat de banken al met al gewapend zijn om ook in deze onzekere tijden,
gekenmerkt door grote macro-economische en financiële risico’s alsook door (geo)politieke
spanningen binnen en buiten de EU, de continuïteit van hun dienstverlening aan de
economie te garanderen.

24.

Toch blijft de Europese banksector kwetsbaar en zijn niet alle problemen of erfenissen uit het verleden
(de zogenoemde legacy issues) opgelost. Zo blijven de voorraad probleemkredieten, de persistente
en sterke home bias in de obligatieportefeuilles of de blootstellingen aan enkele groeilanden
risico’s die in extreme gevallen ook een sectorbrede impact kunnen hebben.
De grote waardeverliezen van vooral de Italiaanse bankaandelen als gevolg
De ontwikkelingen in
van de spanningen op de Italiaanse obligatiemarkten, illustreren niet alleen
Italië plaatsen de vicieuze
die kwetsbaarheden, ze waarschuwen er ook voor dat het vicieus verband
spiraal tussen banken en
tussen de banken en de overheidsschuld in uiterste gevallen zorgwekkend
blijft voor de stabiliteit van de hele sector. Het Europees regelgevend en
overheidsschuld – en de
toezichtskader blijkt – ondanks grote vooruitgang in sommige vlakken,
eraan verbonden risico’s voor
zoals de sterke afbouw van de probleemkredieten – in zijn huidige vorm
de financiële stabiliteit –
niet volledig uitgerust te zijn om al die concentratierisico’s – en in het
opnieuw op de voorgrond
bijzonder de home bias in aangehouden overheidsobligaties – gepast aan
te pakken en de systemische impact ervan te beperken. Het afbouwen
van die kwetsbaarheden kan bovendien een belangrijke katalysator zijn in de voltooiing van
de bankenunie, waar additionele risicovermindering bij de uitrol van het gemeenschappelijk
depositogarantiestelsel, het EDIS, wenselijk blijft.

25.

De persistent lage winstgevendheid – die met een gemiddeld rendement op het eigen
vermogen van naar raming 7 % niet opweegt tegen de kapitaalkosten – blijft voor de Europese
banksector een belangrijke uitdaging, die op termijn de vlotte financiële intermediatie kan
verstoren. Bovendien dreigt een tweedeling van het Europees banklandschap waarbij de
meer rendabele banken via omvangrijke investeringen – bijvoorbeeld in digitalisering en IT –
kosten- en schaalvoordelen nastreven en consolideren, en op termijn de bedrijfsmodellen
van de zwakkere, vaak kleinere, banken ondermijnen. De rentabiliteit van de Belgische
banksector – die met een rendement op het eigen vermogen van naar raming 8,6 % duidelijk
boven het EU-gemiddelde uitstijgt – komt steeds meer onder druk te staan. Ook hier tasten
hoge investeringskosten en oplopende heffingen de winstgevendheid aan en bedreigt de
lagerenteomgeving en de scherpere concurrentie steeds meer de nettorente-inkomens – de
belangrijkste inkomstenbron van de Belgische banken. De structurele winstgevendheid van
de Europese banksector naar een marktconform niveau tillen, blijft echter noodzakelijk voor
een duurzame en stabiele financiële dienstverlening. Uit tal van simulaties blijkt echter dat
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De veerkracht van de
Europese financiële sector
is hersteld, maar het
gebrek aan structurele
winstgevendheid blijft
een aandachtspunt

de huidige economische opleving ter zake wellicht ontoereikend blijft en
dat er nood is aan meer ingrijpende structurele maatregelen die aanzienlijke
efficiëntiewinsten genereren. Daarbij vallen diverse strategieën te overwegen
zoals het realiseren van eventuele schaalvoordelen door overnames, het
implementeren van supplementaire kostenbesparende rationalisaties of
een meer gediversifieerd en flexibel bedrijfsmodel. Tot slot kan het ecart
tussen het gerealiseerd rendement en de kapitaalkosten voor een deel ook
verdwijnen als de financiële markten de versterking van de bankbalansen en
van het regelgevend en toezichtskader beginnen te verdisconteren in dalende risicopremies
en kapitaalkosten.

26.

Net zoals de Belgische banksector heeft ook de verzekeringssector grondige structurele
aanpassingen ten uitvoer gelegd waarbij de kapitaalvereisten beter op de inherente
risico’s werden afgestemd en de looptijden van activa en passiva meer met elkaar in
overeenstemming werden gebracht. Die aanpassingen hebben uiteindelijk geleid tot een
verkleining van de duration gap van de sector en tot een betere matching van de in- en
uitgaande kasstromen. De door het IMF, de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en
Bedrijfspensioenen (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) en de
Bank uitgevoerde stresstests bevestigen dat de sector weerbaar is en dat hij de impact van
een langdurige lagerenteomgeving kan opvangen.

27.

Toch neemt in de huidige lagerenteomgeving de druk op de rentabiliteit en de verdienmodellen
van de verzekeringsondernemingen toe, vooral van die welke focussen op levensverzekeringen.
Die ondernemingen worden ertoe aangezet hun investeringen naar meer risicovolle
beleggingen te heroriënteren en hun producten aan de nieuwe marktomgeving aan te
passen. Aan de investeringszijde is er de tendens om, enerzijds, meer risicovolle activa of,
anderzijds, minder liquide beleggingsinstrumenten zoals vastgoed op te nemen. Tegen die
achtergrond bieden de recente aanpassingen in de regelgeving, waarbij de kapitaalvereisten
voor infrastructuurinvesteringen meer gealigneerd worden met de inherente risico’s, wel enig
perspectief om extra te investeren op lange termijn en de investeringsportefeuille verder
te diversifiëren. Tegelijkertijd worden de rentegaranties op levensverzekeringscontracten
afgebouwd en heeft er een verschuiving plaats van de marktsegmenten waarin de
verzekeraars actief zijn, in het bijzonder de verschuiving van de tak-21 activiteiten naar
de tak-23 en / of niet-levensactiviteiten.

Toenemende schuldopbouw in de private sector en een aantrekkende
kredietcyclus in het eurogebied en in België
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28.

Het aantrekken van de financiële cyclus in tal van EU-landen is een waarschuwing dat
een accommoderend monetair beleid ook ongewilde spillovereffecten kan sorteren met
eventuele risico’s voor de financiële stabiliteit. In die context is het belangrijk een onderscheid
te maken tussen de productieve en risicovolle kredietverlening en, indien nodig, gepaste
maatregelen te nemen. Een dergelijke cyclus kan immers ontsporen wanneer – zoals in
de aanloop naar de financiële crisis – banken en schaduwbanken, vanwege een scherpe
concurrentie of onverantwoord winstbejag en search for yield, niet of weinig productieve
investeringsprojecten bovenmatig en tegen al te soepele voorwaarden financieren.

29.

In het licht van de aantrekkende kredietcycli wordt het tijdig aanleggen van extra kapitaalbuffers
in de banksector belangrijker. Zeker nu de economische onzekerheid en de volatiliteit op de
financiële markten toenemen en er signalen opduiken van een conjunctuurverzwakking,
verdient het aanbeveling de weerbaarheid van de banken te garanderen om ook in geval
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van een recessie de kredietverliezen te kunnen opvangen en een stabiele kredietverlening
aan de reële economie te verzekeren. Verscheidene EU-landen, waaronder Frankrijk, Ierland
en Zweden, hebben tegen die achtergrond reeds specifieke maatregelen genomen, zoals het
activeren van een contracyclische buffervereiste, terwijl andere overwegen om in de nabije
toekomst supplementaire maatregelen te nemen. Het is daarbij van groot belang een juiste
afweging te maken tussen, enerzijds, de beperkte, maar zichtbare kortetermijnkosten van
extra kapitaalbuffers en, anderzijds, de grote – doch minder zichtbare – baten op lange
termijn die gepaard gaan met het voorkómen van een zogeheten financiële recessie, en de
daaruit resulterende zware maatschappelijke kosten.
30.

Tegen die achtergrond volgt de Bank, als macroprudentieel toezichthouder, de ontwikkelingen
van de Belgische vastgoed- en kredietmarkten op de voet. De schuldgraad van de Belgische
huishoudens blijft – in tegenstelling met de tendens tot schuldafbouw in het eurogebied – gestaag
toenemen en bevindt zich momenteel – op ongeveer 60 % – boven het
In het licht van de verdere
gemiddelde van het eurogebied. Die ontwikkelingen wijzen op een verdere
opbouw van systeemrisico’s in de huidige kredietcyclus, temeer daar de
versoepeling van de
Belgische banken hun hypothecaire kredietportefeuilles blijven uitbreiden,
kredietvoorwaarden en de
soms tegen voorwaarden die niet langer de krediet- en liquiditeitsrisico’s
toenemende schuldgraad
dekken of een voldoende winstmarge garanderen. In die context heeft
heeft de Bank de
de Bank in 2018 een nieuwe, strengere macroprudentiële maatregel
macroprudentiële maatregel
ingevoerd die de Belgische banken die interne modellen gebruiken voor
voor vastgoedrisico’s
het bepalen van de kapitaalvereisten, verplicht om – in verhouding tot het
risico – kapitaalbuffers aan te leggen die moeten volstaan om, in geval van
verstrengd
een vastgoedcrisis, de kredietverliezen op de vastgoedportefeuille op te
vangen en de eventuele gevolgen van zo’n crisis voor de reële economie te beperken. De Bank
volgt nauwgezet de impact van die maatregel op de hypothecaire kredietverlening en kan in
geval van een verdere opbouw van risico’s aanvullende maatregelen overwegen.

31.

Voor het eerst sinds de financiële crisis is er echter ook voor de Belgische niet-financiële
ondernemingen sprake van een aantrekkende kredietcyclus, waarbij de bedrijven steeds
meer schuldfinanciering gaan verkiezen boven aandelenkapitaal, en de kredietgroei sterk
oploopt. Met een groei van ongeveer 7 % – ver boven het gemiddelde van het eurogebied
van 4 % – is de verlening van bedrijfskredieten door de Belgische banken een van de meest
dynamische in de EU. Daarom volgt de Bank de ontwikkelingen van nabij en kan ze, mocht
de kredietcyclus in België verder aantrekken, overwegen om, zoals in sommige andere
EU-landen, de contracyclische buffer voor de Belgische banken te activeren en aldus
voldoende absorptiecapaciteit te verzekeren en de continuïteit van de kredietverlening aan de
Belgische economie te waarborgen.

De financiële sector aan de vooravond van een ingrijpende en
structurele transformatie
32.

De financiële sector is amper hersteld van de crisis en heeft zich maar net aan het
nieuw en strenger regelgevend en toezichtskader aangepast, of er dienen zich al
nieuwe structurele uitdagingen aan. Sommige daarvan betreffen meer algemene
maatschappelijke tendensen zoals de digitalisering of de klimaatverandering en de
overgang naar een koolstofarme economie. Andere zijn specifiek en houden verband met
politieke beslissingen zoals de brexit of de kapitaalmarktenunie. Die uitdagingen bieden
de financiële sector ongetwijfeld aanzienlijke nieuwe kansen, maar houden voor de sector
ook risico’s in vanwege het ingrijpend karakter van die tendensen en de ermee gepaard
gaande grote investeringen.
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Als gevolg van de toenemende digitalisering en de digitale verwevenheid van de maatschappij,
nemen de cyber- en operationele IT-risico’s fors toe, en is het monitoren van die risico’s in de
financiële sector – een strategische sector qua cyberbeveiliging – een topprioriteit voor de
Bank. Deze laatste besteedt bijvoorbeeld bijzondere aandacht aan de cyberbeveiliging van
de financiële marktinfrastructuren en de systemische banken. Als voorzitter
van de Financial Sector Cyber Council (FSCC) tracht ze in samenwerking met
Monitoring van cyberrisico’s voor
de financiële sector niet alleen het regelgevend kader te verbeteren, maar
de financiële marktinfrastructuren ook de algemene waakzaamheid en cyberweerbaarheid te versterken. In dat
en voor de systemische banken is verband werkt de Bank TIBER-BE uit, een operationeel raamwerk voor ethisch
voor de Bank een prioriteit hacken in de financiële sector.
33.

34.

Aan die digitale transformatie zijn niet alleen reële risico’s verbonden, ze houdt voor de
financiële sector ook belangrijke nieuwe kansen in. De digitalisering van de sector betekent
immers niet enkel een uitbreiding van het financieel landschap door de toetreding van nieuwe
financieel dienstverleners – de FinTech en BigTech –, ze biedt de gevestigde instellingen
– en in het bijzonder de banken – ook nieuwe technologieën om de organisatie en de
dienstverlening te verbeteren en het productengamma uit te breiden. In diverse segmenten
van de financiële sector duiken nieuwe FinTech-toepassingen op – bijvoorbeeld crowdfunding,
peer-to-peer leningen, alternatieve betalingsdiensten, gerobotiseerde adviesverlening, nieuwe
elektronische handelsplatformen –, die de klanttevredenheid verhogen, de transactiekosten
drukken of het productaanbod verruimen, vaak in marktsegmenten die voorheen niet of
onderbediend werden. De tweede Europese betalingsrichtlijn (PSD2) die onder meer inhoudt
dat banken – mits toestemming van de rekeninghouder – rekeninginformatie voor derde
partijen moeten openstellen, is een belangrijke stap in de richting van open banking en de
verdere integratie van FinTech en BigTech in het Europees betalingsverkeer. Voor gevestigde
financiële instellingen biedt de digitale transformatie bovendien de mogelijkheid om – al
dan niet in samenwerking met FinTech-bedrijven – de bedrijfsprocessen en -infrastructuur
structureel aan te passen en aldus kosten- en schaalvoordelen te realiseren of via grondige
analyses op basis van ‘Big Data’ of artificiële intelligentie beter in te spelen op de noden van
de klanten. De overgang naar het ‘nieuwe normaal’ van een gedigitaliseerde financiële sector
verloopt ten slotte zeer snel en vereist van de financiële instellingen op korte termijn zware
inspanningen en investeringen om de noodzakelijke overstap naar het digitale tijdperk tijdig
te maken.

Als gevolg van de brexit zal de Europese interne kapitaalmarkt flink krimpen. Het vertrek
van de grootste, meest liquide en geavanceerde kapitaalmarkten van de EU zou bovendien
disruptief kunnen werken. De noodzaak om met een kapitaalmarktenunie onder EU-recht
snel en krachtig vooruit te gaan, wordt daarom alleen maar dwingender.
De kapitaalmarktenunie blijft immers een onvervangbare bouwsteen in
Een evenwichtig
de huidige institutionele structuur van de EMU, die uitzicht biedt op een
financieel stelsel, met sterke evenwichtiger en gediversifieerde financiële sector waarin, naast de banken,
kapitaalmarkten, is van groot ook de kapitaalmarkten volop hun rol kunnen spelen in de financiering van
belang voor een efficiënte de economie – in het bijzonder innovaties –, en in een efficiëntere spreiding
risicodeling en ondersteuning van de risico’s. Ondanks de vele negatieve effecten van de brexit, biedt hij de
van de innovatie kapitaalmarktenunie op termijn ook mooie kansen. De overplaatsing van de
Europese hoofdzetels en activiteiten van meerdere grote financiële instellingen
van het Verenigd Koninkrijk naar het vasteland kan immers de nodige volumes genereren die
nodig zijn voor de uitbouw van sterke en geavanceerde EU-kapitaalmarkten. Voor de Belgische
financiële markt betekent dit de intrede van een aantal grote (her)verzekeraars en verstrekkers
van betalingsdiensten die rechtstreeks onder het toezicht van de Bank vallen. Het is in deze
context ook zaak de resterende barrières voor de uitbouw van een gediversifieerde financiële
sector in kaart te brengen en ze – mochten ze buitensporig blijken – aan te pakken.
35.
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36.

Een integrale uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs vereist omvangrijke extra
investeringen en ingrijpende technologische innovaties die de overgang naar een koolstofarme
en meer duurzame economie efficiënt ondersteunen. De financiering van die transitie wordt
een belangrijke uitdaging voor de financiële sector. Die transitie brengt echter ook financiële
risico’s mee waar de prudentieel toezichthouders en regelgevers in hun beleid terdege rekening
mee moeten houden. De Bank steunt de recente initiatieven van de EC rond Sustainable
Finance. Die initiatieven beogen de uitbouw van een transparante markt voor ‘groene
financiering’ op basis van geharmoniseerde definities – de taxonomie – van ‘groene’ activa
en van een betere doorstroming van informatie over de effectieve klimaatrisico’s – disclosure.
De prudentiële behandeling van klimaatgerelateerde risico’s – zoals transitierisico’s – wordt
momenteel bestudeerd. Daarbij moet worden erkend dat een specifieke prudentiële
behandeling – in de vorm van hetzij een verlichting van de prudentiële vereisten voor groene
activa, zoals de green supporting factor, hetzij een verstrenging voor klimaatonvriendelijke
activa, bijvoorbeeld de brown penalising factor – steeds gebaseerd moet zijn op het werkelijk
risicoprofiel van de onderliggende activa.

37.

Tot slot moet de financiële sector de hoogste normen en de best practices inzake
witwaspraktijken en terrorismefinanciering (AML / CFT) naleven. Dat is overigens ook in
het belang van de sector zelf. Inbreuken op de relevante wetgeving – zoals vastgesteld
bij enkele Europese banken met een systemische impact – kunnen
immers grote prudentiële gevolgen hebben vanwege de mogelijke
Het naleven van de hoogste
zware sancties of het vertrouwens- en reputatieverlies voor de
normen moet de leidraad
instelling. De Bank heeft sinds 2016 de middelen voor AML / CFTzijn voor de financiële
toezicht versterkt en een nieuw raamwerk voor risicogeleid toezicht
sector van de 21ste eeuw
uitgewerkt. Daarnaast is het wenselijk dat ook op Europees niveau
de coördinatie tussen alle relevante toezichthouders – zowel de
prudentieel als de AML / CFT-toezichthouders – verstevigd wordt teneinde dergelijke
vaak grensoverschrijdend opererende praktijken beter te kunnen monitoren. Tegen die
achtergrond steunt de Bank de recente voorstellen van de EC voor een nieuw raamwerk
inzake de coördinatie – met een centrale rol voor de EBA – tussen de AML / CFT- en de
prudentieel toezichthouders – waaronder het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme
(Single Supervisory Mechanism – SSM).

3. Inclusieve groei in België : knelpunten in het groeipotentieel
verhelpen en begrotingsbuffers voor de toekomst aanleggen
De werkgelegenheidscreatie was in 2018 opnieuw zeer sterk, al bleef de
groei relatief zwak
38.

Ook in België zette het economisch herstel zich in 2018 voort. De Belgische economie
groeide met 1,4 %, wat weliswaar 0,3 procentpunt minder was dan in 2017. De vertraging
viel echter geringer uit dan in het eurogebied, waar de bedrijvigheid in 2017 fors had
aangetrokken onder impuls van een duidelijke exportboost. Die uitvoer weerspiegelde
vooral investeringsgoederen en transportuitrusting die hoofdzakelijk bestemd waren
voor China en voor andere opkomende economieën. Dat is een combinatie goederenafzetmarkt die de uitvoer in België minder stevig ondersteunt. Nu het effect van die
exporthausse in het eurogebied is weggeëbd, wijkt de groei in België minder sterk af. Toch
is ook in ons land de uitvoer van goederen en diensten vertraagd tegen de achtergrond
van de minder dynamische wereldhandel. De toename van de export verzwakte van 5 %
in 2017 tot 3,5 %.
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De groei was opnieuw bijzonder werkgelegenheidsintensief. Met 1,2 % – goed voor
59 000 nieuwe banen – nam de werkgelegenheid in 2018 bijna even fors toe als de economische
bedrijvigheid. In een gunstig conjunctuurklimaat is het beleid van de afgelopen jaren erg
succesvol gebleken inzake banencreatie. Dat beleid was erop gericht om via
Een verruiming van het loonmatiging en verlaging van de werkgeversbijdragen de vraag naar arbeid
te stimuleren en via belastingverlagingen, loopbaanverlenging en activering
arbeidsaanbod kan wel
van werkzoekenden het arbeidsaanbod te ondersteunen. De ervaring
degelijk samengaan met een van de laatste jaren leert dat een verruiming van het arbeidsaanbod wel
daling van de werkloosheid degelijk kan samengaan met een daling van de werkloosheid. De afgelopen
vier jaar is de beroepsbevolking immers met zowat 120 000 eenheden
gegroeid. Daarvan is ruim de helft toe te schrijven aan een beleidsgestimuleerde toename
van de participatiegraad. Niettemin is het aantal werklozen over diezelfde periode met zowat
100 000 eenheden gedaald. De werkloosheidsgraad liep inmiddels terug tot 6 %, een niveau
dat voor het laatst werd opgetekend in de jaren zeventig van de vorige eeuw. In totaal zijn
er in België in vier jaar tijd maar liefst 220 000 banen bijgekomen. En anders dan voorheen
werden de banen vooral gecreëerd in de bedrijvensector en niet zozeer bij de overheid of in
overheidsgesubsidieerde bedrijfstakken.
39.
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40.

Toch sorteert de werkgelegenheidscreatie nog niet haar volle effect. De toename van de
binnenlandse bestedingen heeft immers nog niet volledig aansluiting gevonden bij het
verloop in het eurogebied. Ook in 2018 groeide met name de particuliere consumptie in
België minder snel dan in het eurogebied of dan in de drie voornaamste buurlanden. In België
trok de consumptie met 0,8 % aan, wat ongeveer een half procentpunt minder is dan in het
eurogebied. Een dergelijke kloof wordt reeds enkele jaren vastgesteld. Aanvankelijk drukten
het loonmatigingsbeleid en het herstel van het concurrentievermogen het beschikbaar
inkomen van de particulieren. Die factor is inmiddels weggevallen en in lijn daarmee is ook
de kloof met het eurogebied verkleind, maar nog niet volledig verdwenen.

41.

Ondanks de forse werkgelegenheidscreatie vertoonden het beschikbaar inkomen en de
particuliere consumptie ook de afgelopen twee jaar een al met al matig verloop. Enerzijds
waren de loonstijgingen bovenop de indexering, volgens de momenteel beschikbare nationale
rekeningen, in 2017 en 2018 veeleer beperkt. Op grond van diezelfde gegevens bleef
ook de loondrift achter bij wat gebruikelijk is. De werkgelegenheidscreatie betrof immers
in hoge mate jongeren en lager opgeleide werknemers die doorgaans tegen een lager
loon aan de slag gaan. Dat heeft een mechanische neerwaartse impact op de gemiddelde
loonontwikkeling. Anderzijds tastte ook de stijging van de olieprijs de koopkracht aan, vermits
de impact daarvan slechts met vertraging wordt weerspiegeld in de indexering. Ten slotte ziet
het ernaar uit dat de consumptie enigszins achterbleef bij het verloop van het beschikbaar
inkomen. De spaarquote is er de afgelopen twee jaar immers licht op vooruitgegaan. Een en
ander kan ook verklaren waarom de investeringen in nieuwbouw en renovatie van woningen
slechts matig zijn gegroeid.

42.

Naar de toekomst toe kunnen diverse factoren de koopkracht en de binnenlandse
bestedingen ondersteunen. De daling van de olieprijs aan het einde van 2018 en een
nieuwe belastingverlaging op het arbeidsinkomen in het kader van de taxshift springen
daarbij het meest in het oog. Ook de op de arbeidsmarkt gestarte dynamiek kan ertoe
bijdragen. Meer dan in het verleden waren aan de nieuwe indienstnemingen contracten
van bepaalde duur verbonden. De afschaffing van de proefperiode bij het sluiten van
een arbeidsovereenkomst wakkerde die tendens aan. Contracten van bepaalde duur
zijn aanvankelijk een bron van onzekerheid, maar vaak blijken ze ook een opstap te zijn
naar een meer permanente baan. Bovendien zal de loonontwikkeling het beschikbaar
inkomen schragen, nu de spanningen op de arbeidsmarkt verscherpt zijn en de groei

Verslag voorgesteld door de gouverneur namens de Regentenraad ¡ NBB Verslag 2018

meer door productiviteitsstijgingen zal worden gedragen. Om de gunstige dynamiek op de
arbeidsmarkt intact te houden, is het evenwel van belang dat de loonstijgingen, binnen het
onderhandelingskader tussen de sociale partners, voldoende rekening
houden met de onderliggende fundamentals. Zo verschillen bijvoorbeeld
Het is belangrijk dat de
de krapte op de arbeidsmarkt of het productiviteitsverloop tussen
loonstijgingen voldoende
bedrijven, sectoren, subregio’s of gezochte competenties. Door dat in
rekening houden met de
aanmerking te nemen, zal de loonvorming ook beter weergeven waar
onderliggende fundamentals
zich de meest lonende werkgelegenheidskansen bevinden en kan ze op
die manier voor meer arbeidsmobiliteit zorgen. Bovendien is het de taak
van de sociale partners om de inzake kostenconcurrentievermogen geboekte vooruitgang te
consolideren, conform de wet tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve
vrijwaring van het concurrentievermogen.
43.

2018 was ook het jaar waarin de knelpunten in de Belgische economie duidelijker zichtbaar
werden. Vier domeinen vallen daarbij meteen op : de krapte op de arbeidsmarkt, de trage
productiviteitsgroei, de ontoereikende kwaliteit van de infrastructuur en het feit dat de
begrotingsconsolidatie nog niet voltooid is. Het verhelpen van die knelpunten is de sleutel
tot meer groei, meer sociale cohesie en meer duurzaamheid. Het biedt tevens een antwoord
op de vergrijzingsgerelateerde uitdagingen. Bovendien zal ook het aanpassingsvermogen van
de Belgische economie erdoor vergroten, zodat deze laatste de geboden groeikansen volop
zal kunnen grijpen én beter bestand zal blijken tegen de mogelijke impact van onzekerheden
en risico’s.

Een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het arbeidsaanbod zal
tot een hogere productiecapaciteit en meer sociale cohesie leiden
44.

Door de forse banencreatie van de afgelopen jaren is inmiddels 70 % van de Belgische
bevolking tussen 20 en 64 jaar aan het werk. Dat is 2 procentpunt méér dan aan het begin
van de crisis. Toch blijft het onderbenutte arbeidspotentieel groot. Dat potentieel weten
te mobiliseren, kan aanzienlijke marges creëren voor zowel de productiecapaciteit van de
economie als het inkomen per hoofd van de bevolking. Bovendien zal
het een gunstig effect hebben op de overheidsfinanciën via, enerzijds,
Inmiddels is 70 % van de
gestegen ontvangsten en, anderzijds, minder vervangingsinkomens.
Belgische bevolking tussen
Het kan meer in het bijzonder een tegenwicht bieden tegen de
20 en 64 jaar aan het werk.
neerwaartse impact van de vergrijzing van de bevolking op het
Dat is 2 procentpunt méér
arbeidsaanbod. Ondanks die nog omvangrijke arbeidsreserve, liep het
dan aan het begin van
aantal vacatures in 2018 reeds op en moesten bedrijven afzien van
méér productie bij gebrek aan voldoende geschikte werkkrachten. Uit
de crisis
de lijst van knelpuntberoepen blijkt dat er niet alleen een gebrek is aan
hoog opgeleid personeel, maar ook aan tal van uitvoerende profielen zoals schoonmakers,
kelners, technici of onderhoudsmecaniciens. Het arbeidsaanbod vergroten én het beter
afstemmen op de behoeften van het bedrijfsleven kan derhalve reeds op korte termijn de
groei positief beïnvloeden.

45.

Doorgaans komt in dit verband meteen de werkloosheidsgraad in beeld, omdat die de
omvang meet van de reeds op de arbeidsmarkt aanwezige reserve. Er bestaan ter zake grote
verschillen tussen de gewesten. De werkloosheidsgraad bedraagt in Brussel nog ruim 13 %
en in Wallonië schommelt hij rond de 9 %. In Vlaanderen beloopt hij 3 % en het is dan
ook in dit laatste gewest dat bedrijven de gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt het
sterkst voelen. Er is dus in ieder geval meer nood aan arbeidsmobiliteit en aan een intense
begeleiding van werkzoekenden. Voorts moet bij de loonvorming, binnen het kader van het
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sociaal overleg, voldoende rekening worden gehouden met de geografische verschillen op
de arbeidsmarkt. De gewesten moeten bovendien maximaal gebruik maken van hun ruime
sociaal-economische bevoegdheden om een antwoord te bieden op de specifieke uitdagingen
waarmee ze worden geconfronteerd.
Als gevolg van die verschillen in werkloosheidsgraad tussen de gewesten, loopt ook de
werkgelegenheidsgraad, die het aantal werkenden uitdrukt in procenten van de bevolking
op arbeidsleeftijd, sterk uiteen. De participatiegraad, die meet hoeveel mensen er zich op de
arbeidsmarkt bevinden, is bovendien in ieder gewest relatief zwak. Zelfs in Vlaanderen, waar
hij het hoogst is, blijft hij achter bij die van de EU en nog meer ten opzichte van de noordse
landen die ter zake sterk presteren. Er bevinden zich té weinig mensen op de
Er bevinden zich té weinig arbeidsmarkt, terwijl de kans om vlot een baan te vinden zelden zo groot was als
nu. Het komt er dan ook op aan werken voldoende lonend te maken. Dat was
mensen op de arbeidsmarkt,
een van de drijfveren van de belastingverlagingen in het kader van de taxshift.
terwijl de kans om vlot een Die verlagingen zijn verhoudingsgewijs aanzienlijker daar waar ze de grootste
baan te vinden zelden zo impact hebben, namelijk bij de lagere inkomens. Door de schaarste op de
groot is geweest als nu arbeidsmarkt mee te laten spelen bij het bepalen van de arbeidsvoorwaarden,
kunnen knelpuntberoepen aantrekkelijker worden. Voorts moet bijzondere
aandacht worden besteed aan de groepen met de grootste professionele inactiviteit. Zo zijn
vrouwen op de arbeidsmarkt nog steeds ondervertegenwoordigd, al is dat voor de jongere
cohorten steeds minder het geval. Bovendien neemt de onderbenutting van het vrouwelijk
potentieel nog een andere vorm aan : doorgaans hebben vrouwen tijdens hun loopbaan minder
doorgroeimogelijkheden. Dat is niet alleen maatschappelijk onaanvaardbaar, het is tevens een
verspilling van talent. In de leeftijdsgroep van 55 tot 64 jaar blijft de participatiegraad, zowel
voor vrouwen als voor mannen, laag ten opzichte van die in andere Europese landen. Toch is hij
de laatste jaren gestegen als gevolg van het op loopbaanverlenging gericht beleid. Een verdere
stijging ligt in het verschiet aangezien de ten uitvoer gelegde hervormingen pas na verloop van
tijd volop effect sorteren. De impact ervan zal groter zijn naarmate de geplande hervormingen
onverkort worden geïmplementeerd en het welslagen ervan een aandachtspunt wordt tijdens
iedere fase van de loopbaan. Daarbij spelen niet alleen de invulling van het takenpakket en
de werktijdregeling voor oudere werknemers een rol, maar ook het feit dat de verloning in
België in hoge mate wordt bepaald door de anciënniteit zonder dat daar steeds een evenredige
productiviteitsstijging tegenover staat.
46.

Voorts blijft er een grote groep kwetsbare jongeren bestaan die moeilijk hun weg vinden
naar de arbeidsmarkt. Onder hen tal van laaggeschoolden alsook jongeren voor wie
discriminatie op grond van hun afkomst – of die van hun ouders – vaak een extra nadeel is.
Er is ter zake een belangrijke rol weggelegd voor onderwijs en opleiding : ze
moeten jongeren gepast voorbereiden, talent maximaal weten te ontplooien
Er bestaat nog steeds een en voortijdig afhaken vermijden. Voor sommige groepen kan het verder
grote groep kwetsbare uitbouwen van alternerend leren een oplossing bieden. Dergelijke systemen
jongeren die moeilijk hun vereenvoudigen elders in Europa met succes de overstap van school naar
weg vinden naar werk. Een vroege initiatie in de nieuwste ICT-ontwikkelingen of het aanleren
de arbeidsmarkt van oplossingsgerichte processen is cruciaal, net als taalvaardigheid – ook
wat de andere landstalen betreft. Bijzondere aandacht verdienen de
wetenschappelijke en technische richtingen die heel wat perspectief bieden op het vinden
van een baan. Ook hier zijn vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd. Levenslang leren,
ten slotte, is hét middel om zowel de loopbaanverlenging in goede banen te leiden als
maximaal profijt te trekken van de snelle vernieuwing van technologieën, werkmethoden en
organisatievormen. Meer mensen succesvol naar de arbeidsmarkt brengen, en ze er weten te
houden, verhoogt niet enkel de productiecapaciteit van de economie, het is ook hét middel
om meer sociale inclusie te bereiken.
47.
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De productiviteit opvoeren : een verhaal van innovatie en verschuiving
van middelen
48.

Een andere reden waarom de groei in België vrij laag is – en volgens de ramingen van de
potentiële groei laag zou kunnen blijven – is de zwakke stijging van de productiviteit. De laatste
jaren zijn op macro-economische schaal amper productiviteitswinsten geboekt. Dat is voor een
stuk louter het spiegelbeeld van de sterke banencreatie. Deze laatste heeft een normaal en
kortstondig neerwaarts effect op de productiviteitsgroei, maar ze zorgt er in principe voor dat
toekomstige productiviteitswinsten een krachtiger uitwerking krijgen omdat meer werknemers
er deel aan zullen hebben. Hoe groter die winsten zijn en hoe ruimer ze worden verspreid, hoe
intenser dat effect zal zijn. In werkelijkheid is de productiviteitsgroei echter vaak geconcentreerd
in een beperkt aantal sterk presterende bedrijven omdat die kunnen bogen op onder meer een
gedegen innovatieactiviteit in sommige sectoren, alsook op wereldvermaarde onderzoekscentra
aan Belgische universiteiten. Internationaal actieve bedrijven, van hun kant, kunnen ook profijt
trekken van innovatie elders in hun groep. Daarom is openheid in het handelsverkeer en in de
directe investeringen zo belangrijk.

49.

De ruimere verspreiding van de productiviteitswinsten over de rest van het economisch
weefsel is in België evenwel onvoldoende ontwikkeld. Een van de redenen daarvoor is dat
middelen onvoldoende vlot verschuiven van minder naar meer productieve activiteiten.
Zowel bij de bedrijven als op de arbeidsmarkt is er minder in- en
uitstroom dan elders in Europa. Middelen gepast kunnen verschuiven
Zowel bij de bedrijven als op
leidt niet alleen tot een hogere productiviteit, het zal er ook voor zorgen
de arbeidsmarkt is er minder
dat transities in de economie vlotter kunnen verlopen, dat groeikansen
in- en uitstroom dan elders
volop kunnen worden benut en dat de economie beter weet om te gaan
in Europa
met tegenspoed. In het licht van het toenemend protectionisme of van
de brexit moet in de eerste plaats de openheid in het handelsverkeer op
het internationaal toneel worden bepleit. Toch zal een klein land zoals België er vooral moeten
voor zorgen dat flexibiliteit, aanpassingsvermogen en vernieuwing uiteindelijk compensatie
bieden voor de afzet die op bedreigde markten verloren kan gaan.

50.

In de zoektocht naar productiviteitswinsten is digitalisering een uitgelezen kans. Bestaande
productieprocessen worden er efficiënter door en nieuwe producten, diensten en werkwijzen
zien het daglicht. Daar ten volle op inzetten, veronderstelt niet alleen creatieve bedrijven, het
vereist ook een gepast regelgevend kader, in het bijzonder voor de nieuwe
productie- en consumptiepatronen die e-commerce en de zogeheten
Mensen wapenen met
deeleconomie met zich brengen. Ook het begrip mededinging moet worden
competenties die hun de
ingevuld met inachtneming van die nieuwe ontwikkelingen. Een en ander
mogelijkheid bieden deel te
moet erop gericht zijn een gelijk speelveld te bewerkstelligen. Bovendien
nemen aan de ingrijpende
is de mededinging op sommige meer traditionele dienstenmarkten in
digitale transitie levert een
België slechts matig ontwikkeld. Een tekort aan concurrentie impliceert
nochtans hoge prijzen en een lage productiviteitsgroei. Het valt ook op dat
win-winsituatie op
e-commerce in België nog onvoldoende ontwikkeld is. Daardoor vloeit een
aanzienlijk deel van de door deze consumptievorm gegenereerde toegevoegde waarde naar
het buitenland en wordt het potentieel ervan als verdelingskanaal voor de export onvoldoende
te baat genomen. De digitalisering zal ook op de arbeidsmarkt duidelijke sporen achterlaten.
Sommige jobs zullen volledig verdwijnen, terwijl andere zich zullen ontwikkelen omdat ze de
baten van de digitalisering kunnen versterken. Mensen wapenen met competenties die hun de
mogelijkheid bieden deel te nemen aan de ingrijpende digitale transitie levert derhalve een winwinsituatie op. De productiviteit kan maximaal groeien, terwijl de disruptieve gevolgen voor de
arbeidsmarkt beperkt worden. Zowel voor de bedrijven als voor de werknemers hoort investeren
in opleiding een belangrijk aandachtspunt te zijn.
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De infrastructuur verbeteren : economische en ecologische overwegingen
met elkaar in overeenstemming brengen
51.

Opdat de Belgische economie sterkere resultaten zou neerzetten, moet ook de kwaliteit
van de infrastructuur worden verbeterd. Ook in dat vlak werden de knelpunten in 2018
duidelijker. De toenemende verkeerscongestie en de onzekerheid over het elektriciteitsaanbod
zijn er de meest treffende voorbeelden van. De files in het verkeer zijn voor de bedrijven
een niet te verwaarlozen kostenfactor, ze drukken hun productiviteit en verkleinen hun
actieradius. Omdat het Belgisch economisch weefsel in hoge mate de verbinding maakt
tussen de grote havens aan de Noordzee en het Europees hinterland is het extra gevoelig
voor het mobiliteitsprobleem. Voor de werknemers wordt het steeds moeilijker om tijdig
op het werk te geraken, wat in toenemende mate vrije tijd opslorpt. De daarmee gepaard
gaande kosten kunnen het nastreven van een ruimer arbeidsaanbod doorkruisen. Het
verkeersinfarct is bovendien een belangrijke bron van vervuiling. Ook de problemen inzake
energiebevoorrading hebben reeds op korte termijn een negatieve uitwerking. Hogere
elektriciteitsprijzen duwen de inflatie omhoog, al bleef het effect daarvan in 2018 beperkt.
Dat drukt in eerste instantie de koopkracht, maar later wordt het, naarmate de gestegen
prijzen in de indexering doorsijpelen, een kostenverhogende factor voor de bedrijven. Een
en ander komt bovenop de hogere factuur voor hun eigen elektriciteitsverbruik. Naast de
maatregelen die zijn genomen om het risico van een onderbreking in de bevoorrading af te
wenden, moet ook en vooral werk worden gemaakt van een strategie op langere termijn.
Dat moet de geplande uitstap uit kernenergie en de transitie naar een duurzamere en
koolstofarme economie in goede banen leiden en de kosten ervan beperken. Door dergelijke
knelpunten aan te pakken, zal investeren in de Belgische economie bovendien aantrekkelijker
worden, wat dan weer het groeipotentieel op langere termijn verbetert.

Ook op de woningmarkt worden de spanningen steeds voelbaarder. De bevolkingsaanwas
én de tendens naar kleinere gezinskernen zijn de stuwende krachten achter de gestegen
vraag naar woningen. Terwijl het aanbod ervan op korte termijn weinig elastisch is, kunnen
nieuwbouw en renovatie van bestaande woningen soelaas brengen. Dat proces stoot echter
op het feit dat bouwgrond intrinsiek schaars is. Het is dan ook geen toeval
Ook de ruimte is schaars. dat de prijs van bouwgrond de afgelopen decennia zeer sterk gestegen is
Ze efficiënter aanwenden, en de voornaamste verklaring biedt voor de aantrekkende woningprijzen.
kan economische en Die problematiek veroorzaakt niet alleen kwetsbaarheden in het financieel
systeem, de betaalbaarheid van het wonen is in de eerste plaats een
ecologische overwegingen
belangrijke economische en sociale uitdaging. De huidige manier van wonen
met elkaar in in België legt bovendien een groot beslag op de ruimte. Daarom zijn steeds
overeenstemming brengen meer beleidsinitiatieven erop gericht wooneenheden te concentreren in
dorps- en stadskernen. Het mobiliteitsvraagstuk kan er minder prangend door
worden. Wonen zal zodoende ook energiezuiniger worden en minder netwerkinfrastructuur
vereisen. Door dat proces kan bouwgrond echter nog schaarser worden, tenzij terzelfder tijd
het aantal wooneenheden per perceel wordt opgevoerd. Het aandeel van huurwoningen
vergroten en de transactiekosten bij de verkoop van huizen verlagen, kan er dan weer toe
bijdragen dat de arbeidsmobiliteit in de toekomst minder pendelverkeer zal behelzen. Ook de
ruimte is schaars. Ze efficiënter aanwenden, kan economische en ecologische overwegingen
met elkaar in overeenstemming brengen.
52.

53.
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Om de algehele kwaliteit van de infrastructuur te verbeteren en België internationaal
aantrekkelijker te maken, werd een Nationaal Investeringspact gelanceerd. In september 2018
werd aan de diverse regeringen in België een eerste rapport voorgesteld. Dat identificeert zes
prioritaire domeinen met grote behoeften : de digitale transitie, de cybersecurity, het onderwijs,
de gezondheidszorg, de energietransitie en de mobiliteit. Niet alleen de overheid moet in haar
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begroting ruimte bieden voor dergelijke investeringen, via publiek-private
De in België overvloedig
partnerships moeten de in België overvloedig aanwezige spaarmiddelen
aanwezige spaarmiddelen
gekanaliseerd worden naar die toekomstgerichte investeringsagenda.
moeten gekanaliseerd
De noodzakelijke veranderingen teweegbrengen, is een werk van
worden naar de
lange adem. De diverse overheden in het land hebben daarom ook een
toekomstgerichte
belangrijke rol te vervullen als coördinatoren van een proces dat, via het
investeringsagenda
verstrekken van gepaste prikkels, private initiatieven en gedragspatronen
in de juiste richting stuurt. Die overheden moeten ook waken over de
sociale dimensie van dergelijke transities. Dat proces behelst tal van beleidsdomeinen en kan
enkel slagen indien de respectieve bevoegde instanties door onderlinge coördinatie maximale
coherentie nastreven.

Een efficiënte overheid en gezonde overheidsfinanciën
54.

Het financieringstekort van de Belgische overheid kwam op 0,7 % bbp uit, wat iets minder
was dan in 2017. De overheidsschuld daalde met anderhalf procentpunt tot 102 % bbp.
Terwijl het tekort de afgelopen jaren aanzienlijk is gereduceerd en het keerpunt van de
schulddynamiek reeds enkele jaren is bereikt, is de gezondmaking van de overheidsfinanciën
nog niet voltooid. Er moet zonder verwijl verder werk worden gemaakt
van het traject naar een structureel begrotingsevenwicht, conform de
Er moet zonder verwijl
voorschriften van het Stabiliteits- en groeipact. Dat pact biedt overigens
verder werk worden
marges bij het ten uitvoer leggen van structurele hervormingen of
gemaakt van het traject
ter ondersteuning van de overheidsinvesteringen, al zijn die in de
naar een structureel
praktijk beperkt. Streven naar een begrotingsevenwicht is nodig om de
begrotingsevenwicht
overheidsschuld – nog steeds een van de hoogste in het eurogebied –
verder terug te dringen. Zodoende wordt een buffer aangelegd en
ontstaan er nieuwe beleidsmarges, bijvoorbeeld om de weerslag van toekomstige ongunstige
conjuncturele periodes uit te vlakken. Het tekort terugdringen in een gunstig economisch
klimaat is zowel economisch als sociaal efficiënter dan wanneer het in een recessie en
onder zware druk van de financiële markten moet gebeuren. Tot welke helse dynamiek een
dergelijke procyclische budgettaire verkrapping kan leiden, is tijdens de schuldencrisis in
diverse landen van het eurogebied gebleken.

55.

Wat het verloop van de overheidsfinanciën in 2018 betreft, springen drie elementen in het
oog. Om te beginnen, is het goede begrotingsresultaat grotendeels toe te schrijven aan een
verhoging van de ontvangsten bij de vennootschapsbelasting. In twee jaar tijd zijn die met
1 procentpunt gestegen, van 3,4 % bbp in 2016 tot 4,4 % in 2018. Die forse stijging is niet
zozeer toe te schrijven aan een toename van de vennootschapswinsten of aan een verhoging
van de effectieve aanslagvoet. De uitbreiding van de belastbare basis – onder meer via een
verminderde belastingaftrek voor risicokapitaal (notionele interestaftrek) – neutraliseert immers
in hoge mate de verlaging, in 2018, van het standaardtarief van 33 tot 29 %. Beide maken
deel uit van de over verscheidene jaren gespreide hervorming van de vennootschapsbelasting.
De stijging vloeit blijkbaar voornamelijk voort uit een verschuiving in de betaalwijzen ervan.
De tendens om een groter deel via vooruitbetalingen te regelen, heeft de ontvangsten
de laatste twee jaar fors opgedreven, maar de komende jaren zal ze allicht gepaard gaan
met geringere ontvangsten bij de definitieve afrekening. Om die reden is het structureel
vertrekpunt minder gunstig dan wat blijkt uit het saldo van 2018. Daarnaast werden de
primaire uitgaven niet langer teruggedrongen ; ze liepen weer op van 49,7 tot 50 % bbp. Dat
was deels toe te schrijven aan de fors gestegen investeringen van de lokale overheden, een
typisch fenomeen in een jaar met gemeenteraadsverkiezingen. Toch is ook de onderliggende
tendens opwaarts gericht, mede als gevolg van de met de vergrijzing gepaard gaande
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uitgaven. De rentelasten, ten slotte, zijn inmiddels teruggelopen tot 2,3 % bbp, vooral onder
impuls van de lagere rente. Verdere winst zal voortaan echter vooral moeten komen van de
vermindering van de schuld zelf, via een verbetering van het primair saldo.
56.

Ook voor de gezondmaking van de overheidsfinanciën is het nastreven van efficiëntie een
belangrijke leidraad. De overheid moet die efficiëntie in de eerste plaats beogen in elk onderdeel
van haar optreden. Dat geldt zowel voor de uitgaven die ze doet als voor de belastingen die
ze int. Een correcte belastinginning en het bestrijden van fiscale en sociale fraude moeten
aandachtspunten blijven. Een doeltreffende aanwending van de eigen middelen zal het
sociaal vangnet, dat nodig is om de talrijke transities in de economie en de samenleving
te begeleiden, helpen waarborgen. Efficiëntie reikt echter verder dan het eigen optreden.
Door het voeren van een adequaat economisch beleid en het verstrekken van de gepaste
budgettaire prikkels voor een dynamisch economisch weefsel, kan de gezondmaking van de
overheidsfinanciën vereenvoudigd worden. Dit impliceert dat zowel aan de ontvangsten- als
aan de uitgavenzijde verder gezocht moet worden naar verschuivingen die het groeipotentieel
van de economie ondersteunen, de energietransitie helpen bewerkstelligen en de sociale
cohesie versterken. In een federaal land zoals België veronderstelt dit ook dat het afstemmen
van het beleid op de specifieke noden van de gemeenschappen en de gewesten gepaard gaat
met een intense coördinatie en samenwerking. Een en ander moet resulteren in duidelijke
afspraken rond de verdeling van de verdere begrotingsinspanningen. Het moet tevens
voorkomen dat het economisch leven wordt opgezadeld met een té zwaar regelgevend kader
en het moet leiden tot beleidssynergieën die uiteindelijk ten goede zullen komen aan iedere
gemeenschap of ieder gewest in het land.

4. Conclusie
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57.

De Belgische economie heeft de crisis relatief goed doorstaan ; ze heeft de afgelopen jaren
ook bijzonder sterk gepresteerd inzake werkgelegenheidscreatie. Daarbij heeft het economisch
verloop in België profijt getrokken van het herstel in het eurogebied en van de krachtige
monetairbeleidsstimulans. De sterke banengroei werd bovendien in de hand gewerkt door het
economisch beleid van de federale regering. Dat beleid was erop gericht om via loonmatiging
en verlaging van de werkgeversbijdragen de vraag naar arbeid te stimuleren en om via
belastingverlagingen, loopbaanverlenging en activering van werkzoekenden het arbeidsaanbod
te ondersteunen. Daardoor kon een verruiming van het arbeidsaanbod samengaan met
een forse daling van de werkloosheid. In België zijn er in vier jaar tijd in totaal maar liefst
220 000 banen bijgekomen. Het overheidstekort is inmiddels teruggedrongen tot 0,7 % bbp en
de overheidsschuld volgt opnieuw een neerwaarts pad. In 2018 liep ze terug tot 102 % bbp. Het
structureel begrotingssaldo is in 2018 evenwel niet langer verbeterd en het bleef achter bij de
doelstelling van het in april ingediende Stabiliteitsprogramma. Er moet dus nog een aanzienlijke
en volgehouden inspanning worden geleverd om een structureel begrotingsoverschot te bereiken.

58.

De financiële sector is inmiddels grondig geherstructureerd en robuuster geworden, zonder
dat de kredietverlening aan bedrijven en gezinnen daarbij in het gedrang kwam. Niettemin
blijft waakzaamheid geboden voor de nieuwe risico’s die zich aandienen, bijvoorbeeld ter
zake van de gestegen schuldgraad van de private sector, de lagerenteomgeving, de FinTechontwikkelingen, de cybersecurity, de impact van de klimaatopwarming en de energietransitie
op de financiële sector of de strijd tegen witwaspraktijken.

59.

Het verdere verloop van de Belgische economie zal in de eerste plaats afhangen van de internationale
conjunctuur. Daar zijn de onzekerheden en risico’s in 2018 aanzienlijk toegenomen, niet het minst
wat de verdere escalatie van de handelsconflicten betreft, de kwetsbaarheden in de opkomende
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economieën – China in het bijzonder – of de weerslag van een no-deal brexit. Het monetair beleid
van het Eurosysteem dat, ondanks de start van de normalisatie, nog geruime tijd accommoderend
zal blijven, kan ter zake een zeker tegenwicht bieden. De risico’s zelf kunnen er echter niet door
worden afgewend. Bovendien heeft een klein land zoals België weinig vat op de uitdagingen die
zich op wereldschaal manifesteren. Verder werk blijven maken van het eigen groeipotentieel en
aanpassingsvermogen is derhalve dé sleutel tot meer groei, welvaart en sociale cohesie.
60.

Dat de arbeidsmarkt in 2018 reeds bijzonder krap was, geeft duidelijk weer dat het
arbeidsaanbod verder moet worden versterkt. Niet alleen moeten werkzoekenden vlotter hun
weg naar een passende baan vinden, ook het aantal mensen dat zich op de arbeidsmarkt
begeeft, moet verder naar omhoog. Ze wapenen met de daartoe vereiste vaardigheden is de
beste investering in maatschappelijke inclusie en zal ervoor zorgen dat kansen tot vernieuwing,
onder meer in het vlak van de digitalisering, maximaal kunnen worden benut. Niet enkel de
eigenlijke innovatie is daarbij van belang, middelen moeten ook vlot kunnen verschuiven van
minder naar meer productieve activiteiten. De verhoging van de productiviteit kan verder baat
vinden bij de verbetering van de kwaliteit van de infrastructuur. De verkeerscongestie verhelpen,
de energiebevoorrading garanderen, wonen betaalbaar houden en de overgang maken naar
een duurzamere en koolstofarme economie zijn ter zake belangrijke en bovendien onderling
verweven uitdagingen. De overheid moet daarbij niet alleen fungeren als investeerder in nieuwe
projecten, maar ook en vooral als coördinator van een proces dat tal van bevoegdheidsdomeinen
beslaat en dat, via het verstrekken van gepaste prikkels, private initiatieven en gedragspatronen
in de juiste richting moet sturen. De overheid moet, ten slotte, verder werk maken van een
structureel begrotingsevenwicht waardoor de afbouw van de overheidsschuld zal worden
versneld. Door aldus buffers voor de toekomst aan te leggen, zal de economie eventuele
schokken beter kunnen opvangen en zal het Belgisch sociaal model bestand zijn tegen de met
de vergrijzing gepaard gaande uitdagingen.
Pierre Wunsch
Gouverneur
Brussel, 30 januari 2019
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1.1 Heterogene ontwikkelingen in
de verschillende economische zones
als gevolg van toegenomen risico’s
en onzekerheden
De wereldeconomie bleef in 2018 stevig groeien.
Verder oplopende risico’s en onzekerheden hebben
de economische bedrijvigheid in diverse landen echter in uiteenlopende mate beïnvloed, waardoor de
expansie geografisch minder algemeen verspreid was.
Terwijl de groei in de meeste geavanceerde landen
vertraagde, trok hij in de Verenigde Staten (VS) nog

verder aan, ondersteund door een expansief begrotingsbeleid. Ook de opkomende economieën lieten
heterogene ontwikkelingen optekenen. De olie-exporterende landen profiteerden van de verdere stijging
van de noteringen op de internationale markten, en
ook de bedrijvigheid in India en China bleef in een
stevig tempo toenemen. De groei van de activiteit liep

Tabel 1
Bbp in de voornaamste economieën
(veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

p.m.
Bijdrage tot de
groei van het
mondiaal bbp

p.m.
Aandeel in het
mondiaal bbp 1

2016

2017

2018

1,7

2,4

2,3

1,0

40,8

Verenigde Staten

1,6

2,2

2,9

0,4

15,2

Japan

1,0

1,9

0,9

0,0

4,2

Eurogebied

2,0

2,4

1,9

0,2

11,4

Verenigd Koninkrijk

1,8

1,8

1,4

0,0

2,2

Opkomende economieën

4,4

4,7

4,6

2,7

59,2

6,7

6,9

6,6

1,2

18,7

Geavanceerde economieën

2018

waarvan :

waarvan :
China
India

7,1

6,7

7,3

0,5

7,7

Rusland

−0,2

1,5

1,7

0,1

3,1

Brazilië

−3,5

1,1

1,3

0,0

2,5

Wereld

3,3

3,8

3,7

3,7

100,0

p.m. Wereldhandel 2

2,2

5,3

4,0

Bronnen : Eurostat, ECB, IMF.
1 Volgens de definities van het IMF en berekend op basis van de koopkrachtpariteiten.
2 Gemiddelde van de in‑ en uitvoer van goederen en diensten.
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daarentegen terug in een aantal olie-importerende
landen met belangrijke externe en interne onevenwichten, die in het vizier kwamen van de financiële
markten. Tegen die achtergrond is de internationale
handel, die in 2017 nog sterk was gegroeid, in de
loop van 2018 vertraagd.

Het beleid in de VS drukte zijn
stempel op de wereldeconomie
Terwijl de Amerikaanse economie in 2018 op volle
toeren draaide, vertraagde de groei in de meeste

andere geavanceerde economieën. In Japan werden
de economische resultaten sterk beïnvloed door eenmalige factoren, zoals weersomstandigheden en natuurrampen. De Japanse economie vertoonde hierdoor een erg grillig groeipatroon, waarbij kwartalen
met een negatieve en positieve groei elkaar afwisselden. In het Verenigd Koninkrijk werd de bedrijvigheid ondersteund door de consumptie, maar de
onzekerheid omtrent de brexit-onderhandelingen (zie
Kader 1) had nog steeds een ongunstige invloed op
de investeringen. Sinds 2015 is de bbp-groei er aanzienlijk verzwakt, waardoor het land niet langer bij de
best presterende grote economieën behoort.

KADER 1

De brexit en de gevolgen ervan
voor de Belgische bedrijven 1
Een krappe meerderheid van de Britse burgers stemde op 23 juni 2016 in een referendum voor
de uittreding van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de EU (de ‘brexit’). Bijgevolg deelde het VK op
29 maart 2017 aan de Europese Raad mee dat het de EU wenst te verlaten. Er werd toen een procedure
opgestart waardoor, na twee jaar, op 29 maart 2019 dus, voor het eerst een land zou uittreden uit de EU.
Op 25 november 2018 sloten de Britse regering en de Europese Raad een overeenkomst die zowel een
terugtrekkingsakkoord als een politieke verklaring over de toekomstige relatie tussen de EU en het VK
behelst.
Om een harde en wanordelijke uittreding uit de EU te vermijden, moet het terugtrekkingsakkoord zowel
door het House of Commons als door het Europees Parlement worden bekrachtigd. Vanwege de politieke
onzekerheid is het risico groot dat het akkoord niet vóór 29 maart 2019 door het VK wordt bekrachtigd.
Het terugtrekkingsakkoord is een juridisch bindend internationaal verdrag waarin de voorwaarden voor
de scheiding zijn vastgelegd. De belangrijkste punten van het akkoord betreffen :
¡¡de rechten van de Europese burgers die in het VK verblijven en van de Britse burgers die in een
EU-lidstaat verblijven vóór het einde van een overgangsperiode ;
¡¡de financiële regeling, onder meer het principe dat de met 28 lidstaten aangegane financiële
verplichtingen door al die landen – ook door het VK – zullen worden nagekomen ;
¡¡een procedure voor het beslechten van geschillen ;

1 Voor de gevolgen van de brexit voor de financiële sector, zie paragraaf G.7 van het deel ‘Prudentiële regelgeving en
prudentieel toezicht’.
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¡¡een overgangsperiode die aanvangt nadat het VK de EU en haar instellingen op 29 maart 2019
verlaat, maar waarbij de huidige situatie blijft gelden tot 31 december 2020 wat de interne markt,
de douane-unie en het Europees beleid betreft, met de bijbehorende rechten en plichten. Die
overgangsperiode kan in onderlinge overeenstemming eenmalig worden verlengd met maximaal
twee jaar, dus eventueel tot eind 2022.
De grens tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland is een bijzonder netelige kwestie aangezien,
enerzijds, moet worden vermeden dat er een harde grens komt tussen de twee delen van het Ierse eiland
en, anderzijds, de formaliteiten moeten worden vervuld bij het overschrijden van een grens tussen de
EU en een derde land, in het bijzonder voor het goederenverkeer. In een bij het terugtrekkingsakkoord
gevoegd protocol werd een noodoplossing vastgelegd, namelijk de oprichting van een douanegebied
tussen de EU en het VK. Die oplossing zou worden toegepast tot er een definitief akkoord is over de
toekomstige betrekkingen tussen het VK en de EU, met een alternatieve oplossing om een harde grens
te vermijden.
In de politieke verklaring zijn de parameters vastgelegd voor de onderhandelingen over een ‘ambitieus,
breed, diepgaand en flexibel partnerschap’ voor samenwerking inzake diverse domeinen. Op economisch
vlak zou er voor de goederenhandel tussen de EU en het VK een ‘vrijhandelszone, met nauwe
samenwerking op het vlak van regelgeving en douane’ komen. Voor de financiële diensten zijn
gelijkwaardigheidsbeslissingen het sleutelbegrip. De partijen hebben er zich toe verbonden om de financiële
stabiliteit, de integriteit van de markt, de bescherming van de beleggers en consumenten, en een eerlijke
concurrentie (fair competition) te vrijwaren. Voor de andere diensten wordt een mate van liberalisering
nagestreefd die verder reikt dan de verbintenissen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie
(WHO), in de lijn van de recente vrijhandelsakkoorden van de EU. Terwijl het vrij verkeer van kapitaal en
betalingen behouden blijft, zou dat niet langer gelden voor het vrij personenverkeer ; er zouden echter
mobility arrangements worden ingevoerd op basis van volledige wederkerigheid en non-discriminatie
tussen de EU-lidstaten.
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Grote potentiële economische gevolgen
Sinds 2016 komt de onzekerheid als gevolg van het brexit-referendum voornamelijk tot uiting in het
verloop van de Britse munt en in de vertraging van de binnenlandse vraag van het VK. Hoewel de
marktvoorwaarden voor de Belgische exporteurs daardoor worden beïnvloed, wijzen de statistieken van
de buitenlandse handel momenteel niet op een breuk in het goederenverkeer tussen België en het VK.
Het Belgisch handelsoverschot ten opzichte van het VK bleef overigens aanzienlijk ; in 2017 bedroeg het
ongeveer € 6,7 miljard en voor de eerste negen maanden van 2018 om en nabij € 4,5 miljard.

Gevolgen van de brexit voor de wisselkoers van het pond en het handelsverkeer van België
Wisselkoers van de euro ten opzichte
van het Brits pond

(waarde‑indexcijfers 2010 = 100, voortschrijdend gemiddelde
over drie maanden)
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Bronnen : INR, Thomson Reuters.

In diverse studies is een raming gemaakt van de op lange termijn aan de brexit verbonden economische
kosten. Wordt er geen akkoord bereikt over toekomstige relaties die gunstiger zijn dan de basisregels
van de WHO, dan kunnen die kosten aanzienlijk zijn. Alleen al de hogere handelskosten als gevolg van
de douanerechten en de niet-tarifaire belemmeringen zouden voor het VK en Ierland een bbp-verlies
van meer dan 3 % kunnen impliceren. Voor België zou het bbp-verlies 1 % belopen, wat meer is dan
het gemiddelde voor de EU (0,6 % bbp). Die impact zou echter veel geringer zijn, mocht er een akkoord
worden bereikt over nauwere betrekkingen.
Indien de onzekerheid aanhoudt, zou de brexit niet alleen implicaties hebben voor de handel, maar ook voor
de gehele Britse en de Europese economie. De Britse economie zou ook minder aantrekkelijk kunnen worden
voor buitenlandse directe investeringen en voor de immigratie van arbeidskrachten, terwijl de geringere
integratie in de Europese economie de Britse productiviteitsgroei blijvend zou kunnen afremmen. Volgens de
meeste studies zouden de aan de brexit verbonden macro-economische kosten voor het VK dan ook nog veel
hoger kunnen liggen, soms tot 10 % van het bbp en volgens extreme hypotheses zelfs nog meer.

u

42

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

Economische kosten op lange termijn van een ‘harde’ brexit
(mediaanverlies op basis van zeven studies ; afwijking ten opzichte
van een scenario waarin het VK in de EU blijft)

Verlies groter dan 1,2 procentpunt bbp
Verlies tussen 0,6 en 1,2 procentpunt bbp
Verlies kleiner dan 0,6 procentpunt bbp

 	
Bron : B
 isciari P. (2019), A survey of the long-term impact of Brexit on the UK and on the EU27 economies,
NBB, Working Paper 366.

Impact op de Belgische bedrijven
Tal van Belgische bedrijven zijn betrokken bij de handel in goederen en diensten met het VK. Volgens de btwgegevens exporteerden en / of importeerden in 2017 meer dan 41 000 bedrijven rechtstreeks naar of uit dat
land. Worden ook de leveranciers van die rechtstreeks betrokken bedrijven in aanmerking genomen, dan heeft
bijna 67 % van de Belgische bedrijven te maken met de vraag uit het VK. Tevens bevoorraadt 24 % van de
Belgische bedrijven zichzelf op de Britse markt of rechtstreeks bij importerende bedrijven. Die bedrijven dreigen
aldus met oplopende productiekosten te worden geconfronteerd als gevolg van hogere inputkosten uit het
VK.1 Het aantal potentieel betrokken bedrijven neemt via de indirecte betrekkingen met leveranciers snel toe.
Van de ondernemingen die naar het VK exporteren, zullen bijna 8 000 kmo’s zeer zwaar worden
getroffen. Van 20 % van die ondernemingen ging de export binnen de EU in 2017 immers voor ruim de
helft naar het VK. Behalve de tarieven die rechtstreeks van toepassing zouden kunnen zijn op de uitvoer,
zal ook het gebrek aan kennis van de administratieve procedures voor de uitvoer buiten de EU een groot
1 Zie Dhyne E. en C. Duprez (2017), ‘It’s a small, small world… A guided tour of the Belgian production network‘, International
Productivity Monitor, 32, 84-96.
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aantal bedrijven in moeilijkheden brengen. Naar raming bijna een derde van de bedrijven die exporteren
naar het VK heeft immers nog geen ervaring met de douaneformaliteiten voor de uitvoer buiten de EU.
Aantal Belgische bedrijven dat actief is in de handel van goederen en diensten met het VK
(2017)

Totaal

Uitvoer

Invoer

waarvan :
Uitvoer en invoer

18 510

28 400

5 805

waarvan :
Bedrijven met minder dan 50 VTE

7 963

11 214

n.

Bedrijven waarvoor het VK minstens 50 % van de
uitvoer binnen de EU uitmaakt

6 105

n.

n.

Bedrijven zonder ervaring met de procedures voor
uitvoer buiten de EU

6 067

n.

n.

Bron : NBB.

De invoering van tarifaire, maar vooral niet-tarifaire belemmeringen (zoals specifieke gelijkvormigheidsregels
voor de Britse markt) zal de handelsstromen beïnvloeden. Dat zal dus gevolgen hebben voor de logistieke
sector in België en voor het zeevervoer. Zo is de haven van Zeebrugge bijzonder actief in de handel met
het VK, vooral in de autohandel. Bij gebrek aan een akkoord zou ook de visserijsector zwaar worden
getroffen, omdat de vissers de toegang tot de Britse wateren zouden verliezen.
De voorbereidingsinspanningen opvoeren
Om de negatieve effecten van de brexit te beperken, moeten de Belgische bedrijven, in het bijzonder de
kmo’s, de noodzakelijke maatregelen nemen om hun bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Hun blootstelling aan
de brexit blijft niet beperkt tot enkel maar hun in- en uitvoeractiviteiten, ze omvat ook de toegang tot diensten,
de volledige logistieke keten, de digitale data en diensten (privacywetgeving), de intellectuele eigendom, de
vestiging van productie-eenheden, enz. De bedrijven kunnen, om zich voor te bereiden, gebruik maken van
de ‘Brexit Impact Scan’ die de FOD Economie online aanbiedt. Die voorbereidingen zijn noodzakelijk, ongeacht
of het akkoord al dan niet wordt bekrachtigd, aangezien het VK officieel geen lid van de EU meer zal zijn.
Om mogelijke ernstige verstoringen bij het uitblijven van een akkoord op te vangen, hebben de Europese en
Belgische autoriteiten vrijwaringsmaatregelen ingesteld.

De wereldeconomie en de financiële markten waren
in 2018 echter vooral in de greep van het beleid in
de VS, dat veel onzekerheid veroorzaakte. Zo zorgde met name de protectionistische houding van het
land voor onrust. In januari werd een eerste reeks
handelsmaatregelen genomen, met de invoering van
tijdelijke douanetarieven op zonnepanelen en wasmachines, waarna in maart bijkomende invoerrechten
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op aluminium en staal werden geheven. Daarnaast
richtten de Amerikaanse autoriteiten vooral het vizier
op China. De regering-Trump beschouwt bepaalde
aspecten van het Chinees beleid inzake intellectuele
eigendom en technologieoverdracht immers als oneerlijk en schadelijk voor de Amerikaanse belangen ; die
aspecten zouden ook verklaren waarom China bijna de
helft van het tekort op de goederenbalans van de VS

uitmaakt. Tegen eind september waren op $ 250 miljard aan Chinese goederen hogere tarieven van kracht.
De spanningen bleven echter niet beperkt tot het handelsverkeer tussen de VS en China. Zo beroerde ook de
heronderhandeling van het NAFTA-akkoord tussen de
VS, Canada en Mexico geregeld de markten.
Ook het binnenlands economisch beleid van de VS
bleef niet zonder gevolgen voor de rest van de wereld.
Hoewel de Amerikaanse bedrijvigheid in 2016 en 2017
voortdurend was versneld en steeds meer tekenen
wezen op een volledige benutting van de productiecapaciteit, keurde de regering-Trump eind 2017 en
begin 2018 een omvangrijk pakket budgettaire stimuleringsmaatregelen goed, die de Amerikaanse economie in 2018 nog verder ondersteunden. De belastingverlagingen schraagden de binnenlandse vraag, terwijl
de consumptie bovendien profiteerde van de verdere
verbetering van de situatie op de arbeidsmarkt, waar
de werkloosheidsgraad daalde tot 3,9 % in december,
dat is het laagste niveau in bijna 50 jaar. Daarenboven
stimuleerden de hogere olieprijzen de investeringen
in de energiesector. Het expansieve begrotingsbeleid
deed echter ook het overheidstekort fors oplopen,
van 3,8 % bbp in 2017 tot 4,7 % in 2018, terwijl de

Grafiek  1
De VS kampen met een dubbel tekort, en de
overheidsschuld loopt op
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overheidsschuld steeg tot 106,1 % bbp. Bovendien
wakkerde de sterke binnenlandse vraag de invoer aan,
waardoor ook het tekort op de lopende rekening toenam, tot 2,5 % bbp.
Anders dan in de meeste andere geavanceerde economieën, leidde de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in de VS tot een aantrekkende loongroei,
die mede de inflatie aanwakkerde tot de 2 %-doelstelling van de Amerikaanse centrale bank. Tegen die
achtergrond zette de Federal Reserve de normalisatie
van haar monetair beleid voort. Na vijf renteverhogingen sinds eind 2015, verhoogde ze haar beleidsrente
in 2018 nog viermaal met telkens 25 basispunten tot
een renteband van 2,25 - 2,5 %.
Het voeren van een procyclisch begrotingsbeleid in
een op volle toeren draaiende economie wekte bij
de beleggers in de loop van het jaar echter de vrees
dat de Amerikaanse economie zou oververhitten en
de Federal Reserve de rente sneller dan verwacht zou
optrekken. Tegen die achtergrond begon de dollar,
die in 2017 nog was gedeprecieerd, vanaf februari in
waarde toe te nemen ; die appreciatie versnelde nog
vanaf april. De waardestijging van de dollar ten opzichte van de valuta’s
van de andere grote
De appreciatie van
geavanceerde econode dollar deed het
mieën weerspiegelde
de
uiteenlopende
marktsentiment
vooruitzichten voor de
ten aanzien van
groei en het verschil
de opkomende
in beleidsrente met de
economieën omslaan
VS. De Amerikaanse
dollar steeg echter
vooral ten opzichte van de valuta’s van een groot
aantal opkomende economieën. De appreciatie van
de dollar deed het marktsentiment ten aanzien van
die landen omslaan, aangezien sommige ervan in de
loop van de voorgaande jaren hoge dollarschulden
hadden opgebouwd. Meer in het algemeen leidde het
lagere dollarrendement op de in de valuta van die landen luidende activa tot verschuivingen in de posities
van beleggers. Hoewel alle opkomende economieën
in zekere mate kwetsbaar bleken voor de ommekeer
in het beleggerssentiment – wat tot uiting kwam in
een kapitaalvlucht en depreciaties van hun nationale
valuta –, werden vooral landen met ernstige tekorten
op hun lopende rekening en hoge financieringsnoden
getroffen. Dat gold in het bijzonder voor Argentinië
en Turkije. De situatie in deze landen escaleerde tijdens de zomermaanden, waarbij de sterke depreciatie
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Grafiek  2
De Amerikaanse dollar apprecieerde
(daggegevens, wisselkoersen t.o.v. de dollar, indexcijfers 2014 = 100)
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Bron : Thomson Reuters.

van de peso en de lira een verdere ontsporing van
de inflatie in de hand werkte. In Turkije stabiliseerde
de situatie zich enigszins nadat de centrale bank
haar rente had verhoogd en de regering budgettaire
besparingsmaatregelen had aangekondigd, terwijl de
Argentijnse overheid uiteindelijk de hulp van het IMF
moest inroepen. Deze bewogen periode had een
nefaste invloed op de bedrijvigheid in beide landen,
waardoor de groei in Turkije halveerde ten opzichte
van 2017, terwijl de economie in Argentinië kromp.
Naast de Argentijnse en de Turkse valuta, deelden
onder meer ook de Zuid-Afrikaanse rand, de Indische
roepi, de Braziliaanse real en de Russische roebel vrij
stevig in de klappen. In het najaar stabiliseerden die
valuta’s of namen ze weer enigszins in waarde toe.
Ook de Chinese renminbi stond vanaf juni onder
toenemende druk, maar interventies door de Chinese
autoriteiten voorkwamen dat de wisselkoers boven de
drempel van 7 renminbi per dollar uitkwam.
De bedrijvigheid in China nam in een stevig tempo
verder toe. Volgens de officiële cijfers groeide de
activiteit in het eerste en het tweede kwartaal nog
met bijna 7 %, waarna de groei enigszins vaart
minderde. De stijging met 6,6 % voor het jaar als
geheel bleef weliswaar binnen de beleidsdoelstelling van de autoriteiten. In overeenstemming met
het voornemen van de Chinese overheid om de
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economie te herbalanceren, werd de bedrijvigheid
vooral ondersteund door een stevige consumptie,
terwijl de investeringen vertraagden. Vooral de investeringen in infrastructuur liepen minder sterk
op, ten gevolge van maatregelen om de activiteiten
van de schaduwbanken, die een belangrijke financieringsbron van dergelijke investeringen vormen,
in te perken. Daarnaast hebben ook de structurele
schuldafbouw in de staatsbedrijven en de overcapaciteit in een aantal industriële branches de investeringen gedrukt. Het aandeel van de consumptie
in de groei steeg hierdoor van gemiddeld 53 % in
de periode 2005-2017 tot 76 % in 2018. Niettemin
vertegenwoordigt de consumptie er, met bijna 40 %
in 2017, nog steeds een duidelijk kleiner deel
van het bbp dan in de geavanceerde economieën,
waar dat aandeel gemiddeld zowat 60 % beliep.
Ondanks de oplopende handelsspanningen met de
VS, bleef de Chinese uitvoer in 2018 groeien, zij het
in een trager tempo dan in 2017. Niet alleen ondersteunde de depreciatie van de renminbi de uitvoer,
bovendien werd een deel van de Amerikaanse invoer uit China wellicht vervroegd, omdat bedrijven
anticipeerden op een bijkomende verhoging van de
invoerrechten op $ 200 miljard aan Chinese goederen vanaf 2019. Eind 2018 werd de invoering van
die nieuwe invoerrechten weliswaar uitgesteld van
januari tot maart 2019, afhankelijk van de vooruitgang in de handelsbesprekingen tussen beide
landen. Aan het einde van het jaar viel de Chinese
uitvoer echter duidelijk terug.
Het beleid van de Chinese overheid trachtte ook
in 2018 een evenwicht te vinden tussen, enerzijds,
het voldoende ondersteunen van de bedrijvigheid
om een al te snelle afkoeling van de economie te
voorkomen en, anderzijds, het beperken van een
verdere opbouw van financiële risico’s. Zo vormen
onder meer de sterke verstrengeling tussen banken
en schaduwbanken en de toenemende complexiteit
van de door schaduwbanken uitgegeven beleggingsinstrumenten mogelijke gevaren voor de financiële
stabiliteit. Recente maatregelen beoogden onder
andere een strakkere regelgeving voor financiële instellingen en investeringsproducten, een verscherpt
macroprudentieel kader en een grotere transparantie. Daarentegen heeft de People’s Bank of China
– die officieel weliswaar een neutrale beleidskoers
aanhoudt – onder meer de reserveverplichtingen
van de banken in verschillende stappen versoepeld,
om de krediettoegang voor kleinere ondernemingen te vergemakkelijken. Het begrotingsbeleid bleef

ondersteunend, maar die steun werd in toenemende
mate verleend via belastingverlagingen in plaats van
via overheidsuitgaven in infrastructuur.

De situatie op de financiële markten
werd, na twee jaar van zeer sterke
resultaten, heel wat minder gunstig

Het groeitempo van de Indiase economie versnelde
nog, waardoor India in 2018 opnieuw de snelst
groeiende grote economie ter wereld werd. De investeringen profiteerden van de impact van eerdere
structurele hervormingen – zoals de harmonisering
van de belasting op goederen en diensten en de
nieuwe insolventie- en faillissementswetgeving –,
terwijl de uitvoer werd ondersteund door de depreciatie van de roepie. Desondanks werd de Indiase
economie enigszins afgeremd door de hogere olieprijzen, liquiditeitsproblemen bij de schaduwbanken
en minder gunstige financieringsvoorwaarden.

De volatiliteit op de financiële markten nam in 2018
sterk toe. De risico’s en onzekerheden waarmee de
wereldeconomie in 2018 kampte, hadden in de loop
van het jaar een toenemende nadelige invloed op de
financiële markten. Zo daalden de aandelenkoersen
begin februari wereldwijd als gevolg van de stijgende handelsspanningen en de hogere
De volatiliteit op de
inflatieverwachtingen
financiële markten nam
voor de VS, na de
sterk toe
publicatie van sterker
dan verwachte loonstijgingen. In de opkomende economieën bleven de
beurzen nadien verzwakken. Vooral de appreciatie
van de dollar, in combinatie met de opgebouwde
kwetsbaarheden in een aantal landen, lag daaraan
ten grondslag, alsook de verder oplopende handelsspanningen en het afnemende groeitempo van de
Chinese economie. In de geavanceerde economieën,
daarentegen, herstelden de aandelenkoersen zich
daarna tijdelijk. In de VS veerden de markten, na

De olieproducerende landen trokken voordeel
van de hogere olieprijzen. Zo zette het herstel in
Rusland en Brazilië zich voort. In Rusland werden
de investeringen echter gedrukt door de onzekerheid omtrent mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties, terwijl productieonderbrekingen ten gevolge
van de stakingen in de transportsector in mei de
Braziliaanse groei temperden.
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Grafiek  3

de volatiliteit in februari, tijdens het voorjaar en de
zomer opnieuw sterk op. Door de stevige bedrijfsresultaten, die werden ondersteund door de belastingverlagingen, kwamen de aandelenkoersen zelfs boven de in januari bereikte absolute piek uit. In Japan
en het eurogebied fluctueerden de aandelenkoersen
echter zonder duidelijke richting. De Europese aandelenmarkten leden onder de onzekerheid over de
impact van het Amerikaanse handelsbeleid op de
Europese uitvoer en onder de slechtere situatie in
de opkomende economieën, met name in Turkije.
Ook de ontwikkelingen in Italië en het brexit-dossier
speelden een rol en drukten in het bijzonder de
bankaandelen. In het najaar begonnen de aanhoudende handelsspanningen, alsook de meer pessimistische vooruitzichten voor de wereldeconomie echter
een meer algemeen neerwaarts effect op de aandelenmarkten uit te oefenen. De stijgende ongerustheid van de beleggers over de winstverwachtingen
van de bedrijven leidde derhalve vanaf oktober wereldwijd tot een verkoopgolf op de beurzen. Vooral
de Amerikaanse technologiesector – waarvoor de
winstverwachtingen voordien nog zeer optimistisch
waren – werd hierbij hard getroffen. De situatie
verslechterde nog aan het einde van het jaar, vooral
in de VS, na de bekendmaking van lagere groei- en
inflatievooruitzichten door de Federal Reserve en tegen de achtergrond van de nakende sluiting van de
federale overheidsdiensten (shutdown).
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Bron : Thomson Reuters.
1 MSCI Emerging Markets index.
2 Geavanceerde economieën : tienjaars overheidsobligaties ;
opkomende economieën : JPM EMBI Global index (in $) en
JPM GBI index (in lokale valuta).
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Ook op de obligatiemarkten liepen de ontwikkelingen tussen de VS en de andere geavanceerde economieën in 2018 uiteen. De rente op Amerikaanse
overheidsobligaties vervolgde haar stijgende trend,
waardoor het verschil met de nog steeds historisch
lage rente op Duits en Japans overheidspapier verder toenam. Dit weerspiegelde de verschillende
monetairbeleidskoers en de hoger oplopende inflatieverwachtingen in de VS. Tijdens de laatste
twee maanden van het jaar daalden de rentes
echter in alle geavanceerde economieën. In het
eurogebied is het renteverschil tussen de Italiaanse
en de Duitse overheidsobligaties verbreed. Zo nam
de rente in Italië in mei sterk toe tijdens de onderhandelingen over het regeerakkoord tussen de
Lega en de Vijfsterrenbeweging. Eind september
ging de Italiaanse rente verder omhoog, tegen de
achtergrond van de discussies over de begrotingsvoorstellen van de nieuwe regering. De andere landen van het eurogebied werden evenwel nauwelijks
besmet, mede door de hogere weerbaarheid van de
Europese economie dan tijdens de financiële crisis,

alsook door de invoering van de bankenunie, die
de institutionele structuur van het eurogebied hielp
versterken. In de opkomende economieën namen
de rentetarieven op overheidsobligaties in 2018 opnieuw toe, nadat ze het hele voorgaande jaar waren gedaald. Het renteverschil met het Amerikaanse
overheidspapier liep vooral sterk op in de landen
met grote externe onevenwichten.

De mondiale handel vertraagde
terwijl de olieprijzen een zeer
volatiel verloop lieten optekenen
Het internationale handelsverkeer is, na een bijzonder stevige groei tijdens het voorgaande jaar, in de
loop van 2018 opnieuw vertraagd. Het groeitempo
van de handelsstromen nam het sterkst af in het
eurogebied. Die vertraging kwam vrij algemeen voor

in de verschillende lidstaten en bedrijfstakken, en
was onder meer het gevolg van de nieuwe Europese
emissietests in de automobielsector en de eerdere
appreciatie van de euro. Het is overigens onduidelijk
in hoeverre de oplopende spanningen tussen de VS
en China de mondiale handel reeds hebben beïnvloed. Enerzijds troffen de Amerikaanse invoerrechten immers vooral enkele specifieke bedrijfstakken,
die slechts een beperkt deel van de wereldhandel
vertegenwoordigen. Anderzijds kunnen handelsbelemmeringen, door de mondiale verwevenheid van
de productieketens, een grotere negatieve impact
hebben dan alleen maar het rechtstreekse effect op
de desbetreffende landen en producten. Bovendien
had de ongerustheid over de escalerende handelsspanningen ongetwijfeld een neerwaartse invloed
op het vertrouwen en de investeringsplannen, zoals
blijkt uit de iets gematigder groei van de investeringen, die heel handelsintensief zijn.

KADER 2

Het nieuwe Amerikaanse protectionisme en
de economische impact ervan1
In overeenstemming met zijn campagnediscours heeft president Trump resoluut gekozen voor een
restrictiever en agressiever handelsbeleid, met de bedoeling ‘in eerste instantie de Amerikaanse belangen
te dienen’. De unilateraal genomen maatregelen berusten op een hoofdzakelijk mercantilistische opvatting
van de internationale handel, volgens welke het aanzienlijk Amerikaans handelstekort ($ 552 miljard
in 2017) een inkomstenderving voor de economie van het land zou betekenen. Ze bevestigen dat de
nationale soevereiniteit voorrang heeft en beogen grotendeels eenzelfde doel : het bevorderen van
de bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de Verenigde Staten (VS).
Handelsakkoorden
Kort na zijn intrede in het Witte Huis, op 20 januari 2017, kondigde Donald Trump aan dat de VS zich
terugtrokken uit het Trans-Pacific Partnership waarover zijn voorganger Barack Obama had onderhandeld
met elf andere landen uit de zone rond de Stille Oceaan. In augustus 2017 startte de Amerikaanse
regering bovendien een herziening van de NAFTA met Canada en Mexico. De heronderhandelingen
leidden eind september 2018 tot het United States-Mexico-Canada Agreement, dat op 1 januari 2020
van kracht zou worden.
1 Voor meer informatie, zie Cordemans N., C. Duprez en K. Kikkawa (2018), ‘Het nieuwe Amerikaanse protectionisme en de impact
ervan op de Belgische economie‘, NBB, Economisch Tijdschrift, september, 7-35.
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Tarieven, bedreigingen en vergelding
De regering-Trump besloot tevens nieuwe douanerechten te heffen op een reeks in de VS ingevoerde
producten. In januari 2018 trof een vrijwaringsmaatregel aldus $ 8,5 miljard aan invoer van zonnepanelen
en $ 1,8 miljard aan import van wasmachines.
In maart 2018 kondigden de VS aan dat er, voor onbepaalde duur, additionele douanetarieven van
respectievelijk 25 en 10 % zouden worden toegepast op de Amerikaanse invoer van staal en aluminium ;
die invoer was in 2017 goed voor in totaal zo’n $ 48 miljard. De maatregel werd op 23 maart van kracht,
maar de EU genoot een vrijstelling tot 1 juni. Hoewel de nieuwe douanetarieven worden gerechtvaardigd
uit overwegingen inzake nationale veiligheid, treffen ze vooral de historische bondgenoten van de VS.

Amerikaanse douanetarieven, bedreigingen en vergeldingsmaatregelen in 2018
(in $ miljard)
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Bron : Peterson Institute for International Economics.

China, dat wordt beschuldigd van oneerlijke handelspraktijken, onder meer inzake intellectuele eigendom,
zag $ 50 miljard van zijn uitvoer naar de VS belast tegen een bijkomend tarief van 25 % en nog eens
$ 200 miljard tegen een bijkomend tarief van 10 %.
Naast de nieuwe douanerechten, dreigde de Amerikaanse regering de volledige Chinese uitvoer van goederen
naar de VS (ongeveer $ 517 miljard in 2017) te belasten en de reeds goedgekeurde tarieven op te trekken
tot 25 %. Ze stelde bovendien een onderzoek in naar de Amerikaanse invoer in de automobielsector. Er is
sprake van een eventueel tarief van 20 à 25 % op een bedrag dat zou kunnen oplopen tot $ 300 miljard.

u
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De meeste handelspartners die door de nieuwe douanerechten op staal en aluminium werden getroffen,
reageerden met vergeldingsmaatregelen tegen Amerikaanse producten, ten belope van in totaal meer
dan $ 24 miljard. China reageerde op de Amerikaanse maatregelen met douanetarieven van 5 tot 25 %
op $ 110 miljard Amerikaanse uitvoer.
Wat is de impact op de wereldeconomie ?
De tot dusver door de VS ingevoerde tarifaire belemmeringen en de vergeldingsmaatregelen van hun
handelspartners hebben, hoewel ze ongezien zijn sinds de jaren dertig, betrekking op slechts ongeveer
3 % van de internationale handel. De rechtstreekse macro-economische effecten ervan zouden dus
beperkt blijven. Volgens de OESO 1 en het IMF 2 zouden de door China en de VS opgelegde tarieven de
groei van de productie in beide landen tegen 2021 met 0,2 tot 0,3 procentpunt kunnen afremmen. De
gevolgen voor de andere economieën zouden kleiner, maar doorgaans negatief zijn. A priori zou de EU
vooral getroffen worden indien de bedreigingen voor de automobielsector worden uitgevoerd.

Onzekerheid over het Amerikaans handelsbeleid
(voortschrijdend gemiddelde over zes maanden 1)
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Bron : B
 aker S., N. Bloom en S. Davis (2016), ‘Measuring Economic Policy Uncertainty’, Quarterly Journal of Economics, 131(4),
1593-1636.
1 Aantal artikels in de Amerikaanse kranten die gaan over de onzekerheid van het handelsbeleid.

De invoering van nieuwe douanerechten brengt echter onvermijdelijk herverdelingseffecten teweeg tussen,
enerzijds, de landen waarvoor ze gelden en, anderzijds, de landen die ervan vrijgesteld zijn en die dus eventuele
commerciële kansen kunnen benutten. Ze gaat ook gepaard met kosten inzake de reorganisatie van de
productieketens en ze kan ook de productiviteit op langere termijn aantasten. In de nabije toekomst zal het
huidig protectionistisch klimaat er ongetwijfeld mee voor zorgen dat de onzekerheid over de economische
vooruitzichten en de financiële markten voortduurt. De onzekerheid op de financiële markten kan vooral de
financieringsvoorwaarden negatief beïnvloeden, alsook de investeringsbeslissingen en de indienstnemingen
1 OECD (2018), Economic Outlook, October.
2 IMF (2018), World Economic Outlook, October.
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van de bedrijven. De uitvoering van de Amerikaanse dreigingen die momenteel voor de hele Chinese uitvoer
en voor de automobielsector gelden en de vermoedelijke escalatie van de handelsspanningen die eruit zou
voortvloeien, zouden de mondiale economische groei sterker kunnen aantasten.
In welke mate is de Belgische economie blootgesteld ?
De Belgische toegevoegde waarde in de totale Amerikaanse invoer was tijdens de periode 2009-2011 1 goed
voor ongeveer 4,1 % van het Belgisch bbp. Dat percentage ligt lager dan voor de traditionele handelspartners
van de VS, zoals Canada (15,6 %) of Mexico (14,2 %), maar het is relatief hoog in vergelijking met andere
Europese landen, waaronder Duitsland (3,6 %) of Frankrijk (2,2 %). Dat cijfer weerspiegelt de blootstelling
van de Belgische economie aan het internationale handelsverkeer in het algemeen en aan de Amerikaanse
invoer in het bijzonder. Het geeft een beeld van wat de Belgische economie aan economische bedrijvigheid
zou kunnen verliezen, mochten de VS zich zonder meer voor de buitenlandse uitvoer afsluiten.
De macro-economische effecten van alleen maar de recentelijk goedgekeurde protectionistische
maatregelen zouden relatief gering moeten zijn. Zo beloopt de Belgische toegevoegde waarde in de
Amerikaanse invoer van basismetalen – met inbegrip van staal en aluminium – 0,07 % van het Belgisch
bbp. De desbetreffende productiekanalen, met inbegrip van hun leveranciersketens, zouden echter een
niet te verwaarlozen negatieve invloed ondervinden.
België is, als leverancier van China en van de VS, indirect betrokken bij het handelsverkeer tussen die
beide landen. Ons land droeg tijdens de periode 2009-2011 ten belope van 0,14 % van het Belgisch
bbp bij tot de Chinese uitvoer naar de VS. Omgekeerd leverde België een bijdrage van 0,03 % bbp aan
de Amerikaanse uitvoer naar China.
Ten slotte is België voor 0,14 % bbp blootgesteld aan de Amerikaanse invoer van auto’s. Dat is
hoofdzakelijk een indirecte blootstelling, die de Belgische productie weerspiegelt die wordt gebruikt
voor de vervaardiging, in het buitenland, van voor de Amerikaanse markt bestemde producten. Het gaat
bijvoorbeeld om in België vervaardigde onderdelen die worden geïntegreerd in de assemblagelijnen van
naar de VS uitgevoerde Duitse wagens.

1 De gegevens over de internationale handel in toegevoegde waarde zijn gebaseerd op input-outputmatrices die slechts één keer
om de vijf jaar worden gepubliceerd met een vertraging van drie jaar. De ramingen werden bekomen door, voor de betreffende
producten, gebruik te maken van de gemiddelde structuur van de productie en van het handelsverkeer tussen de landen.
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Grafiek  4
Vertragende internationale handel en dalende grondstoffenprijzen
Internationale handel
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Bronnen : CPB, Thomson Reuters.

De olieprijzen schommelden sterk in 2018. Tijdens de
eerste jaarhelft zetten ze de begin 2016 ingezette stijgende trend voort. Dat prijsverloop werd ondersteund
door een sterke mondiale vraag, terwijl het aanbod
lager uitviel omdat de landen van de OPEC en een
aantal andere landen de afgekondigde productiebeperkingen strikt naleefden en omdat de productie
onverwachts werd onderbroken in onder meer Libië
en Venezuela. Tijdens de zomermaanden liepen de
olieprijzen echter tijdelijk terug, nadat de OPEC samen met andere landen, waaronder Rusland, in juni
beslist had de olieproductie te verhogen. Die prijzen
namen vervolgens weer toe, voornamelijk als gevolg
van de marktverwachting dat de uitvoer van Iran – de
vijfde grootste olieproducent van de wereld – sterk
zou dalen, als gevolg van voor het najaar geplande
Amerikaanse sancties. Begin oktober kostte een vat
Brent-olie hierdoor ongeveer $ 85, het hoogste niveau in vier jaar. Vervolgens daalden de olieprijzen
echter opnieuw fors, tot onder het niveau dat ze
bij het begin van het jaar hadden bereikt, wegens
de toenemende onzekerheid over de vooruitzichten
voor de wereldeconomie. De effectieve invoering,
begin november, van de Amerikaanse sancties tegen
Iran oefende nauwelijks nog een opwaartse druk op
de prijzen uit, aangezien een aantal landen tijdelijk
nog Iraanse olie mochten invoeren en het bovendien

duidelijk was dat de lagere uitvoer van Iran ruimschoots zou worden gecompenseerd door een hogere
productie elders.
De prijzen van de industriële grondstoffen stonden
al van bij het begin van 2018 onder druk. Ze namen
af als gevolg van de geringere vraag vanuit China,
onder meer als gevolg van striktere milieumaatregelen. Ook de oplopende handelsspanningen en de
toenemende ongerustheid over de vooruitzichten
voor de wereldeconomie begonnen in de loop van
het jaar op de prijzen van die grondstoffen te wegen. Dat was ook het geval voor de prijzen van de
voedingsgrondstoffen, maar voor een aantal hiervan
speelden nog andere factoren, zoals een ruimer dan
verwacht aanbod.

NBB Verslag 2018 ¡ Wereldeconomie en eurogebied

53

1.2 In het eurogebied verzwakte de
bedrijvigheid, maar namen de
werkgelegenheidscreatie en de inflatie
verder toe
De economische bedrijvigheid
verzwakte in het eurogebied, als
gevolg van een geringere bijdrage
van de netto-uitvoer
Na de stevige dynamiek in 2017, toen het bbp met
2,4 % toenam, vertraagde de economische groei in
het eurogebied in 2018 tot 1,9 %. Dat was vooral
het gevolg van de geringere bijdrage van de nettouitvoer. De groeivertraging van de invoer ging immers
gepaard met een aanzienlijk minder snelle toename
van de export. De vertraging van de uitvoergroei was
te wijten aan de minder krachtige wereldhandel en de
eerdere waardestijging van de euro.
De binnenlandse vraag bleef evenwel nog steeds
krachtig en leverde een iets grotere bijdrage tot de
bbp-groei dan in 2017. Terwijl het groeitempo van
de particuliere consumptie en van de overheidsconsumptie ietwat afnam, versnelden de investeringen.
Hierdoor bleef de groei boven potentieel en kon de
nasleep van de economische en financiële crisis van
tien jaar voordien verder worden weggewerkt.
De particuliere consumptie leverde nog steeds de
grootste bijdrage aan de binnenlandse bestedingen,
onder impuls van de stijgende werkgelegenheid en
de snellere loongroei. Daarnaast werd de particuliere
consumptie ondersteund door het hoge consumentenvertrouwen. Dit vertrouwen nam in de loop van
het jaar echter enigszins af.
De verdere expansie van de investeringen hangt samen met de gunstig gebleven financieringsvoorwaarden en rentabiliteit, het vertrouwen van de ondernemers en de hier en daar bestaande noodzaak om het
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productievermogen in de verwerkende nijverheid uit
te breiden. De productieve investeringen in machines
en uitrusting groeiden het snelst ; de toename van de

Grafiek  5
De binnenlandse vraag blijft krachtig, maar de
bijdrage van de netto-uitvoer verkleint
(bijdragen in procentpunt tot de verandering op jaarbasis van het
bbp naar volume, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : ECB, Eurostat.
1 Veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar.
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Grafiek  6
De particuliere consumptie werd ondersteund
door de gunstige arbeidsmarktomstandigheden
en het sterke consumentenvertrouwen
(veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van
het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : EC, ECB, Eurostat.

investeringen in woningen en in andere bouwwerken en constructies zwakte dan weer ietwat af. Het
sedert de lente van 2013 vrijwel onafgebroken investeringsherstel bracht de investeringen in reële termen
in 2018 op hun hoogste peil in tien jaar.

met bottlenecks bij de nieuwe strengere emissietests,
waardoor de productie en de uitvoer van voertuigen
aanzienlijk krompen. De investeringen in woningen
bleven er evenwel sterk toenemen. In Frankrijk werd
de groei gedrukt door eenmalige factoren, die onder
meer verband hielden met ongewone weersomstandigheden, stakingen en het protest tegen de stijgende
brandstofprijzen. De investeringen namen minder snel
toe, net als de uitvoer. De invoer vertraagde echter
nog sterker, waardoor de bijdrage van de netto-uitvoer aan de bbp-groei hoger uitviel. In Italië vertraagde de groei van de binnenlandse vraag onder meer
als gevolg van de matige particuliere consumptie.
Bovendien vertraagde het groeitempo van de uitvoer
er aanzienlijk.
In een aantal eurolanden, waaronder Oostenrijk en
Finland, bleef de groei daarentegen ongeveer op
peil. In Griekenland zette de in 2017 ingezette
opleving zich voort en versnelde de economische
groei in 2018 tot 2,1 %. Daarmee kwam er een
einde aan de diepe depressie, waarbij het bbp met
zowat een kwart was gekrompen. Na jaren van
hervormingen die de economie verstevigden, werd
in augustus 2018 het derde aanpassingsprogramma
beëindigd.

Grafiek  7
De economische bedrijvigheid neemt in alle
eurolanden 1 toe
(bbp naar volume, veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar)
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De economische bedrijvigheid nam in 2018 in alle
eurolanden toe, waardoor de bbp-groei, net als
het jaar voordien, ruim verbreid was in de lidstaten
van het eurogebied. Ierland liet opnieuw de snelste
groei optekenen, met 7,5 %, maar het Ierse bbpverloop is volatiel en wordt sterk beïnvloed door
de activiteiten van multinationale ondernemingen.
Daarentegen bleef het groeitempo beperkt tot 1 %
in Italië.
De meeste eurolanden lieten in 2018, net als het
eurogebied als geheel, iets lagere groeicijfers optekenen dan het voorgaande jaar. Dat was onder meer het
geval in de grootste lidstaten. De zeer exportgerichte
Duitse economie kreeg af te rekenen met de verzwakking van de buitenlandse vraag. Bovendien kampten de autoproducenten er in het derde kwartaal
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Bronnen : ECB, Eurostat, NBB.
1 De grafiek toont enkel een selectie van eurolanden.
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Verdere verbetering van de
arbeidsmarkt

Grafiek  8

De toename van de economische bedrijvigheid vertaalde zich in een verdere verbetering van de situatie
op de arbeidsmarkt. Zo nam het aantal werkenden met
1,4 % toe, zodat de hoge werkgelegenheidsintensiteit
van de groei van de afgelopen jaren aanhield. Aan het
einde van het derde kwartaal van 2018 waren er aldus
ongeveer 158 miljoen personen aan de slag in het
eurogebied, dat is ongeveer 3,6 % meer dan in 2007,
het laatste jaar vóór het uitbreken van de economische en financiële crisis. Ook inzake het totale aantal
gewerkte uren is de erfenis van de crisis weggewerkt :
nadat het arbeidsvolume tijdens de crisis en in de nasleep hiervan met zowat 7 % was gekrompen, bereikte
het in 2018 opnieuw zijn gemiddelde peil van 2007.

(in miljoenen personen, tenzij anders vermeld)

De medio 2013 ingezette daling van de werkloosheidsgraad hield in 2018 aan : in november 2018 beliep hij
7,9 % van de beroepsbevolking. Daarbij verminderden
ook de werkloosheid van jongeren en die van langdurig
werkzoekenden, dat zijn personen die een jaar of langer werkloos zijn. Daarnaast wijzen een aantal ruimere
indicatoren die de onderbenutting op de arbeidsmarkt
meten, op een verdere verbetering in 2018. Het betreft
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De onderbenutting op de arbeidsmarkt
vermindert in het eurogebied
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onder meer het aantal ondertewerkgestelde deeltijdwerkers en de personen die beschikbaar zijn om te
werken maar niet (langer) op zoek zijn naar werk (de
‘ontmoedigden’). Bovendien nam het aandeel van de
inactieven – de personen die niet werken en geen baan
zoeken – in de bevolking op arbeidsleeftijd verder af,
vooral als gevolg van de hogere arbeidsmarktparticipatie van de 55-64-jarigen.
De situatie op de arbeidsmarkt verbeterde vrij algemeen in het hele eurogebied. In 2018 werden in nagenoeg alle landen netto banen gecreëerd en daalde
de werkloosheid overal. In enkele landen, waaronder Griekenland, Spanje en Italië, was echter nog
steeds 10 tot 20 % van de beroepsbevolking werkzoekend. In andere landen zoals Duitsland, Nederland
en Oostenrijk, daarentegen, beliep de werkloosheidsgraad minder dan 5 %. Aldus nam in diverse landen
de spanning op de arbeidsmarkt toe als gevolg van
kraptes. Zo wees de in 2018 oplopende graad van
niet-ingevulde vacatures op een toenemend tekort
aan arbeidskrachten in sommige eurolanden, voor
specifieke bedrijfstakken of arbeidsprofielen. De bedrijfsleiders in bepaalde landen, vooral Duitsland en in
dat land met name die van de bouwnijverheid, maar
onder meer ook Nederland en België, maakten zich

dan ook in toenemende mate zorgen over de beschikbaarheid van arbeidskrachten en beschouwden dit als
een factor die de groeivooruitzichten kan drukken.
Ook in Frankrijk, waar de werkloosheidsgraad nog
relatief hoog is, wordt melding gemaakt van tekorten
aan hooggeschoolde arbeid.
De economische groei en de aanhoudende verbetering
op de arbeidsmarkt, waardoor in sommige segmenten
kraptes ontstonden, hebben de jongste jaren geleid tot
een snellere loonkostenstijging in het eurogebied. Meer
bepaald is de toename van de arbeidskosten trendmatig versneld nadat het werkgelegenheidsverloop
en de werkloosheid in 2013 een
De situatie op de
keerpunt hadden
arbeidsmarkt verbeterde
bereikt. Niettemin
bleef het stijvrij algemeen in het
gingstempo van
eurogebied
de arbeidskosten
per gewerkt uur
in het derde kwartaal van 2018 nog steeds beperkt
tot zowat 2,5 % op jaarbasis, een slechts zeer geringe
reële toename bij een inflatie van ongeveer 2 %.
De snellere groei van de uurloonkosten werd bovendien tot in 2017 grotendeels gecompenseerd door de

Grafiek  9
De loongroei versnelt maar blijft matig
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1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen van 2018 ten opzichte van de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar.
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van 1,5 % in 2017 tot 1,8 % in 2018, maar de opwaartse druk was overwegend extern van aard, en
betrof voornamelijk de meest volatiele inflatiecomponenten, namelijk energie en levensmiddelen. De onderliggende inflatie bleef in 2018 stabiel op ongeveer 1 %.

toenemende productiviteit, waardoor de loonkosten
per eenheid product, die een belangrijke determinant van de onderliggende inflatie vormen, pas sinds
begin 2018 enigszins sneller zijn gaan stijgen. In het
derde kwartaal van 2018 vielen deze kosten ongeveer
2 % hoger uit dan een jaar eerder.

Ondanks dat zwakke verloop van de consumptieprijzen, is de Raad van Bestuur van de ECB
er geleidelijk meer van overtuigd geraakt dat de
inflatie duurzaam convergeert naar een peil dat
verenigbaar is met prijsstabiliteit, namelijk minder
dan, maar dicht bij 2 %. Die overtuiging berust
op het feit dat – zoals blijkt uit meerdere recente
studies van de ECB en van de Bank 1 – de zwakke
inflatie in het eurogebied niet zozeer het gevolg is
van een neerwaarts bijgestelde beoordeling van de
trendmatige inflatie door de economische actoren,
maar veeleer van reële factoren.

De snellere toename van de loonkosten per eenheid
product kwam eveneens in de meeste eurolanden
voor, zij het in uiteenlopende mate. Zo bleef de stijging van de loonkosten per eenheid product beperkt
tot ongeveer 1 % in sommige landen met een hoge
werkloosheid zoals Italië en Spanje, terwijl die kosten
met 2,7 % opliepen in Duitsland, waar de werkloosheidsgraad een laagtepunt had bereikt en de tekorten
op de arbeidsmarkt nijpender werden.

De Raad van Bestuur van de ECB
heeft meer vertrouwen in een
geleidelijke convergentie van de
inflatie naar de doelstelling

1 Voor meer informatie, zie Ciccarelli M. en C. Osbat (2017),
Low inflation in the euro area : Causes and consequences, ECB,
Occasional Paper Series 181 ; Cordemans N. en J. Wauters (2018),
‘De inflatie in het eurogebied, niet langer in het spoor van de
economische activiteit ?’, NBB, Economisch Tijdschrift, juni,
83-99 ; Stevens A. en J. Wauters (2018), Is euro area lowflation
here to stay ? Insights from a time-varying parameter model with
survey data, NBB, Working Paper Research 355.

De snellere stijging van de productiekosten die in 2018
in het eurogebied werd opgetekend, is niet echt duidelijk tot uiting gekomen in het verloop van de consumptieprijzen. De totale inflatie is weliswaar toegenomen,

Grafiek  10
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Rechtstreekse invloed van de centrale bank

Inﬂatie

=

Reële factoren

Hoe de economische
situatie (benutting van
de productiefactoren)
tot uiting komt in druk
op de lonen en op de
binnenlandse prijzen

+

Nominale factoren

¡ Hoe de actoren de
trendmatige
inﬂatie beoordelen
¡ Hoe de voorbije
inﬂatie de loonen prijsvorming
beïnvloedt

Phillipscurve
 	
Bron : NBB.

58

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

Inﬂatieverwachtingen

+

Externe factoren

Invloed van de
invoerprijzen
(bijvoorbeeld de
energieprijzen)

Ten eerste geeft die vaststelling aan dat er in het
eurogebied geen sprake is van een scenario waarin
een neerwaartse herziening van de inflatieverwachtingen zou leiden tot een zichzelf in stand houdend
proces van lage inflatie, wat de terugkeer naar de
doelstelling van de centrale bank voor lange tijd
zou vertragen. Door de belangrijker rol van de reële
factoren mag daarentegen worden verwacht dat de
toenemende benutting van de productiefactoren de
inflatie uiteindelijk zal terugleiden naar de doelstelling van de ECB, die aldus het ankerpunt blijft voor
de prijszetting.

tussen de bedrijvigheid en de inflatie – volgens het
model van de Phillipscurve – geleidelijk (weer) op
gang komt. Dit betekent dat, hoewel niet
Het conjunctuurherstel
uit te sluiten valt dat
in het eurogebied heeft
de ondernemingen in
eerste instantie hun
zich geuit in een aanwinstmarges tijdelijk
houdende versterking
vernauwen als reactie
van de loondynamiek
op de opwaartse druk
op de arbeidskosten,
ze uiteindelijk hun verkoopprijzen zullen verhogen
om een structurele aantasting van hun rentabiliteit
te vermijden.

Ten tweede heeft het weliswaar aarzelende conjunctuurherstel in het eurogebied zich geuit in een
geleidelijke verkrapping van de arbeidsmarkt en een
aanhoudende versterking van de loondynamiek. Die
ontwikkelingen geven aan dat de wisselwerking

Het duurt meestal enige tijd vooraleer dat proces op
gang komt. Dit keer duurde het evenwel ongewoon
lang, wat zou kunnen worden verklaard door de hervormingen en de structurele veranderingen die de afgelopen jaren in het eurogebied hebben plaatsgehad.

Dat is in twee opzichten geruststellend.

Grafiek  11
Toenemend vertrouwen in de geleidelijke convergentie van de inflatie naar de doelstelling, ondanks
de neerwaartse asymmetrie van de inflatieverwachtingen op lange termijn
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Die kunnen immers het potentieel aanbod in de
economie hebben verhoogd, zodat de bezettingsgraad van de productiefactoren, ondanks de reeds
gerealiseerde groei van de bedrijvigheid, nog verder
naar omhoog zou kunnen. Flexibeler functionerende
markten kunnen er bovendien voor zorgen dat de resterende onderbenutting van het productievermogen
de inflatie sterker zou drukken, aangezien de neerwaartse druk op de prijzen en de lonen zwaarder zou
zijn dan vroeger. Tot slot heeft het feit dat de inflatie
geruime tijd onder de 2 % is gebleven, er mogelijk
toe geleid dat werkgevers en werknemers zich bij de
prijszetting en de loononderhandelingen meer zijn
gaan baseren op de recente inflatie, wat de terugkeer
van het prijsstijgingstempo naar de doelstelling nog
sterker zou hebben afgeremd.
Hoewel de convergentie trager verloopt, zijn de
voorwaarden vervuld om het inflatietraject opnieuw
duurzaam te doen sporen met de doelstelling van de
ECB. Zo bevinden de gemiddelde verwachtingen van
de professionele voorspellers voor de inflatie over
vijf jaar zich opnieuw in de buurt van 1,9 %, een
peil dat vergelijkbaar is met dat van vóór de crisis.
De onzekerheid over de verwachtingen heeft zich
echter nog niet volledig genormaliseerd. Volgens
de voorspellers blijft de mogelijkheid van een lage
inflatie (minder dan of gelijk aan 1,4 %) immers nog
relatief groot in vergelijking met de periode vóór de
crisis. Toch is die kans kleiner geworden vergeleken
met het piekniveau van 2015-2016, aangezien het
deflatierisico verdwenen is. Tegelijkertijd achten de
voorspellers het, vergeleken met de periode vóór
de overheidsschuldencrisis, minder waarschijnlijk dat
de inflatie op lange termijn 2 % of meer zal belopen.
Na verscheidene jaren van lage inflatie hoeft een
dergelijke neerwaartse asymmetrie van de inflatieverwachtingen op lange termijn niet te verbazen.
Het is echter zaak om waakzaam te blijven : mocht
die asymmetrie aanhouden, dan zou ze immers de
stevige verankering van de inflatie en derhalve ook
een duurzame terugkeer naar de doelstelling in het
gedrang kunnen brengen.
Meer in het algemeen bevestigen de driemaandelijkse projecties van het Eurosysteem de geleidelijke
convergentie van de inflatie naar een cijfer dichter
bij 2 %. Sinds juni 2018 wordt ervan uitgegaan dat
de totale inflatie zich tijdens de periode 2018-2020
rond 1,7 % zal stabiliseren. De projecties van december 2018 maken gewag van een toename van de
inflatie tot 1,8 % in 2021.
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Tegen die achtergrond werden de
eerder genomen herstelmaatregelen
in 2018 bijgestuurd
Vanwege de sterke daling van de inflatie sinds 2009 en
het daarbij behorend deflatierisico, had de Raad van
Bestuur van de ECB een hele reeks niet-conventionele
maatregelen genomen ter versoepeling van de monetairbeleidskoers in het eurogebied. De beleidsrentes
werden verlaagd, waardoor de rente op de depositofaciliteit negatief werd. In januari 2015 werd besloten
om op grote schaal schuldbewijzen van de overheidsen de private sector aan te kopen, in het kader van
het uitgebreide programma voor de aankoop van
activa (expanded asset purchase programme – APP).
De Raad had van meet af aan te kennen gegeven
maandelijkse aankopen te zullen verrichten totdat
de inflatie duurzaam naar de doelstelling terugkeert.
Op die manier legde hij uitdrukkelijk het verband
tussen de uitvoering van het programma en het inflatieverloop. De Raad had eveneens laten weten de
beleidsrentes op de historisch lage niveaus te zullen
handhaven, en dat gedurende een lange tijd na de
periode die was vastgesteld voor de netto-aankopen
van activa. Zodoende verstrekte hij duidelijke aanwijzingen over het toekomstig monetair beleid. Die
forward guidance betrof zowel de periode van de
aankopen als die van de beleidsrentes.
De diverse maatregelen werden, net als de bijbehorende communicatie, meermaals bijgestuurd, afhankelijk van het opgetekende inflatieverloop. Aangezien
het vertrouwen groeide dat het economisch herstel
zou uitmonden in een duurzame, zij het geleidelijke,
convergentie van de inflatie naar de doelstelling,
paste de Raad van Bestuur in 2018 zijn belangrijkste
herstelmaatregelen verder aan.
Om te beginnen, werden de netto-aankopen van
activa geleidelijk afgebouwd tot nul. Sinds het begin
van het jaar maakte de Raad kenbaar dat die aankopen wellicht zouden worden stopgezet. Die intentie
werd bevestigd toen bleek dat de inflatievooruitzichten veerkrachtig bleven. De netto-aankopen werden
teruggebracht van € 30 miljard per maand sinds januari 2018 tot € 15 miljard per maand tijdens de periode van oktober tot december. Eind december 2018
werden ze beëindigd.
Voorts werden de indicaties betreffende het toekomstige verloop van de beleidsrentes verduidelijkt : de
beleidsrentes zouden gedurende ten minste de hele

zomer van 2019 op hun historisch laag peil blijven
en in ieder geval zolang als nodig om te zorgen voor
een verdere duurzame convergentie van de inflatie
naar een niveau onder, maar dicht bij 2 % op middellange termijn.
Tot slot werd het voornemen bevestigd om de aflossingen van in het kader van het APP aangekochte effecten die de vervaldatum hebben bereikt, te blijven
herinvesteren, ook na afloop van de fase van netto
activa-aankopen. De forward guidance met betrekking tot die herinvesteringen werd bovendien versterkt. Ze zullen nog geruime tijd aanhouden nadat
de Raad van Bestuur de basisrentetarieven van de
ECB begint op te trekken, en in ieder geval zolang
als nodig om gunstige liquiditeitsvoorwaarden en een
brede monetaire ondersteuning te handhaven.

Deze besluiten kondigen een
geleidelijke en voorspelbare
‘normalisatie’ aan, die een brede
monetaire ondersteuning blijft
garanderen
Monetaire ondersteuning blijft erg noodzakelijk omdat het transmissieproces van de bedrijvigheid naar
de inflatie langzamer verloopt dan vroeger, omdat er
risico’s blijven bestaan met betrekking tot de neerwaartse asymmetrie van de inflatieverwachtingen op
lange termijn en omdat de internationale onzekerheid opnieuw duidelijk is opgeflakkerd. Bovendien
moet het monetair beleid geleidelijk en voorspelbaar
worden bijgestuurd. Met het stapsgewijs stopzetten
van de sinds 2014 ingevoerde, niet-conventionele
maatregelen voor de versoepeling van het monetair
beleid begeven zowel de beleidsmakers als de financiële markten zich immers op onbekend terrein. Een te
bruuske normalisatie zou het risico kunnen vergroten
van een aanhoudende toename van de financiële volatiliteit, die reeds door internationale factoren wordt
aangewakkerd. In deze omstandigheden moet een
door geduld, volharding en voorzichtigheid ingegeven
aanpak leiden tot een gezonde inflatiedynamiek.
In de praktijk krijgen de beleidsrentes door de normalisatie van het monetair beleid een belangrijker rol toebedeeld als instrumenten voor de monetairbeleidskoers
van het Eurosysteem. In dat verband, en parallel met de
geleidelijke afbouw tot nul van de netto-aankopen van
effecten in 2018, waren de aanwijzingen in verband met
het rentebeleid niet langer gekoppeld aan de timing van

het aankoopprogramma, maar hadden ze rechtstreeks
betrekking op het toekomstig pad van de beleidsrentes.
Die aanwijzingen waren tweeledig. Om te beginnen,
is het kalenderaspect – de beleidsrentes blijven gedurende ten minste de hele zomer van 2019 op hun
huidig peil – een ankerpunt voor het verwachte pad
van de beleidsrentes. En voorts fungeert het verband
tussen de beleidsrentes en het bereiken van de inflatiedoelstelling – de beleidsrentes blijven op hun huidig
peil zolang als noodzakelijk is om te zorgen voor een
verdere duurzame convergentie van de inflatie naar
een niveau onder, maar dicht bij 2 % op middellange
termijn – als een automatische stabilisator.
Aangezien de economische actoren er in hun verwachtingen rekening mee houden dat de Raad het
rentepad aanpast op basis van het (verwachte) verloop van de inflatie ten opzichte van de doelstelling,
zullen ze er bij neerwaarts bijgestelde inflatievooruitzichten immers van uitgaan dat de verhoging van
de beleidsrentes zal worden uitgesteld. Alleen al die
verwachting dat de lagerenteperiode langer zal duren,
impliceert een monetaire versoepeling die de consumptie- en investeringsbeslissingen van de actoren
beïnvloedt, waardoor de initiële verslechtering van de
vooruitzichten deels ongedaan wordt gemaakt.
Ook de aankoop van nieuwe obligaties ter vervanging van op vervaldag gekomen effecten in de
portefeuille van het Eurosysteem speelt een zeer
belangrijke rol in de geleidelijke normalisatie van de
monetairbeleidskoers. Door die herinvesteringen, die
in 2018 omvangrijker begonnen te
Een door geduld,
worden, verzekert
volharding en
het
Eurosysteem
zijn
verlengde
voorzichtigheid
aanwezigheid op
ingegeven normalisatie
de markten : het
van het monetair beleid
uitstaand bedrag
van de effecten
op de balans zal constant worden gehouden op
€ 2 570 miljard. Zo blijft het Eurosysteem een belangrijk koper van langlopende activa, waardoor het
de rendementen op die looptijden duurzaam kan
blijven beïnvloeden. Het aankoopprogramma is dus
allesbehalve afgerond.
Het feit dat de duur van het herinvesteringsbeleid
gekoppeld wordt aan het tijdpad voor de stijging van
de beleidsrentes versterkt bovendien het automatisch
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Grafiek  12
De aanwijzingen over het toekomstig traject van de beleidsrentes en de herinvesteringen
waarborgen de voortzetting van de monetaire ondersteuning
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In elk geval staat de Raad van Bestuur klaar om al zijn instrumenten zo nodig aan te passen om
ervoor te zorgen dat de inflatie zich op duurzame wijze blijft ontwikkelen in de richting van
haar doelstelling.
Bronnen : ECB, eigen berekeningen.
1 Op basis van de impliciete daggeldrente afgeleid van de rentetarieven op Eonia-swaps met verschillende looptijden.
2 De gecumuleerde netto-aankopen en het uitstaand bedrag van de portefeuille worden berekend op basis van de maandelijkse nettoaankopen tegen boekwaarde ; er wordt dus geen rekening gehouden met de afschrijvingen (‘amortisaties’) van effecten. De gecumuleerde
herinvesteringen worden geraamd op basis van de maandelijkse totale terugbetalingen. In de praktijk kan het Eurosysteem de vervallen
hoofdsom herinvesteren tijdens de maand waarin de terugbetaling heeft plaatsgevonden of tijdens de twee volgende maanden.

62

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

stabiliseringsmechanisme. Iedere verwachte vertraging in de stijging van de beleidsrentes betekent
immers dat de activaportefeuille van het Eurosysteem
later wordt afgebouwd, en oefent derhalve extra
neerwaartse druk uit op de rendementen. Dat leidt
dus tot een nog sterkere versoepeling teneinde het
hoofd te kunnen bieden aan een eventueel ongewenst verloop van de inflatie.

De monetaire en financiële
voorwaarden bleven vrij gunstig
In 2018 bleef de geconsolideerde balans van het
Eurosysteem toenemen onder impuls van de extra
netto-aankopen. Die toename werd slechts in zeer
geringe mate afgeremd door de eerste vrijwillige
aflossingen, vanaf juni, van de fondsen die de banken van het eurogebied hadden verkregen in het
kader van de tweede reeks gerichte langerlopende

herfinancieringstransacties (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO II 1) en door het feit dat
de eerste reeks transacties van dat type (TLTRO I 2) in
september op vervaldag was gekomen.
De kredietinstellingen bleven bij het Eurosysteem veel
liquiditeiten aanhouden. Tegen die achtergrond van
overtollige liquiditeit, bleef de daggeldmarktrente
– de Eonia – enkele basispunten boven de rente op
de depositofaciliteit. Heel 2018 lang was de daggeldrente dan ook negatief, zodat de interbancaire
financieringskosten historisch laag bleven.
Algemeen beschouwd, heeft de forward guidance
kennelijk efficiënt gefungeerd als gids op de markten.
De verwachtingen ten aanzien van het toekomstig
pad van de ECB-beleidsrentes bleken goed verankerd.
1 Voor meer informatie, zie het Verslag 2016, 60-61.
2 Voor meer informatie, zie het Verslag 2014, 73-74.
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Bronnen : Bloomberg, Thomson Reuters.
1 Voor het eurogebied, de Eonia-swaprente ; voor de Verenigde Staten, de swaprente van de federal funds rate.
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Ze werden bijvoorbeeld amper beïnvloed door de
aanscherping van de financiële voorwaarden in de
Verenigde Staten. Bovendien maakte de toegenomen
onzekerheid over de internationale omgeving en in
sommige delen van het eurogebied tijdens de tweede
helft van het jaar dat de actoren de rentestijging ietwat later verwachtten.
Ondanks de hogere langetermijnrendementen van de
Amerikaanse schatkistobligaties, bleven ook de rentes
op middellange en lange termijn in het eurogebied
in 2018 al met al laag, al kwamen ze aan het einde
van het jaar licht hoger uit dan eind 2017. Dat illustreert de toenemende divergentie tussen het monetair
beleid in de VS en Europa.
Op de risicovollere markten van het eurogebied bleven de besmettingseffecten relatief beperkt, ondanks
onzekere specifieke situaties. Zo gingen de rendementen op Italiaanse overheidsobligaties en de volatiliteit
ervan fors omhoog als gevolg van de toegenomen
politieke spanningen in dat land. Deze laatste zijn
echter nauwelijks doorgesijpeld in de rendementen
op de overheidsobligaties van de andere landen van
het eurogebied, inclusief de landen die tijdens de
schuldencrisis in het eurogebied kwetsbaarder bleken.
Op die manier geven de markten te kennen dat de
economieën van die landen steviger fundamentals
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hebben. In die context was de vlucht van de beleggers naar veiliger schuldbewijzen, met name de Duitse
tienjaars overheidsobligaties, heel wat minder hoog
dan in het verleden, hoewel ze aan het einde van het
jaar toenam.
De ondernemingen bleven in 2018 ook gunstige financieringskosten genieten op de markten, hoewel de
rendementsverschillen ten opzichte van de risicovrije
rente aan het einde van het jaar enigszins groter werden. De rentes bleven laag, zowel die van de obligaties van niet-financiële ondernemingen met een heel
hoge kredietkwaliteit als die van de andere categorieën van bedrijfsobligaties. De omvangrijke aankopen
van het Eurosysteem sinds juni 2016, in het kader
van het programma voor de aankoop van effecten
van niet-financiële ondernemingen, drukten rechtstreeks
de rente op de obligaties van de eerstgenoemde categorie. Dat effect verspreidde zich, via de aanhoudende
portefeuilleherschikkingen door particuliere beleggers,
naar de andere categorieën van bedrijfsobligaties.
Vanaf het voorjaar van 2018 ging de euro sterk depreciëren ten opzichte van de Amerikaanse dollar,
voornamelijk als gevolg van de renteverhoging in de
Verenigde Staten. Ten opzichte van een ruimere valutamand steeg de euro echter in waarde, onder meer
door de onrust in sommige opkomende landen.

De kredietverlening is verder
verbeterd

dus groeien, al blijft de dynamiek in sommige perifere
landen veeleer futloos. De niet-financiële ondernemingen financierden zich bovendien in hoge mate
door middel van obligatie-emissies.

De banksector speelt nog steeds een fundamentele
rol in de financiering van de economie van het eurogebied, ook al wint de marktfinanciering aan belang.
De banken bleven de impulsen van de soepele monetairbeleidskoers overbrengen naar de reële economie.
Ondanks spanningen wat de kosten van de bankfinanciering door de markt betreft, bleven de rentes van
bancaire leningen aan gezinnen en ondernemingen teruglopen of bleven ze, op zijn minst, heel dicht bij hun
historisch laagste niveau. Uit de enquête naar de bancaire kredietverlening (Bank Lending Survey – BLS) blijkt
bovendien dat de banken hun criteria voor kredietverlening aan bedrijven en huishoudens nog verder hebben
versoepeld, meestal onder invloed van de toenemende
concurrentie en een afnemende risicoperceptie.

De toekomstige manoeuvreerruimte
van het monetair beleid

De lagerenteomgeving bleef de kredietvraag ondersteunen. De kredietverlening door de banken aan de
gezinnen en de niet-financiële ondernemingen bleef

2018 was dus het begin van een geleidelijk en voorspelbaar proces waarin de monetairbeleidskoers genormaliseerd werd. Zowel voor de beleidsrentes als

Hoewel de kredietverlening voortdurend toeneemt,
lijkt ze momenteel geen veralgemeende risico’s in te
houden voor de financiële stabiliteit. Die risico’s worden evenwel voortdurend en nauwgezet door het
Eurosysteem en door de nationale bevoegde prudentiële autoriteiten gevolgd. In dat kader hebben sommige
jurisdicties (waaronder België) bijvoorbeeld (macro)prudentiële maatregelen genomen om lokale kwetsbaarheden aan te pakken, meestal in de woningsector.

Grafiek  14
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Bron : ECB.
1 Alle looptijden samen.
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Grafiek  15
Bewegingsruimte van het monetair beleid
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voor de herinvesteringen van de vervallen effecten
wordt dat proces uitdrukkelijk gekoppeld aan het bereiken van de inflatiedoelstelling. Zo werd het engagement van de Raad met betrekking tot zijn mandaat
van prijsstabiliteit bevestigd in een context waarin het
effect van het economisch herstel op de prijzen zich
trager manifesteert dan in het verleden en waarin
neerwaartse risico’s bestaan voor de macro-economische vooruitzichten.
Om het monetair beleid in de toekomst voldoende
bewegingsruimte te geven, moet de prijsstabiliteit
ook op middellange termijn worden gevrijwaard.
De nominale rente is de traditionele hefboom aan
de hand waarvan de centrale bank, in geval van
conjunctuurschokken, de economie kan stabiliseren. Om die reden moet er voldoende neerwaartse
marge beschikbaar zijn, zodat die rente in tijden
van laagconjunctuur
een efficiënt instruDe economische ment blijft.

hervormingen voortzetten
om situaties die een
zeer accommoderend
monetair beleid vergen,
te beperken

Aangezien de nominale evenwichtsrente
bepaald wordt door
de reële evenwichtsrente – waarbij het
spaaraanbod en de
investeringsvraag in
evenwicht zijn – en door de inflatieverwachtingen,
helpt een stevige verankering van de inflatieverwachtingen op minder dan, maar dicht bij 2 %, de nominale rente weg te houden van haar ondergrens van
ongeveer 0 %. Dit verkleint het risico dat er voortaan,
bij hevige economische onrust, niet-conventionele
maatregelen moeten worden genomen.
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Die bijdrage van prijsstabiliteit is des te belangrijker daar de reële component van de nominale
evenwichtsrente in de toekomst wellicht beperkt
zal blijven. De reële evenwichtsrente vertoont een
neerwaartse tendens vanwege mondiale structurele
factoren die het spaaraanbod ondersteunen en / of
de investeringsvraag drukken, bijvoorbeeld de vergrijzing van de bevolking. Aangezien de reële evenwichtsrente bepaald wordt door structurele factoren,
is er ook voor de andere beleidsdomeinen een belangrijke rol weggelegd.
Ten eerste moeten de structurele hervormingen
– die het verschil tussen het spaaraanbod en de
investeringsvraag kunnen dichten – worden verdiept om de reële evenwichtsrente te verhogen. Ten
tweede is er ook blijvend behoefte aan een beleid
dat een extreme versoepeling van het monetair
beleid vermijdt, mocht dit laatste beleidsdomein
het enige zijn dat de gevolgen van een ernstige
negatieve schok dient op te vangen. In dat verband moet een rol worden gespeeld zowel door
het micro- en macroprudentieel beleid – dat het
financieel stelsel weerbaarder maakt tegen schokken – als door de initiatieven voor een verdieping
van de Economische en Monetaire Unie (EMU) – die
de fundamentals van het economisch systeem in de
ruime zin versterken. Het handhaven van gezonde
overheidsfinanciën biedt bovendien voldoende budgettaire beleidsruimte zodat, in geval van een toekomstige crisis, ook het begrotingsbeleid een rol
kan spelen, naast de centrale bank.

KADER 3

De rol van de Bank in het monetair beleid
van het Eurosysteem
Het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie heeft de doelstelling inzake het handhaven
van de prijsstabiliteit toevertrouwd aan het Eurosysteem als geheel. De ECB is dus niet als enige
verantwoordelijk voor het monetair beleid : ook de Bank speelt een belangrijke rol, net als de nationale
centrale banken (NCB’s) van de 18 andere landen die zijn overgegaan op de euro. De Bank neemt deel
aan de besluitvorming inzake het monetair beleid, aan de voorbereiding ervan en ze legt de genomen
maatregelen mee ten uitvoer.
Om de zes weken komen de gouverneur van de Bank, zijn 18 collega’s van de NCB’s alsook de zes leden
van de Directie van de ECB in Frankfurt bijeen in de ‘Raad van Bestuur van de ECB’. Op die vergaderingen
bespreken ze de risico’s voor de prijsstabiliteit in het eurogebied en nemen ze, op grond van die risico’s,
de monetairbeleidsbeslissingen. Deze laatste worden doorgaans bij consensus genomen of, indien nodig,
met meerderheid van stemmen, volgens een systeem van roterende stemrechten.1 De president van elke
NCB oefent zijn stemrecht in eigen persoon uit.2 Hij vertegenwoordigt, formeel beschouwd, niet zijn land,
maar handelt in het belang van het eurogebied als geheel.
Die vergaderingen worden voorbereid door verscheidene comités, die bestaan uit medewerkers
van de ECB en de NCB’s, waaronder de Bank. Die comités zijn fora voor discussie en uitwisseling
van ideeën over de verschillende aspecten van de monetairbeleidsvoering. In dat kader werken de
diensten van de Bank bijvoorbeeld mee aan de opstelling van de macro-economische projecties van het
1 Voor meer informatie over het in 2015 ingevoerde systeem van stemrechtenrotatie,
zie https:/ /www.ecb.europa.eu / explainers / tell-me-more / html / voting-rotation.nl.html.
2 Zie artikel 10 van de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) en de Europese Centrale Bank.
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Eurosysteem, een essentiële input in de beraadslagingen van de Raad. Bovendien kan de gouverneur
van de Bank voor zijn deelname aan de besprekingen van de Raad steunen op de diverse analyse- en
researchwerkzaamheden van de medewerkers van de Bank, alsook op de door hen geformuleerde
meer specifieke strategische aanbevelingen.
Die voorbereidende werkzaamheden van de medewerkers van de Bank dragen dus uiteindelijk bij tot de
kwaliteit van de beraadslagingen over het monetair beleid in het Eurosysteem. Ze voegen aan de analyses
van de ECB en de andere NCB’s een extra invalshoek toe om de discussies in de comités en de Raad te
verdiepen. Door de opmaak van betrouwbare statistieken draagt de Bank er bovendien toe bij dat de
monetairbeleidsbeslissingen genomen worden op basis van kwaliteitsvolle macro-economische indicatoren.
Daarnaast vervult de Bank een belangrijke rol bij de implementatie van de door de Raad goedgekeurde
monetairbeleidsbeslissingen : hoewel de Raad de richtsnoeren ter zake vastlegt, wordt de tenuitvoerlegging
zelf immers decentraal aan de NCB’s toevertrouwd. Zo verricht de Bank alle zogenoemde openmarkttransacties
bij de in België gevestigde bankinstellingen ; daartoe behoren onder meer de gerichte langerlopende
herfinancieringstransacties (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO). In het kader van het
programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) kochten de diensten van de
Bank Belgische overheidseffecten aan, ten belope van een gecumuleerd nettobedrag van bijna € 66 miljard
tussen maart 2015 en december 2018, alsook schuldbewijzen van de private sector. In juni 2016 werd
de Bank bovendien, samen met vijf andere NCB’s 1, door de ECB aangeduid om, voor rekening van het
Eurosysteem, door de bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen aan te kopen. In totaal bedroegen deze
aankopen van de Bank eind 2018 zowat € 40 miljard.
Ten slotte, en dat is niet de minst belangrijke opdracht, rekent de ECB op de NCB’s – dus ook op de Bank – om
de communicatie over de monetairbeleidsvoering van het Eurosysteem te behartigen, teneinde de beoogde
doelstellingen en de ondernomen acties ten behoeve van een breder publiek toe te lichten. Dat aspect van
de monetairbeleidsvoering is sinds de crisis en het beroep op niet-conventionele monetairbeleidsmaatregelen
belangrijker geworden. Dankzij haar lokale verankering is de Bank in staat de meest geschikte communicatie
te voeren naar de economische wereld in België en naar de Belgische bevolking.
1 De andere NCB’s zijn de Deutsche Bundesbank, de Banco de España, de Banque de France, de Banca d’Italia en Suomen
Pankki / Finlands Bank.

Verdere gezondmaking van de
overheidsfinanciën
Het begrotingstekort in het eurogebied als geheel
liep nog wat terug, van –1 % bbp in 2017 tot –0,6 %
in 2018. Net als in 2017 was dit te danken aan de
aanhoudend gunstige conjunctuursituatie en de verdere daling van de rentelasten, tegen de achtergrond
van het nog steeds lage rentepeil. Het structureel primair begrotingssaldo van het eurogebied bleef stabiel
op 1,1 % van het potentieel bbp, wat wijst op een al
met al neutraal begrotingsbeleid.
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Het financieringssaldo van de overheid verbeterde in
de meeste lidstaten van het eurogebied ; in de landen
waar dat niet het geval was, bleef het ongeveer stabiel of verslechterde het slechts licht. De conjunctuur
sorteerde in de meeste landen immers gunstige effecten en ook de rentelasten hadden bijna overal een
minder zware impact op de begroting. In Portugal
werd een opmerkelijke vermindering van het begrotingstekort opgetekend, vooral doordat eenmalige
factoren er in 2018 minder druk uitoefenden op de
begroting dan in het voorgaande jaar. Griekenland
boekte een overschot op de begroting en bereikte

Grafiek  16
De overheidsbegrotingen verbeteren verder bij een neutrale begrotingskoers en de
overheidsschuld daalt
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Bronnen : EC, NBB.
1 Een negatief teken (verslechtering van het structureel primair saldo) wijst op een expansieve beleidskoers.
2 Het zogenoemde sneeuwbaleffect meet de impact op de overheidsschuldratio van het verschil tussen de nominale bbp-groei en de
impliciete rente op de overheidsschuld.

de doelstelling van een primair begrotingssurplus van
3,5 % bbp, die is vereist in het kader van het versterkte begrotingstoezicht op de Griekse overheidsfinanciën. Voor het eerst sedert de invoering van de
euro lag het begrotingstekort in alle eurolanden onder
de referentiewaarde van 3 % bbp.
In 2018 volgden tal van eurolanden een vrij neutrale
begrotingskoers, wat blijkt uit het geringe verloop van
hun structureel primair begrotingssaldo. Enkele lidstaten, waaronder Finland, Nederland en Griekenland,
voerden echter een enigszins expansief beleid, terwijl
Duitsland een licht restrictief beleid voerde.
In het eurogebied als geheel daalde de in procenten
bbp uitgedrukte overheidsschuld voor het vierde jaar
op rij, namelijk van 88,9 % bbp in 2017 tot 86,9 %
in 2018. Deze verbetering vond in gelijke mate haar
oorsprong in het primair begrotingsoverschot en in
het zogenoemde sneeuwbaleffect, dit is de impact
op de overheidsschuldratio van het verschil tussen
de nominale bbp-groei en de impliciete rente op
de overheidsschuld.

De overheidsschuldratio daalde in 2018 in de meeste eurolanden. Dat was mede het gevolg van het
sneeuwbaleffect dat de schuldgraad overal drukte,
behalve in Italië, waar de economische groei lager
bleef dan de impliciete rente. In zeven eurolanden,
waaronder Nederland, bleef de overheidsschuld in
verhouding tot het bbp onder de referentiewaarde
van 60 % en in Finland en Duitsland lag die ratio
in 2018 in de buurt van die waarde. De Griekse
schuldratio van 182,5 % bbp bleef veruit de hoogste
in het eurogebied.
Van alle eurolanden was eind 2018 alleen Spanje
nog verwikkeld in een buitensporigtekortprocedure
in het kader van het correctieve gedeelte van het
Stabiliteits- en groeipact (SGP) ; in juni 2018 besloot de Ecofin-Raad immers om deze procedure te
beëindigen voor Frankrijk. Bijgevolg wordt het EUtoezicht op de overheidsfinanciën voor alle lidstaten,
met uitzondering van Spanje, uitgeoefend in het
kader van het preventieve gedeelte van het SGP.
Ook Griekenland, dat sedert de beëindiging van het
derde aanpassingsprogramma in augustus onder een
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versterkt begrotingstoezicht door de EU staat, werd
opnieuw geïntegreerd in het Europees Semester van
macro-economische beleidscoördinatie.
In het kader van dat preventieve gedeelte van het
SGP worden de overheidsfinanciën van de lidstaten
beoordeeld aan de hand van de doelstelling op middellange termijn (MTO). De MTO is een voor elk land
specifieke referentiewaarde voor het structureel begrotingssaldo, die in overeenstemming is met gezonde en houdbare overDe sanering van de heidsfinanciën. Net als
in 2017 lag het strucoverheidsfinanciën werd tureel begrotingssaldo
voortgezet in diverse eurolanden,
waaronder
Spanje,
Frankrijk, Italië, België en Portugal, nog steeds onder
de MTO. Deze landen moeten derhalve nog steeds
inspanningen leveren om die doelstelling te halen.
Andere landen, zoals Duitsland en Nederland, beschikken daarentegen over een zekere budgettaire
manoeuvreerruimte, aangezien hun structureel begrotingssaldo de MTO overschrijdt. Zoals vermeld,
heeft de Nederlandse overheid deze ruimte in 2018
gebruikt om een licht expansief beleid te voeren ;
in Duitsland, daarentegen, is het structureel surplus
verder toegenomen.
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Na de Italiaanse parlementsverkiezingen in maart
zette de nieuwe regering het met de EU voordien
afgesproken traject voor de gezondmaking van de
overheidsfinanciën op de helling. Daardoor groeiden
de twijfels over de houdbaarheid van de Italiaanse
overheidsschuld, en sinds mei waren de spreads
ten opzichte van de Duitse Bund flink gestegen. De
Europese Commissie (EC) stelde in november vast
dat het ontwerpbegrotingsplan van Italië voor 2019
een aanzienlijke afwijking inhield van het aanbevolen
aanpassingstraject naar de MTO. De EC zette in november ook de eerste stap om een nieuwe buitensporigtekortprocedure voor Italië te starten, wegens de
niet-naleving van het criterium inzake de overheidsschuld, dat bepaalt dat de referentiewaarde van 60 %
bbp niet mag worden overschreden tenzij die schuld
in voldoende mate afneemt en de referentiewaarde
in een bevredigend tempo benadert. Na intensieve
onderhandelingen met de EC stelde de Italiaanse regering haar ontwerpbegroting echter weer bij zodat
het overheidstekort in 2019 op ongeveer 2 % bbp zou
uitkomen en het structureel begrotingssaldo niet zou
verslechteren. Eind december keurde het Italiaans parlement dat gewijzigde begrotingsplan goed, waardoor
de opening van de buitensporigtekortprocedure voorlopig vermeden kon worden. Overigens stelde de EC
vast dat de ontwerpbegrotingen van België, Frankrijk,

Portugal, Slovenië en Spanje het risico inhouden dat
het SGP in 2019 niet zal worden nageleefd omdat ze
kunnen leiden tot een significante afwijking van het
aanpassingstraject in de richting van de MTO.

De veerkracht verhogen en een
duurzaam hoger groeipotentieel in
het eurogebied verwezenlijken
De ruim verspreide voortzetting van de groei van de
bedrijvigheid, de investeringen en de werkgelegenheid
tijdens de afgelopen jaren heeft bijgedragen tot de
convergentie tussen de eurolanden en tot de correctie van de macro-economische onevenwichten die de
dieperliggende oorzaak van de crisis hadden gevormd.
Daarenboven ging de groei van de binnenlandse vraag
in de eurolanden, anders dan in de jaren vóór de crisis,
niet of veel minder gepaard met een verlies aan concurrentievermogen of met de opbouw van tekorten op
de lopende rekening van de betalingsbalans.
Ondanks de gunstige herbalancering binnen het euro
gebied kampen een aantal eurolanden nog steeds
met de nasleep van de crisis. Zo blijft de werkloosheid in sommige landen, waaronder Griekenland en
Spanje, op een hoog peil, hoewel de jongste jaren
in diverse landen, onder meer in Spanje, veel banen
werden gecreëerd. Ook hebben enkele eurolanden
nog altijd een omvangrijke nettoschuld tegenover het
buitenland, hoewel de grote tekorten op de lopende
rekening van de betalingsbalans werden weggewerkt.
Bovendien blijven de schulden van de niet-financiële
ondernemingen of de huishoudens in sommige lidstaten op een hoog niveau, ook al zijn ze de afgelopen
jaren verminderd. Daarnaast is de positie van de banken in het eurogebied verstevigd, maar moeten ze in
bepaalde landen nog omvangrijke niet-renderende
leningen afbouwen. Ten slotte moeten een aantal
eurolanden de hoge schuldgraad van de overheid terugschroeven. Al die zwaktes blijven de weerbaarheid
van de desbetreffende landen en van het eurogebied
als geheel aantasten en verkleinen het vermogen om
toekomstige schokken op te vangen.

worden afgebouwd. Daarenboven moet in alle eurolanden worden ingezet op het verder uitbouwen
van goed functionerende economische structuren
die de fundamentals van de economie verstevigen,
de aanpassingsprocessen binnen het eurogebied vergemakkelijken en de weerbaarheid tegen toekomstige crisissen verhogen. Daarbij kan ook worden
gesteund op initiatieven van de EU om structurele
hervormingen in de lidstaten te bevorderen.
In de lidstaten zijn ook inspanningen nodig om de
risico’s te verminderen in de financiële sector en inzake de overheidsfinanciën, en zo de voorwaarden
te creëren voor de verdere verdieping van de EMU. In
dat verband werden in 2018 opnieuw stappen gezet
om de EMU te versterken, maar er werd slechts lichte
vooruitgang geboekt. Op de Eurotop van december
werd beslist dat het Europees Stabiliteitsmechanisme
(ESM) voor het eurogebied de rol van gemeenschappelijk achtervangmechanisme (backstop) voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds van de banken
zal vervullen, waarbij
aan dat fonds een
De veerkracht van
kredietlijn zal worden
toegekend.
Tevens
de economieën moet
werden beslissingen
worden versterkt
genomen over andere
hervormingen van het
ESM, waaronder het gebruik van de voorzorgsinstrumenten. De Europese Raad gaf voorts de opdracht om
een begrotingsinstrument uit te werken ter bevordering van de convergentie in en het concurrentievermogen van het eurogebied. Dit instrument moet in de
toekomst deel uitmaken van de EU-begroting.

In het licht van de toenemende onzekerheid, onder
meer op het gebied van de internationale handel
en de brexit, en van uitdagingen op langere termijn
zoals de vergrijzing en de klimaatverandering, moet
het eurogebied dus nog veerkrachtiger worden gemaakt. Daarom moeten de erfenis van de crisis
en de daaruit voortvloeiende kwetsbaarheid verder
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2.1 Gematigde economische groei tegen
de achtergrond van een aanzienlijke
banencreatie
De bedrijvigheid bleef groeien,
zij het trager dan in het eurogebied
In België hield de vijf jaar geleden ingezette expansie van de bedrijvigheid in 2018 ononderbroken aan. De bbp-groei naar volume bleef, met
1,4 %, in de buurt van het sinds 2014 opgetekende
gemiddelde.

De groei bleek nochtans minder krachtig te zijn dan
in het eurogebied of dan in de voornaamste buurlanden. De afgelopen vijf jaar is de bbp-groei 0,4 procentpunt achtergebleven bij de gemiddelde groei in
het eurogebied en Duitsland. Het verschil was iets
groter ten opzichte van Nederland, terwijl het verloop
in ons land vergelijkbaar was met dat in Frankrijk.
Het in de tweede helft van 2017 bijzonder markante

Grafiek  17
Stabiliteit van de groei in België ondanks een gematigd verloop van de particuliere consumptie
en de overheidsconsumptie
Verloop van bepaalde vraagcomponenten
tijdens de periode 2014-2018 2

Bbp-groei
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, voor
seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens)

(gemiddelde veranderingspercentages op jaarbasis, voor
seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens)
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Bronnen : Eurostat, INR, NBB.
1 Gewogen gemiddelde van Duitsland, Frankrijk en Nederland.
2 Voor 2018, door medewerkers van het Eurosysteem opgestelde projecties.
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negatieve groeiverschil met het eurogebied werd in de
loop van 2018 echter kleiner, voornamelijk vanwege
de vertraging in het eurogebied, terwijl de groei in
België stabieler bleef.

De industrie en de bouwnijverheid
ondersteunden de versteviging van
de bedrijvigheid, die werd gedragen
door de marktdiensten

Zowel in 2018 als gemiddeld over de afgelopen vijf
jaar had de groeiachterstand van België vooral te maken met de trage toename van zowel de particuliere
als de overheidsconsumptie. De zwakke groei van
de particuliere consumptie, atypisch in een periode
van sterke banencreatie, valt deels te verklaren door
het effect van de maatregelen inzake loonmatiging,
die zowel het verloop van de lonen in de private en
in de overheidssector als dat van de sociale uitkeringen afremden en zodoende de koopkracht van de
gezinnen aantastten. De tragere groei van de overheidsconsumptie geeft weer dat België in het recente
verleden een restrictiever budgettair uitgavenbeleid
heeft gevoerd dan de andere landen. De netto-uitvoer
en de investeringen namen daarentegen sterker toe.

De marktdiensten leverden in 2018 nog steeds de
grootste bijdrage tot de bbp-groei. De toegevoegde
waarde in die bedrijfstak steeg gedurende de eerste
drie kwartalen met 2 % ten opzichte van de overeenstemmende periode van 2017. Hoewel het
groeitempo licht vertraagde, bleef het vergelijkbaar
met zijn historisch gemiddelde. Daaraan ten grondslag lagen vooral de diensten aan ondernemingen.
De niet-marktdiensten bleven een positieve bijdrage
leveren, ondanks een lichte verzwakking tijdens
de laatste kwartalen, die vooral toe te schrijven
was aan de bedrijfstak ‘openbaar bestuur, defensie
en onderwijs’.

Blikt men verder terug, namelijk tot de financiële crisis
van 2008, dan blijkt dat de sindsdien gecumuleerde
bbp-groei naar volume in het derde kwartaal van 2018
in België 10 % beliep, tegen 7 % in het eurogebied.
Over de hele periode lieten Duitsland en Nederland
echter een dynamischer verloop optekenen.
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In de industrie (ongerekend de bouwnijverheid) begon de toegevoegde waarde, die van medio 2016 tot
medio 2017 stagneerde, in 2018 opnieuw te stijgen,
tijdens de eerste drie kwartalen met 0,9 %. Ze droeg
zodoende ten belope van gemiddeld 0,1 procentpunt bij tot de bbp-groei. De bedrijvigheid nam
overigens ook in de bouwnijverheid toe.

Grafiek  18

verleden. In totaal heeft een steeds groter deel
van de bevolking op arbeidsleeftijd een baan : tussen 2015 en 2018 liep de werkgelegenheidsgraad
met 2,4 procentpunt op, tot 69,6 %.

De groei van de toegevoegde waarde
werd voornamelijk ondersteund door
de marktdiensten
(bijdragen in procentpunt tot de verandering op jaarbasis van
het bbp naar volume, tenzij anders vermeld ; voor seizoen- en
kalenderinvloeden gezuiverde gegevens)
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Die resultaten kunnen niet los worden gezien van
de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen
om zowel de arbeidskosten voor de werkgevers als
de fiscale en parafiscale druk op het inkomen van de
werknemers te verlichten. De eerste reeks maatregelen stimuleerde de vraag naar arbeid van de ondernemingen doordat de factor arbeid er relatief goedkoper
door werd, terwijl de tweede reeks het arbeidsaanbod
vergrootte via krachtiger financiële prikkels om aan
het werk te gaan. Ook de maatregelen ter ondersteuning van de activering van werklozen helpen het
arbeidsaanbod verruimen.
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Bronnen : INR, NBB.
1 Met name de bedrijfstak ‘landbouw, bosbouw en visserij’
en de productgebonden belastingen ongerekend subsidies.
2 Veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar.

Boven de verdere toename van de werkgelegenheid
in de sector gezondheidszorg (rubriek ‘overige diensten’), tekenden de conjunctuurgevoelige bedrijfstakken in 2018 voor het grootste deel van de
nettobanencreatie
voor loontrekkenden,
De conjunctuurgevoelige
zoals al het geval
bedrijfstakken tekenden
was sinds het begin
voor het grootste deel
van de expansiefase.
van de banencreatie
Het was enkel bij de
financiële activiteiten
en de verzekeringen dat het personeelsbestand nog
slonk. De werkgelegenheid steeg het sterkst in de
diensten aan ondernemingen, en in de branche die
de activiteiten handel, vervoer en horeca omvat.
Ze nam ook toe in de industrie, wat een kentering
was ten opzichte van de in deze bedrijfstak structureel dalende trend.

De banencreatie bleef aanzienlijk
In 2018 werden voor het vierde jaar op rij netto heel wat banen gecreëerd. Nadat het aantal
werkenden in 2016 en 2017 met respectievelijk
59 000 en 65 000 eenheden was gestegen, nam
de binnenlandse werkgelegenheid met nogmaals
59 000 eenheden toe. De groei van de werkgelegenheid in personen, die in België sinds 2015,
inclusief 2018, zowat 1,2 % per jaar beliep, is vergelijkbaar met het gemiddelde van de buurlanden
en de Noord-Europese landen – de best performers
wat de arbeidsmarkt betreft –, hoewel de bedrijvigheid in de meeste van die landen sterker aantrok.
De laatste tijd is de groei in België bovendien
werkgelegenheidsintensiever gebleken dan in het

Ook de zelfstandige werkgelegenheid bleef bijdragen tot de nettowerkgelegenheidscreatie. Het succes van het statuut van zelfstandige heeft te maken
met de krachtige dynamiek van de vrije beroepen,
met de toenemende vraag van de ondernemingen
naar meer flexibiliteit, met de opkomst van de aan
dienstenplatforms gerelateerde arbeid, met de opeenvolgende verbeteringen aan het sociaal statuut
van de zelfstandigen en met de mogelijkheden
voor gepensioneerden om hun pensioen te combineren met een zelfstandige beroepsactiviteit. Voor
sommigen die, ondanks hun vaardigheden en hun
actieve zoektocht naar werk, moeilijk een baan als
loontrekkende weten te vinden, is dat statuut ook
een toegangspoort tot de arbeidsmarkt.
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Tabel 2
Arbeidsaanbod en -vraag
(veranderingen in duizenden personen, tenzij anders vermeld)

Niveau

Totale bevolking
Bevolking op arbeidsleeftijd

2014

2015

2016

2017

2018 r

2018 r

55

59

57

54

54

11 404

9

16

16

12

9

7 321

Beroepsbevolking

33

21

33

37

28

5 355

Binnenlandse werkgelegenheid

20

41

59

65

59

4 783

14

30

46

52

48

3 982

1

Loontrekkenden
Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken

0

18

29

38

36

2 475

Overheid en onderwijs

7

3

3

2

1

816

Overige diensten

7

9

14

13

11

691

6

10

13

12

11

801

14

−19

−26

−28

−30

495

2

3

Zelfstandigen
Niet‑werkende werkzoekenden

p.m. Geharmoniseerde
werkloosheidsgraad 4, 5
p.m. Geharmoniseerde
werkgelegenheidsgraad 4, 6

8,6

8,6

7,9

7,1

6,0

67,3

67,2

67,7

68,5

69,6

Bronnen : FPB, INR, RVA, Statbel, NBB.
1 Bevolking van 15 tot 64 jaar.
2 Landbouw, industrie, energie en water, bouwnijverheid, handel en horeca, vervoer en communicatie, financiële activiteiten, exploitatie van
en handel in onroerend goed en diensten aan ondernemingen.
3 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ; kunst, amusement en recreatie ; overige diensten en huishoudens als werkgever.
4 Op basis van de gegevens van de enquête naar de arbeidskrachten.
5 Werkzoekenden in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar.
6 Werkenden in % van de totale bevolking op arbeidsleeftijd (20‑64 jaar).

Toename van de tijdelijke en de
deeltijdse overeenkomsten voor
nieuw werkenden
Tegen de achtergrond van de krachtige werkgelegenheidsgroei rijst de vraag of de kenmerken van
de indienstnemingen
sinds de financiële
Toenemend beroep crisis veranderd zijn.
op tijdelijke arbeids- In dat opzicht werden
overeenkomsten de nieuw werkenden
in 2018 vergeleken
met die van 2008,
een jaar waarin de arbeidsmarkt nog niet de invloed
van de grote recessie onderging.
Een nieuw werkende is iemand die sinds minder
dan twaalf maanden een bepaalde baan heeft.
In 2017 hadden de meesten onder hen (57 %)
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tevoren reeds een baan, maar wel met een andere arbeidsovereenkomst, terwijl 19 % studeerde,
16 % werkloos en 8 % inactief was (pensioen of
brugpensioen, arbeidsongeschikt, of huisman / huisvrouw). De nieuw werkenden maakten samen 12 %
van de totale werkgelegenheid uit. Die rotatiegraad
is lager dan in de buurlanden : in 2016 (het laatst
beschikbare jaar voor internationale vergelijkingen)
beliep hij 15 % in Frankrijk, 24 % in Nederland en
29 % in Duitsland.
Het aandeel van de tijdelijke banen in de indienstnemingen is sinds 2008 aanzienlijk vergroot. Het gaat
daarbij om alle banen met een arbeidsovereenkomst
voor bepaalde duur, een uitzendcontract, een vervangingsovereenkomst of een overeenkomst voor
de uitvoering van een duidelijk omschreven taak,
alsook de studentenarbeid. In 2018 had 46 % van
de nieuwe banen een tijdelijk karakter, dat was

12 procentpunt méér dan in 2008. De afschaffing
van de proefperiode bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst in 2014 wakkerde die tendens aan.
Het stijgend aandeel van de indienstnemingen met
een tijdelijke arbeidsovereenkomst viel vooral op bij
de intellectuele en wetenschappelijke beroepen en
voor personeel in de persoonsgebonden dienstverlening of in de handel. Hoewel laaggekwalificeerde
banen vaker tijdelijke betrekkingen zijn, droegen ze

slechts weinig bij tot die tendens. Ook studentenarbeid komt steeds vaker voor. Die trend zal wellicht
aanhouden vanwege de versoepeling van de voorwaarden om met dat statuut te werken, een statuut
waarvoor zeer lage socialezekerheidsbijdragen gelden. Dit zou mee moeten zorgen voor een verhoging
van de werkgelegenheidsgraad voor jongeren tussen
15 en 24 jaar, die veel lager blijft dan in de andere
Europese landen (22,7 % in België, tegen 34,7 % in

Tabel 3
Nieuw werkenden 1 : kenmerken van de banen
(in % van het overeenstemmende totaal)

Nieuw werkenden

2018

2

Totale werkgelegenheid

2014

2008

2017

2008

Type van arbeidsovereenkomst
Vast

54

60

66

90

92

Tijdelijk

46

40

34

10

8

Voltijds

69

73

76

75

78

Deeltijds

31

27

24

25

22

Arbeidstijd 3

Bron : Statbel.
1 Personen die in de loop van het jaar aan het werk waren en die een jaar eerder hetzij werkloos, hetzij inactief waren of een andere baan hadden.
2 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen.
3 Loontrekkenden en zelfstandigen.
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de EU), als gevolg van een geringere neiging om studies en werk te combineren. Een dergelijke ervaring is
nochtans een troef voor de toekomstige inschakeling
op de arbeidsmarkt,
met name voor laagDeeltijdarbeid blijft geschoolden. Hoewel
een hoofdzakelijk het toenemend aanvrouwelijk verschijnsel tal jongeren dat een
hogere studie volgt
de werkgelegenheidsgraad drukt, is het ook een positief gegeven, voor
zover de gekozen studierichtingen in de behoeften
van de arbeidsmarkt voorzien.
Hoewel het bij indienstnemingen vaker om tijdelijke
banen gaat, is het aandeel van dat statuut in de totale
loontrekkende werkgelegenheid in tien jaar tijd met
slechts 1,4 procentpunt gestegen, tot 10 % in 2017.
Tijdelijke overeenkomsten zouden voor steeds meer
personen een verplichte stap zijn naar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Volgens een studie
van Federgon 1 – de federatie van HR-dienstverleners
in België – weet aldus twee derde van de uitzendkrachten ongeveer een jaar na het begin van hun

opdracht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde
duur in de wacht te slepen.
Ook deeltijdwerk vertegenwoordigt een steeds groter
aandeel in de indienstnemingen. Die toename hangt
nauw samen met de stijging van het aantal mannelijke deeltijdwerkers tijdens de afgelopen tien jaar.
Toch werken nog steeds vier keer meer vrouwen dan
mannen deeltijds : in 2017 41,2 % van de vrouwen,
tegen 10,2 % bij de mannen. Vergeleken met de
andere Europese landen is deeltijdarbeid veel vaker
een persoonlijke keuze van de werknemer. In België
werkt slechts 7,8 % van de deeltijdwerkers onvrijwillig
deeltijds, tegen 26,4 % in de EU. Bovendien loopt dat
percentage in België terug, in tegenstelling tot de in
de EU opgetekende tendens. De toename van vrijwillig deeltijdwerk heeft te maken met, onder meer, diverse regelingen (tijdskrediet, loopbaanonderbreking
en thematische verloven) die het voor werknemers
mogelijk maken hun arbeidstijd om persoonlijke redenen in te korten.

1 Zie www.uitzendkracht2018.be, mei 2018.

Grafiek  19
De kwaliteit van het werk verslechtert niet
Onzekerheid op de arbeidsmarkt 1
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Bron : OESO.
1 Verwacht inkomensverlies bij werkloosheid, afhankelijk van het risico om werkloos te worden, de verwachte duur van de periode van
werkloosheid en de dekkingsgraad van de werkloosheidsverzekering, in procenten.
2 Percentage banen waarvoor er onvoldoende personeel is om de werkdruk op te vangen. Gegevens met betrekking tot 2013
voor Duitsland.
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Tabel 4
Kenmerken van de nieuw werkenden 1
(in % van het overeenstemmende totaal)

Nieuw werkenden

Totale werkgelegenheid

2018 2

2014

2008

2017

2008

Scholingsniveau
Laag

21

19

24

17

21

Gemiddeld

38

40

42

39

41

Hoog

42

41

34

45

38

Leeftijd
15‑24 jaar

30

28

26

6

8

25‑54 jaar

66

69

71

78

82

55‑64 jaar

4

3

3

15

10

Bron : Statbel.
1 Personen die in de loop van het jaar aan het werk waren (loontrekkenden en zelfstandigen) en die een jaar eerder hetzij werkloos, hetzij inactief
waren of een andere baan hadden.
2 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen.

Terwijl het aandeel van de tijdelijke arbeidsovereenkomsten en dat van de deeltijdbanen bij de nieuw
werkenden sinds de grote recessie gestaag stijgt,
wijzen de indicatoren inzake arbeidskwaliteit, die weliswaar maar met enige vertraging beschikbaar zijn,
niet op een verslechtering van de arbeidsmarktvoorwaarden in België. Ons land blijft een gunstige positie
innemen inzake de onzekerheid op de arbeidsmarkt
en, net als in tal van Europese landen, is de stress op
het werk afgenomen.
Het is ook mogelijk de kenmerken van nieuw werkenden tijdens de eerste drie kwartalen van 2018 te analyseren. Meer dan tien jaar geleden het geval was, gaat
het om hooggeschoolden, ten nadele van midden- en
laaggeschoolden. Bij de nieuw werkenden zijn de laaggeschoolden trouwens ruimer vertegenwoordigd dan
in de totale werkgelegenheid, wat te maken heeft
met een grotere rotatie in de door hen uitgeoefende
functies. Qua leeftijd tellen de nieuw werkenden logischerwijs een hoger percentage jongeren dan de totale
werkgelegenheid. De afgelopen tien jaar is het aandeel
van de jonge arbeidskrachten in de indienstnemingen
echter gedaald ten voordele van dat van de oudere,
wat erop wijst dat de bevolking op arbeidsleeftijd vergrijst en dat de hervormingen om oudere werknemers
aan het werk te houden, effect sorteren.

De werkloosheid vertoonde een
breedgedragen daling
Parallel met de aanzienlijke werkgelegenheidscreatie
liep het aantal niet-werkende werkzoekenden (NWWZ)
in 2018 opnieuw sterk terug. Aan het einde van het jaar
waren er minder dan 483 000 NWWZ, wat vergelijkbaar
is met het aantal van vóór de crisis in 2008. In 2017
en 2018 daalde het aantal werklozen met nagenoeg
30 000 eenheden per jaar, wat opvallend veel blijft zelfs
indien geen rekening wordt gehouden met een tijdelijke
statistische breuk tussen medio 2017 en medio 2018. 1
De eind 2014 ingezette daling van de werkloosheid
was merkbaar in de drie gewesten, en voor elke inactiviteitsduur en alle leeftijdscategorieën. Die daling
deed zich voor ondanks het nog aanhoudende effect
van een factor die het aantal NWWZ doorgaans doet
toenemen. Tal van werklozen die vrijgesteld waren
van het zoeken naar werk, zijn nu immers geregistreerd als werkzoekende werklozen. Die verandering

1 De NWWZ van het Waals Gewest die verplicht worden
ingeschreven als begunstigden van het leefloon werden tussen
medio 2017 en medio 2018 niet in aanmerking genomen.
In juli 2018 werden ongeveer 16 000 personen opnieuw
in de statistieken opgenomen.

NBB Verslag 2018 ¡ Economische ontwikkelingen in België

81

betreft vooral de 55-64-jarigen ; ze vloeit, om te beginnen, voort uit de opeenvolgende hervormingen
die sinds het begin van de jaren 2000 ten uitvoer
zijn gelegd om de toegang tot het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en vrijstelling van het
zoeken naar werk te bemoeilijken en, voorts, uit de
afschaffing van het statuut van vrijgestelde oudere
werkloze. Terwijl in 2008 amper 15 % van de uitkeringsgerechtigde volledig werklozen tussen 55 en
64 jaar werkzoekend was, steeg dat aandeel derhalve tot 49 % in de eerste tien maanden van 2018.
Door de hervormingen van de werkloosheidsverzekering en van de eindeloopbaanregelingen nam
de beroepsbevolking
toe omdat een deel
Steeds minder van de voorheen inwerklozen vrijgesteld actieve bevolking vervan het zoeken plicht werd een baan
te zoeken.

Grafiek  20
Daling van het aantal niet-werkende
werkzoekenden
(veranderingen in duizenden personen t.o.v. de overeenstemmende
maand van het voorgaande jaar)
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tussen 2014 en 2018 met in totaal 101 000 eenheden terug. Wordt een ruimer werkloosheidsconcept
gehanteerd, namelijk de NWWZ plus de oudere werklozen die vrijgesteld zijn van het zoeken naar werk én
de niet-werkzoekende werklozen met bedrijfstoeslag,
dan daalde de werkloosheid met 174 000 personen.
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de jaren zeventig niet meer was opgetekend. Die daling was ongetwijfeld te danken aan de gunstige
conjunctuur, maar ze wijst ook op een duurzame
verbetering van de werking van de arbeidsmarkt als
gevolg van de structurele hervormingen om zowel het
aanbod van, als de vraag naar arbeid te stimuleren.
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De spanningen op de arbeidsmarkt
namen toe, maar remden de
dynamiek van de werkgelegenheid
niet af
Doordat de vraag naar arbeid van de ondernemingen aantrekt, nemen de bij de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling ingediende vacatures sinds 2014
toe. De resultaten van de conjunctuurenquêtes van de
Bank bevestigen de dynamische vraag van de ondernemingen. Deze laatste maken gewag van toenemende
problemen qua indienstneming, en in de verwerkende
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nijverheid melden steeds meer bedrijven dat een gebrek
aan geschoolde arbeidskrachten hun productiecapaciteit
in de weg staat. Het aandeel van die bedrijven blijft
echter vergelijkbaar met dat van vóór de crisis van 2008.

Grafiek  21
Daling van de geharmoniseerde
werkloosheidsgraad
(in % van de beroepsbevolking van 15 tot 74 jaar)
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Aangezien het tijd
Geen enkele aanwijzing
vergt om de vraag en
dat de vraag naar
het aanbod op de ararbeid verzwakt
beidsmarkt op elkaar
af te stemmen, zorgt
de toename van de door de overheidsdiensten voor
arbeidsbemiddeling ontvangen vacatures automatisch voor een stijging van de aan het einde van de
maand openstaande werkaanbiedingen. Het aantal
openstaande betrekkingen heeft een historisch hoog
peil bereikt : eind 2018 telden de overheidsdiensten
voor arbeidsbemiddeling er 64 000 1. Niettemin is
er geen duidelijke ontkoppeling tussen het verloop
van het aantal vacatures aan het einde van de
maand en dat van het aantal ontvangen vacatures :
de verhouding tussen de beide variabelen mag dan
wel toegenomen zijn, maar ze blijft kleiner dan 2.

1 Deze gegevens zijn niet exhaustief. Ze omvatten enkel de gewone
vacatures uit het normaal economisch circuit waarvan de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling in kennis werden gesteld.

Grafiek  22
De spanningen op de arbeidsmarkt worden duidelijker
(vacatures ontvangen 1 door en openstaand 2 bij de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, maandgegevens in duizenden)
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Bronnen : Actiris, Forem, VDAB.
1 Enkel de via het gewone circuit ontvangen vacatures, ongerekend uitzendarbeid, overheidssteun en werkaanbiedingen van
de andere partners.
2 Aangezien de vacatures bij Forem pas vanaf 2009 beschikbaar zijn, werden de gegevens geretropoleerd door gebruik te maken van
de verhouding van de ontvangen vacatures tot de openstaande vacatures gedurende de eerste twaalf maanden waarvoor de gegevens
beschikbaar zijn.

NBB Verslag 2018 ¡ Economische ontwikkelingen in België

83

Algemeen beschouwd, blijft het matchingproces
tussen de vraag naar, en het aanbod van arbeid
dus werkzaam, maar de spanningen nemen toe in
sommige geografische gebieden of voor sommige
beroepen. Die spanningen zijn trouwens uitermate
structureel van aard, wat nog wordt versterkt door
de conjuncturele dynamiek van de arbeidsmarkt.

daaromtrent geen formele vereisten. In 2018 gold dat
voor 43 % van de ontvangen vacatures in Brussel, voor
41 % van die in Vlaanderen en voor 60 % van die in
Wallonië. Dit betekent daarom nog niet dat de werkgever geen belang hecht aan de vaardigheden van de
kandidaten, maar wel dat hij verwijst naar een beroep
of een specifieke functie veeleer dan naar een diploma.

Op basis van een ruimere definitie dan die van
de diensten voor arbeidsbemiddeling, vertaalt dat
verschijnsel zich in een vacaturegraad – dat is het
aandeel van de vacatures in het totale aantal potentiële (vervulde en openstaande) banen – die over
de eerste drie kwartalen van 2018 gemiddeld 3,5 %
beliep, wat duidelijk méér is dan het EU-gemiddelde
(2,2 %), maar ook dan het cijfer in Duitsland (2,9 %)
en Nederland (3 %).

Zoals in hoofdstuk 5 meer gedetailleerd wordt
toegelicht, zijn de knelpuntberoepen in de drie
gewesten over het algemeen vergelijkbaar. Toch
kunnen enkele specifieke kenmerken worden beklemtoond. In Vlaanderen zijn de moeilijkst in te
vullen beroepen schoonmaakpersoneel, technische
beroepen, commerciële functies, en beroepen in de
gezondheidszorg en hulp aan personen. In Wallonië
gaat het om beroepen in de bouwsector en kader-,
technische en commerciële functies. In Brussel betreft het voornamelijk administratieve en commerciële functies en informaticaberoepen.

Een mogelijke reactie op de spanningen die zich
in sommige specifieke geografische gebieden opbouwen, is de arbeidsmobiliteit. Zo bleef de werkgelegenheid in Vlaanderen groeien, ook al zijn de
spanningen er groter.
In dat verband blijkt
Mobiliteit kan de uit de driemaandelijkschaarste verminderen se werkgelegenheidsstatistieken die de
RSZ op basis van de woonplaats van de werknemers
opstelt (en niet op grond van hun werkplaats), dat
het aantal in Brussel wonende werknemers veel sneller stijgt dan dat in de andere gewesten. Een deel
van hen benut de dynamische vraag naar arbeidskrachten in de Brusselse rand. De acties van de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, die informatie uitwisselen over vacant blijvende werkaanbiedingen en die ook taalopleidingen organiseren,
zijn precies bedoeld om de spanningen die meer
bepaald in Vlaanderen ontstaan, af te zwakken door
werklozen uit de andere gewesten werkgelegenheidskansen te bieden.
Het aandeel van de Brusselaars die buiten hun
gewest werken, is licht gestegen, van 16,7 %
in 2010 tot 17,5 % in 2017, terwijl het voor de
Walen met 0,7 procentpunt gekrompen is (tot
16,8 % in 2017) en voor de Vlamingen met 1,2 procentpunt (tot 10,2 %).
De door de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling behandelde vacatures vereisen overigens voor
een zeer groot deel, in tegenstelling tot wat vaak
wordt gedacht, een laag scholingsniveau ofwel zijn er

84

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

De verscherping van die indienstnemingsmoeilijkheden begon aarzelend tot uiting te komen in een
opwaartse druk op de lonen.

2.2 G
 ematigde versnelling van de lonen
en bescheiden stijging van de inflatie

De lonen stegen in 2018 sterker in
de private sector
Tegen de achtergrond van een krachtige vraag naar arbeid, trok de loonstijging in de private sector in 2018
aan, zij het in beperkte mate. De bruto-uurlonen
stegen met 2,3 %, tegen 1,7 % in 2017.
Die lichte versnelling is vooral toe te schrijven aan de reële componenten, met name het gecombineerde effect
van de conventionele loonsverhogingen en de loondrift.
In het in januari 2017 door de sociale partners gesloten centraal akkoord werd de maximale marge voor

de toename van de loonkosten in reële termen – dat
betekent ongerekend het indexeringseffect – voor
de periode 2017-2018 op 1,1 % vastgelegd. Er werd
gepreciseerd dat bij het bepalen van de effectief toegekende loonsverhogingen rekening moest worden
gehouden met de specifieke economische situatie van
de bewuste sector en onderneming.
Volgens de index van de conventionele lonen, opgesteld door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid
en Sociaal Overleg op basis van een steekproef
van de belangrijkste paritaire comités, zouden de
in de sectoren toegekende baremaverhogingen ver
onder de reële marge zijn gebleven, namelijk 0,2 %

Tabel 5
Loonkosten
(voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens ; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Uurloonkosten in de private sector
Brutolonen per uur
Reële conventionele aanpassingen

1

Indexeringen
Loondrift

2

Werkgeversbijdragen 3
Uurloonkosten in de overheidssector
waarvan : Indexeringen
Uurloonkosten in de economie als geheel

2014

2015

1,1

0,2

1,3

0,3

0,0
0,8

2016

2017

2018 r

−0,2

1,4

1,7

1,3

1,7

2,3

0,0

0,0

0,2

0,4

0,1

0,5

1,6

1,7

0,5

0,2

0,7

−0,1

0,2

−0,1

−0,1

−1,5

−0,4

−0,6

1,2

0,3

2,3

2,9

2,2

0,0

0,0

1,0

2,0

1,5

1,2

0,2

0,4

1,7

1,7

Bronnen : FOD WASO, INR, RSZ, NBB.
1 In de paritaire comités vastgelegde loonsverhogingen.
2 Door de ondernemingen bovenop de interprofessionele en sectorale collectieve overeenkomsten toegekende verhogingen en premies ;
loondrift als gevolg van veranderingen in de werkgelegenheidsstructuur en meetfouten ; bijdrage tot de verandering van de loonkosten,
in procentpunt.
3 Bijdrage tot de verandering van de loonkosten als gevolg van de wijzigingen in de impliciete bijdragevoeten, in procentpunt.
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in 2017 en 0,4 % in 2018. Het in 2018 opgetekende
snellere stijgingstempo weerspiegelt een gebruikelijk
kenmerk van de tweejaarlijkse cyclus van de loononderhandelingen : het is toe te schrijven aan de tijd
die nodig is om de resultaten van de sectorspecifieke
onderhandelingen concreet uit te voeren. Over de
twee jaar samen betekent de stijging met 0,7 %
echter een omslag ten opzichte van de voorgaande
zes jaar, toen er zo goed als geen conventionele
loonsverhogingen waren.
Tijdens die periode van loonmatiging, en de laatste
twee jaar is dat misschien intenser gebeurd, hebben sommige werkgevers hun werknemers wellicht
financiële voordelen
toegekend die geen
De werkgevers baremabezoldigingen
maakten meer gebruik betreffen. Het ging
van alternatieve daarbij om de uitbreiding van de sociale
vormen van verloning voordelen, zoals de
verhoging van de nominale waarde van de maaltijdcheques, de toekenning van ecocheques of een hospitalisatieverzekering,
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of nog, een hogere bijdrage van de werkgever voor
de financiering van een groepsverzekering. Sommige
van die looncomponenten kunnen trouwens veeleer
worden beschouwd als een terugbetaling van kosten
dan als een onderdeel van het loon, zodat er noch
werkgevers- noch werknemersbijdragen op van toepassing zijn.
Die factoren worden opgetekend in de rubriek ‘loondrift’, die ook wordt beïnvloed door de werkgelegenheidsstructuur. Tijdens een periode van expansie
vinden meer jongeren en laaggeschoolden een baan,
wat de loondrift drukt. De veroudering van het personeelsbestand en de verhoging van het gemiddelde
kwalificatieniveau oefenen daarentegen veeleer een
opwaartse invloed uit. Al met al is de loondrift in
de private sector toegenomen van een licht negatief
effect in 2017 tot een positieve bijdrage van 0,2 %
in 2018. Ook in de overheidssector zijn de veranderingen in de personeelsstructuur de voornaamste verklarende factor voor de toename van de lonen (exclusief
indexering) tijdens de afgelopen drie jaar ; ze zorgden
er tevens voor dat de uurloonkosten er in 2016 en
in 2017 sterker stegen dan in de private sector.

De indexering is de voornaamste
stuwende kracht achter het verloop
van de brutolonen
Terwijl de versnelling van de brutolonen in de private
sector tussen 2017 en 2018 voornamelijk het gevolg
was van reële verhogingen, was de toename ervan
in 2018 voornamelijk toe te schrijven aan de invloed
van de loonindexering. Deze laatste leverde in 2018
een bijdrage van 1,7 % tot de stijging van de uurlonen
in de private sector, dat was 0,1 procentpunt meer dan
in 2017. In de overheidssector wordt een indexering toegepast wanneer een spilindex met 2 % wordt overschreden. Dat was voor het laatst het geval in augustus 2018
en daarvoor in mei 2017 : zodoende droeg de indexering
in 2018 ten belope van 1,5 % bij tot de loonstijging bij
de overheid, tegen 2 % het jaar voordien.
De indexering, die ook van toepassing is op de sociale
uitkeringen en de huurprijzen, werd in maart 2015 tijdelijk opgeschort, totdat de referentieparameter – namelijk het viermaandsgemiddelde van de gezondheidsindex – met 2 % gestegen was ; de facto was dat tot
april 2016. Sindsdien werd geleidelijk opnieuw gebruik
gemaakt van de normale indexering, op grond van de
regels inzake de aanpassing aan het prijsverloop die van
kracht zijn in de diverse paritaire comités, in regelingen
of in overeenkomsten. De loonmatigingseffecten van
de indexsprong kwamen tot uiting in 2015, maar vooral
in 2016 en ook nog in 2017.

De verlagingen van de bijdragen
in het kader van de taxshift hebben
de stijging van de loonkosten in
de private sector beperkt
De in het kader van de ‘taxshift 2016-2020’ toegekende verminderingen van de werkgeversbijdragen
aan de sociale zekerheid werden gefaseerd ingevoerd.
De belangrijkste daarvan sorteerden effect in 2016,
maar in 2018 werd een nieuw pakket maatregelen van
kracht. Het ging daarbij voornamelijk om de verlaging
van het basistarief van de werkgeversbijdragen van
22,65 tot 19,88 % en de vermindering van de loonmatigingsbijdrage van 7,35 tot 5,12 %. Die maatregelen
gingen echter gepaard met een terugschroeving van
de structurele bijdrageverminderingen : de forfaitaire
structurele verlagingen werden opgeheven (behalve
voor gehandicapte werknemers), net als de aanvullende verminderingen voor hoge lonen (behalve voor
de werknemers die onder de Sociale Maribel vallen).

Ook de volledige of gedeeltelijke vrijstellingen van
de bijdragen voor eerste indienstnemingen in de kmo’s
en de uitbreiding van de voor de lage lonen toegekende verminderingen hadden een aanzienlijke impact.
Al met al hebben de bijdrageverminderingen de loonkosten in 2018 met 0,6 % gedrukt.
Mede als gevolg van dat matigend effect, stegen de
uurloonkosten in de private sector in 2018 met 1,7 %,
tegen 1,4 % het jaar voordien.

Het loonkostenverschil werd in 2018
kleiner, maar het bleef in het nadeel
van België
De vergelijking van het verloop van de uurloonkosten in België met dat bij de drie belangrijkste
handelspartners vormt het middelpunt van het proces van de centrale loononderhandelingen. De op
19 maart 2017 afgekondigde wet tot wijziging van
de wet van 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, bepaalt de berekeningswijze van
die referentieloonkostenhandicap. Het verloop van
de loonkosten in België moet daarbij gecorrigeerd
worden voor de verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen die in België in het kader van de
taxshift worden toegekend ; bijdrageverminderingen
die in de toekomst bovenop de taxshift zouden
worden toegekend, mogen voorts slechts ten belope van 50 % in rekening worden gebracht. Indien
de maatregelen inzake bijdrageverlaging zodoende
geneutraliseerd worden, komt de stijging van de
uurloonkosten in de private sector in 2018 bijna
0,5 procentpunt hoger uit dan wat blijkt uit de gegevens van de nationale rekeningen.
Volgens het technisch verslag van januari 2019 van
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), stegen
de aldus gemeten uurloonkosten in België in 2018
met 2,2 %, dat was minder dan in Duitsland (2,9 %)
en Nederland (2,3 %), en in dezelfde mate als in
Frankrijk (2,2 %). De loonkostenhandicap van België
nam bijgevolg met 0,3 procentpunt af ten opzichte
van het jaar voordien.
De omvang van de handicap, die een sinds 1996 gecumuleerde maatstaf is, werd ook beïnvloed door het
feit dat de gegevens van de nationale rekeningen in de
vier landen grondig werden herzien. De CRB raamde
in zijn verslag van januari 2018 de loonkostenhandicap
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Grafiek  23
De uurloonkostenhandicap van België is in 2018
afgenomen
(gecumuleerde verschillen 1 sinds 1996 in de private sector, in %)
20

verkleinde de handicap in dat jaar tot 0,9 %. Voor
de periode 2019-2020 raamt de CRB de beschikbare
maximale marge op 0,8 %. Die maximale marge dient
als basis voor de onderhandelingen over het centraal
akkoord waarin de loonnorm voor de periode 20192020 zal worden bepaald.
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Bron : CRB.
1 Volgens de berekeningswijze in de herziene wet tot
bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve
vrijwaring van het concurrentievermogen. Een positief
teken wijst op een concurrentiewinst van de desbetreffende
economie tegenover België.

voor 2017 op 0,3 % ; op basis van de nieuwe gegevens wordt die raming voor dat jaar nu bijgesteld naar
1,2 %. Dankzij de in 2018 opgetekende vermindering,
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De herziene wet van maart 2017 bepaalt tevens dat
de CRB een absolute loonkostenhandicap berekent,
die het loonniveau in België vergelijkt met dat in de
buurlanden. Ook de historische handicap moet worden becijferd, dat is de loonkostenhandicap die werd
opgebouwd ten opzichte van de drie buurlanden vóór
de inwerkingtreding van de wet van 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve
vrijwaring van het concurrentievermogen. Zolang die
historische handicap niet tot nul is herleid, zullen
nieuwe verminderingen van de sociale bijdragen voor
een deel automatisch verder worden aangewend om
dat verschil weg te werken.
In de wet wordt bovendien bepaald dat de concurrentiepositie van België geëvalueerd moet worden aan
de hand van de kloof in termen van loonkosten per
eenheid product. Die maatstaf vertoont een neutraal
verloop indien een snellere stijging van de loonkosten
gepaard gaat met een krachtiger groei van de productiviteit. De ontwikkelingen inzake uurloonkosten
mogen in principe niet duurzaam afwijken van het
verloop van de arbeidsproductiviteit.
Het verschil qua loonkosten per eenheid product werd
hier berekend op basis van de nationale rekeningen.

Grafiek  24
Het verschil inzake de loonkosten per eenheid product ten opzichte van de drie voornaamste
buurlanden is in 2018 licht verkleind
(gecumuleerde verschillen sinds 1996 in de bedrijvensector 1, in %)
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Bron : Eurostat.
1 De bedrijvensector bestaat uit de NACE-bedrijfstakken B tot en met N en omvat de industrie, de bouwnijverheid en de marktdiensten.
Hij kan worden beschouwd als een proxy van de private sector.
2 Een positief teken wijst op een snellere, sinds 1996 gecumuleerde stijging van de loonkosten in België dan gemiddeld in de drie buurlanden.
3 Een positief teken wijst op een tragere, sinds 1996 gecumuleerde productiviteitswinst in België dan gemiddeld in de drie buurlanden.
4 Eerste drie kwartalen.

Deze berekening verschilt van die van de referentie
voor het uurloonkostenverschil, niet alleen omdat er
een andere bron wordt gebruikt, maar ook omdat de
in het kader van de taxshift toegekende bijdrageverminderingen niet worden geneutraliseerd en omdat
de resultaten voor 2018 hier een gemiddelde van de
eerste drie kwartalen zijn veeleer dan een raming op
jaarbasis. Het verloop ervan is vergelijkbaar met dat
van de uurloonkosten, ook al nam de productiviteit
in België trager toe. In 2018 zou, op basis van de gegevens van de eerste drie kwartalen, het verschil per
eenheid product verkleind zijn ten gevolge van het in
België relatief gematigder verloop van de uurloonkosten. Uit de uitsplitsing naar bedrijfstak blijkt dat de
productiviteit vooral vrij zwak is in de marktdiensten,
een bedrijfstak die in de economie overigens steeds
belangrijker wordt.

De inflatie is licht gestegen als
gevolg van het verloop van de
levensmiddelenprijzen
De gemiddelde totale inflatie op jaarbasis bleef relatief hoog ; van 2017 tot 2018 steeg ze licht van 2,2 %
tot 2,3 %. Die geringe versnelling was het gevolg van
het verloop van de levensmiddelenprijzen. De onderliggende inflatie, waaruit de volatiele componenten
van de korf van de consumptieprijsindex worden geweerd, liep dan weer terug van 1,5 tot 1,3 %.
Het stijgingstempo van de levensmiddelenprijzen verdubbelde vrijwel en beliep in 2018 2,7 %, tegen 1,4 %
een jaar eerder, wat te maken had met diverse factoren. Zo stegen de prijzen voor zuivelproducten met
4,7 %, wat beduidend méér was dan in 2017 (1,2 %).
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Tabel 6
Geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP)
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

p.m.
Weging

2015

2016

2017

2018

2018

Totaal

0,6

1,8

2,2

2,3

100,0

Onderliggende inflatie

1,6

1,8

1,5

1,3

68,7

Diensten

2,4

2,2

1,9

1,5

41,5

Niet‑energetische industriële goederen

0,5

1,0

0,8

0,9

27,2

1,8

3,1

1,4

2,7

21,3

−8,0

−0,6

9,9

8,9

10,0

11,9

28,3

7,9

2,2

3,2

Levensmiddelen
Energiedragers

1

Elektriciteit
Gas

−5,4

−11,8

4,1

9,6

1,6

Brandstoffen

−12,8

−5,3

10,6

10,7

3,3

Stookolie

−25,7

−17,5

18,7

19,4

1,6

Gereguleerde prijzen 3

0,4

0,3

0,3

0,3

13,7

Heffingen op energie en levensmiddelen

0,4

1,0

0,4

0,1

–

1,0

2,1

1,8

1,8

–

Bijdrage tot de totale inflatie 2

p.m. Gezondheidsindex

4

Bronnen : Eurostat, Statbel, NBB.
1 Inclusief vaste brandstoffen.
2 In procentpunt.
3 Volgens de classificatie van Eurostat.
4 Nationale consumptieprijsindex, exclusief producten die geacht worden schadelijk te zijn voor de gezondheid, namelijk tabak, alcohol en
motorbrandstoffen.

Die versnelling hield verband met de toename van
de Europese prijzen voor melkvet en bleek niet eigen
te zijn aan België : in de drie voornaamste buurlanden zette de prijsstijging immers reeds zes maanden
eerder in, namelijk eind 2016. Ook de verhoging,
in januari 2018, van de
accijnzen op tabak en
De lichte stijging op gesuikerde dranken,
van de inflatie is toe en de prijsstijgingen
te schrijven aan de voor alcoholische dranken ondersteunden de
levensmiddelen algemene prijsstijging
voor bewerkte levensmiddelen. Wat de onbewerkte levensmiddelen betreft, gingen de fruitprijzen, die in 2017 gedaald
waren, in 2018 opnieuw omhoog.
De vertraging van de onderliggende inflatie kwam
voor rekening van de diensteninflatie, die daalde
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van 1,9 tot 1,5 %. De geringere diensteninflatie was
vooral het resultaat van de beperktere prijsstijgingen
voor telecommunicatiediensten en in de horeca, alsook van de afschaffing, in januari 2018, van het kijken luistergeld in het Waals Gewest. Zelfs zonder die
maatregel, waardoor de diensteninflatie met 0,2 procentpunt werd gedrukt, bleef de diensteninflatie
in 2018 aanzienlijk vertragen, hoewel de loonkosten
sinds 2017 sterk stijgen. Die situatie is tegengesteld
aan die tijdens de voorgaande jaren, toen de dienstenprijzen toch versnelden tijdens een periode van
nochtans vrij intense loonmatiging en maatregelen
tot verlichting van de arbeidskosten. Dit bevestigt dat,
in België, de transmissie van het loonkostenverloop
in de verkoopprijzen zeer geleidelijk en met vertraging plaatsvindt, waarbij schommelingen van de loon
kosten voor een deel worden opgevangen door een
tegenovergestelde beweging van de winstmarges van
de ondernemingen.

Grafiek  25
Vertraging van de onderliggende inflatie
(HICP ; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij
anders vermeld)
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Bron : Eurostat.

De energie-inflatie schommelde
aanzienlijk in de loop van het jaar
De energie-inflatie bleef hoog – gemiddeld 8,9 %
in 2018 –, maar ze viel toch lager uit dan in 2017.
Die gemiddelde stijging verhult belangrijke schommelingen in de loop van het jaar. Van mei tot oktober 2018 namen de energieprijzen aanzienlijk toe als
gevolg van de prijsstijging voor Brentolie. In oktober
bereikte die stijging 17,3 % op jaarbasis voor de
brandstofprijzen aan de pomp en 34,7 % voor huisbrandolie. Vanaf november sloegen de olieprijzen om ;
aan het einde van het jaar beliepen de prijsstijgingen van die producten respectievelijk 7,1 en 7,4 %.
De prijs van huisbrandolie ondergaat duidelijker de
schommelingen van de internationale noteringen,
aangezien de geringere accijnzen die erop van toepassing zijn een kleinere bufferrol spelen.
Het zogeheten kliksysteem trad in 2018 achtmaal
in werking. Dat mechanisme werd gebruikt om de
taxshift te financieren en wil ook het gebruik van

diesel ontmoedigen, omdat het een brandstof is die
voor de gezondheid schadelijke fijnstofdeeltjes produceert. Het systeem houdt in dat dalingen van de
dagelijkse maximumprijzen voor diesel – die worden
vastgesteld in het kader van de programmaovereenkomst die de detailhandelsprijzen van
De energie-inflatie is
de aardolieproducten
op een hoog niveau
regelt – niet integraal
aan de consumengebleven door de
ten worden doorbeaardolieproducten
rekend, maar deels
worden gecompenseerd door een verhoging van de accijnzen. Vanaf
een bepaalde verhoging van de accijnzen op diesel, volgt een compenserende accijnsverlaging voor
benzine. Het systeem was van toepassing totdat de
accijnzen op diesel het niveau van die op loodvrije
benzine bereikten, wat sinds 19 juli 2018 het geval
is ; ze bedroegen toen € 0,60 per liter. Los van het
kliksysteem, werden de accijnzen op benzine en diesel in januari trouwens geïndexeerd ; dat gebeurde
op basis van de totale inflatie.
In de zomer kwam de maximumprijs voor diesel voor
het eerst hoger uit dan die voor benzine. De gemiddelde prijs aan de pomp lag in 2018, met € 1,42 per
liter, ook ietwat boven die van benzine. De dieselprijs

Grafiek  26
De prijzen van aardolieproducten sloegen aan
het einde van het jaar om
(HICP ; veranderingspercentages op jaarbasis)
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Bronnen : Eurostat, Thomson Reuters.
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relatief stabiel. De accijnzen op diesel in België behoorden tot de hoogste in de EU, na het Verenigd
Koninkrijk, Italië en Frankrijk.

Grafiek  27
De accijnzen op diesel en op benzine zijn
voortaan even hoog
(daggegevens, in € per liter)
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Bron : Belgisch Staatsblad.

steeg echter driemaal zo snel, aangezien diesel in 2017
goedkoper was dan benzine. De accijnzen waren goed
voor ongeveer 40 % van de brandstofprijzen in de
tankstations ; dat aandeel bleef van 2017 tot 2018

Hoewel de elektriciteitsprijs in 2018, gemiddeld beschouwd, duidelijk minder sterk steeg dan tijdens het
jaar voordien, liet hij in de loop van het jaar vrij sterke
schommelingen optekenen. In januari 2018 leidde de
afschaffing van de energiebijdrage in Vlaanderen tot
een daling van de elektriciteitsprijs. Vanaf juli is hij
echter opnieuw gestegen als gevolg van het verloop
van de energiecomponent op de elektriciteitsfactuur.
Op de groothandelsmarkten nam de elektriciteitsprijs
sinds het tweede kwartaal van 2018 toe, voornamelijk vanwege het prijsverloop van de andere energetische grondstoffen, bijvoorbeeld aardolie, gas en
steenkool, alsook door een forse prijsstijging voor de
CO2-certificaten als gevolg van een hervorming van
de mechanismen inzake de emissierechten. De onbeschikbaarheid van een groot deel van het Belgisch
nucleair park en de onzekerheid over de elektriciteitsvoorziening in de winter verhoogden de druk
op de elektriciteitsmarkt, waardoor in oktober de
prijzen van nieuwe variabele en vaste contracten voor
particulieren aanmerkelijk stegen. De voornaamste
buurlanden bleven gevrijwaard van die extra druk op
de consumptieprijzen.

Grafiek  28
Bezorgdheid over de bevoorrading zorgde in de loop van 2018 voor opwaartse druk
op de elektriciteitsprijzen
(HICP ; veranderingspercentages op jaarbasis)
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Bron : Eurostat.
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Ook onder impuls van de prijsstijging op de groothandelsmarkten, gingen de consumptieprijzen voor
gas vanaf juli fors omhoog en in oktober lagen ze
18 % hoger dan een jaar eerder. Zodoende was het
stijgingstempo in België in 2018 veel sneller dan het
gemiddelde in de drie buurlanden, vooral omdat
de detailhandelsprijzen in Duitsland het hele jaar
lang daalden. Die ontwikkelingen hebben het totale
inflatie-ecart vergroot, ten nadele van België.

Grafiek  29
Na een verkleining is het inflatieverschil met de
buurlanden opnieuw toegenomen onder impuls
van de energieprijzen
(kwartaalgemiddelden, bijdragen in procentpunt)
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Het inflatieverschil met de buurlanden
is fors verkleind ten opzichte van
de voorgaande jaren, hoewel het in
de loop van 2018 weer vergrootte
Het inflatieverschil tussen België en zijn drie voornaamste buurlanden, dat in 2015 en 2016 aanzienlijk
was vergroot, tot maximaal 1,6 procentpunt, is sinds
begin 2017 gestaag verkleind. In de eerste helft
van 2018 beliep het nog 0,2 procentpunt. Dat verschil
was voornamelijk toe te schrijven aan de snellere stijgingen van de dienstenprijzen en aan de maatregelen
om de taxshift te financieren. In de tweede helft van
het jaar nam het weer toe, ditmaal als gevolg van de
schokken op de energieproducten. De consumptieprijzen in België worden immers meer rechtstreeks
beïnvloed door de wereldwijde schommelingen van
de aardolieprijs ; bovendien stegen de elektriciteits- en
gasprijzen er sterker dan in de buurlanden.
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Bron : Eurostat.

De totale inflatie steeg in de drie voornaamste buurlanden van gemiddeld 1,5 % tot 1,9 % in 2018 ; het
verschil met België is afgenomen van 0,8 procentpunt in 2017 tot 0,4 procentpunt in 2018. Sinds de
oprichting van de EMU in 1999 werden tussen België
en de drie voornaamste buurlanden inflatieverschillen opgetekend. De inflatie lag in België niet systematisch hoger, maar het verschil op jaarbasis beliep
gemiddeld 0,4 procentpunt.
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2.3 Verzwakking van de particuliere consumptie
en de lopende rekening in evenwicht
consumptie en de bedrijfsinvesteringen, samen goed
voor twee derde van het bbp. De investeringen in
woningen namen dan weer licht toe in 2018, na een
stagnatie in het voorgaande jaar. De combinatie van relatief lage rentetarieven en een toenemende koopkracht
werkt de vraag naar woningen in de hand. De overheidsuitgaven, waarvan het verloop overeenstemt met
de gebruikelijke investeringscyclus in de aanloop naar de
lokale verkiezingen, stegen eveneens iets krachtiger dan
het jaar voordien. De netto-uitvoer leverde een grotere

In 2018 werd de bbp-groei, net als het voorgaande
jaar, geschraagd door een gematigde stijging van
de binnenlandse vraag en een sterke bijdrage van de
netto-uitvoer. Terzelfder tijd werd hij afgeremd door
de voorraadwijzigingen.
De binnenlandse bestedingen (ongerekend de voorraden) namen in België met 1 % toe, een bijna even
grote stijging als in 2017, maar kleiner dan voorheen.
Bij de binnenlandse vraag vertraagden de particuliere

Tabel 7
Bbp en voornaamste bestedingscategorieën
(voor kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens ; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

2014

2015

Particuliere consumptie

0,6

Overheidsconsumptie

0,6

Bruto-investeringen in vaste activa
Woningen
Ondernemingen

2016

2017

2018 r

0,9

1,7

1,1

0,8

0,6

−0,2

0,6

0,8

5,8

2,7

3,8

1,8

1,7

5,7

1,0

3,7

0,0

0,4

6,5

3,6

4,7

2,3

1,7

p.m. Ongerekend specifieke transacties

2,5

3,6

5,4

5,5

2,3

Overheid

1,4

0,7

−2,0

2,1

4,9

1,8

1,2

1,8

1,1

1,0

1

p.m. Finale binnenlandse bestedingen 2
Voorraadwijziging

3

Netto-uitvoer van goederen en diensten 3
Uitvoer van goederen en diensten

1

Invoer van goederen en diensten 1
Bbp
p.m. Nominaal bbp (in € miljard)

0,3

0,3

0,3

0,0

−0,3

−0,8

0,1

−0,5

0,6

0,7

5,2

3,5

7,6

5,0

3,5

6,2

3,4

8,5

4,3

2,8

1,3

1,7

1,5

1,7

1,4

400,1

411,0

424,7

439,1

450,5

Bronnen : INR, NBB.
1 De afgelopen jaren hebben omvangrijke specifieke transacties (bijvoorbeeld sommige investeringen in het buitenland of de herstructurering
van de activiteiten van een multinational), die nauwelijks een effect hadden op de economische bedrijvigheid in België, tot een sterkere
volatiliteit geleid van sommige componenten van het bbp.
2 Ongerekend de voorraadwijziging.
3 Bijdragen aan de verandering van het bbp t.o.v. het voorgaande jaar, in procentpunt.
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bijdrage omdat de bruto-invoerstromen sterker vertraagden dan de bruto-uitvoerstromen.

De particuliere consumptie blijft
verzwakken
Voor het tweede jaar op rij vertraagde de volumegroei van de particuliere consumptie ; hij beliep 0,8 %.
Die verzwakking was vooral merkbaar in het verloop
van de consumptie ongerekend duurzame goederen,
die tijdens de eerste drie kwartalen van het jaar flink trager groeide dan gemiddeld tijdens de drie voorgaande
jaren. De consumptie van duurzame goederen nam in

de eerste helft van 2018 toe. Dat was niet onverwacht,
gelet op de stijging, in 2017, van de indicator uit de
consumentenenquête, die betrekking heeft op de voor
de twaalf volgende maanden geplande grote aankopen.
Samen met de in 2018 opgetekende vertraging
van de particuliere consumptie, daalde de indicator van het consumentenvertrouwen. Deze laatste,
die in 2017 zijn hoogste waarde sinds 2001 had
bereikt, liep geleidelijk terug, al bleef hij boven zijn
langetermijngemiddelde. De gematigde verzwakking van het consumentenvertrouwen kan wellicht
deels worden toegeschreven aan de toegenomen
internationale risico’s. De consumenten bleven

Grafiek  30
De particuliere consumptie vertraagt
Bijdrage aan de groei van de particuliere
consumptie

Particuliere consumptie en werkloosheidsverwachtingen

(kwartaalgegevens naar volume ; in procentpunt t.o.v.
het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

2,5

(kwartaalgegevens naar volume ; veranderingspercentages
t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : INR, NBB.
1 De categorie ‘Overige’ omvat onder meer de uitgaven van Belgische toeristen in het buitenland, verminderd met die van de buitenlandse
toeristen in België.
2 Saldi van de antwoorden op de maandelijkse enquête, voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.
3 Saldi van de antwoorden op de maandelijkse enquête, geaggregeerde kwartaalgegevens. Voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.
De door de NBB gepubliceerde indicator werd geïnverteerd.
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niettemin positief over de arbeidsmarktvooruitzichten. Deze laatste subindicator correleert doorgaans
het best met het verloop van de particuliere consumptie, maar dat verband is de laatste drie jaar
fel verzwakt.
Het onzekerder economisch klimaat kan de gezinnen er hebben toe aangezet hun consumptieve bestedingen enigszins af te remmen. Al met
al bleef de toename van de particuliere consumptie
in 2018, met 0,8 %, licht achter bij de stijging van
de koopkracht, die 1,2 % beliep. De spaarquote
nam derhalve enigszins toe, van 11,5 tot 11,8 %
van het beschikbaar inkomen.
Op lange termijn sluit het verloop van de gezinsconsumptie nauw aan bij dat van het inkomen
uit arbeid. In normale omstandigheden is er ook
een sterk verband met het beschikbaar inkomen.
Tussen 2010 en 2015 werd dat verband echter

minder duidelijk als gevolg van de inkrimping van
het inkomen uit vermogen, tegen de achtergrond
van de lage rendementen in de nasleep van de
financiële crisis en de overheidsschuldencrisis in
het eurogebied. Daardoor was de spaarquote
van de gezinnen fors gedaald, tot onder het niveau
van dat in de buurlanden.
De jaar-op-jaar wijzigingen in deze variabelen kunnen evenwel tijdelijk van elkaar afwijken, onder
meer omdat de gezinnen geneigd zijn hun consumptiepatroon af te vlakken wanneer ze hun inkomen plots zien veranderen. Zo steeg hun reële
consumptie in 2015 en 2016 sterker dan hun inkomen ; de groei van dit laatste werd beknot door
de indexsprong, net als die van de van de overheid
ontvangen overdrachten. Het tegenovergestelde
deed zich voor in 2017 en 2018, toen de snellere
toename van het inkomen niet zorgde voor een
opleving van de consumptie.

Grafiek  31
Op lange termijn bewegen de consumptie en het inkomen van de particulieren in dezelfde richting
Gecumuleerd verloop

Verandering op jaarbasis

(indexcijfers 2001 = 100, voor kalenderinvloeden gezuiverde
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Bronnen : INR, NBB.
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2017

2018 r

Lichte vertraging van de groei van
het beschikbaar inkomen

De lonen waren de stuwende kracht
achter het gezinsinkomen

De koopkracht van de particulieren steeg in 2018 in
ongeveer dezelfde mate als in 2016 en 2017. Net als
de voorgaande jaren was de stijging minder sterk dan
in de buurlanden (1,5 % in Duitsland en Frankrijk en
1,9 % in Nederland). Die achterstand inzake koopkracht liep op tijdens een periode waarin de inflatie
in België hoger was. Hoewel de indexeringsmechanismen voor de inkomens de impact van sterkere
binnenlandse prijsstijgingen temperen – trouwens op
gevaar af dat het concurrentievermogen ten aanzien
van het buitenland in gevaar komt –, worden sommige productencategorieën immers buiten beschouwing gelaten, waardoor de koopkracht eventueel
nog verder wordt aangetast. Dat was in 2018 met
name het geval voor de stijgingen van de brandstofprijzen aangezien die producten niet opgenomen zijn
in de referentieprijsindex. Ook de maatregelen inzake loonmatiging drukten aanvankelijk het inkomen
uit arbeid. Op middellange termijn ondersteunen ze
echter het concurrentievermogen van de ondernemingen en de werkgelegenheid.

In nominale termen nam het beschikbaar inkomen
van de huishoudens in 2018 met 3,1 % toe. Net als
de twee jaren voordien lag vooral de stijging van het
inkomen uit arbeid daaraan ten grondslag. In totaal
stegen de brutolonen met 3,8 %, onder impuls van
een nieuwe krachtige expansie van het arbeidsvolume en de geleidelijke versnelling van de uurlonen.
Het verloop van de arbeidsinkomens, dat in de eerste
helft van het decennium werd afgeremd door de inspanningen inzake loonmatiging, vertoont sindsdien
een steviger dynamiek.

Grafiek  32

De andere inkomenscategorieën speelden een minder belangrijke rol in de toename van het beschikbaar inkomen van de gezinnen. Het geheel
van het bruto-exploitatieoverschot en het bruto
gemengd inkomen steeg met slechts 2,5 %, tegen
3 % in 2017. De vertraging was het sterkst voor
de inkomens uit vermogen, waarvan de toename
vertraagde van 3,5 tot 2,2 % in 2018. De stijging
van de dividenden van de ondernemingen was de
kleinste sinds 2012.

De brutospaarquote van de huishoudens
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Het arbeidsinkomen had in 2018 een zwaardere impact op het beschikbaar inkomen dankzij de aanvullende verlagingen, na de eerste fase in 2016, van
de personenbelasting in het kader van de taxshift.
Het ging daarbij meer bepaald om de uitbreiding van
de forfaitaire aftrek van beroepskosten, de verhoging
van de belastingvrije som, alsook om een verdere
aanpassing van de belastingschalen. Daardoor namen
de overdrachten van de gezinnen aan de overige
sectoren, die grotendeels uit belastingen bestaan,
met slechts 2,7 % toe, wat veel minder is dan de stijging van de loonsom.

De overdrachten die de gezinnen van andere
sectoren ontvingen, stegen in 2018 met 2,1 %.
De pensioenen en invaliditeitsuitkeringen bleven geleidelijk toenemen, in tegenstelling tot
de werkloosheidsuitkeringen.

 	
Bronnen : Eurostat, INR, NBB.
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Tabel 8
Determinanten van het bruto beschikbaar inkomen van de particulieren, tegen lopende prijzen
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

p.m.
In € miljard

2014

2015

2016

2017

2018 r

2018 r

1,1

0,6

2,0

3,4

3,3

252,1

1,5

0,8

2,9

3,5

3,8

170,5

Arbeidsvolume werknemers

0,2

0,6

1,4

1,6

1,5

Brutolonen per gewerkt uur 1

1,4

0,2

1,5

1,9

2,2

Bruto primair inkomen

1

Brutolonen

Bruto-exploitatieoverschot en
bruto gemengd inkomen

3,6

1,5

1,2

3,0

2,5

53,2

−5,0

−1,8

−1,8

3,5

2,2

28,3

−55,1

−43,7

−32,9

−17,6

90,5

0,9

3,1

4,3

2,2

5,9

1,0

17,0

−0,8

−4,4

−5,1

0,9

0,3

10,4

6,6

9,2

63,1

−1,3

−6,8

6,0

Ontvangen lopende overdrachten

1,6

1,8

3,1

2,3

2,1

101,0

Betaalde lopende overdrachten 1

1,4

1,5

0,4

2,6

2,7

95,1

Bruto beschikbaar inkomen

1,2

0,8

3,0

3,3

3,1

258,0

p.m. In reële termen 3

0,7

0,1

1,2

1,4

1,2

12,5

11,8

11,3

11,5

11,8

Inkomen uit vermogen 2
Interesten
Ontvangen dividenden
Overige
Netto lopende overdrachten 1

Spaarquote 4

Bronnen : INR, NBB.
1 Ontvangen lonen of betaalde lopende overdrachten ongerekend sociale bijdragen betaald door de werkgevers.
2 Het betreft nettobedragen, dat wil zeggen het verschil tussen de van andere sectoren ontvangen en de aan andere sectoren betaalde
inkomens.
3 Gegevens gedefleerd aan de hand van de deflator van de consumptieve bestedingen van de particulieren.
4 In % van het beschikbaar inkomen in ruime zin, dat wil zeggen inclusief de wijziging van de rechten van de huishoudens inzake de in het
kader van een beroepsactiviteit aangelegde aanvullende pensioenen.

De bedrijfsinvesteringen bleven
sterker groeien dan het bbp
De bedrijfsinvesteringen – ongerekend sommige specifieke operaties –, die de voorgaande vier jaar fors
hadden aangetrokken, vertraagden in 2018 : ze groeiden met naar volume 2,3 %, wat evenwel nog meer
was dan het bbp.
Na de financiële crisis van 2008 gingen de bedrijfsinvesteringen zich vanaf 2010 geleidelijk herstellen en
vanaf 2014 veerden ze sterk op. De opleving berustte op ruime en goedkope externe financieringsmogelijkheden, bredere bruto-exploitatiemarges
en stevige fundamentals voor de geaggregeerde
vraag. De bedrijfsinvesteringen waren een van de
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belangrijkste motoren van de economische groei
in België. Voornamelijk ondersteund door de uitvoer, stegen ze tussen 2007 en 2018 met in totaal
ruim 20 %, terwijl de particuliere consumptie gecumuleerd met 12 % steeg en de investeringen in
woningen met 7 % terugliepen. De Belgische ondernemingen voerden hun investeringen sterker op
dan de bedrijven in Nederland, maar minder sterk
dan die in Duitsland.
Die investeringen betroffen voornamelijk immateriële
activa – bijvoorbeeld intellectuele eigendomsrechten,
software en databanken – en in mindere mate onroerende activa. De investeringen in machines en uitrusting hebben pas recentelijk opnieuw hun niveau van
vóór de crisis van 2007-2008 bereikt.

De tragere groei van de bedrijfsinvesteringen in
België lijkt, na verscheidene jaren van forse toename, een normalisatie. De vertraging deed zich
voor in een context waarin de ondernemingen, als
gevolg van de internationale conjunctuurverzwakking en de druk op hun bedrijfsresultaten, met een
minder gunstige omgeving werden geconfronteerd.
Het bruto-exploitatieoverschot van de ondernemingen
– dat is het inkomen uit hun activiteit – steeg in 2018
minder sterk : het nam met nog slechts 1 % toe, tegen
gemiddeld 5,2 % tijdens de voorgaande vier jaar. Die
vertraging had in eerste instantie te maken met het
minder dynamische verloop van het verkoopvolume,
zowel bij de uitvoer als op de binnenlandse markt.
Bovendien zijn de marges gekrompen : de verkoopprijzen per eenheid product stegen immers veel minder
sterk dan de kosten per verkochte eenheid, vooral
omdat de invoer duurder is geworden, maar ook omdat de loonkosten per eenheid product en de netto
indirecte belastingen omhoog zijn gegaan. Een dergelijk verschil werd sinds 2012 niet meer opgetekend.
De ondernemingen zagen hun bruto-exploitatiemarge

bijgevolg verkleinen, met 1,2 %, aangezien ze de volledige last van de extra kosten nog niet doorberekenden in de verkoopprijzen.
Naast de effectieve verslechtering van de internationale conjunctuur, is ook het algemene klimaat van
toenemende onzekerheid minder gunstig voor de
investeringen. Uit de
maandelijkse conjuncDe vertraging van de
tuurenquêtes is gebedrijfsinvesteringen
bleken dat de beoorlijkt een normalisatie
deling van de orders
uit het buitenland in
de loop van het jaar geleidelijk verslechterde, waardoor de synthetische indicator van het ondernemersvertrouwen daalde ten opzichte van zijn historisch
hoogtepunt van 2017. Ruimer beschouwd, liepen
tussen het begin en het einde van het jaar ook de
indicatoren met betrekking tot de vraagvooruitzichten terug, zowel in de verwerkende nijverheid als in
de diensten aan ondernemingen en in de handel.
Ook andere enquêtegegevens wijzen op een vertraging van de bedrijfsinvesteringen. De bezettingsgraad

Grafiek  33
De bedrijfsinvesteringen in België hebben de groei stevig ondersteund
Bedrijfsinvesteringen in België en de
drie buurlanden

Voornaamste componenten van de
geaggregeerde vraag in België
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Bronnen : Eurostat, INR, NBB.
1 Voor specifieke transacties gecorrigeerde index voor België.
2 In Nederland werd in 2015 een eenmalige sterke stijging opgetekend onder invloed van de wijzigingen van de belastingwetgeving inzake
investeringen. Om redenen van leesbaarheid werd die in de grafiek buiten beschouwing gelaten.
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Tabel 9
Determinanten van het bruto‑exploitatieoverschot van de ondernemingen 1, tegen lopende prijzen
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

2014

Bruto-exploitatiemarge per verkochte eenheid

2

Verkoopprijs per eenheid
Op de binnenlandse markt

2015

2016

2017

2018 r

−0,8

4,6

1,2

0,5

−1,2

−0,7

−1,4

−0,3

2,3

2,2

0,4

0,5

1,3

2,0

2,1

−1,9

−3,0

−1,7

2,2

1,6

−0,7

−2,6

−0,6

2,7

2,9

−2,1

−3,8

−2,3

3,1

3,2

0,5

−1,3

0,6

1,4

2,0

Loonkosten per eenheid product 4

0,2

−1,7

−0,2

1,5

2,1

Netto indirecte belastingen per eenheid product

0,1

−0,4

4,8

1,9

2,8

Eindverkopen tegen vaste prijzen

3,7

2,8

5,1

3,1

2,2

Bruto-exploitatieoverschot van de vennootschappen

2,9

7,6

6,4

3,7

1,0

Bij de uitvoer
Kosten per verkochte eenheid
Ingevoerde goederen en diensten
Kosten van binnenlandse oorsprong
per geproduceerde eenheid 2, 3
waarvan :

Bronnen : INR, NBB.
1 Private bedrijven en overheidsbedrijven.
2 Met inbegrip van de voorraadwijziging.
3 Deze rubriek omvat, naast de lonen, de indirecte belastingen min de subsidies, en het bruto gemengd inkomen van de zelfstandigen.
4 De loonkosten per eenheid product worden hier uitgedrukt per eenheid toegevoegde waarde van de bedrijvensector en zijn niet gezuiverd
voor kalenderinvloeden.
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Grafiek  34
De conjunctuur verzwakte in de verwerkende nijverheid
Conjunctuurindicatoren : synthetische
curve en beoordeling van de orders uit
het buitenland
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Bron : NBB.

van het productievermogen in de verwerkende nijverheid daalde immers, al bleef hij boven zijn historisch
gemiddelde. Dat resultaat voor het land als geheel
verhult echter verschillen tussen de gewesten, aangezien de bezettingsgraad van de productiecapaciteit
in Vlaanderen sinds begin 2017 overduidelijk uitstijgt
boven het nationaal gemiddelde.

De invoer vertraagde sterker dan de uitvoer : de
invoergroei liep terug van 4,3 % in 2017 tot 2,8 %
in 2018. De zwakkere uitvoer speelde daarbij een
cruciale rol, aangezien het productieproces voor de
uitvoer voor een groot deel uit ingevoerde inputs
en componenten bestaat. Dat effect werd versterkt
door de vertraging van de particuliere consumptie
en de bedrijfsinvesteringen in België.

Vertraging van de uitvoer als
gevolg van de verzwakking van
de buitenlandse vraag

Al met al droeg de netto-uitvoer in 2018 ten belope van 0,7 procentpunt bij tot de bbp-groei naar
volume, dat is een stijging met 0,1 procentpunt ten
opzichte van de – reeds duidelijk positieve – bijdrage in 2017. Die verbetering wat het volumeverloop
betreft, was echter onvoldoende om te voorkomen
dat het overschot op de handelsbalans in 2018 verkleinde. De ruilvoet van de Belgische economie met
het buitenland verslechterde immers aanzienlijk,
in 2018 met zowat 1,6 %, aangezien de invoerprijzen als gevolg van de snel duurder wordende
energiedragers veel sneller stegen (met 3,2 %) dan
de uitvoerprijzen (1,6 %).

De groei naar volume van de uitvoer van goederen
en diensten vertraagde in 2018 tot 3,5 %, nadat hij
in 2017 ongeveer 5 % beliep. Die beweging hield
rechtstreeks verband met de verzwakking van de
buitenlandse vraag, die zowel de markten van het
eurogebied als die van de rest van de wereld trof.
Het marktaandeel bleef in 2017 en in 2018 immers
zo goed als stabiel, wat gemiddeld beschouwd ook
het geval was tijdens de voorgaande drie jaar.
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Grafiek  35
Het marktaandeel bleef nagenoeg stabiel

1, 2

(veranderingspercentages op jaarbasis, voor seizoen- en
kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens)
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8
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overeenstemmende periode van 2017. De hogere
invoerprijzen voor aardolie- en aardgasproducten
droegen tot die stijging bij. Daarnaast namen ook
de elektriciteitsaankopen in het buitenland aanzienlijk toe, hoofdzakelijk in het tweede en het derde
kwartaal als gevolg van, onder meer, de onbeschikbaarheid van een groot aantal Belgische kerncentrales en het opwaarts verloop van de prijzen op de
groothandelsmarkten.

4

 	
Bronnen : ECB, INR.
1 De uitvoermarkten worden bepaald op basis van de laatst
beschikbare ramingen van de invoervraag bij de handelspartners.
2 Zonder rekening te houden met het effect van de reorganisatie
van de activiteiten van een onderneming uit de farmaceutische
nijverheid in 2016 en 2017.

Het saldo van het goederenverkeer ongerekend
energiedragers, daarentegen, verbeterde tijdens de
eerste drie kwartalen van het jaar met € 7,9 miljard tot € 12,1 miljard, of ongeveer 3,7 % bbp.
Die verbetering kwam bijzonder sterk tot uiting in
de categorie ‘chemische producten en aanverwante
producten’, die goed is voor meer dan 30 % van de
totale Belgische uitvoer. De verkoop van die producten op de buitenlandse markten steeg tijdens de eerste negen maanden van 2018 met meer dan 16 %,
de invoer ervan met zowat 13 %. Ook de categorie
‘machines en vervoermaterieel’, die traditioneel een
negatief saldo laat optekenen, heeft bijgedragen
tot het herstel van het goederensaldo met het buitenland, aangezien de uitvoer met ongeveer 3 %
toenam, terwijl de invoer terugliep.

Het handelsoverschot met het
buitenland verkleinde

Grafiek  36
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Volgens de gegevens van de betalingsbalans en
de buitenlandse handel zou het overschot op het
goederen- en dienstenverkeer verkleind zijn van
€ 4,4 miljard in 2017 tot naar schatting 0,1 miljard in 2018. De beschikbare gedetailleerde statistieken voor de eerste drie kwartalen tonen aan
dat die verslechtering moet worden toegeschreven
aan de hogere nettofactuur van de energiedragers en aan de vermindering van het overschot
op de dienstenhandel.

De ruilvoet is duidelijk verslechterd
(in procentpunt bbp, tenzij anders vermeld)
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Het saldo van de goederenhandel,
ongerekend energiedragers,
verbeterde
De Belgische nettofactuur voor energieproducten
ten opzichte van de rest van de wereld liep tijdens de eerste negen maanden van 2018 op tot
zowat € 13,8 miljard, tegen 9,3 miljard voor de
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Bronnen : INR, NBB.
1 In % bbp.

Grafiek  37
Het surplus op de goederenhandel werd groter 1
Verloop van de externe goederenhandel 2
(verandering tijdens de eerste negen maanden van 2018 t.o.v. de overeenstemmende periode van 2017, in %, tenzij anders vermeld)
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Bron : INR.
1 Nationaal concept, volgens de statistieken van de buitenlandse handel, SITC 1-classificatie.
2 Tussen haakjes, het aandeel van de productcategorie in de totale uitvoer van België.
3 Verandering van het saldo, in € miljard, tussen de eerste drie kwartalen van 2017 en 2018.
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Het totale goederensaldo verbeterde ten opzichte
van zowel het eurogebied als de landen erbuiten.
Het saldo tegenover de partners van het eurogebied bleef wel deficitair door de aanzienlijke invoer
van energieproducten uit Nederland. Ongerekend
energiedragers is het saldo van het goederenverkeer echter aanzienlijk verbeterd, vooral ten opzichte van Duitsland, de belangrijkste handelspartner van België. De uitvoerwaarde naar dat land
steeg immers met ongeveer 14 %, voornamelijk als
gevolg van de uitvoer van ‘chemische producten
en aanverwante producten’, terwijl de invoer met
zowat 3 % terugliep. Ook ten opzichte van nieteurolanden is het overschot van de goederenhandel fors vergroot : ongerekend energiedragers nam
het toe van zowat € 6,1 miljard tijdens de eerste
negen maanden van 2017 tot ongeveer 11 miljard in de overeenstemmende periode van 2018.
Zo werd ten opzichte van de Verenigde Staten een
overschot van € 1,3 miljard opgetekend, terwijl de
goederenhandel met dat land in 2017 ongeveer
in evenwicht was.
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Het overschot op de dienstenhandel
brokkelde verder af
In tegenstelling tot de stijging van het goederen
overschot, liep het saldo van de dienstenhandel in 2018
verder terug. Tijdens de eerste negen maanden van het
jaar werd zelfs een tekort van zowat € 2 miljard opgetekend, terwijl er in 2017 nog een surplus van bijna
€ 4 miljard was. Sinds het begin van het decennium
is het overschot in de dienstenhandel afgenomen van
ongeveer 2,2 % bbp in 2010 tot 0,9 % in 2017. Aan
die ontwikkeling werd vooral bijgedragen door de
categorieën ‘vervoer’, ‘werk tegen maakloon’ – dat de
verwerking, assemblage en verpakking omvat van door
derden aangehouden goederen, waarbij de geleverde
diensten niet gepaard gaan met een eigendomsoverdracht van de betreffende goederen –, ‘reisverkeer’ en
‘overige zakelijke diensten’ – die onder meer de consultancy- en R&D-diensten omvatten. Het overschot of het
tekort bij die categorieën werd immers respectievelijk
kleiner of groter. Die tendens hield tijdens de eerste
drie kwartalen van 2018 aan.

Grafiek  38
Het overschot op de dienstenhandel brokkelde verder af
(saldi, in € miljard)
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Bron : NBB.

De lopende transacties van België
zijn zo goed als in evenwicht
De daling van het lopend saldo van België met de rest
van de wereld werd voornamelijk verklaard door het
krimpende overschot van de goederen- en dienstenhandel met het buitenland, van € 4,4 miljard in 2017
tot € 0,1 miljard in 2018. Dat saldo, dat in 2017 voor
het eerst sinds 2010 (licht) positief was geworden
en op 0,7 % bbp uitkwam, was in 2018 opnieuw zo
goed als in evenwicht (–0,1 % bbp).
Het saldo van het primair inkomen ging er aanzienlijk op vooruit, van ongeveer € 5,3 miljard tot
zowat € 7,9 miljard in 2018. Die stijging was vooral
toe te schrijven aan de toename van de nettoinkomens uit beleggingen en investeringen ten opzichte van de rest van de wereld. Naarmate de
situatie op de financiële markten zich normaliseert,
vooral wat het renteverloop op middellange en
lange termijn betreft, nemen die netto-inkomens
geleidelijk toe ten opzichte van de afgelopen jaren.
Tussen 2014 en 2016 waren de netto-inkomens
uit beleggingen en investeringen immers negatief,

in overeenstemming met de algemeen teruglopende rendementen van de beleggingsproducten
op de financiële markten.
Het saldo van de netto-inkomens uit investeringen
bleef, hoewel het in 2018 verbeterde, relatief beperkt
in de wetenschap dat de netto externe positie van
België nog steeds ruim positief is, met bijna 50 % bbp.
Die situatie is zowel toe te schrijven aan een compositie- als aan een rendementseffect. De omvang van
de netto financiële activa die België tegenover de rest
van de wereld aanhoudt, is de afgelopen jaren immers
relatief stabiel gebleven, maar de samenstelling naar instrument is veranderd. Het aandeel van de netto directe
investeringen tegenover de rest van de wereld steeg tot
zowat 20 % bbp, voornamelijk als gevolg van de teruglopende buitenlandse kapitaalparticipaties in Belgische
vennootschappen. Daardoor werd de samenstelling
van de netto externe positie van België naar financieel instrument evenwichtiger. Hoewel het toegenomen
belang van de buitenlandse directe investeringen in de
netto externe positie het nettorendement positief zou
moeten beïnvloeden, blijkt het Belgisch rendement lager te liggen dan in de buurlanden. Terwijl deze laatste
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Grafiek  39
Het rendement op de Belgische directe investeringen in het buitenland is lager dan dat van
de buurlanden
(in %, gemiddelde 2014 K4-2018 K2)

Rendement 1 op de externe tegoeden

Rendement 1 op de externe verplichtingen

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
Directe
investeringen

Andere
beleggingen

Portefeuillebeleggingen

België

Totaal

Duitsland

Directe
investeringen

Frankrijk

Andere
beleggingen

Portefeuillebeleggingen

Totaal

Nederland

 	
Bronnen : ECB, NBB.
1 Impliciet jaarlijks rendement, berekend als de verhouding tussen de tijdens de laatste vier kwartalen opgetekende inkomens van de
beleggings- en investeringsproducten en de uitstaande bedragen aan de actief- en de passiefzijde van de externe positie tijdens het
overeenstemmende kwartaal van het voorgaande jaar.

in de periode 2014-2018 een gemiddeld rendement
van op jaarbasis meer dan 4 % lieten optekenen, bleef
het voor België immers beperkt tot 2,5 %. Het nog
steeds zware gewicht van intragroepskredieten in de
directe investeringen, ten nadele van participaties in de
vorm van kapitaal, werkt die situatie in de hand. Voorts
omvatten de nettoteOndanks de ruim goeden van België op
positieve externe positie de rest van de wereld
nog steeds aanzienlijbleef het saldo van ke posities in de vorm
de netto-inkomens uit van ‘portefeuillebeleginvesteringen beperkt gingen’ en ‘andere
beleggingen’ (die bestaan uit, onder meer,
deposito’s en leningen van diverse branches waaronder
de banksector, handelskredieten, enz.). In de meer
algemene context van de teruglopende rendementen
van de beleggingsproducten op de financiële markten,
hebben die beleggingscategorieën een lager impliciet
rendement dan de andere ; het rendement is trouwens
ietwat geringer voor de externe tegoeden dan voor de
verplichtingen, wat het resultaat zou kunnen zijn van
een verschillende samenstelling van de tegoeden en
verplichtingen, met name wat de looptijd betreft.

106

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

Tot slot werd het tekort bij het secundair inkomen
in 2018 iets groter als gevolg van, onder meer,
het neerwaarts verloop van het netto secundair inkomen van de overheid ten opzichte van dat in het
buitenland. Die ontwikkeling is voornamelijk toe te
schrijven aan een grotere bijdrage van België aan
de EU-begroting in het kader van de vierde middelenbron, die berust op het bruto nationaal inkomen.
In 2017 was die bijdrage immers vrij gering als gevolg
van de geleidelijke en in eerste instantie beperkte
tenuitvoerlegging van de nieuwe programma’s in verband met de structuurfondsen.

Tabel 10
Lopend verkeer volgens de betalingsbalans
(saldi ; in € miljard, tenzij anders vermeld)

2014

Goederen en diensten
Goederen
Diensten
Primair inkomen
Inkomen uit arbeid

2015

2016

2017

2018 r

0,1

4,8

4,6

4,4

0,1

−5,3

−0,9

0,0

0,4

n.

5,4

5,7

4,6

4,0

n.

2,8

−2,2

0,4

5,3

7,9

5,7

5,9

6,1

6,2

6,3

Inkomen uit beleggingen en investeringen

−2,3

−7,2

−4,4

0,3

3,0

Ander primair inkomen

−0,6

−0,9

−1,2

−1,3

−1,3

−6,4

−6,8

−7,6

−6,5

−7,5

Secundair inkomen van de overheid

−3,6

−3,8

−4,3

−3,1

−4,1

Secundair inkomen van de overige sectoren

−2,8

−2,9

−3,3

−3,3

−3,4

Totaal

−3,5

−4,2

−2,6

3,2

0,5

p.m. Idem, in % bbp

−0,9

−1,0

−0,6

0,7

0,1

Secundair inkomen

Bronnen : INR, NBB.
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Spaarmiddelen en financiering van de Belgische economie

3.1 De niet-financiële ondernemingen
verkiezen schuldfinanciering boven
aandelenkapitaal

De ondernemingen namen in 2018 opnieuw meer
bankkrediet op, waarbij de kortere looptijden aan
belang wonnen. Hun schuldgraad bleef stijgen en
ze reduceerden hun kapitaal, waardoor ze minder
solvabel werden. De bedrijfswinsten bleven evenwel
robuust en zorgden opnieuw voor een toename van
de liquide middelen.

Verdere versnelling van de bancaire
kredietgroei…
De ondernemingen maakten in 2018 opnieuw meer
gebruik van bancair krediet. De groei op jaarbasis
van het bankkrediet aan ondernemingen trok aan tot
een piek van 9 % in mei. Hoewel die groei nadien

Grafiek  40
Bancaire kredietverlening aan ondernemingen nog steeds ondersteund door lage rentetarieven
Rentetarieven op nieuwe kredieten aan
niet-ﬁnanciële ondernemingen 1

Kredieten van ingezeten banken aan
niet-ﬁnanciële ondernemingen 2
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Bronnen : ECB, NBB.
1 Kredieten tot en met € 1 miljoen.
2 Inclusief de geëffectiseerde of anders overgedragen kredieten.
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vertraagde, bleef de kredietexpansie aan ondernemingen aanhoudend krachtiger dan die in het eurogebied, waar hij in de
loop van het jaar verDe ondernemingen snelde en in november
maakten in grotere 4 % bereikte. Volgens
mate gebruik van de enquête naar de
bancaire
kredietverbancair krediet lening (Bank Lending
Survey – BLS) werd de
kredietgroei geschraagd door de aanhoudend lage
rentetarieven en door de toegenomen financieringsbehoefte van de ondernemingen.

Ten eerste namen enkele bedrijven bankkrediet op
om fusies en overnames te kunnen financieren,
wat in het voorjaar tot een groeipiek leidde. Zodra
die operaties afgerond waren, werden de kredieten
afgelost en vervangen door langlopende obligatieleningen, die derhalve de finale financieringsbron
zijn van de participaties in de nieuwe dochterondernemingen. Die substituties zorgden in het derde
kwartaal voor een vertraging in de groei van het
bankkrediet alsook, op hetzelfde ogenblik, voor een
stijging van de uitgiften van schuldbewijzen.

Grafiek  41

… waarvan de samenstelling
qua looptijden en bedrijfstakken
verbreedde
Terwijl het aanvankelijk vooral de bancaire kredietverlening op lange termijn was die zich vanaf 2014
herstelde, zijn de kortere looptijden steeds meer gaan
bijdragen tot de bancaire kredietgroei en tot de versnelling ervan. Het in 2018 toegenomen beroep van
de ondernemingen op leningen met een looptijd van
minder dan vijf jaar was toe te schrijven aan ten minste twee factoren.
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(door ingezeten banken verstrekte leningen, maandgegevens tot
30 september 2018, in %)
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De kredietvraag werd ook ondersteund door zowel
bedrijfsinvesteringen in vaste activa als fusies en overnames. Voorts vereisten de omvang van de voorraden
en het overig werkkapitaal van de ondernemingen
een grotere financiering, en werd het bankkrediet
ook aangewend voor de herfinanciering en aflossing
van schulden.

De bancaire kredietgroei was vrij
breedgedragen over bedrijfstakken en
ondernemingsgrootte

Micro- en kleine
ondernemingen

De rentetarieven op nieuw bankkrediet aan ondernemingen daalden in 2018 tot nieuwe historische
minima of bleven in de buurt daarvan. Het monetair
beleid van de ECB bleef accommoderend, wat zich, in
combinatie met een scherpe concurrentie tussen de
banken, in doorlopend lage rentetarieven vertaalde.
De lichte stijging van de langetermijnrente werd door
de banken niet volledig doorberekend in de rentetarieven op nieuwe kredieten, waardoor de reeds smalle
commerciële marges van de banken op die kredieten nog verder vernauwden. Ook de bedrijfsleiders
bleven de financieringsvoorwaarden als zeer gunstig
bestempelen : volgens een driemaandelijkse bevraging
door de Bank zakte het percentage ondernemingen
dat de kredietvoorwaarden als ongunstig beschouwt,
in 2018 tot een diepterecord van 4,5 %.

Naar
bedrijfstak

Groei op jaarbasis van het uitstaande bedrag
van de opgenomen kredieten (linkerschaal)
Aandeel in het totale uitstaande bedrag van
de opgenomen kredieten (rechterschaal)
 	
Bron : NBB (Centrale voor kredieten aan ondernemingen).
1 Micro-ondernemingen zijn bedrijven die het micromodel
hebben gebruikt om hun jaarrekeningen op te stellen, kleine
ondernemingen zijn die welke een verkort model hebben
ingediend. Ondernemingen die een volledig schema hebben
neergelegd, worden beschouwd als middelgroot of groot
afhankelijk van het feit of ze, respectievelijk, één of meer
dan één van de vastgelegde drempelwaarden inzake aantal
werknemers (50 VTE), omzet (€ 9 miljoen) en balanstotaal
(€ 4,5 miljoen) overschrijden. De gegevens over ondernemingen
van onbepaalde omvang, zijn niet weergegeven.
2 Ongerekend de financiële activiteiten en verzekeringen.

Ten tweede hangt de toename van die kredieten ook
samen met de dynamische economische bedrijvigheid en met de behoeften aan bedrijfskapitaal die
daar soms uit kunnen voortvloeien, met name in
bedrijfstakken met relatief lange productiecycli, zoals
de bouwnijverheid. De door de ondernemingen aangehouden liquiditeitsreserves kunnen immers soms
ontoereikend blijken om de facturen van de leveranciers of de lonen van de werknemers te betalen
vóór de betalingen van de klanten zijn geïnd. In die
liquiditeitsbehoeften wordt dan vaak voorzien via toegestane debetsaldi of via andere vormen van leningen
op korte termijn.
Zowel de kmo’s als de grote ondernemingen trokken overigens in 2018 het uitstaande bedrag van
hun bankkredieten op. Dat gebeurde in alle belangrijke bedrijfstakken, zij het in uiteenlopende mate.
De stijging was bijzonder sterk in de bouwnijverheid,
waar de uitstaande bankkredieten tussen september 2017 en september 2018 met 6,4 % toenamen, en nog krachtiger in de diensten ongerekend
handel, waar ze op 9,6 % uitkwam. De groei was

Uiteindelijk gingen de Belgische ondernemingen
tijdens de eerste drie kwartalen van 2018 voor
netto € 12,2 miljard nieuwe leningen aan bij banken.
Zodoende maakten ze voor hun financiering méér
gebruik van bankkrediet dan van obligaties, waarvan het netto-uitgiftebedrag € 6,3 miljard beliep.
De vraag naar marktfinanciering lijkt daarmee wat
geluwd, hoewel ze in het derde kwartaal opnieuw
versnelde. De geringere uitgifte van schuldbewijzen valt samen met de verminderde aankopen van
obligaties door het Eurosysteem in het kader van
zijn Corporate Sector Purchase Programme (CSPP).
Tevens zijn de financieringskosten op de obligatiemarkten licht beginnen te stijgen ; die financieringsvorm blijft voor grote solvabele ondernemingen
echter nog steeds de goedkoopste.

Hogere schulden en
kapitaalverminderingen leidden tot
een zwakkere balansstructuur bij de
niet-financiële ondernemingen

Grafiek  42
Het bancair krediet was de belangrijkste
financieringsbron
Bancair krediet en obligaties
(nettotransacties in € miljard,
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daarentegen zeer gering in de groot- en kleinhandel,
namelijk 1,3 %, wat wellicht niet losstaat van de in
die bedrijfstak in 2018 opgetekende stagnatie van
de activiteit.

Obligaties
Bancair krediet 1
 	
Bron : NBB.
1 Verstrekt door de ingezeten banken, inclusief de geëffectiseerde
of anders overgedragen kredieten.

Als gevolg van de toename van de bankkredieten
en, in mindere mate, van de obligaties nam de geconsolideerde schuld van de niet-financiële ondernemingen 1 in verhouding tot het bbp met 1,6 procentpunt toe, tot 128,8 % in het derde kwartaal
van 2018. De geconsolideerde schuldgraad blijft
zodoende ruim hoger
dan het gemiddelde
De schuldgraad van
voor het eurogebied,
de niet-financiële
dat eind juni 78,5 %
bbp beliep. De hoondernemingen
gere
schuldgraad
is hoog door de
van de Belgische onintragroepskredieten
dernemingen moet
echter gerelativeerd
worden, aangezien hij zonder de intragroepsverplichtingen op 66 % bbp uitkwam. Vrijwel de helft
van de schulden van de Belgische niet-financiële ondernemingen betreft immers dergelijke verplichtingen tegenover kredietverstrekkers binnen

1 Daarbij worden schulden van ingezeten niet-financiële
ondernemingen ten aanzien van andere ingezeten nietfinanciële ondernemingen buiten beschouwing gelaten.
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concernverband en buitenlandse verbonden ondernemingen. Intragroepsschulden van die omvang zijn
kenmerkend voor België en ook voor een aantal
andere Europese landen, zoals Nederland, Ierland
en Luxemburg. Nadat die schulden jarenlang waren
opgelopen, namen ze in 2018 in België evenwel
licht af, met 1,7 procentpunt bbp, wat mogelijk
te maken heeft met de teruglopende activiteit van
de kredietverstrekkers binnen concernverband als
reactie op veranderingen in de fiscaliteit.
De ondernemingen gingen in 2018 niet alleen
nieuwe schulden aan, ze verminderden ook hun
kapitaal. De op- of afbouw van het maatschappelijk kapitaal van de Belgische ondernemingen
lijkt sinds 2006 in hoge mate te worden ingegeven
door wijzigingen in de fiscaliteit. Nadat de notionele interestaftrek initieel voor een toestroom aan
kapitaalinjecties had gezorgd, leidde het feit dat
de overdraagbaarheid naar het volgende jaar afgeschaft werd alsook de dalende referentierente – die
een minder grote belastingaftrek voor aandelenfinanciering impliceerden – ertoe dat de ondernemingen vanaf 2012 hun kapitaalbasis begonnen af

te bouwen. Dat was met name het geval voor de
kredietverstrekkers binnen concernverband, waarvan de vestiging in België in hoge mate wordt
bepaald door dergelijke belastingvoordelen. De kapitaalverminderingen zijn sinds eind 2017 versneld,
blijkbaar als gevolg van de verdere beperking van
de notionele interestaftrek : bij wijze van compenserende maatregel voor de verlaging van het tarief
van de vennootschapsbelasting in 2018, wordt de
belastingaftrek immers niet langer berekend op het
uitstaande kapitaal, maar op de gemiddelde kapitaaltoename over de afgelopen vijf jaar. Daarnaast
werden in 2018 kapitaalverminderingen bij kmo’s in
de hand gewerkt door een vertraagd effect van de
verhoging, in 2014, van de roerende voorheffing op
de liquidatiebonus. De destijds tegen 10 % belaste
geïncorporeerde reserves kunnen immers na een
wachttijd van vier jaar, vanaf 2018 dus, belastingvrij
worden uitgekeerd. Een andere fiscale aanpassing,
ten slotte, zou de afbouw van maatschappelijk
kapitaal in 2018 daarentegen moeten hebben ontmoedigd. Vanaf dat jaar wordt immers roerende
voorheffing geheven op kapitaalverminderingen,
meer bepaald voor het gedeelte van de verlaging

Grafiek  43
Toenemende schulden en minder kapitaal verzwakken de solvabiliteit van de ondernemingen
Nettotransacties 1 in maatschappelijk kapitaal
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Bronnen : ECB, NBB.
1 Voortschrijdende som over vier kwartalen van de nettokapitaalverhogingen (+) of -verminderingen (–).
2 Berekend als de verhouding tussen het kapitaal en de totale passiva. Gegevens tot en met het tweede kwartaal voor het eurogebied.
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dat overeenstemt met het aandeel van de belaste
reserves in het eigen vermogen. De kapitaalverminderingen die in 2018 netto werden opgetekend, lijken erop te wijzen dat de eerste twee maatregelen
de grootste impact hebben gehad.
Als gevolg van de daling van het maatschappelijk
kapitaal en de toename van de schulden werd de
sector van de niet-financiële ondernemingen minder
solvabel. De solvabiliteitsratio, die berekend wordt
als het aandeel van het kapitaal in de totale passiva,
liep in de loop van 2018 terug tot 53,2 %. Daardoor
kwam deze ratio onder het gemiddelde van het
eurogebied uit, nadat ze er ongeveer tien jaar lang
bovenuit was gekomen.
Door het toegenomen belang van het krediet op
korte termijn, tot zowat 28 % van het schuldtotaal,

werd ook het herfinancieringsrisico wat groter.
Het bleef echter veel kleiner dan in de periode vóór
de financiële crisis,
toen vrijwel de helft
De Belgische
van de schulden binondernemingen
nen het jaar moest
verliezen hun
worden geherfinancierd. Tegenover die
solvabiliteitsvoorsprong
minder solide financieringsstructuur stonden evenwel robuuste bedrijfsresultaten en gunstige financieringsvoorwaarden,
zodat de schuldenlast gemeten aan de hand van de
debt-service ratio – dat is het totaal van kapitaalaflossingen en rentebetalingen ten opzichte van het
exploitatieoverschot – al met al geruststellend bleef.
Tevens bleven de liquide middelen van de ondernemingen, met 30,4 % bbp in het derde kwartaal
van 2018, op een hoog niveau.
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3.2 De hypothecaire schuld van de
particulieren bleef verder verzwaren

In een omgeving van nog steeds lage rendementen
op weinig risicovolle activa en toenemende volatiliteit en onzekerheid op de financiële markten, bleven de particulieren in 2018 focussen op vastgoed.
Dit laatste maakte, als gevolg van onder meer een
gestage stijging van de prijzen, ongeveer 60 % van
hun vermogen uit. De aankoop van nieuw vastgoed,
gestimuleerd door soepele financieringsvoorwaarden,
ging gepaard met een toename van de hypothecaire
schuld van de huishoudens. Terzelfder tijd voerden
deze laatste hun financiële activa slechts in geringe
mate op ; ze gaven daarbij de voorkeur aan weinig
riskante en liquide beleggingsvormen.

De groei van het vermogen werd
ondersteund door de aangehouden
onroerende activa
Het totale nettovermogen van de Belgische gezinnen – dat bestaat uit hun onroerende activa en hun
netto financiële tegoeden – bedroeg eind september 2018 naar raming € 2 591 miljard. Het steeg met
€ 65,9 miljard ten opzichte van eind 2017, voornamelijk als gevolg van een uitbreiding van hun onroerend
vermogen. Dit laatste beliep op 30 september 2018
naar raming € 1 534 miljard 1, tegen € 1 464 miljard
negen maanden eerder.
Ook in 2018 hadden de aangehouden onroerende activa dus een zware impact op het verloop
van het totaal nettovermogen van de gezinnen.
Dat is trouwens reeds het geval sinds het begin
van de jaren 2000. Hun totaal vermogen bestond

1 Daarbij moet worden opgemerkt dat de waarde van het
onroerend vermogen van de huishoudens, bij gebrek aan
beschikbare gegevens, de in het buitenland gelegen activa
niet omvat.

116

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

toen ongeveer gelijkelijk uit netto financiële activa en
vastgoed. Het aandeel van het onroerend vermogen
begon in 2002 te stijgen en bereikte tijdens de financiële crisis een maximum. Sindsdien heeft het zich
gestabiliseerd rond 60 %.
Meer specifiek werd het verloop van het onroerend
vermogen vooral bepaald door de waardestijging van
de gronden. De gronden in het bezit van huishoudens, met eind 2000 een waarde van naar raming
ongeveer € 296 miljard, tegen € 302 miljard voor
gebouwen en bouwwerken, waren eind 2017 vrijwel
driemaal zoveel waard, namelijk € 879 miljard, terwijl
de waarde van de gebouwen bijna verdubbelde, tot
€ 584 miljard.

KADER 4

De grondprijs in het verloop van de
woningprijzen en van het onroerend vermogen
van de particulieren
De afgelopen vier decennia zijn de vastgoedprijzen in België fors gestegen. Die tendens is toe te schrijven
aan het verloop van diverse factoren.1 Op macro-economisch vlak heeft de aanzienlijke daling van
de hypothecaire rente, in combinatie met de stijging van het gezinsinkomen, de vraag ondersteund.
Ook de bevolkingstoename en de geleidelijke afname van de gemiddelde gezinsgrootte hebben daar
ongetwijfeld toe bijgedragen. Tegen de achtergrond van een weinig elastisch aanbod, ten slotte, werd
het verwachte voordeel omwille van de hervormingen van de onroerendgoedbelasting, die het verwerven
van eigendom wilden bevorderen, in hoge mate in de prijzen doorberekend.
Een woning kan overigens worden beschouwd als de combinatie van twee afzonderlijke elementen : de
structuur, met andere woorden het gebouw zelf, en de grond waarop het staat. De transactieprijzen voor
gebouwen kunnen dus worden opgesplitst in de bouwkosten en de aankoopprijs van de grond waarop
het gebouw staat. Tussen 1973 en 2014 zijn de grondprijzen in België echter aanzienlijk gestegen, veel

1 Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de determinanten van de vastgoedprijzen en het effect ervan, zie Warisse Ch.
(2017), ‘Analyse van het verloop van de woningprijzen : is de markt in België overgewaardeerd ?‘, NBB, Economisch Tijdschrift,
juni, 61-78.
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1 Indicator van de bouwkosten.

u

NBB Verslag 2018 ¡ Spaarmiddelen en financiering van de Belgische economie

117

sneller trouwens dan de woningprijzen.1 Als gevolg van een forse versnelling aan het einde van de jaren
negentig, is de grondprijs over die volledige periode immers met een factor 19 vermenigvuldigd, terwijl
de woningprijs met een factor 11 toenam. De bouwkosten vertoonden daarentegen een meer gematigd
verloop, aangezien ze gedurende die periode slechts vervijfvoudigd zijn.
Volgens de empirische literatuur zijn de hogere grondprijzen de belangrijkste factor achter de sedert
de tweede helft van de twintigste eeuw in de geavanceerde economieën vastgestelde stijging van de
vastgoedprijzen. Dat zou ook voor België het geval zijn, aangezien ruim 70 % van de stijging van de
woningprijzen sinds het begin van de jaren zeventig toe te schrijven zou zijn aan de duurdere bouwgronden.2
Het verloop van de grondprijzen verschilt echter sterk tussen Vlaanderen en Wallonië.3 De prijzen stegen
krachtiger in Vlaanderen, waar de prijzen van de bouwgronden tussen 1973 en 2014 met een factor
23 opliepen, tegen een factor 11 in Wallonië. De stijging was in Vlaanderen elk jaar sterker, behalve aan
het begin van de jaren tachtig en tijdens de periode 2006-2011. Die snellere stijging in het noorden van

1 Vanwege de beschikbaarheid van gegevens blijft deze analyse beperkt tot de periode 1973-2014. Na 2014 zijn er over de prijzen
van bouwgronden geen officiële statistieken meer beschikbaar. De vanaf 2015 in aanmerking genomen alternatieve gegevens
bevestigen echter de resultaten van de analyse.
2 Voor nadere informatie, zie Reusens P. en Ch. Warisse (2018), ‘Woningprijzen en economische groei in België‘, NBB, Economisch
Tijdschrift, december, 85-111.
3 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt in deze analyse buiten beschouwing gelaten, aangezien bouwgronden er relatief
schaarse en bijgevolg weinig verhandelde goederen zijn, zodat de beschikbare gegevens weinig representatief blijken en de
prijsindicatoren volatieler zijn.

De snellere prijsstijging voor gronden in het Vlaams Gewest is te verklaren door, onder meer,
het feit dat die activa er relatief schaarser zijn
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het land ging er eveneens gepaard met een groter verschil tussen het verloop van de grondprijzen en dat
van de woningprijzen, terwijl de twee variabelen in Wallonië over het algemeen een vergelijkbaar beloop
toonden. Op basis van eenzelfde benadering kan de stijging van de vastgoedprijzen in Vlaanderen voor
74 % worden toegeschreven aan de duurdere bouwgronden, tegen 54 % in Wallonië.
De forsere stijging van de grondprijzen in Vlaanderen houdt verband met, onder meer, de relatief
schaarsere bouwgronden. Het noorden van het land is doorgaans immers dichter bevolkt, wat
de beschikbare ruimte om te bouwen de facto beperkt en de grondprijzen opwaarts beïnvloedt.
Met uitzondering van Henegouwen en Waals-Brabant, waar de bevolkingsdichtheid vrij vergelijkbaar is
met die in Limburg en West-Vlaanderen, is die dichtheid in alle Waalse provincies geringer dan in de
Vlaamse provincies. Voorts is de gemiddelde oppervlakte van de bouwgronden in het Vlaams Gewest
kleiner, vooral sinds het begin van de jaren 2000. De aanzienlijke vermindering die er sindsdien wordt
opgetekend, zou voor een deel toe te schrijven zijn aan de afkondiging van een nieuw plan inzake
ruimtelijke ordening (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) in 1999.1
De afgelopen jaren hebben de wijzigingen in de vastgoedprijzen, en vooral in de grondprijzen, een
zeer belangrijke invloed gehad op het totale vermogen van de huishoudens. Sinds het begin van de
jaren 2000 wordt het verloop van dat vermogen immers sterk beïnvloed door het vastgoedbezit.
Net als voor financiële activa, kan een verandering van het vastgoedvermogen zowel verklaard worden
door volume-effecten (nieuwe investeringen en verkopen) als door prijseffecten (waardering). Volgens
beknopte ramingen van de Bank zou de waardestijging van het vastgoedvermogen (alle soorten gronden,
gebouwen en overige bouwwerken) van de gezinnen in België tussen 2005 en 2016 – de periode
waarvoor de meest gedetailleerde gegevens beschikbaar zijn – voor ongeveer een zevende toe te
schrijven zijn aan nieuwe aankopen en constructies, en voor zes zevende aan prijseffecten. Worden enkel
de gronden in aanmerking genomen, dan zijn de prijseffecten aanzienlijker : ze zouden elf keer groter zijn
geweest dan de volume-effecten, niet alleen omdat de prijzen voor elke grondcategorie (landbouwgrond,
bouwgrond, bebouwde gronden, enz. die eigendom zijn van de gezinnen) opliepen, maar ook omdat
het aandeel van de gronden met een hogere gemiddelde waarde is toegenomen.
België is niet het enige Europese land waar de grondprijzen een belangrijke rol hebben gespeeld in de
veranderingen van het vermogen van de particulieren. Samen met het Verenigd Koninkrijk, Italië en
Frankrijk behoort België tot de landen waar het aandeel van het onroerend vermogen in de activa van
de huishoudens tussen 2000 en 2016 het sterkst is gestegen. Diverse factoren kunnen daarbij hebben
gespeeld. Ten eerste zorgt een stijging van de bevolkingsdichtheid ervoor dat bouwgronden schaarser
en bijgevolg duurder worden. Dat is ook het geval wanneer een omvangrijk deel van de bevolking in
grote steden woont, zoals in Frankrijk en Italië. De omvang van het totale vermogen van de gezinnen
hangt ook samen met het aandeel van de huiseigenaars. Dat aandeel is in Duitsland kleiner dan in Italië
of België. Daarnaast maken sociale woningen, die meestal eigendom zijn van de overheid, in sommige
landen een groter deel van de woningmarkt uit, wat eveneens een impact heeft op het relatieve aantal
woningbezitters. Tot slot kan het bezit van tweede woningen de resultaten inzake vastgoedvermogen
beïnvloeden ; afhankelijk van nationale kenmerken, zijn dergelijke activa in min of meerdere mate
eigendom van private vennootschappen, veeleer dan van particulieren.

1 Zie Manceaux J. (2011), Bouwgrond : zeldzaam goed in België, ING, Economic Research Belgium, mei.
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De waarde van het vastgoedvermogen steeg in België bijzonder sterk 1, 2
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Bron : Eurostat.
1 Het vastgoedvermogen bestaat uit drie types van activa : woningen, gronden, en overige gebouwen en bouwwerken. In de
grafiek omvat de reeks ‘Gebouwen en overige bouwwerken’ de woningen en de overige gebouwen en bouwwerken. Er bestaan
methodologische verschillen tussen de landen wat het in aanmerking nemen betreft van gronden die eigendom zijn van de
gezinnen.
2 Er zijn geen gegevens beschikbaar voor, onder meer, Spanje, Portugal en Griekenland.
3 Alleen gegevens met betrekking tot woningen en gronden.

Net als in tal van Europese landen zijn de woningen
in België gedurende een lange periode veel duurder geworden. De prijzen zijn sinds het begin van
de jaren 2000 immers
De vastgoedprijzen meer dan verdubbeld en liepen, sinds
stegen in 2018 met er daarover betrouwmeer dan 3 % bare statistieken beschikbaar zijn, slechts
tweemaal terug : een eerste keer tijdens de eerste
helft van de jaren tachtig en een tweede keer
– kortstondig en in geringe mate – in de nasleep
van de economische en financiële crisis van 2008.
Sinds 2014 lopen de woningprijzen in het eurogebied opnieuw op, nadat ze verscheidene jaren
lang daalden of stagneerden als gevolg van de
grote recessie. De woningprijzen bleken in België
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doorgaans minder snel te stijgen dan in de voornaamste andere landen van het eurogebied, met als
opvallende uitzonderingen Italië en Frankrijk.
In 2018 zetten de woningprijzen in België hun
opwaartse tendens voort, zij het iets trager dan in
het jaar voordien. Over de eerste drie kwartalen
stegen ze met iets meer dan 3 % ten opzichte van
de overeenstemmende periode van 2017. De voor
de inflatie gecorrigeerde reële toename van de woningprijzen beliep ongeveer 1,5 %.
Volgens de ramingen van een econometrisch model
waarin rekening wordt gehouden met een aantal
vraagfactoren – namelijk het beschikbaar inkomen
van de huishoudens, de hypothecaire rentetarieven,
de demografische ontwikkelingen en de voornaamste
wijzigingen in de belastingen op vastgoed –, zouden

Grafiek  44
De vastgoedprijzen blijken minder snel te stijgen in België dan in heel wat landen van
het eurogebied
(indexcijfers 2012 = 100)
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Bronnen : OESO, NBB.

de woningprijzen zich in 2018 gemiddeld ongeveer
6,5 % boven hun door het model geschatte evenwichtswaarde hebben bevonden. Dat verschil nam
slechts in zeer geringe mate toe ten opzichte van de
voorgaande twee jaren, waaruit blijkt dat het verloop
van de vastgoedprijzen al met al spoort met dat van
de belangrijkste determinanten van de vraag naar
vastgoed. Dat de vastgoedprijzen zich op een niveau
bevinden dat in de buurt ligt van de waarde geraamd
op basis van de onderliggende fundamentele determinanten, impliceert echter niet noodzakelijk dat de
vastgoedmarkt niet onderhevig zou zijn aan risico’s.
Mocht een van die variabelen sterk verslechteren, bijvoorbeeld bij een plotse stijging van de hypothecaire
rente of een negatieve schok op de gezinsinkomens,
dan is een forse prijsdaling niet uitgesloten.
De wil om, door woonconcentratie, economisch en
ecologisch verantwoord om te gaan met de beschikbare ruimte helpt, algemeen beschouwd, de mobiliteitsproblemen verkleinen en de energie-efficiëntie
verbeteren. Terzelfder tijd leidt de intrinsieke schaarste
van de bouwgronden tot aanzienlijke prijsstijgingen,
wat de toegankelijkheid van huisvesting voor grote
groepen van de bevolking problematischer maakt. Voor
de overheid is een belangrijke rol weggelegd om die
spanningen te matigen.

De financiële context was nog
steeds gunstig om vastgoedleningen
af te sluiten
Nadat de vastgoedmarkt het effect had ondergaan
van de door de gewesten, in het bijzonder het
Vlaams Gewest, teruggeschroefde belastingvermindering voor hypothecaire leningen, trok ze vanaf 2015 opnieuw aan. Die tendens zette zich in 2018
voort, zoals blijkt uit de eerste ramingen van de
Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, die
gebaseerd zijn op het aantal nieuwe vastgoeddossiers in de notariskantoren.
Het lage rentepeil bleef de vraag naar investeringen in woningen stimuleren, eveneens via de
transacties op de secundaire markt. De rente op
hypothecaire leningen met een looptijd van meer
dan tien jaar lag omstreeks medio 2016 rond de
2 %, een laag nominaal peil waar ze tot dusver
nauwelijks van afwijkt (1,95 % in november 2018)
en dat zich in reële termen dicht in de buurt van
nul bevindt.
Ondanks de restrictievere macroprudentiële maatregelen die de Bank in mei 2018 nam uit het
oogpunt van de toenemende schuldenlast van de
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huishoudens, bleken de banken die in het kader van de door de ECB gehouden enquête naar
de bancaire kredietverlening (BLS) werden ondervraagd, op korte termijn niet van plan te zijn
de kredietverleningscriteria voor woningen aan te
scherpen. Dat kwam vooral door de concurrentie
op die markt. De gegevens afkomstig van de door
de Bank bij de kredietinstellingen gehouden enquête naar de hypothecaire leningen, wezen veeleer op
een versoepeling van de kredietvoorwaarden voor
woningkredieten, onder meer via de trendmatige
stijging van de leenquotiteit (zie grafiek 54 in paragraaf 3.3 over de banksector).

schulden van de gezinnen
kwamen op meer dan
€  230 miljard uit

Tijdens de eerste drie
kwartalen van 2018
bedroegen de nieuwe
hypothecaire kredieten € 6,1 miljard méér dan de aflossingen. De vastgoedkredieten bleven op jaarbasis het hele jaar lang
fors groeien : in november meer bepaald met 5,8 %,
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Grafiek  45
De stijging van de schuldenlast drukte het
nettorente-inkomen van de gezinnen
(in % bbp, voortschrijdende som over vier kwartalen)
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Bron : NBB.
1 Uitsplitsing van de verandering in de betaalde rente sinds het
eerste kwartaal van 2000.
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Naast de nog steeds soepele kredietvoorwaarden
hebben fiscale wijzigingen de gezinnen mogelijk
gestimuleerd om vastgoedkredieten aan te gaan.
Zo schafte het Waals Gewest op 1 januari 2018
het bij de aankoop van een derde woning geldende tarief van 15 % op de registratierechten af
en bracht het terug tot 12,5 %, het tarief dat op
alle aankopen van toepassing is. Van dan af werd
bovendien de eerste schijf van € 20 000 van de
aankoopprijs van een eerste woning die als hoofdverblijfplaats zal dienen, vrijgesteld van registratierechten. In Vlaanderen besloot de regering het
tarief van die rechten te reduceren van 10 tot 7 %
voor de aankoop van een eerste woning, en zelfs
tot 6 % bij een grondige energetische renovatie.
Tevens stond ze voor een aankoopprijs van minder
dan € 200 000 (€ 220 000 in de kernsteden of in
de Brusselse rand) ook een vrijstelling van registratierechten toe op de eerste schijf van € 80 000.
Die twee maatregelen, die sinds 1 juni 2018 van
toepassing zijn, hebben de dynamiek van de vastgoedtransacties in de tweede helft van het jaar wellicht ondersteund. Ten slotte nam de regering van
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begin 2018 een
maatregel om bouwprojecten te stimuleren, namelijk een vrijstelling van de registratierechten op de
eerste schijf van € 87 500 van de aankoopprijs van
een bouwgrond en
van een woning op
De hypothecaire plan of in aanbouw.

tegen 5,6 % eind 2017. Die kredietgroei bracht de
hypothecaire schuld van de huishoudens eind september 2018 op € 231 miljard, wat een stijging met
2,7 % impliceert ten opzichte van eind 2017. De
schuldenlast van de Belgische gezinnen kwam eind
juni 2018 in totaal op 60,6 % bbp uit, tegen 57,8 %
gemiddeld in het eurogebied.
De verzwaring van de schuldenlast verklaart waarom
de door huishoudens op hun leningen betaalde
rentelasten, ondanks de daling van de gemiddelde
rente op de lopende kredieten, slechts matig zijn
afgenomen. In combinatie met de daling van het op
hun beleggingen ontvangen rente-inkomen leidde
dat vanaf 2012 tot een negatief nettorentesaldo
voor de gezinnen.

De wanbetalingsgraden bleven al
met al stabiel
De stijging van de schuldenlast van de huishoudens
ging, geaggregeerd beschouwd, niet gepaard met
een toename van de – in België laag blijvende – wanbetalingsgraden. Het aandeel van de wanbetalingen
in het aantal contracten voor hypothecaire kredieten
beliep in november 2018 immers minder dan 1 % ; die
ratio nam aldus sinds het begin van het jaar licht af.
De gemiddelde achterstallige betaling in contracten
met een betalingsachterstand bedroeg € 41 000. Voor
de consumentenkredieten beliep de wanbetalingsgraad 5,2 % op kredietopeningen, wat ongeveer het
peil is dat aan het einde van het voorgaande jaar werd
opgetekend, en 8,7 % voor de leningen en verkopen

Grafiek  46
Ondanks de stijging van de schuldenlast blijven de wanbetalingsgraden laag
(in % van het aantal uitstaande kredieten)
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Bron : NBB.
1 Er is sprake van wanbetaling wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald in de drie maanden volgend op zijn
eindvervaldatum, of wanneer een verschuldigd bedrag niet of onvolledig is betaald in de maand volgend op een aangetekende
ingebrekestelling.
2 De kredietopeningen vertonen eind 2011 een reeksbreuk. Die breuk is het gevolg van een verruiming van het toepassingsgebied van de
Centrale voor kredieten aan particulieren. Sinds eind 2011 moeten de toegestane debetsaldi op zichtrekeningen immers bij de Centrale
worden geregistreerd, terwijl dat tevoren niet het geval was indien het bedrag van de kredietlijn minder dan € 1 250 bedroeg en binnen
een termijn van drie maanden moest worden terugbetaald.
3 De kredieten zijn ingedeeld volgens het jaar van toekenning. De curven tonen, voor ieder jaar, het aantal kredieten met een
betalingsachterstand in procenten van het oorspronkelijke totale aantal kredieten, na een zeker aantal maanden volgend op de toekenning
ervan. Eventuele regularisaties van kredietovereenkomsten worden niet in aanmerking genomen.
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op afbetaling, tegen 9,3 % eind 2017. Hoewel die
cijfers gunstig zijn, mag evenwel niet uit het oog
worden verloren dat de ratio van de kredieten met
een betalingsachterstand een retrospectieve indicator
is, met andere woorden een indicator die afhankelijk
is van de economische situatie in het verleden. Mocht
de omgeving dus veranderen, bijvoorbeeld door een
sterke toename van de werkloosheidsgraad en vervolgens een daling van de gezinsinkomens, dan kan de
wanbetalingsgraad oplopen. In sommige segmenten
van de bevolking bestaan er bovendien risicohaarden ;
dat geldt in het bijzonder voor jonge gezinnen, gezinnen met een laag inkomen en eenoudergezinnen,
waarvoor de afbetalingslast van de leningen zwaar
kan blijken in verhouding tot hun inkomen.

Grafiek  47
De netto financiële activa krimpen vanwege
waardeverminderingen
(waarderingseffecten in € miljard)
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Een toenemende schuld en
waardeverminderingen hebben het
netto financieel vermogen gedrukt
Terwijl de financiële verplichtingen van de particulieren,
die grotendeels uit hypothecaire kredieten bestaan,
met € 8,3 miljard stegen, tot € 288 miljard in september 2018, ging de waarde van hun financiële activa
slechts met 4,2 miljard omhoog, tot € 1 346 miljard.
Zodoende liep het netto financieel vermogen van de
Belgische gezinnen in verhouding tot het bbp enigszins
terug, namelijk van 241,9 % eind 2017 tot 236,5 % in
september 2018. De Belgische huishoudens behoren
echter nog steeds tot de rijkste in het eurogebied.
Het verloop van de financiële activa heeft te maken
met nieuwe beleggingen, maar ook met andere factoren, waaronder in hoofdzaak de herwaarderingen
van bestaande activa. Vooral dit laatste element was
nadelig voor de financiële portefeuille van de huishoudens, aangezien een deel van hun tegoeden in
waarde verminderde.
Die afwaarderingen troffen vooral hun beursgenoteerde
aandelen, deelbewijzen van beleggingsfondsen en verzekeringsproducten, een gevolg van het neerwaartse verloop op de financiële markten. Tijdens de eerste negen
maanden van het jaar werden de waardeverminderingen
voor de gezinnen op € 5,5 miljard geraamd. Ze hadden vooral betrekking op de beursgenoteerde aandelen,
alsook op de deelbewijzen van beleggingsfondsen en
verzekeringsproducten zonder gewaarborgd kapitaal die
ze aanhielden. Die ontwikkelingen werden scherper in de
tweede helft van het jaar, toen de beurskoersen – vooral
in het laatste kwartaal – opnieuw fors daalden.
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Bron : NBB.
1 Eerste negen maanden.

Veiligheid en liquiditeit stonden
centraal in de nieuwe financiële
beleggingen van de Belgische
gezinnen
Tijdens de eerste negen maanden van 2018 voerden
de gezinnen hun financiële activa met € 7,7 miljard op ; tijdens de overeenstemmende periode
van 2017 was dat € 3,4 miljard. Bij de keuze van
die nieuwe beleggingen hadden ze vooral oog voor
veiligheid en liquiditeit. Dat was dan ook vooral
in het voordeel van zicht- en spaarrekeningen (rubriek ‘bankbiljetten, munten en deposito’s’), die met
respectievelijk € 6,5 en € 5,8 miljard vermeerderden. De belangstelling voor kasbons en obligaties
bleef tanen, aangezien de huishoudens hun beleggingen in schuldbewijzen met € 4,2 miljard reduceerden. Ook aandelen boetten aan populariteit in
(€ –3 miljard in totaal). De particulieren verwierven
daarentegen voor € 2,6 miljard nieuwe deelbewijzen

van beleggingsfondsen, een bedrag dat evenwel
geringer uitvalt dan tijdens de overeenstemmende
periode van 2017. Tot slot belegden de gezinnen
voor € 1,9 miljard in verzekeringen zonder gewaarborgd rendement (tak 23), terwijl de overige verzekeringsproducten verder afgebouwd werden, met
€ 0,7 miljard.
Het spaargedrag van de gezinnen en hun voorkeur
– ondanks de nog steeds lage rendementen – voor
liquide instrumenten werd vermoedelijk door diverse
factoren beïnvloed.
In de eerste plaats reageerden de particulieren wellicht vanaf het begin van het jaar op de onzekerheid
rond de beursontwikkelingen, een onzekerheid die

de maanden nadien aanhield. Bovendien blijven de
rendementen op deposito’s in nominale termen positief en genieten de
op gereglementeerde
De onzekerheid op
spaarrekeningen gede aandelenmarkten
plaatste tegoeden een
staatswaarborg van
stimuleerde beleggingen
€ 100 000 per bank.

op zicht- en
spaarrekeningen

Daarenboven liep de
indicator van het consumentenvertrouwen, die in 2017 verstevigd was,
vanaf de lente van 2018 enigszins terug. De particulieren bleken steeds pessimistischer gestemd over
het verloop van de algemene economische situatie,
maar ook over hun persoonlijke financiële situatie.

Grafiek  48
De gezinnen kiezen voor veilige en liquide beleggingen
(in € miljard)
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Bron : NBB.
1 Deze rubriek omvat de nettorechten van de huishoudens op de technische voorzieningen van verzekeringen, op pensioenfondsen en op
de standaardgarantieregelingen.
2 Deze rubriek omvat, voor zover ze werden opgetekend, de handelskredieten en verschillende activa op de overheid en de financiële
instellingen.
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Die indicator bleef tijdens de tweede helft van het
jaar immers onder zijn langetermijngemiddelde, wat
sommige huishoudens misschien tot voorzorgssparen
aanzette, een van nature liquide spaarvorm.
Tot slot kunnen ook fiscale redenen de beleggingskeuzen van de gezinnen hebben beïnvloed, en hebben
bijgedragen tot een duidelijker liquiditeitsvoorkeur.
Sinds 1 januari 2018 zijn particulieren immers een belasting van 0,15 % op hun effectenrekening verschuldigd wanneer de waarde ervan € 500 000 bereikt.
De belasting geldt voor de tegoeden in aandelen,
obligaties, kasbons en beleggingsfondsen, terwijl pensioenspaarfondsen, levensverzekeringen en effecten
op naam ervan vrijgesteld zijn. Om de belasting te
omzeilen, hebben sommige particulieren wellicht
besloten hun tegoeden op effectenrekeningen over
te hevelen naar liquide instrumenten, teneinde de
drempel van € 500 000 waarboven de belasting

verschuldigd is, niet te overschrijden. Uit hetzelfde
oogpunt hebben ze wellicht ook een deel van hun
beleggingen verschoven naar tak 23-verzekeringsproducten, die daarvan vrijgesteld zijn.

Het nettovermogen van de gezinnen
blijft de hoeksteen van de gunstige
externe positie
De Belgische huishoudens hebben, in verhouding tot
het bbp, het grootste netto financieel vermogen van
het eurogebied. Dat omvangrijk vermogen compenseert ruimschoots de nettoverplichtingen van de overheid en de ondernemingen, waardoor de Belgische
economie als geheel zich in een nettocrediteurpositie
bevindt. Eind juni 2018 beliepen de nettovorderingen
op het buitenland, volgens de statistieken van de
financiële rekeningen, € 208 miljard, of 46,8 % bbp.

Grafiek  49
Netto externe tegoeden temperen risico’s verbonden aan hoge schuldgraad
(in % bbp)

Geconsolideerde schuld niet-ﬁnanciële
private sector 2
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Bronnen : ECB, NBB.
1 Verschil tussen de uitstaande financiële activa en passiva. Luxemburg en Malta zijn niet in de analyse opgenomen vanwege hun sterk
volatiele gegevens.
2 Totaal van de kredieten en obligaties ongerekend de schulden van ingezeten niet-financiële ondernemingen ten aanzien van andere
ingezeten niet-financiële ondernemingen.
3 Intragroepskredieten gedefinieerd als kredieten verstrekt door kredietverstrekkers binnen concernverband en de buitenlandse
niet-financiële sector.
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Van alle landen van het eurogebied is de externe positie, behalve in België, enkel nog positief in Nederland,
Duitsland en Oostenrijk.
De nettocrediteurpositie van België is een gunstige
factor bij de beoordeling van de macro-economische
onevenwichten, en van de schuldposities in het bijzonder. De geconsolideerde schuldgraad van de overheid
en die van de private sector overschrijden de indicatieve drempelwaarden die de EC in het kader van haar
Macroeconomic Imbalance Procedure (MIP) hanteert.
Toch worden ze niet als onhoudbaar beschouwd. De
nettocrediteurpositie van België illustreert immers het
potentieel omvangrijk binnenlands financieringsvermogen van de Belgische economie. Bovendien omvat de
hoge Belgische geconsolideerde private schuld een

aanzienlijke hoeveelheid door het buitenland verstrekte
intragroepskredieten, die idealiter uit het schuldconcept zouden moeten worden geweerd. Zonder de
intragroepskredieten
zou de Belgische priBelgië is een land
vate schuldgraad, met
126,8 % bbp, onder de
met hoge schulden,
MIP-drempelwaarde
maar de activa zijn
van 133 % uitkomen.
omvangrijker
Ruimer
beschouwd,
ten slotte, wordt de
houdbaarheid van de private schuld, in het bijzonder
die van de gezinnen, ondersteund door hun aanzienlijke hoeveelheid activa en door het geringe renterisico
vanwege het overwicht aan kredieten tegen vaste rente
of met een beperkte rentevariabiliteit.
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3.3 De Belgische banken blijven het goed
doen, maar er zijn risico’s

Net zoals de afgelopen jaren konden de Belgische
banken in 2018 over het algemeen cijfers voorleggen
die beter waren dan het gemiddelde in het eurogebied. De toegenomen focus op de kredietverlening
zorgt echter voor een scherpere concurrentie die de
winstmarges doet dalen, en hij gaat gepaard met een
versoepeling van de kredietverleningscriteria. De banken zijn ook vatbaar voor ongunstige wijzigingen in
de omgevingsfactoren, zoals een verslechtering van
de economische situatie of een bruuske rentestijging.

De banken slaagden er gedeeltelijk
in de druk op hun rentabiliteit te
compenseren
Net als tijdens de voorgaande jaren, bleef de lagerenteomgeving in 2018 ongunstig voor het nettorente-inkomen van de Belgische banken – nog steeds
veruit hun belangrijkste bron van inkomsten. Het
rente-inkomen op de activa kromp als gevolg van de
dalende rente op nieuwe kredieten en de hoge mate
waarin lopende kredieten tijdens de afgelopen jaren
tegen een lagere rente werden geherfinancierd, alsook door de geleidelijke afbouw van de portefeuille
overheidsobligaties. Tegelijkertijd hebben de interestkosten op de passiva reeds geruime tijd min of meer
hun bodem bereikt, vooral door de wettelijke minimumrente op de deposito’s van gezinnen, die nog
steeds de grootste financieringsbron zijn. Om die
druk op hun rentabiliteit te compenseren, hebben de
banken onder meer getracht het kredietvolume op
te voeren. Dat zorgde in sommige marktsegmenten
evenwel voor een verscherping van de concurrentie,
waardoor de commerciële marges krompen, bijvoorbeeld op hypotheekleningen.
Niettemin stabiliseerde het nettorenteresultaat van
de banksector zich tijdens de eerste drie kwartalen
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van 2018 ten opzichte van de overeenstemmende
periode tijdens het voorgaande jaar. Dat had te maken met onder meer de gestegen rente-inkomsten
afkomstig van een omvangrijker volume kredieten aan
niet-financiële ondernemingen, van derivaten en van
buitenlandse activiteiten. Het verloop van het nettorenteresultaat verschilt echter sterk tussen de banken
onderling en staat meer onder druk voor banken die
minder gediversifieerd zijn qua activiteiten en qua
locatie, zoals de kleinere Belgische retailbanken.
Het niet-renteresultaat liep tijdens de eerste drie
kwartalen van 2018 terug. Die daling was deels
toe te schrijven aan de inkomsten uit commissies,
aan de hand waarvan de banken hun inkomsten
trachten te diversifiëren. Die ontvangen commissies zijn echter vrij volatiel omdat de verkoop van
fondsen en investeringsproducten afhankelijk is van
de markomstandigheden. De winsten op financiële
instrumenten namen daarentegen toe. De hogere
inkomsten uit valutaderivaten dienden echter overwegend om de aan de depreciatie van verscheidene
munten in 2018 verbonden wisselkoersverschillen
– die kleiner uitvielen dan in 2017 of zelfs negatief
waren en die deel uitmaken van de overige nietrenteopbrengsten – af te dekken. Tot slot waren de
financiële winsten die voortvloeiden uit de wijzigingen in de reële waarde van de rentederivaten kleiner
dan het jaar voordien.
Bijgevolg bleef het bankprovenu – dat is de som van
het nettorenteresultaat en het niet-renteresultaat –
tijdens de eerste drie kwartalen van 2018 onder het
niveau van de overeenstemmende periode in 2017.
Tegelijkertijd bleven de bedrijfskosten – die de personeels- en de administratieve en algemene kosten
omvatten – oplopen. Ondanks herstructureringen,
bijvoorbeeld van het kantorennetwerk en het personeelsbestand, blijft het voor de Belgische banken

Tabel 11
Resultatenrekening van de Belgische kredietinstellingen
(gegevens op geconsolideerde basis ; in € miljard, tenzij anders vermeld)

In %
van het
bankprovenu

Eerste drie
kwartalen

2014

2015

2016

2017

2017

2018

2018 K1-K3

Nettorenteresultaat

14,5

14,9

14,8

14,1

10,7

10,8

63,3

Niet‑renteresultaat

6,2

7,1

7,6

8,9

7,2

6,2

36,7

5,3

5,9

5,6

5,6

4,6

4,3

25,0

−0,1

1,2

1,5

0,9

0,6

1,3

Nettoresultaat van de vergoedingen en
commissies 1
Al dan niet gerealiseerde winsten en verliezen
op financiële instrumenten 2
Overige niet‑renteopbrengsten
Bankprovenu
Bedrijfskosten
Brutobedrijfsresultaat
Waardeverminderingen en voorzieningen

0,9

0,1

0,5

2,5

2,0

0,7

20,7

22,0

22,4

23,0

17,9

17,0

−12,7

−12,9

−13,1

−13,4

−10,5

−10,6

8,0

9,1

9,3

9,6

7,4

6,4

−1,3

−1,3

−1,8

−0,7

−0,5

−0,2

Waardeverminderingen op financiële activa
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs 3

−1,3

−1,1

−0,9

−0,4

−0,2

−0,4

Waardeverminderingen
op overige financiële activa

−0,0

−0,0

0,0

0,1

0,1

0,0

Overige waardeverminderingen en voorzieningen

−0,0

−0,1

−0,9

−0,3

−0,3

0,2

−2,2

−1,7

−1,8

−3,0

−2,0

−1,7

4,5

6,1

5,7

5,9

4,9

4,5

Overige componenten
van de resultatenrekening
Nettowinst of ‑verlies

100,0
62,4 4

Bron : NBB.
1 Inclusief de aan agenten uitgekeerde commissies.
2 Deze rubriek bevat de nettowinsten (‑verliezen) die zijn geboekt (geleden) op de financiële activa en passiva die in de resultatenrekening
niet tegen hun reële waarde worden gewaardeerd, de nettowinsten (‑verliezen) op de financiële activa en passiva die worden aangehouden
voor transactiedoeleinden en die in de resultatenrekening tegen hun reële waarde worden gewaardeerd, en de nettowinsten (‑verliezen)
verbonden aan de afdekkingstransacties.
3 Gegevens vóór 2018 omvatten de waardeverminderingen en voorzieningen die werden geboekt op de portefeuille ’leningen en vorderingen’
onder IAS 39.
4 Kosten / inkomstenratio van de Belgische banksector.

moeilijk om op korte termijn efficiëntiewinsten te
boeken en via kostenbesparingen de druk op hun
rentabiliteit te verlagen. Dat komt onder meer doordat investeringen nodig zijn om de processen, de
dienstverlening en de producten te digitaliseren en de
technologische innovaties te introduceren. Dat geldt
zeker voor de kleinere banken, die een kleiner potentieel aan schaalvoordelen hebben. Al met al steeg
de kosten / inkomstenratio van 59 tot 62 %. Die ratio
ligt echter nog steeds lager dan gemiddeld in het
eurogebied, waar ze tijdens de eerste helft van 2018
op 66 % uitkwam.
De nettotoevoegingen aan voorzieningen en waardeverminderingen namen tijdens de eerste drie

kwartalen van 2018 verder af. Dat komt doordat,
onder meer, een aantal banken eerder geboekte
voorzieningen en waardeverminderingen terugnamen, zowel inzake binnenlandse als buitenlandse
activiteiten. Zo leidde de geplande verkoop van een
portefeuille niet-renderende Ierse leningen tot een
terugname van waardeverminderingen. Voor sommige buitenlandse activiteiten, bijvoorbeeld blootstellingen aan Turkije, werden echter nog steeds
toevoegingen geboekt. De kredietverliesratio, die
de verhouding weergeeft tussen de nieuwe waardeverminderingen en het totale volume aan leningen,
kwam voor de eerste drie kwartalen van 2018 op
6,6 basispunten uit, wat lager is dan in vele andere
landen van het eurogebied.
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Grafiek  50
De Belgische banken behouden een goede rentabiliteit
(gegevens op geconsolideerde basis, in %)

Rendement van het eigen vermogen en
van de activa in de Belgische banksector
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Bronnen: ECB, NBB.
1 Eerste drie kwartalen, geannualiseerd.
2 Cijfers voor de eerste helft van 2018, geannualiseerd.

De Belgische banken betaalden tijdens de eerste drie
kwartalen van 2018 ook minder belastingen dan
in 2017. Al met al liet de sector een nettoresultaat optekenen van € 4,5 miljard, tegen € 4,9 miljard
in dezelfde periode van 2017. Het geannualiseerd
rendement van het eigen vermogen daalde
Het rendement op daardoor van 9,9 tot
het eigen vermogen 8,6 % en dat van de
lag structureel lager activa van 0,64 tot
0,58 %. Het rendedan vóór de crisis, ment op het eigen
maar hoger dan het vermogen ligt daargemiddelde van het mee structureel lager
dan vóór de financiële
eurogebied crisis. Sindsdien hebben een verstrenging
van de prudentiële eigenvermogensvereisten en een
herstructurering van de Belgische banksector immers geresulteerd in, onder meer, een ruimere financiering door middel van eigen vermogen en een
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heroriëntering naar meer traditionele bankmodellen, die minder risico’s inhouden en derhalve minder
winstgevend zijn. Ook een forse toename van specifieke taksen en heffingen in de nasleep van de crisis,
zoals voor het depositogarantiestelsel of voor de afwikkeling van banken, heeft bijgedragen tot de na de
crisis structureel lagere rentabiliteit van de Belgische
banken. Desalniettemin blijft de rentabiliteit over het
algemeen vrij hoog in vergelijking met die van de
banksectoren in andere landen : in het eurogebied
beliepen het rendement van het eigen vermogen en
dat van de activa tijdens de eerste helft van 2018 gemiddeld beschouwd respectievelijk 6,8 % en 0,48 %.

De toekomstige rentabiliteit hangt
echter af van omgevingsfactoren
zoals het renteverloop
De al met al aanhoudend goede resultaten van
de Belgische banken in 2018 bieden echter geen

garantie voor de toekomst. Zo dragen de lage
nettotoevoegingen aan voorzieningen en waardeverminderingen reeds enkele jaren bij tot de goede resultaten van de Belgische banksector ; het is evenwel
niet uitgesloten dat ze in de toekomst de resultaten
neerwaarts kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld indien
minder gunstige economische omstandigheden gepaard zouden gaan met toenemende verliezen in de
kredietportefeuilles.
Daarnaast is de rentabiliteit bijzonder gevoelig voor
het toekomstig renteverloop. Mocht de rente nog
geruime tijd laag blijven, dan zou het nettorenteresultaat verder slinken omdat het rente-inkomen op
de activa zou blijven dalen, terwijl de financieringskosten niet in dezelfde mate kunnen teruglopen.
Algemeen beschouwd, zou een hogere rente dus op
termijn gunstig zijn voor de Belgische banksector.
Vooral een steilere rentecurve zou positief zijn voor
de banken, aangezien hun transformatiemarge, dat
is de marge die resulteert uit het omzetten van kortetermijndeposito’s in langetermijnkredieten, in dat
geval zou verhogen.
Een sterke en plotse renteverhoging kan echter ook
(tijdelijk) nadelig zijn voor het nettorenteresultaat van
de banken, aangezien de financieringskosten in dat
geval sterk kunnen toenemen, terwijl het rendement
van de activa zich slechts langzaam en geleidelijk zou
aanpassen aan het renteverloop. Bovendien is het
mogelijk dat banken, in hun zoektocht naar een hoger rendement in de huidige lagerenteomgeving, zich
sterker blootstellen aan een bruuske rentestijging,
bijvoorbeeld door meer te beleggen in langeretermijnactiva. Op die manier trachten ze de transformatiemarge te verbreden en / of om het kredietvolume
waarop een rentemarge wordt verdiend, te vergroten.
Banken kunnen daarbij bovendien geneigd zijn om
meer kredietrisico te lopen, in een poging hun commerciële marge te verruimen of om op een concurrerende markt de geplande grotere kredietvolumes
te kunnen realiseren. Dat impliceert uiteraard extra
risico’s, die bij een rentestijging mogelijk nog groter
worden omdat de terugbetalingscapaciteit van de
kredietnemers in dat geval kan verslechteren en de
waarde van gebouwen, die als waarborg dienen voor
hypotheekleningen, kan dalen.
Overigens impliceert ook de sterke inkrimping van de
commerciële marges op nieuwe hypothecaire kredieten – waardoor de klantentarieven op minder dan 2 %
uitkomen – een risico voor de banken. Aangezien die

(laagrentende) activa met een zeer lange looptijd een
groot deel van de bankbalansen vertegenwoordigen,
dreigt dit, vooral bij een rentestijging, de toekomstige
rentabiliteit van de kredietinstellingen aan te tasten.

De kredieten aan de private sector
namen verder toe
Vanaf eind 2007 zijn de Belgische banken hun balansen gaan herstructureren. Daardoor was de omvang
van hun balans, gemeten op geconsolideerde basis,
in 2013 gekrompen tot € 960 miljard en sindsdien
schommelen de totale activa van de sector rond
€ 1 000 miljard. In september 2018 beliepen ze
€ 1 039 miljard. Die stijging was vooral het resultaat van de krachtige kredietverlening aan de private
sector, met name onder impuls van het nog steeds
stevige vertrouwen van de economische actoren en
de lagerenteomgeving. Bovendien hadden de banken
baat bij de gunstige financieringsvoorwaarden, die
zowel toe te schrijven waren aan het economisch
herstel als aan het accommoderend monetair beleid.
Tussen eind 2017 en september 2018 nam de kredietverlening aan huishoudens en niet-financiële ondernemingen toe van € 519 miljard tot € 535 miljard ;
hierdoor maakte ze in september 2018 meer dan de
helft (51 %) van de bankactiva uit. Hoewel de stijging
vooral de binnenlandse markt betrof, goed voor 70 %
van die leningen, had de grotere bedrijvigheid ook
betrekking op andere landen, bijvoorbeeld Tsjechië
en Nederland.
De stijging van de kredietverlening ging in 2018
opnieuw gepaard met een vermindering van de beleggingen in schuldbewijzen. Tegen de achtergrond
van het ECB-programma voor de aankoop van activa, hebben de Belgische banken de afgelopen jaren een deel van hun obligatieportefeuille verkocht,
waardoor ze meerwaarden konden realiseren, en / of
een deel van de aflopende posities niet hernieuwd.
Zo beliep de portefeuille overheidspapier van de
banken in september 2018 € 90 miljard, tegen
€ 136 miljard eind 2014. Die daling was sterker in de
portefeuille Belgisch overheidspapier (– € 28 miljard)
dan in die van overheidspapier van andere landen
van het eurogebied (– € 19 miljard) ; de Belgische
banken zijn derhalve minder dan voorheen blootgesteld aan door de eigen overheid uitgegeven obligaties. In enkele landen van het eurogebied, zoals
Italië en Portugal, blijft die blootstelling aan de eigen
overheid nog steeds hoog.
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Grafiek  51
De kredietverlening aan de private sector is verder toegenomen
(eindeperiodegegevens, op geconsolideerde basis 1, in € miljard)
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Bron : NBB.
1 Gegevens opgesteld volgens de Belgische boekhoudnormen tot 2005 (Belgian GAAP) en volgens de IAS / IFRS-normen vanaf 2006.
2 De derivaten worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde en omvatten, sinds 2007, ook de te ontvangen opbrengsten en de te betalen
onkosten (die niet zijn opgenomen in de gegevens met betrekking tot 2006).
3 De ‘overige activa’ omvatten hoofdzakelijk tegoeden bij de centrale banken, aandelen, materiële en immateriële activa en uitgestelde
belastingvorderingen. De ‘overige passiva’ bestaan voornamelijk uit korte posities, passiva ongerekend deposito’s en schuldbewijzen, en
voorzieningen en verplichtingen uit hoofde van toegezegde pensioenrechten.
4 Vanaf het derde kwartaal van 2014 zijn de kasbons niet meer opgenomen in de ‘deposito’s en kasbons’, maar in de ‘depositocertificaten,
obligaties en overige schuldbewijzen’. De aan overgedragen activa verbonden verplichtingen maken geen deel meer uit van de ‘overige
passiva’, maar worden verdeeld over diverse posten op de passiefzijde.

De Belgische banken hebben nog
steeds een goede liquiditeitspositie
Dankzij hun liquiditeitsoverschotten ondervinden
de Belgische banken kennelijk geen bijzondere
moeilijkheden om hun activiteiten te financieren.
Aangezien de rente op de interbancaire markt in
het eurogebied continu negatief is, wordt een deel
van die liquiditeiten nog steeds verplaatst van beleggingen op de interbancaire markt naar deposito’s bij centrale banken (van het Eurosysteem
of van de niet-eurolanden waar Belgische banken
actief zijn). Deze laatste zijn aldus toegenomen van
€ 70 miljard eind 2016 tot € 133 miljard in september 2018. Die liquiditeitsoverschotten zorgden
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ervoor dat de toenemende concentratie op (langetermijn)kredieten en de gelijktijdige daling van
(liquide) overheidsobligaties geen verslechtering van
de liquiditeitspositie van de Belgische banken tot
gevolg hadden. De liquidity coverage ratio (‘LCR’)
van de sector kwam in september 2018 op 140 %
uit, dat is ruim boven de vereiste 100 % die aangeeft dat een bank voldoende liquide activa van
hoge kwaliteit aanhoudt om in een crisisperiode
de totale netto-uitstroom van middelen gedurende
30 dagen te kunnen opvangen. Als gevolg van
de hierboven beschreven ontwikkelingen bevat de
buffer van liquide activa op dit ogenblik echter een
groter aandeel tegoeden op rekening-courant bij de
centrale banken en minder overheidsschuldpapier.

De toename van de liquiditeitsoverschotten van
de Belgische banken is toe te schrijven aan de
aanhoudende groei van de klantendeposito’s, de
goedkope financiering door de centrale bank en,
meer recentelijk, de stijging van de interbancaire
schulden. Die nieuwe interbancaire schulden zijn
grotendeels het resultaat van cessies-retrocessies,
waarbij Belgische banken effecten in pand geven
aan andere kredietinstellingen in ruil voor liquiditeiten die op de vervaldatum van het contract worden
terugbetaald. Door de inpandgeving van overheidsobligaties voor die cessies-retrocessies, maar ook
door andere transacties met onderpand, met name
de uitgifte van gedekte bankobligaties, de derivatentransacties en de financiering door de centrale
bank, steeg het percentage bezwaarde activa van
de Belgische banksector. Vermits bezwaarde activa
noch liquide noch beschikbaar zijn voor schuldeisers
zonder onderpand (zoals depositohouders), loopt
die ratio bij voorkeur niet te hoog op. In september 2018 was 14,4 % van de activa bezwaard,
tegen gemiddeld 23 % in het eurogebied.

De Belgische banken hebben in maart 2017 massaal ingetekend op de laatste gerichte langerlopende herfinancieringstransactie (TLTRO II) van de ECB.
Aangezien, wat de leningen aan de reële economie
betreft, de voorwaarden om aanspraak te kunnen
maken op een tarief van –0,4 % reeds door veel banken was bereikt, konden deze laatste zich op die manier verzekeren van goedkope financiering op langere
termijn. In 2020 en 2021 komt het grootste deel van
de € 23 miljard uitstaande centralebankfinanciering
echter op eindvervaldag, wat op dat ogenblik kan
zorgen voor een toename van de financieringskosten.
Uit de financieringsplannen van de Belgische banken
blijkt dat ze van plan zijn die goedkope financiering
slechts deels te vervangen, onder meer door de uitgifte van gedekte obligaties. Doordat een gedeelte
niet zou worden vervangen, zullen de liquiditeitsoverschotten in de sector dan wellicht wat afnemen.
De deposito’s van klanten zijn continu toegenomen
sedert 2012, toen ze € 546 miljard bedroegen ; in
september 2018 kwamen ze op € 636 miljard uit. Die

Grafiek  52
De Belgische banken beschikken over liquiditeitsoverschotten, voor een deel vanwege de goedkope
centralebankfinanciering
(eindeperiodegegevens, op geconsolideerde basis ; in € miljard, tenzij anders vermeld)
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stijging was bijzonder sterk bij de Belgische huishoudens. Voorts zijn de verschillen tussen de rendementen op termijn-, spaar- en zichtdeposito’s in de huidige
lagerenteomgeving verkleind, waardoor gezinnen hun
contanten minder naar termijn- en spaardeposito’s
hebben overgebracht. De banken moeten er dus

rekening mee houden dat een deel van het contant geld op zichtrekeningen is geplaatst omdat er
in de lagerenteomgeving slechts weinig alternatieve
beleggingsmogelijkheden zijn : wanneer de rentetarieven weer stijgen, zouden die deposito’s immers méér
dan verwacht kunnen wegvloeien.

KADER 5

De blootstelling van Belgische banken aan risico’s
ten gevolge van hun buitenlandse posities
De buitenlandse posities van de Belgische banksector zijn sinds de financiële crisis sterk gewijzigd. Het proces
van balansafbouw en -herstructurering dat de sector sindsdien heeft doorgemaakt, betrof dan ook in hoge
mate de buitenlandse activiteiten en de activiteiten die niet tot het traditionele bankmodel behoren. Om te
beginnen, liepen de buitenlandse niet-retailactiviteiten fors terug, bijvoorbeeld de derivatentransacties
en de cessies-retrocessies met financiële tegenpartijen in, onder meer, het Verenigd Koninkrijk en de
Verenigde Staten. Daarnaast werden enkele investeringen in buitenlandse dochterondernemingen en
filialen afgebouwd, sommige in overeenstemming met herstructureringsprogramma’s die de EC aan
sommige financiële instellingen had opgelegd in ruil voor de ontvangen staatssteun.
De Belgische banken bleven echter wel actief op enkele van hun strategische buitenlandse markten ; sinds
de crisis hebben ze zelfs vaak hun activiteit op die markten verder uitgebreid. In september 2018 had de
Belgische banksector de grootste uitstaande vorderingen – inclusief garanties en andere risicotransfers –
op Tsjechië (€ 59 miljard), Frankrijk (€ 52 miljard) en Luxemburg (€ 48 miljard). Voor Tsjechië en
Luxemburg gaat het vooral om vorderingen op de overheidssector en op de niet-financiële private sector,
voor Frankrijk voor een groot deel ook op banken. Een deel van de vorderingen op de overheidssector
betreft overigens liquiditeitsoverschotten die door buitenlandse dochterondernemingen van Belgische
banken geplaatst werden bij hun (al dan niet tot het Eurosysteem behorende) centrale banken.
In geval van (geo)politieke spanningen en onzekerheden kunnen banken mogelijk geconfronteerd worden
met ongunstige ontwikkelingen in de buitenlandse posities of zelfs met een meer algemene (plotse)
herprijzing van de risico’s op de financiële markten. De impact op de banksector is sterk afhankelijk
van hun directe blootstelling aan de landen waarin de risico’s zich bevinden. Zo kunnen veranderingen
in de (reële) waarde en in de rating van financiële activa, zoals overheidsobligaties, de kapitaal- of de
liquiditeitspositie van banken doen verslechteren, en kan een afnemende terugbetalingscapaciteit van
de overheids-, private en / of financiële sector leiden tot toenemende (krediet)verliezen op de uitstaande
vorderingen. Mochten de onzekerheden leiden tot besmettingen van andere landen of tot meer
algemene wijzigingen in het marksentiment en tot de herprijzing van risico’s op de financiële markten,
dan kunnen de gevolgen uiteraard nog zwaarder zijn vanwege de mogelijke bijkomende impact op,
onder meer, de blootstelling aan andere landen en op de financieringskosten van de banksector.

u

134

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

In 2018 bouwden zich een aantal spanningen (verder) op, die een risico kunnen inhouden voor de
Belgische banksector. Zo is er de onzekerheid met betrekking tot de brexitonderhandelingen en de
mogelijkheid van een ‘harde’ uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de EU, die voor de overige lidstaten
heel wat risico’s inhoudt. Ook de politieke spanningen in Italië en de onzekerheid over de houdbaarheid
van de Italiaanse overheidsschuld zorgden voor beroering op de financiële markten. Hoewel de
besmetting in 2018 beperkt bleef, zou een en ander kunnen leiden tot aanzienlijke spillovereffecten
op de markten voor overheidsobligaties in andere landen van het eurogebied. Tot slot is de financiële
en macro-economische situatie in Turkije in 2018 opnieuw verslechterd na de politieke spanningen
met de Verenigde Staten en de forse verzwakking van het vertrouwen van investeerders in het Turkse
economisch en monetair beleid. Die ontwikkelingen zijn bovendien overgeslagen op enkele andere
opkomende markten in de wereld.
Eind september 2018 beliep de directe blootstelling van de Belgische banken aan het Verenigd Koninkrijk,
Italië en Turkije in totaal € 69 miljard. Die vorderingen zijn goed voor 6,6 % van de totale activa van de
Belgische banksector.

Positie op de voornaamste buitenlandse markten en samenstelling van de portefeuille
overheidsobligaties
(gegevens op geconsolideerde basis; in € miljard, tenzij anders vermeld)
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1 Cijfers m.b.t. eind 2007 en eind september 2018, op basis van het uiteindelijk risico (na garanties en andere risicotransfers).
2 Cijfers m.b.t. eind september 2018, op basis van het direct risico (vóór garanties en andere risicotransfers).
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Ofschoon de vorderingen op het Verenigd Koninkrijk fors terugliepen ten opzichte van 2007, bleven ze
omvangrijk. Eind september 2018 bedroegen ze in totaal € 37 miljard (inclusief garanties en risicotransfers),
waarvan € 27 miljard grensoverschrijdende vorderingen. Het gaat hoofdzakelijk om vorderingen op
financiële instellingen en ondernemingen (telkens ongeveer € 13 miljard), deels met betrekking tot
derivatentransacties die worden gecleard via centrale tegenpartijen en andere financiële spelers in het
Verenigd Koninkrijk. Ze bevatten onder meer de contanten die op interbancaire rekeningen worden geplaatst
als onderpand voor derivatenposities met een negatieve marktwaarde. De brexit creëert onzekerheid over
de continuïteit van de grensoverschrijdende contracten en de erkenning van (en de toegang tot) de centrale
tegenpartijen in het Verenigd Koninkrijk. In november 2018 werd echter bekendgemaakt dat de EC gestart
is met een proces om de Britse centrale tegenpartijen tijdelijk te erkennen, zodat de grensoverschrijdende
derivatentransacties in geval van een ‘harde’ brexit niet onderbroken zullen worden.
De vorderingen van de Belgische banksector op Italië bedroegen € 16 miljard. Bijna de helft daarvan
(€ 7 miljard) waren vorderingen op de Italiaanse overheid, hoofdzakelijk in de vorm van overheidsobligaties.
Daarnaast waren er voor € 1,5 miljard uitstaande vorderingen op de Italiaanse banken, die op hun beurt
zwaar blootgesteld zijn aan de Italiaanse overheidssector. De Belgische banken hebben hun vorderingen
op Italië echter sterk gereduceerd ; in 2007 bedroegen ze immers nog € 44 miljard. Ook in 2018 bleef de
blootstelling dalen door de verkoop van Italiaanse overheidsobligaties. Bovenop de vermelde blootstelling
van € 16 miljard, had de restbank Dexia in juni 2018 voor € 23 miljard uitstaande vorderingen op Italië,
bijna uitsluitend op de Italiaanse overheid en lokale besturen.
Via lokale aanwezigheid is de Belgische banksector ook blootgesteld aan Turkije, ten belope van € 16 miljard,
tegen € 21 miljard eind 2017. Een deel van die vorderingen heeft betrekking op de overheidssector, maar
het gaat in hoofdzaak om leningen aan de private sector, aangezien er leningen uitstaan ten bedrage
van € 8 miljard en € 4 miljard aan respectievelijk de Turkse bedrijven en gezinnen. Vanwege de huidige
ontwikkelingen in het land bestaat het risico dat die tegenpartijen moeilijkheden ondervinden om hun lening
af te betalen. Zeker voor bedrijven die schulden hebben aangegaan in dollar of in euro en die hun inkomsten
grotendeels in lokale munt ontvangen, kan de sterke depreciatie van de Turkse lira de terugbetalingscapaciteit
in het gedrang brengen. Sinds het derde kwartaal van 2018 stijgt het percentage niet-renderende leningen in
de Turkse banksector. Voor de Belgische blootstelling aan Turkije beliep het aandeel niet-renderende leningen
aan niet-financiële ondernemingen en gezinnen in september 2018 respectievelijk 3,4 en 3,0 %, dat is een
lichte toename ten opzichte van juni 2018, toen dat 3,0 en 2,8 % was.
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De niet-renderende leningen
uit het verleden worden verder
afgebouwd…
De tijdens de afgelopen jaren opgetekende verbetering van de kredietkwaliteit van de door de Belgische
banksector verstrekte leningen hangt samen met de
verdere afbouw van niet-renderende leningen uit
het verleden, vooral in de buitenlandse portefeuilles.
Terwijl de ratio van de niet-renderende leningen, die
het percentage weergeeft van leningen die wellicht
niet zullen worden terugbetaald als gevolg van financiële problemen bij de kredietnemer of waarvoor
reeds een betalingsachterstand bestaat ten opzichte
van de overeengekomen termijnen, in 2014 nog 4 %
beliep, kwam ze in september 2018 op 2,2 % uit. In

sommige landen van het eurogebied, daarentegen,
blijft het aandeel van de niet-renderende leningen in
de bankbalansen relatief groot, aangezien de afbouw
van de portefeuilles
met afbetalingsmoeiDe verbetering van de
lijkheden ten gevolge
kredietkwaliteit hing
van de financiële crisis er veeleer traag
vooral samen met de
verloopt. In juni 2018
buitenlandse portefeuilles
beliep die ratio in het
eurogebied
gemiddeld 4,4 %. In België had de crisis een veel kleinere
impact op de terugbetaling van leningen, onder
meer doordat België, in tegenstelling tot enkele
andere landen van het eurogebied, geen vastgoedcrisis doormaakte. De sterke verbetering van de

Grafiek  53
De kredietkwaliteit van de Belgische bankactiva verbetert jaar na jaar en is gunstiger dan in de
meeste andere landen van het eurogebied
(gegevens op geconsolideerde basis; in % van de totale leningen, tenzij anders vermeld)

Niet‑renderende leningen in het
eurogebied 1

Niet‑renderende leningen in de Belgische
banksector
60

0,6

12

50

0,5

40

0,4

30

0,3

20

0,2

10

0,1

Totaal niet‑renderende leningen waarvan :
Gedekt door geboekte waardeverminderingen
Niet gedekt door geboekte waardeverminderingen

FI

LU

EE

NL

–0,2
DE

–20
LT

–0,1

BE

juni 2018

sept. 2018

dec. 2017

maart 2018

juni 2017

sept. 2017

dec. 2016

maart 2017

juni 2016

sept. 2016

dec. 2015

maart 2016

juni 2015

sept. 2015

dec. 2014

maart 2015

Linkerschaal :

–10

FR

0

0

0

0

SK

2

LV
AT

1

MT

4

IE

6

ES

2

SI

8

IT

3

PT

10

EL

4

14

CY

5

Niet‑renderende leningen (linkerschaal)
Gewogen gemiddelde niet‑renderende
leningen in het eurogebied (linkerschaal)
Nieuwe waardeverminderingen op ﬁnanciële
activa 2, in % van de totale activa (rechterschaal)

Rechterschaal :
Leningen aan Belgische gezinnen
Leningen aan buitenlandse gezinnen
Leningen aan Belgische bedrijven
Leningen aan buitenlandse bedrijven
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kredietverliezen. De dekkingsgraad van de niet-renderende kredieten, dat is de mate waarin de niet-renderende kredieten gedekt zijn door geboekte waardeverminderingen, ging dan ook licht omhoog, tot 45 %
in september 2018.

kredietkwaliteit tijdens de afgelopen jaren hing dan
ook vooral samen met de buitenlandse portefeuilles, die gemiddeld een hogere ratio niet-renderende
leningen hebben dan de Belgische. Zo daalde de
ratio van de niet-renderende leningen aan de buitenlandse private sector van 10 % in 2014 tot 4,6 % in
september 2018, terwijl die van de niet-renderende
leningen aan de Belgische private sector over diezelfde periode terugliep van 3,3 tot 2,3 %.

… maar dat biedt geen garantie voor
de kredietkwaliteit van de leningen
in de toekomst

Dankzij de verbetering van de kredietkwaliteit worden
er weinig nieuwe waardeverminderingen en voorzieningen geboekt en worden eerdere waardeverminderingen en voorzieningen teruggenomen. Niettemin
moeten de waardeverminderingen, sinds de invoering
in januari 2018 van de nieuwe boekhoudnorm met
betrekking tot financiële instrumenten (IFRS 9), gebaseerd zijn op de verwachte verliezen in plaats van
op de geleden verliezen zoals krachtens de vorige
boekhoudnorm (IAS 39) het geval was. Dat leidt in
feite tot een vervroegde erkenning van (toekomstige)

De huidige kredietkwaliteit biedt echter geen garantie. Het valt immers niet uit te sluiten dat, mocht de
economische situatie verslechteren, de banken hun
kredietverliezen zouden zien toenemen. Door de robuuste kredietverlening aan de private sector en het
belang van die kredieten in de totale activa, zijn de
banken steeds meer blootgesteld aan kredietrisico.
De toegenomen kredietverlening heeft ook de schuldgraad van de tegenpartijen doen oplopen, waardoor ze sneller afbetalingsproblemen zouden kunnen

Grafiek  54
Het kredietrisico op nieuwe hypothecaire leningen wordt groter
(verdeling van de nieuwe hypothecaire leningen per uitgiftejaar 1, in % van het totaal)
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Bron : NBB.
1 Inclusief geherfinancierde leningen die als een nieuw contract werden geregistreerd. Die herfinancieringen kunnen de kredietstandaarden
van nieuwe hypothecaire leningen overigens kunstmatig verbeteren aangezien een deel van de lening reeds is terugbetaald. Dat gold
vooral in 2014, 2015 en 2016, toen een groot deel van de uitstaande hypotheekleningen geherfinancierd werd.
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ondervinden. Dat risico wordt enerzijds getemperd
omdat de potentiële afname van de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers bij een rentestijging
relatief beperkt blijft vanwege het ruime aandeel
vastrentende kredieten. Anderzijds is dat risico niet
onbelangrijk, vooral voor de kredieten aan gezinnen,
aangezien deze laatste in verhouding tot hun inkomen reeds vrij hoge schulden torsen en de kredietverleningscriteria voor hypothecaire leningen – hun
voornaamste vorm van schulden – de voorgaande
jaren verder versoepeld werden.
Voor de portefeuille Belgische hypotheekleningen,
die goed is voor een groot deel van de kredieten
aan de private sector, wijzen een aantal indicatoren
reeds enkele jaren op een versoepeling van de kredietvoorwaarden. Zo blijft de waarde van de lening
ten opzichte van die van het onderpand (de loanto-value ratio – LTV) voor nieuwe leningen steeds
toenemen, worden er opnieuw meer kredieten met
een langere looptijd toegekend en blijft de maandelijkse aflossingslast van het krediet in verhouding
tot het beschikbaar inkomen van de kredietnemer
(de debt-service-to-income – DSTI) hoog. Tijdens de
eerste helft van 2018 had meer dan de helft van de
nieuwe hypothecaire kredieten een LTV van boven de

80 % en had ruim een derde een looptijd van langer
dan 20 jaar. Mocht de economische situatie verslechteren (met bijvoorbeeld een hogere werkloosheid tot
gevolg) of mochten
de huizenprijzen daDe kredietverlenings
len door een abrupte
criteria voor hypotherenteschok, dan zouden banken daardoor
caire leningen werden
grotere verliezen kunopnieuw versoepeld
nen lijden dan wat ze
momenteel inschatten. Dat zou zeker het geval zijn indien die ontwikkelingen zouden leiden tot spillovereffecten naar de
vastgoed- en de bouwsector, branches waaraan de
banken de laatste jaren ook steeds meer kredieten
hebben toegekend.

De Belgische banken blijven
behoorlijk solvabel
De banken moeten kapitaal aanhouden om onverwachte verliezen in hun (krediet)portefeuilles te kunnen opvangen. Dat kapitaal wordt uitgedrukt als een
percentage van de risicogewogen activa, die grotendeels berekend worden aan de hand van interne
modellen van de banken. Die modellen trachten de
onverwachte kredietverliezen in te schatten op basis
van historische gegevens. Voor België bevatten die
gegevens echter geen echte crisisperiode, waardoor
weinig rekening wordt gehouden met een ongunstig
scenario. Het gemiddelde, door de banken berekende
risicogewicht van de Belgische hypothecaire kredieten
is daardoor, met 10 %, zeer laag, zeker in vergelijking met de andere landen van het eurogebied :
slechts twee landen hanteren een lager gemiddeld
risicogewicht. Daarom heeft de Bank in 2013 een
macroprudentiële maatregel ingevoerd die de uit de
interne modellen voortvloeiende risicogewichten met
5 procentpunt verhoogt en die aldus resulteert in hogere kapitaalbuffers om onverwachte verliezen op te
vangen. In mei 2018 werd die verplichting vervangen
door een nieuwe maatregel die uit twee componenten bestaat : een lineaire component (namelijk een
verhoging met 5 procentpunt), die een verlengstuk
is van de vorige maatregel, en een meer gerichte
component, die wordt toegepast in de vorm van
een multiplicator (ter waarde van 1,33) en die, in
tegenstelling tot de eerste component, afhankelijk
is van het gemiddelde risico van de portefeuille van
elke bank. Daardoor steeg het risicogewicht voor de
Belgische hypothecaire leningen tot gemiddeld 18 %.
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Door de invoering van deze nieuwe maatregel, maar
ook door de stijging van de leningen aan de private
sector namen de totale risicogewogen activa in de
Belgische banksector toe. In september 2018 bedroegen ze € 386 miljard, waarvan € 320 miljard voor
kredietrisico en € 15,5 miljard ten gevolge van de
vermelde macroprudentiële maatregel. Het kapitaal dat
wordt aangehouden in de vorm van aandelen, ingehouden winsten en andere elementen (het zogenoemde Tier 1-kapitaal) nam minder sterk toe, namelijk tot
€ 64 miljard, omdat de grootste deelcomponent, het
zogeheten ‘Common Equity Tier 1-kapitaal’ (CET 1),
begin 2018 een aantal wijzigingen onderging. Ten
eerste liepen op dat ogenblik een aantal overgangs
bepalingen die voorzien waren bij de invoering van
Basel III af, wat betekent dat sommige elementen bij
de berekening van het kapitaal voortaan volledig in rekening gebracht worden ; het gaat onder meer om de
minderheidsbelangen en sommige niet-gerealiseerde
winsten en verliezen op financiële instrumenten. Ten
tweede werd het CET 1-kapitaal ook enigszins gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe boekhoudnorm
IFRS 9. Zo leidden de nieuwe richtlijnen met betrekking
tot de classificatie en de waardering van financiële

instrumenten tot veranderingen in de ‘overige onderdelen van het totaalresultaat’ (een deelcomponent van
het CET 1-kapitaal). Daarnaast zorgde de toename van
de geboekte waardeverminderingen voor een daling
van de ingehouden winsten (een andere deelcomponent van dat kapitaal). De precieze invloed die de
nieuwe boekhoudnorm via deze beide componenten
op het CET 1-kapitaal uitoefende, verschilde echter
sterk van bank tot bank.
De Tier 1-ratio, dat is de verhouding tussen het
Tier 1-kapitaal en de risicogewogen activa, liet al met al
een lichte daling optekenen, van 16,9 % eind 2017 tot
16,6 % in september 2018. De leverage ratio, die de
verhouding weergeeft tussen het Tier 1-kapitaal en de
niet-risicogewogen activa, kwam eind september 2018
op 5,7 % uit, tegen 5,9 % eind 2017. De CET 1-ratio,
ten slotte, liep terug tot 15,5 %, wat echter nog
steeds ruim boven alle minimumvereisten is en ook
boven het gemiddelde van de banken in het eurogebied (14,7 % in juni 2018). Ook in de stresstest van
de Europese Bankautoriteit deden de deelnemende
Belgische banken het in 2018 aanzienlijk beter dan
het Europees gemiddelde.

Tabel 12
Solvabiliteitsratio’s en uitsplitsing van het kapitaal en de risicogewogen activa
(eindeperiodegegevens, op geconsolideerde basis; in € miljard, tenzij anders vermeld)

Tier 1-kapitaal

2014

2015

2016

2017

sept. 2018

53,4

55,1

60,0

63,0

64,0

51,5

53,3

58,1

60,4

59,8

349,8

345,4

369,5

373,1

386,0

290,1

282,8

308,1

315,3

319,6

7,1

9,5

6,1

7,3

7,4

waarvan :
Common Equity Tier 1-kapitaal
Risicogewogen activa
waarvan :
Kredietrisico
Marktrisico
Operationeel risico

34,9

36,0

38,7

36,7

38,6

Aanpassing van de kredietwaardering

8,2

6,9

5,5

4,3

4,2

Overige

9,5

10,3

11,0

9,5

16,3

8,0

8,5

8,8

9,2

15,5

Tier 1-ratio (in %)

15,3

16,0

16,2

16,9

16,6

Common Equity Tier 1-ratio 1 (in %)

14,7

15,4

15,7

16,2

15,5

4,7

4,8

5,5

5,9

5,7

waarvan : Aanvullende strengere prudentiële vereisten
o.b.v artikel 458

Leverage ratio

Bron : NBB.
1 Berekend volgens de overgangsbepalingen van Basel III vóór 2018 (volledig van toepassing vanaf 2018).
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3.4 Een positieve balans voor de
verzekeringssector in 2018

De Belgische verzekeraars boekten in 2017 en 2018
betere resultaten, dankzij de herstructurering van hun
bedrijfsmodel in de tak ‘leven’. In 2018 nam het door de
verzekeringsondernemingen geïncasseerde bedrag aan
levensverzekeringspremies zelfs toe, wat al verscheidene
jaren niet meer het geval was geweest. De sector lijkt
zich dus geleidelijk aan te passen aan de lagerenteomgeving, ook al leidt dat soms tot een zoektocht naar
hogere rendementen, waardoor de verzekeraars zich
met name meer gaan blootstellen aan het marktrisico.

De resultaten van de nietlevensverzekeringssector bleven
stabiel, terwijl die van de
levensverzekeringen zich herstelden
In 2017 boekte de verzekeringssector een totaal nettoresultaat van € 2,1 miljard en een rendement op
het eigen vermogen van 16,6 %, wat veel beter was
dan in 2016, toen het nettoresultaat € 1,3 miljard bedroeg. Volgens de gegevens die voor de eerste negen
maanden van het jaar beschikbaar zijn, zouden de
resultaten van 2018 die van 2017 bevestigen of zelfs
overtreffen. Die vaststelling wordt gestaafd door de
cijfers van vijf verzekeringsgroepen in België, die gewag maken van een resultaat van € 1,9 miljard, tegen
€ 1,6 miljard voor dezelfde periode in 2017.
Voor het vierde jaar op rij bleven de resultaten van de
niet-levensverzekeringssector in 2017 stabiel. De geïnde premies beliepen € 12,6 miljard, terwijl het resultaat ongeveer € 1,6 miljard bedroeg, geschraagd door
de in België milde weersomstandigheden in dat jaar.
Tijdens de eerste negen maanden van 2018 waren
de geïnde premies vergelijkbaar met die van de jaren
voordien. Die stagnatie van de premies is een grote
uitdaging voor de niet-levensverzekeringstak, waarvan
bepaalde traditionele activiteiten reeds enkele jaren

zware concurrentie ondervinden. Die concurrentie zou
nog kunnen verscherpen als gevolg van de opkomst
van ondernemingen die koplopers zijn in het vlak van
nieuwe technologieën (de zogenoemde InsurTechs) en
die zich een deel van de markt zouden kunnen toeeigenen. De uitgaven van de sector namen in 2018
licht toe, vooral door de vergoeding van de schade die
een gevolg was van de slechte weersomstandigheden
in het eerste kwartaal. Bijgevolg nam de gecombineerde ratio, die de verhouding tussen de uitgaven
en de inkomsten van de sector weergeeft, toe. Die
ratio beliep voor de eerste negen maanden van het
jaar 97 %, wat wijst op een nog steeds gezond beheer
van de niet-levensverzekeringsactiviteit.
De levensverzekeringsactiviteit trok na verscheidene
moeilijke jaren opnieuw aan. Het resultaat van die
tak liep in 2017 immers op tot € 1,4 miljard, voornamelijk dankzij de daling van het door de verzekeraars geboden gemiddeld gewaarborgd rendement.
Die vermindering was het gevolg van de maatregelen
die de verzekeringsondernemingen in kwestie namen om zich te ontdoen van de overeenkomsten
waaraan een rendement was verbonden dat ze op
lange termijn niet langer konden waarborgen (zie
hieronder). De kosten van die programma’s drukten
evenwel de rentabiliteit van de sector, vooral in 2016,
wat derhalve ook de betere resultaten van 2017 verklaart. Bovendien kwamen de tijdens de eerste negen
maanden van 2018 geïnde premies (€ 15,4 miljard
geannualiseerd) voor levensverzekeringen hoger uit
dan tijdens de overeenstemmende periode van 2017,
zodat er een einde kwam aan de neerwaartse trend
van de afgelopen jaren. Zoals vermeld in Kader 6 is
die opleving vrijwel uitsluitend te danken aan de stijging van tak 23 (aan beleggingsfondsen gekoppelde
levensverzekeringen), terwijl de sinds 2012 opgetekende daling van tak 21 (levensverzekeringen met
gewaarborgd rendement) zich voortzette.
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Grafiek  55
De rentabiliteit van de verzekeringsondernemingen verbeterde in 2017 en 2018
(niet-geconsolideerde eindeperiodebedragen, premies en resultaten in € miljard, gecombineerde ratio en rendement op het eigen
vermogen in %)
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Bron : NBB.
1 De gegevens betreffende de tijdens de eerste negen maanden geïnde premies werden verzameld in het kader van de Solvabiliteit II-richtlijn
en kunnen licht verschillen van de in de statutaire rekeningen gerapporteerde premies (zie het linkergedeelte van de grafiek). De bedragen
werden geëxtrapoleerd om op jaarbasis te worden vergeleken.
2 De gecombineerde ratio relateert de som van de kosten van schadegevallen en de operationele kosten aan de netto geïnde premies.
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KADER 6

Hernieuwde belangstelling voor de
levensverzekeringen verbonden aan
beleggingsfondsen (tak 23)
In 2018 begonnen de door de verzekeringsondernemingen geïnde levensverzekeringspremies opnieuw te
stijgen, nadat ze vijf jaar lang waren gedaald. Het betrof voornamelijk de zogeheten tak 23-contracten
die de houders ervan, in tegenstelling tot de tak 21-contracten, geen gewaarborgd rendement bieden.
Hoewel de verzekerden een potentieel hoger rendement kunnen krijgen dan met tak 21-producten,
stellen ze zich bloot aan een groter risico vermits enkel zij de verliezen op de onderliggende beleggingen
van de contracten dragen. Deze laatste omvatten weliswaar een verzekeringscomponent (bijvoorbeeld
in geval van overlijden), maar in de praktijk lijken ze sterk op deelbewijzen van beleggingsfondsen.
Ze worden overigens vaak beheerd door het eventueel conglomeraat waar de verzekeringsonderneming
toe behoort.
Het recente succes van deze producten kan worden toegeschreven aan twee factoren. Ten eerste
wensen verzekeraars niet langer buitensporige risico’s te nemen, zoals die welke aan het licht zijn
gekomen in het kader van contracten die de verzekerden gewaarborgde rendementen bieden die in
een lagerenteomgeving onhoudbaar zijn. De tak 23-contracten, waarvan de risico’s integraal door
de verzekerden worden gedragen, impliceren voor de verzekeraars bovendien geen kapitaalvereisten.
Ten tweede kunnen verzekeringnemers deze contracten beschouwen als een alternatief voor de

Samenstelling van de portefeuilles van de verzekeraars voor de tak 23-contracten in
september 2018
(in % van het totale bedrag aan activa die worden aangehouden ter dekking van de tak 23-contracten)
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Bron : NBB.
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traditionele levensverzekeringscontracten, die momenteel zeer lage gewaarborgde rendementen bieden.
De resultaten die deze activa de laatste jaren hebben geboekt – dankzij met name bloeiende
aandelenmarkten – en het feit dat ze vrijgesteld zijn van de belasting op effectenrekeningen hebben de
vraag naar dergelijke contracten in de hand gewerkt.
Zo belegden de Belgische gezinnen tussen september 2017 en september 2018 een nettobedrag van
€ 2,4 miljard in tak 23-producten, terwijl de tegoeden verbonden aan contracten van tak 21 met
€ 2,3 miljard slonken doordat contracten op vervaldag kwamen of doordat deze laatste werden
overgeheveld naar andere producten. Eind september 2018 bezaten de particulieren in totaal € 53,7 miljard
aan tak 23-verzekeringsproducten, waarvan € 33,7 miljard bij Belgische verzekeringsondernemingen.
De Belgische verzekeringsondernemingen hadden in september 2018 € 37 miljard aan activa in hun
bezit als belegging ter dekking van de tak 23-contracten. Daarvan werd € 33 miljard belegd in
beleggingsfondsen, vooral aandelenfondsen, dit in tegenstelling met de beleggingen van de verzekeraars
voor de traditionele tak 21-levensverzekeringscontracten (die voor 6 % uit aandelen bestaan, zie
hieronder). Hoewel tak 23-investeringen voor de verzekeraars a priori geen enkel risico inhouden,
impliceren ze wel een reputatierisico mochten op die contracten zware verliezen worden geleden.

Nu de sector bevrijd is van de last
uit het verleden, liet hij in 2018 een
stevige solvabiliteitsratio optekenen
In 2018 beëindigden verscheidene Belgische verzekeringsondernemingen de programma’s voor de afkoop
van contracten die ze in sommige gevallen enkele
jaren eerder hadden opgestart. Die programma’s beoogden, via de toekenning van een bonus aan de
verzekerden, de overeenkomsten af te kopen waarvan
het gewaarborgd rendement
– dat soms opliep tot 4,5 % –
Het gemiddeld tegen de achtergrond van de
gewaarborgd lage rente voor de verzekerendement van raars te hoog was geworden.
Voor een deel behelsden de
de sector aan de programma’s soms ook de
verzekerden daalde doorverkoop van de overtussen eind 2016 en eenkomsten in kwestie aan
eind 2017 van 2,63 andere verzekeringsondernemingen ingeval het de vertot 2,47 % zekeraar niet was gelukt die
overeenkomsten
integraal
van zijn cliënten af te kopen. Als gevolg van die transacties is de situatie van de verzekeringssector in België
grotendeels opnieuw gezond. Hoewel eind 2017 nog
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steeds 14 % van de technische voorzieningen gekoppeld was aan overeenkomsten met een gewaarborgd
rendement van meer dan 4,5 %, liep het gemiddeld
gewaarborgd rendement dat de sector aan de verzekerden (individuele verzekeringen en groepsverzekeringen) bood, tussen eind 2016 en eind 2017 terug
van 2,63 tot 2,47 %. Die daling strookte met de
afname van de rendementen die de verzekeringsondernemingen, in de lagerenteomgeving, op de financiële markten verkregen. Zodoende hebben de verzekeraars ervoor gezorgd dat ze hun verplichtingen
tegenover de verzekerden konden dekken.
Tegen die achtergrond kwam de gemiddelde solvabiliteitsratio van de Belgische verzekeringssector
in september 2018 op 202 % uit, dat was een
verbetering met 10 procentpunt ten opzichte van
december 2017. Ook de sinds eind 2017 bescheiden
rentestijging speelde een rol bij die verbeterde solvabiliteit. Aangezien de balans van de verzekeraars volgens de Solvabiliteit II-regels berekend wordt tegen
marktwaarde, zorgt een rentestijging er immers voor
dat hun passiva sterker in waarde dalen dan hun activa, vermits de passiva een langere duration hebben
dan de activa. In nettotermen komt dat tot uiting in
een stijging van het tegen marktwaarde berekend

Grafiek  56
De rendementen op de ter dekking van tak 21overeenkomsten aangehouden activa blijven
boven het gemiddeld gewaarborgd rendement
(in %)

ten gunste van risicovollere of minder liquide activa. Sinds september 2016 is de verdeling van
de activa in de portefeuille van de verzekeraars
immers aanzienlijk gewijzigd, hoewel dat, gelet
op de lange looptijd van de activa, een geleidelijk
proces was.
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eigen vermogen. Ook verhoogden sommige verzekeraars, van wie de ratio in december 2017 dicht bij
de grens van 100 % lag, in de loop van 2018 hun
kapitaal. Toch blijft de heterogeniteit tussen de verzekeraars groot, aangezien hun solvabiliteitsratio’s in
september 2018 varieerden van 120 % tot 600 %,
met een mediaanwaarde van 190 %.

De lagerenteomgeving zette de
verzekeraars ertoe aan op zoek te
gaan naar hogerrentende activa
Hoewel de verzekeringsondernemingen een voldoende rendement op activa weten te handhaven
om hun verplichtingen tegenover de verzekerden
te dekken, gaat dat soms ten koste van herschikkingen in hun beleggingsportefeuille 1, doorgaans

1 Aangezien de levensverzekeringsovereenkomsten van tak 23 voor
de verzekeraars geen risico inhouden, omvat de hier beschouwde
beleggingsportefeuille enkel activa die worden aangehouden in
het kader van niet-levensverzekeringsovereenkomsten en van
levensverzekeringscontracten van tak 21.

Aangezien de balans van de verzekeraars uitgedrukt
wordt tegen marktwaarde, kan iedere waardeverandering in de portefeuille uitgesplitst worden in een
‘prijseffect’, dat resulteert uit de schommelingen van
de waarde van het betreffende actief op de financiële
markten, en een ‘volume-effect’ (of ‘nettostroom’),
dat wordt berekend als het verschil tussen de aanen verkopen van het beschouwde actief. Zo liep de
totale waarde van de beleggingen ongerekend tak
23 van september 2016 tot september 2018 terug
van € 288 miljard tot € 267 miljard, terwijl die van
de overheidsobligaties in de balans met € 16 miljard daalde, van € 147 miljard tot € 131 miljard.
Die daling vloeide deels voort uit de vermindering
van de marktprijs van overheidsobligaties als gevolg
van de lichte rentestijging sinds 2016 (prijseffect).
Bovendien reduceerden de Belgische verzekeraars
de aangehouden overheidsobligaties, bijvoorbeeld
door de bedragen van de op vervaldag gekomen
obligaties niet in die vorm te herbeleggen, vanwege
de lage rendementen op nieuw aangekochte obligaties, of door sommige van die effecten vóór het
einde van hun looptijd te verkopen, wat aanzienlijke
meerwaarden opleverde. Het aandeel van de overheidsobligaties in de balans (ongerekend activa van
tak 23) kromp derhalve van 51 tot 49 %.
Omdat de Belgische verzekeraars op zoek waren naar
een alternatief voor hun minder winstgevend geworden traditionele beleggingen, gingen ze duidelijk
meer activa aanhouden in de vorm van leningen
– zowel aan vennootschappen van hun groep als
aan niet-financiële vennootschappen – en hypothecaire leningen. Tussen
september 2016 en
Op zoek naar meer
september 2018 steeg
winstgevende beleggingen
het aandeel van die
activa in de balans
gingen de verzekeraars
van de verzekeraars
meer activa aanhouden
van 9 tot 12 %, dat
in de vorm van leningen
was een nettostijging
met bijna € 6 miljard.
Hoewel die activa de houders ervan een interessant
rendement bieden en nauw aansluiten bij de beleggingstermijn van de verzekeringsondernemingen,
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Grafiek  57
De beleggingstrends in de verzekeringssector wijzen op een zoektocht naar rendement
(niet-geconsolideerde eindeperiodegegevens)
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Bron : NBB.

hebben ze een minder gunstig liquiditeitsprofiel dan
dat van hun traditionele beleggingen.
Als gevolg van die wijzigingen maakten de obligaties in september 2018, met € 191 miljard tegen
marktwaarde, nog steeds het grootste deel uit van
het bedrag van € 267 miljard in de beleggingsportefeuille van de verzekeraars (ongerekend de voor
tak 23 aangehouden activa). Ze waren verdeeld over
overheidsobligaties (€ 131 miljard, waarvan € 76 miljard van de Belgische overheid) en bedrijfsobligaties
(€ 60 miljard). Bijna 63 % van de obligaties bestond
uit effecten met een hoge rating (AAA of AA) ;
dat percentage bleef het afgelopen jaar stabiel. De
leningenportefeuille beliep dan weer € 31 miljard,
wat overeenstemt met 12 % van de beleggingen
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ongerekend tak 23. Ter vergelijking : de blootstelling
aan leningen en hypothecaire leningen ligt in onze
buurlanden dicht bij gemiddeld 5 % ; in Nederland
loopt ze op tot 26 %.
Hoewel de investeringen in infrastructuurprojecten
nog steeds niet méér dan een klein deel van het totaal
uitmaken (1 %), namen ze tussen september 2016 en
september 2018 met € 700 miljoen toe. Ze bedroegen toen € 2,6 miljard, waarvan een derde in België
was geïnvesteerd. Die stijging was voor een deel toe
te schrijven aan de versoepeling van de kapitaalvereisten voor dergelijke investeringen, waar de sector
gunstig op reageerde. Hoewel de verzekeringsondernemingen zich meermaals bereid verklaarden een
aanzienlijk deel van hun beleggingen voor dat soort

van projecten aan te wenden, geven ze aan dat er
op het Belgisch grondgebied te weinig kwaliteitsvolle
projecten zijn. Ze zouden het ook op prijs stellen dat
de projecten en de financiering ervan enigszins worden gestandaardiseerd.

De sector blijft, ondanks zijn
robuuste solvabiliteit, blootgesteld
aan het marktrisico
Hoewel de bescheiden rentestijging tot dusver veeleer positief uitvalt voor de sector, zou een verhoging van de risicopremies op de financiële markten
de balans van sommige verzekeraars verstoren, via
een forse daling van de waarde van hun activa.
Vooral een verruiming van de spreads op obligaties,
veruit de belangrijkste belegging van de sector, zou
de activa zwaar treffen. In Solvabiliteit II zijn de
verzekeringsondernemingen niet wettelijk verplicht
buffers aan te leggen om dergelijke bewegingen
op te vangen, aangezien er voor het aanhouden
van overheidsobligaties van de EU-lidstaten geen
kapitaalvereisten voor het risico op wanbetaling en
voor het risico op hogere spreads gelden. Hoewel
een dergelijke toename voor de meeste door de
Belgische verzekeraars aangehouden obligaties op
korte termijn weinig waarschijnlijk is, valt ze niet
uit te sluiten ingeval er zich in het eurogebied

besmettingseffecten zouden voordoen die het gevolg zijn van spanningen op een specifieke nationale markt.
Om dezelfde redenen zijn de Belgische verzekeraars
momenteel sterker blootgesteld aan het risico van
een correctie op de vastgoedmarkten. De afgelopen
jaren werden immers aanzienlijk meer hypothecaire
leningen en andere activa in verband met de markt
voor woningen en / of
commercieel
vastDe Belgische verzekeraars
goed aangehouden,
zijn momenteel sterker
wat de blootstelling
van de sector aan de
blootgesteld aan het risico
vastgoedmarkt
vervan een correctie op de
hoogde tot 12 % van
vastgoedmarkten
de activa in september 2018, tegen 9 %
in 2016. De verzekeringssector in België werd bijvoorbeeld een van de belangrijkste actoren op de
markt voor commercieel vastgoed (kantoren, winkels, opslagplaatsen), omdat hij rechtstreeks voor
meer dan € 8 miljard gebouwen bezit en indirect
(via leningen, aandelen of obligaties 1) vastgoed aanhoudt voor bijna € 29 miljard.

1 Die effecten worden uitgegeven door, onder meer,
gereglementeerde vastgoedvennootschappen (GVV's), zoals
Cofinimmo, Befimmo of WDP.
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4.1 België blijft nog een eind verwijderd van
een structureel begrotingsevenwicht
Het nominaal begrotingstekort is
in 2018 verder gedaald
De Belgische overheid liet in 2018 een nominaal
financieringssaldo van –0,7 % bbp optekenen. De
verbetering ten opzichte van 2017 is het resultaat van
de aantrekkende conjunctuur en de forse werkgelegenheidscreatie, de lagerenteomgeving en tijdelijke
factoren. Het structureel begrotingssaldo, dat een
sleutelrol speelt in het begrotingsbeleid, verslechterde
met 0,2 procentpunt bbp. De overheidsschuld is verder gedaald, maar blijft met 102 % bbp hoog in
vergelijking met die in de meeste andere landen van
het eurogebied.
De primaire uitgaven stegen onder impuls van de
toename van de sociale uitkeringen en de overheidsinvesteringen. Daardoor kwam de neerwaartse tendens van de uitgaven in verhouding tot het bbp tot
stilstand. Ook de overheidsontvangsten namen toe,

als gevolg van de stijging van de inkomsten uit de
vennootschapsbelasting, die reeds in 2017 fors waren
opgelopen. De rentelasten van hun kant zetten hun
neerwaartse tendens voort.
Na een duidelijke verIn 2018 werd amper
betering in 2017, werd
vooruitgang geboekt in
in 2018 amper vooruitgang geboekt in de
de gezondmaking van
gezondmaking van de
de overheidsfinanciën
overheidsfinanciën. Er
moeten dus verdere
stappen worden gezet om de doelstelling van een
structureel begrotingsevenwicht te bereiken en de
overheidsschuld gestaag af te bouwen. Dat geldt des
te meer omdat bij ongewijzigd beleid het begrotingstekort de komende jaren opnieuw zou oplopen vanwege
het wegvallen van tijdelijke factoren die de inkomsten
uit de vennootschapsbelasting hebben opgedreven,
en als gevolg van de maatregelen tot verlaging van de

Tabel 13
Financieringssaldo en schuld van de gezamenlijke overheid
(in % bbp)

2014

2015

2016

2017

2018 r

Ontvangsten

52,2

51,3

50,6

51,3

51,6

Primaire uitgaven

52,0

50,7

50,2

49,7

50,0

Primair saldo

0,2

0,6

0,4

1,6

1,6

Rentelasten

3,3

3,0

2,8

2,5

2,3

Nominaal financieringssaldo

−3,1

−2,5

−2,4

−0,9

−0,7

p.m. Structureel financieringssaldo

−2,8

−2,3

−2,3

−1,3

−1,5

107,6

106,5

106,1

103,4

102,0

Overheidsschuld

Bronnen : INR, NBB.
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Grafiek  58
Het nominaal financieringssaldo van de
overheid is in 2018 verbeterd, maar het
structureel financieringssaldo is verslechterd
(in % bbp)
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Het begrotingsevenwicht van de lokale overheid
in 2018 was opmerkelijk, gelet op de lokale verkiezingen in oktober. Lokale verkiezingen gaan immers
meestal gepaard met een toename van de investeringsuitgaven vanaf het jaar vóór de verkiezingen en
die uitgaven bereiken een piek tijdens het verkiezingsjaar, met een negatieve impact op het financieringssaldo tot gevolg. Die electorale investeringscyclus was
ook in 2018 merkbaar maar gaf geen aanleiding tot
een tekort. De financiën van de lokale overheid zijn
sinds 2012, toen het grootste tekort in lange tijd werd
opgetekend, systematisch verbeterd en in 2015, 2016
en 2017 werden – weliswaar geringe – overschotten geboekt. De gezonde financiële situatie van de
lokale overheid werd in de hand gewerkt door het
begrotingstoezicht, dat onder de bevoegdheid van de
gewesten valt.

Nominaal ﬁnancieringssaldo
Structureel ﬁnancieringssaldo
 	
Bronnen : INR, NBB.

heffingsdruk op arbeid en de impact van de vergrijzing
van de bevolking op onder meer de pensioenuitgaven.

Grafiek  59
De federale overheid en de gemeenschappen en
gewesten lieten een tekort optekenen, terwijl de
lokale overheid vrijwel in evenwicht is
(nominale financieringssaldi, in % bbp)
1

Uiteenlopende financiële situatie in
de deelsectoren van de overheid
Het begrotingstekort van de gezamenlijke overheid
was zowel toe te schrijven aan de federale overheid
als aan de gemeenschappen en de gewesten. De
rekening van de lokale overheid was in balans. Ook
de sociale zekerheid vertoonde een evenwicht, maar
dat was te danken aan de dotatie die deze deelsector
daartoe van de federale overheid ontvangt.
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Totaal
waarvan :

De neerwaartse herziening van de zogeheten autonomiefactor voor de vaststelling van de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting resulteerde in 2018 in een eenmalige correctie voor
het té hoge belastingbedrag dat sinds 2015 aan de
gewesten werd betaald. Die correctie had een positief effect op het begrotingssaldo van de federale
overheid en een negatieve impact op de saldi van
de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die drie entiteiten, alsook de Franse Gemeenschap, vertoonden
een tekort. De andere, kleinere, entiteiten waren
vrijwel in evenwicht.
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Entiteit I :
Entiteit II :

Federale overheid 1
Sociale zekerheid
Gemeenschappen en gewesten 1
Lokale overheid

 	
Bronnen : INR, NBB.
1 Deze cijfers omvatten vanaf 2015 de voorschotten op de
gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting, hoewel die
voorschotten volgens de methodologie van het ESR 2010 als
louter financiële transacties worden beschouwd en de
gewestelijke opcentiemen pas op het ogenblik van de inkohiering
in rekening worden gebracht. De hier aangenomen benadering
stemt overeen met die welke wordt gevolgd voor het formuleren
van de begrotingsdoelstellingen in de aanbevelingen van de
afdeling ‘Financieringsbehoeften van de overheid’ van de Hoge
Raad van Financiën en in de stabiliteitsprogramma’s.

Het structureel begrotingssaldo is
verslechterd en blijft nog een eind
verwijderd van het evenwicht

verbetering in 2018 en van de noodzaak om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te garanderen,
was een meer restrictief beleid gerechtvaardigd.

Het verloop van het nominaal begrotingssaldo werd
zowel door de conjunctuur als door de niet-recurrente
factoren gunstig beïnvloed. Het structureel begrotingssaldo, dat wordt verkregen door die cyclische en tijdelijke
factoren uit de begrotingsuitkomsten te weren, ging er
in 2018 met 0,2 procentpunt bbp op achteruit tot –1,5 %
bbp. Zodoende blijft het nog een eind verwijderd van het
beoogde evenwicht. Het structureel primair saldo, dat
het discretionair begrotingsbeleid beter weergeeft omdat
het niet wordt beïnvloed door het verloop van de rentelasten, verslechterde met 0,4 procentpunt bbp.
Het begrotingsbeleid was dus enigszins expansief.
Tegen de achtergrond van de verdere conjuncturele

Het is belangrijk dat België een
structureel begrotingsevenwicht
bereikt
België blijft nog een eind verwijderd van een structureel begrotingsevenwicht. Om diverse redenen is het
evenwel belangrijk dat dit evenwicht op middellange
termijn wordt bereikt. Ten eerste is het bewerkstelligen
van gezonde overheidsfinanciën essentieel voor het vertrouwen van de economische actoren ; het draagt op
die manier bij tot een duurzame groei die bevorderlijk
is voor de werkgelegenheid. Ten tweede maakt een
structureel begrotingsevenwicht tijdens een periode van

Grafiek  60
Het structureel primair saldo en het structureel financieringssaldo verslechterden in 2018 tegen de
achtergrond van de verder aantrekkende conjunctuur
Structureel ﬁnancieringssaldo en output gap
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Bronnen : EC, INR, NBB.
1 Bij de berekening van het structureel primair saldo en het structureel financieringssaldo wordt de cyclische component bepaald op basis van
de methode van de EC.
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normale economische omstandigheden het mogelijk om
buffers aan te leggen door middel waarvan achteraf,
in periodes van zwakke conjunctuur, de economie kan
worden ondersteund. Ten derde moet de nog steeds
zeer hoge overheidsschuld worden teruggedrongen. Die
schuld maakt België kwetsbaar voor een rentestijging
die, in het kader van
Gezonde overheids de normalisering van
financiën zijn essentieel het monetair beleid, op
termijn mag worden
voor het vertrouwen van verwacht. Voorts lijken
de economische actoren de financiële markten
méér dan in de periode vóór de financiële crisis aandachtig te zijn voor
een gebrek aan begrotingsdiscipline en onhoudbare
overheidsfinanciën, wat tot uiting komt in de rentetarieven. Een structureel begrotingsevenwicht en de daaruit
voortvloeiende gestage daling van de schuldgraad zorgen ervoor dat opwaartse druk kan worden vermeden
op de spreads van de Belgische overheidsobligaties ten
opzichte van overheidspapier in Duitsland en andere als
risicoveilig beschouwde landen van het eurogebied. Ten
slotte kunnen dankzij een structureel begrotingsevenwicht marges worden gecreëerd voor de toekomstige
uitdagingen, waarvan de vergrijzing van de bevolking
een zeer belangrijke is. Hoewel de pensioenhervorming,
gericht op een verhoging van de effectieve pensioenleeftijd, een cruciale bijdrage levert tot de houdbaarheid
van de Belgische overheidsfinanciën en de betaalbaarheid van de sociale bescherming, zal de vergrijzing het
gewicht van de sociale uitgaven gedurende de volgende
decennia immers verder opdrijven.
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Het Europees begrotingskader moet
de leidraad zijn
Het bereiken van een structureel begrotingsevenwicht
is voor België ook belangrijk in het Europees begrotingskader. Dat evenwicht vormt immers de Belgische
doelstelling op middellange termijn (MTO) in het preventief gedeelte van het Stabiliteits- en groeipact (SGP),
dat erop gericht is het ontstaan van onhoudbare begrotingssituaties te voorkomen. De MTO wordt door
de lidstaten zelf in hun stabiliteits- of convergentieprogramma voorgesteld, maar ze moet voldoen aan een
minimale norm die om de drie jaar door de EC wordt
becijferd. Daarbij wordt rekening gehouden met de
schuldgraad, de budgettaire kosten van de vergrijzing
en de te verwachten nominale economische groei.
Begin 2019 zal de EC nieuwe cijfers publiceren en op
basis daarvan zal de MTO in het volgende stabiliteitsprogramma eventueel worden bijgesteld.
Het Europees begrotingskader legt tevens een aanpassingstraject vast voor de landen die hun MTO nog
niet hebben bereikt, teneinde met een gepaste snelheid naar die doelstelling te convergeren. Het traject
wordt bepaald en geëvalueerd aan de hand van het
verloop van twee indicatoren, namelijk het structureel
begrotingssaldo en de primaire overheidsuitgaven.
De vereiste minimale verbetering in het structureel
saldo wordt vastgesteld op basis van de conjuncturele situatie en van de schuldgraad van de lidstaat ;
voor België diende ze in 2018 minimaal 0,6 procentpunt bbp te belopen. De daarmee overeenstemmende

maximale nominale toename van de door de EC
gebruikte maatstaf van de primaire overheidsuitgaven
kwam op 1,6 % uit.
In het Belgisch stabiliteitsprogramma van april 2018
werd voor dat jaar een vermindering van het structureel begrotingstekort met 0,1 procentpunt bbp
nagestreefd. Het bereiken van de doelstelling op
middellange termijn, namelijk het structureel begrotingsevenwicht, werd nogmaals uitgesteld, meer bepaald van 2019 tot 2020.
In de ontwerpbegroting van oktober 2018 werd het
begrotingstraject opnieuw aangepast. Voor 2019
bleef de beoogde verbetering van het structureel
begrotingssaldo met 0,2 % bbp behouden, maar
de startbasis werd neerwaarts herzien. Voor 2020
en 2021 werden geen doelstellingen vastgelegd, maar
volgens de Algemene Toelichting bij de begrotingen
van ontvangsten en uitgaven voor het begrotingsjaar 2019 zou het structureel begrotingstekort van
de gezamenlijke overheid, bij ongewijzigd beleid,
in 2021 op 1,4 % bbp uitkomen.

Samen met de ontwerpbegroting heeft de federale
regering bij de Europese instanties overigens een
formeel verzoek ingediend om gebruik te kunnen
maken van de flexibiliteit waarin het SGP voorziet.
Daarbij werd gevraagd om vanaf 2018 tijdelijk te
mogen afwijken van het aanpassingstraject naar de
MTO vanwege de tenuitvoerlegging van ingrijpende
structurele hervormingen die een positief effect sorteren op de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op
lange termijn. Aangezien dat verzoek evenwel moet
worden ingediend in het jaar voorafgaand aan de
toepassing van de clausule, gaat de EC na of de betreffende criteria vanaf 2019 vervuld zijn. Op basis van
een voorlopige beoordeling lijkt België voor dat jaar
in aanmerking te komen voor de gevraagde tijdelijke
afwijking van 0,5 % bbp.
Op basis van de ontwerpbegroting van oktober 2018
en van haar eigen herfstvooruitzichten concludeerde de
EC dat het risico bestaat dat België voor 2018 en 2019
significant zal afwijken van het vereiste aanpassingstraject naar de MTO. De beoordeling zou niet veranderen
indien de flexibiliteit inzake structurele hervormingen in

Tabel 14
Normen inzake het financieringssaldo van de overheid
(doelstellingen van de stabiliteitsprogramma’s, tenzij anders vermeld ; in % bbp)

2015

2016

2017

2018

2019

−2,5

−2,0

−1,0

−0,2

−2,5

−1,4

−0,4

−0,2

−1,6

2020

2021

Nominaal begrotingssaldo
April 2015
April 2016
April 2017

−0,7

−0,2

−0,1

April 2018

−1,0

−0,7

0,0

Oktober 2018 (ontwerpbegroting)

−1,0

−1,0

−1,1

p.m. Realisatie / Raming

0,1
1

−1,4 1

−2,5

−2,4

−0,9

−0,7 r

−2,0

−1,3

−0,6

0,0

−1,7

−0,8

0,0

0,0

−1,0

−0,4

0,0

April 2018

−0,8

−0,6

0,0

0,0

Oktober 2018 (ontwerpbegroting)

−0,9

−0,8

−1,0 1

−1,4 1

Structureel begrotingssaldo

2

April 2015
April 2016
April 2017

p.m. Realisatie / Raming

−2,3

−2,3

−1,3

0,0

−1,5 r

Bronnen : EC, FOD Beleid en ondersteuning, FOD Financiën, INR, NBB.
1 Ramingen bij ongewijzigd beleid zoals weergegeven in de Algemene Toelichting bij de begrotingen van ontvangsten en uitgaven voor het
begrotingsjaar 2019.
2 Voor de lijn Realisatie / Raming werd de cyclische component van het structureel begrotingssaldo bepaald op basis van de methode van
de EC, terwijl voor de stabiliteitsprogramma’s en de overige begrotingsdocumenten de ramingen van het FPB werden gebruikt.
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aanmerking wordt genomen. Daarnaast dient de overheidsschuld in voldoende mate af te nemen en de referentiewaarde van 60 % bbp in een bevredigend tempo
te benaderen, met als richtsnoer een gemiddelde jaarlijkse daling van de schuldratio met een twintigste van
het verschil ten opzichte van die referentiewaarde.
Volgens de analyse van de EC zou België noch in 2018
noch in 2019 aan die regel voldoen. Het volgende onderzoek van de Belgische overheidsfinanciën door de
EC zal in de lente van 2019 plaatsvinden op basis van
het stabiliteitsprogramma van 2019 en de lentevooruitzichten van de EC.

Hoe kan het structureel
begrotingsevenwicht worden bereikt ?
De overheid beschikt over twee hefbomen om een
structureel begrotingsevenwicht te bereiken, namelijk
de ontvangsten en de primaire uitgaven, bij voorkeur ondersteund door een groeibevorderend beleid.
De rentelasten zijn immers reeds aanzienlijk verminderd dankzij de rentedaling van de afgelopen jaren en
de mate waarin ze de komende jaren verder kunnen
teruglopen, is beperkt.
Ondanks hun stijging in 2018 zijn de primaire uitgaven
de afgelopen jaren gematigd, nadat er in het eerste
decennium na de eeuwwisseling een forse toename
was opgetekend. Ook de volgende jaren moet het
verloop van de belangDe begrotings rijkste categorie binnen
deze uitgaven, namelijk
inspanningen moeten de sociale uitkeringen,
vooral worden geleverd onder controle blijven,
door de federale in weerwil van de forse
opwaartse druk als geoverheid, met inbegrip volg van de vergrijzing.
van de sociale zekerheid Een verschuiving binnen de uitgaven moet
het tegelijkertijd mogelijk maken de samenstelling ervan
dermate aan te passen dat voorrang wordt verleend
aan categorieën die de economische groei op langere
termijn kunnen versterken, bijvoorbeeld investeringen in
infrastructuur. Om een dergelijke verschuiving mogelijk
te maken, moet de dienstverlening aan de gemeenschap
zo efficiënt mogelijk worden georganiseerd.
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Aan de ontvangstenzijde zijn er amper marges, gelet
op de reeds zware heffingsdruk. Net zoals de uitgaven
moeten de ontvangsten zo groeivriendelijk mogelijk
samengesteld zijn. De mogelijkheden om de heffingsdruk op arbeid verder te verlagen via een verschuiving naar andere grondslagen zijn echter beperkt,
zoals blijkt uit Kader 7 in paragraaf 4.2. Uiteraard
moet blijvend werk worden gemaakt van een correcte
belastinginning.
Om een structureel begrotingsevenwicht te bereiken en de overheidsfinanciën groeivriendelijker te
maken, is de inzet van, en de goede samenwerking tussen alle niveaus van de Belgische overheid
vereist. De gemeenschappen en gewesten en de
lokale overheid zijn reeds ver gevorderd in hun
traject naar een structureel begrotingsevenwicht
of hebben dat evenwicht reeds bereikt. Het zijn
dan ook voornamelijk de federale overheid en de
sociale zekerheid die de vereiste inspanningen ter
zake nog moeten leveren. Het Overlegcomité, een
orgaan dat bestaat uit de eerste minister en de
ministers-presidenten van de gemeenschappen
en gewesten, heeft in april ingestemd met het
traject van het stabiliteitsprogramma : het beoogt
voor 2020 een structureel begrotingsevenwicht
voor de gezamenlijke overheid. Het Overlegcomité
heeft evenwel geen akkoord bereikt over de jaarlijkse doelstellingen van de individuele gemeenschappen en gewesten. Daardoor spoort het akkoord van het Overlegcomité slechts gedeeltelijk
met de in het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 vastgelegde begrotingscoördinatie.
Ook tijdens de voorgaande jaren werd de in het
Samenwerkingsakkoord geplande begrotingscoördinatie slechts ten dele toegepast. Daardoor kan de
afdeling ‘Financieringsbehoeften van de Overheid’
van de Hoge Raad van Financiën haar monitoringopdracht niet naar behoren vervullen. De Ecofin-Raad
beklemtoont dan ook steevast het belang van een
effectieve begrotingscoördinatie tussen de diverse
overheden en roept op tot een volledige uitvoering
van het Samenwerkingsakkoord. Een goede samenwerking tussen de verschillende geledingen van de
Belgische overheid is overigens ook noodzakelijk
in andere economische dossiers, bijvoorbeeld het
Investeringspact en het Interfederaal Energiepact.

4.2 De overheidsontvangsten stegen
als gevolg van de toename van de
inkomsten uit de vennootschapsbelasting
In 2018 stegen de ontvangsten van de overheid
met 0,3 procentpunt bbp, onder impuls van de
toegenomen inkomsten uit de vennootschapsbelasting. Deze laatste stegen tot 4,4 % bbp, wat
bijna 1 procentpunt bbp hoger is dan het hoogste
peil dat vóór 2017 werd opgetekend. De voorafbetalingen van de vennootschappen liepen sterk
op, nadat ze reeds in 2017 fors waren gestegen.
Dat verloop heeft te maken met de verdere verhoging van het basistarief van de belastingvermeerdering bij onvoldoende voorafbetalingen, van 2,25 %

vennootschapsbelasting
is tijdelijk

Grafiek  61
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tot 6,75 % vanaf het inkomstenjaar 2018. Het is
dan ook logisch dat bedrijven hogere voorafbetalingen verrichtten. Dat zorgde in 2018 voor een
tijdelijke meeropbrengst ; als gevolg van de hogere
voorafbetalingen zal de inning via inkohieringen
de komende jaren immers lager uitvallen. De verhoging van dat tarief maakt overigens deel uit van
de sinds 1 januari 2018 in België van kracht zijnde
hervorming van de vennootschapsbelasting, maar
de tijdelijke budgettaire meevaller viel
De forse stijging van
aanzienlijk groter uit
de inkomsten uit de
dan verwacht.

Voorafbetalingen
Inkohieringen
Totaal 2
 	
Bronnen : INR, NBB.
1 De gegevens voor de periode 2019-2020 zijn afkomstig van de
vooruitzichten van de Bank van december 2018.
2 Met inbegrip van de andere belastingen, waarvan de roerende
voorheffing de belangrijkste is.

De hervorming van de
vennootschapsbelasting wordt gekenmerkt door een verlaging van het
standaardtarief van 33 tot 29 % vanaf het inkomstenjaar 2018 (aanslagjaar 2019) ; met ingang van
het inkomstenjaar 2020 (aanslagjaar 2021) wordt
het op 25 % gebracht. Bovendien genieten vennootschappen die in de Belgische vennootschapswetgeving als klein worden beschouwd, vanaf 2018
een vermindering van het belastingtarief tot 20 %
op de eerste € 100 000 van het fiscaal resultaat. De
hervorming van de vennootschapsbelasting bevatte
overigens nog enkele andere stimuleringsmaatregelen. Het gaat met name om de invoering van een systeem van fiscale consolidatie, een tijdelijke verhoging
van de investeringsaftrek voor kleine ondernemingen
en de uitbreiding van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing naar personen met
een bachelordiploma die in een researchafdeling
werken. Om de hervorming budgettair neutraal te
houden, werden ook een aantal compenserende
maatregelen genomen. Zo werd het stelsel van de
notionele interestaftrek grondig hervormd, werden
een aantal aftrekposten samengevoegd in een korf
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waarvan de aftrekmogelijkheid beperkt wordt en
werden de Europese richtlijnen inzake de bestrijding van belastingontwijkingspraktijken omgezet.
Voor meer informatie over de hervorming van de
vennootschapsbelasting wordt verwezen naar het
Economisch Tijdschrift van de Bank 1.
De inkomsten uit de heffingen op arbeid namen
in 2018 met 0,1 procentpunt bbp af. Enerzijds hadden de maatregelen die in het kader van de taxshift
werden genomen om de heffingsdruk op arbeid te
verlichten, een neerwaartse impact op de inkomsten
uit de personenbelasting en de sociale bijdragen.
Anderzijds sorteerde de hoge arbeidsintensiteit van
de economische groei – een gevolg van de sinds vele
jaren ten uitvoer gelegde arbeidsmarkthervormingen, waaronder de taxshift – en, derhalve, de sterke
toename van de werkgelegenheid een opwaarts effect op die inkomsten. Concreet werden de inkomsten uit de personenbelasting in 2018 gedrukt door

de verdere verhoging van de forfaitaire aftrek van
beroepskosten, een verdere aanpassing van de belastingschalen en een uitbreiding van de doelgroep
die in aanmerking komt voor een verhoogde belastingvrije som. De inkomsten uit de sociale bijdragen
van hun kant werden neerwaarts beïnvloed door de
verdere verlaging van de werkgeversbijdragen voor
de sociale zekerheid.
De heffingen op de overige inkomens en op het
vermogen namen in 2018 met 0,1 procentpunt bbp
toe als gevolg van een verhoging van de tarieven
voor de taks op beursverrichtingen en de inwerkingtreding van de taks op effectenrekeningen. Deze
laatste betreft een jaarlijkse belasting van 0,15 % op

1 Zie Coppens B., R. Schoonackers, L. Van Meensel en
S. Van Parys (2018), ‘Recente internationale tendensen op het
vlak van de vennootschapsbelasting : meer concurrentie of meer
convergentie ?‘, NBB, Economisch Tijdschrift, september, 99-135.

Tabel 15
Overheidsontvangsten 1
(in % bbp)

Fiscale en parafiscale ontvangsten
Heffingen die in hoofdzaak van toepassing zijn
op de inkomens uit arbeid
Personenbelasting

2

Sociale bijdragen 3
Belastingen op de vennootschapswinsten

2014

2015

2016

2017

2018 r

45,1

44,6

43,7

44,3

44,5

26,3

26,1

25,0

24,9

24,9

11,7

11,5

11,0

11,1

11,0

14,6

14,6

14,0

13,9

13,8

3,1

3,3

3,4

4,1

4,4

Heffingen op de overige inkomens en
op het vermogen 5

4,5

4,3

4,1

4,1

4,1

Belastingen op goederen en diensten

11,1

11,0

11,1

11,1

11,2

Btw

6,9

6,7

6,8

6,8

6,8

Accijnzen

2,1

2,1

2,2

2,2

2,2

4

waarvan :

Niet‑fiscale en niet‑parafiscale ontvangsten

6

Totale ontvangsten

7,1

6,7

6,9

7,0

7,1

52,2

51,3

50,6

51,3

51,6

Bronnen : INR, NBB.
1 Conform het ESR 2010 worden noch de opbrengst van de door de overheid aan de EU overgedragen douanerechten, noch de door de EU
rechtstreeks geïnde ontvangsten in de totale overheidsontvangsten opgenomen.
2 In hoofdzaak de bedrijfsvoorheffing, de voorafbetalingen, de inkohieringen en de opcentiemen op de personenbelasting.
3 Inclusief de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de bijdragen van het niet‑actieve deel van de bevolking.
4 In hoofdzaak de voorafbetalingen, de inkohieringen en de roerende voorheffing.
5 In hoofdzaak de roerende voorheffing van de particulieren, de onroerende voorheffing (inclusief de opbrengst van de opcentiemen) en de
successie‑ en registratierechten.
6 Inkomen uit vermogen, toegerekende sociale bijdragen, lopende overdrachten en kapitaaloverdrachten van andere sectoren en verkopen
van geproduceerde goederen en diensten.
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de gemiddelde waarde van financiële activa op effectenrekeningen die door natuurlijke personen worden
aangehouden, voor zover dat bedrag hoger ligt dan
€ 500 000. Die maatregel had aan het einde van het
jaar € 226 miljoen opgebracht.
Ook de belastingen op goederen en diensten namen enigszins toe. De btw-ontvangsten stegen met
0,1 procentpunt bbp, terwijl de ontvangsten uit
accijnzen en soortgelijke heffingen nagenoeg constant bleven. Enerzijds werden de accijnzen op diesel geleidelijk opgetrokken door middel van een zogeheten kliksysteem, dat van november 2015 tot en
met december 2018 van kracht was als onderdeel
van de taxshift. Volgens dat systeem werd iedere
daling van de maximumprijs van diesel, vastgesteld

in het kader van de programmaovereenkomst, voor
de helft afgeroomd door een accijnsverhoging totdat het door de overheid gewenste bedrag was
bereikt. De daaruit voortvloeiende stijging van de
accijnzen op diesel was gekoppeld aan een tariefdaling van de accijnzen op benzine. Anderzijds
werd in het Vlaams Gewest de verhoogde, op
het elektriciteitsverbruik gebaseerde energieheffing
begin 2018 afgeschaft. De maandelijkse heffing,
die wordt vastgesteld per afnamepunt, blijft echter
wel van toepassing.
De niet-fiscale en niet-parafiscale ontvangsten, ten
slotte, namen in 2018 licht toe als gevolg van, onder
meer, de stijging van het door Belfius aan de federale
overheid betaald dividend.

KADER 7

De belastingstructuur in België : zijn er
mogelijkheden voor een groeivriendelijke
verschuiving ?
De fiscale en parafiscale heffingsdruk in België is een van de hoogste in Europa, wat samenhangt
met de eveneens relatief hoge overheidsuitgaven. In het bijzonder de heffingen op arbeidsinkomens
zijn hoog. Volgens de EC lag het impliciete heffingstarief op arbeid – dat wil zeggen het geheel
van de heffingen op inkomens uit arbeid in loondienst, uitgedrukt in procenten van de loonsom
zoals berekend op basis van de nationale rekeningen – in 2015 in België 8,6 procentpunt boven het
gemiddelde van het eurogebied. Hoewel die hoge heffingen op arbeidsinkomens de financiering van
de sociale bescherming mogelijk maken, ontmoedigen ze de vraag naar en het aanbod van arbeid.
Hoewel de werkgelegenheidsgraad in België geleidelijk is gestegen, blijft de arbeidsmarktparticipatie
van sommige bevolkingsgroepen laag. Om dat te verhelpen, tracht de overheid reeds geruime tijd
de heffingen op arbeid te verlagen en meer gebruik te maken van andere types van belastingen.
Een analyse van de samenstelling van de belastingontvangsten is derhalve interessant om na te gaan
in welke mate België erin geslaagd is om, voor de heffingsdruk op arbeid, het verschil met de andere
landen van het eurogebied te verkleinen en hoe een verdere verschuiving naar groeivriendelijker
heffingsgrondslagen kan worden bewerkstelligd.
Dankzij de in 2015 goedgekeurde taxshift werd de heffingsdruk op arbeid vanaf 2016 verlaagd
teneinde het concurrentievermogen van de ondernemingen te verbeteren, de werkgelegenheid te
bevorderen en het beschikbaar inkomen van de huishoudens te verhogen. Concreet werden de
belastingschalen aangepast om de koopkracht van voornamelijk werknemers met lage en gemiddelde
inkomens op te trekken, werden de aftrekbare forfaitaire beroepskosten verhoogd en werd besloten de
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werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid fors te verlagen. Als gevolg daarvan zou de heffingsdruk
op arbeid tegen het jaar 2020, wanneer de in het kader van de taxshift genomen maatregelen volop
effect zullen sorteren, met nagenoeg 2 procentpunt afnemen.

De heffingsdruk op arbeid is aanzienlijk gedaald, maar hij blijft hoog
Marginale ﬁscale en paraﬁscale
hefﬁngstarieven op arbeid voor een
alleenstaande werknemer zonder kind ten
laste, voor verschillende inkomensniveaus 3

Impliciet hefﬁngstarief op arbeid 1
(in % van de loonkosten)

(in % van de loonkosten, 2017)
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Bronnen : EC, OESO, NBB.
1 Gedefinieerd als het geheel van de aan de overheid betaalde heffingen op arbeidsinkomens, gedeeld door de loonsom. Berekend
op basis van de nationale rekeningen.
2 Ongewogen gemiddelden.
3 Uitgedrukt in procenten van het gemiddelde loon.
4 Ongewogen gemiddelden ; met uitzondering van Cyprus, Malta en Litouwen.

Ondanks de forse daling van de lasten op arbeid kan een verdere verschuiving van de belastingdruk
naar andere – minder groeiverstorende – belastingen wenselijk zijn. De Ecofin-Raad stelde in zijn
landspecifieke aanbevelingen van 13 juli 2018 vast dat, ondanks de inspanningen om het verschil
tussen de loonkosten en het nettoloon te verkleinen, sommige groepen nog steeds sterk ontmoedigd
worden om te werken. Zo wordt een Belgisch eenpersoonsgezin met een gemiddeld loon als een
van de zwaarste belast in de EU. Bovendien is de werkloosheidsval voor de lage inkomens een van
de hoogste in de EU. Voorts blijven aanzienlijke fiscale ontmoedigingen bestaan voor tweede
verdieners, voornamelijk vrouwen. Een verdere – gerichte – hervorming van de personenbelasting
en de socialezekerheidsbijdragen kan de participatie van die specifieke bevolkingsgroepen bijgevolg
stimuleren en op die manier het arbeidspotentieel en de economische groei op lange termijn
doen toenemen.
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Aangezien een begrotingsconsolidatie nodig blijft, vereist een verdere verlaging van de heffingsdruk op
arbeid compenserende maatregelen. Mocht er geopteerd worden voor een verschuiving naar andere
ontvangsten, dan zou een groter gewicht toegekend kunnen worden aan belastingen op consumptie – in
het bijzonder de consumptie die schadelijk is voor het milieu – en op kapitaal.
Het impliciete belastingtarief op consumptie, zoals berekend door de EC, beliep in 2016 in België
21,6 %, wat grotendeels overeenstemt met het gemiddelde van het eurogebied. Dat geldt ook voor de
belangrijkste categorie binnen de consumptiebelastingen, met name de btw, waarvoor een impliciete
heffing van 13,9 % geldt. Dat impliciete btw-tarief ligt heel wat lager dan het standaardtarief van
21 %, voornamelijk als gevolg van de toepassing van verlaagde tarieven en btw-vrijstellingen. Om de
verschuiving van lasten op arbeid naar minder verstorende heffingsbronnen te bewerkstelligen, zou
bijgevolg overwogen kunnen worden om selectiever gebruik te maken van verlaagde tarieven.

Belastingen op consumptie
Impliciet hefﬁngstarief op consumptie 1

Standaard en impliciet btw-tarief 3
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Bronnen : EC, OESO, NBB.
1 Gedefinieerd als het geheel van de betaalde belastingen op consumptie, gedeeld door de finale consumptieve bestedingen van de
gezinnen op het grondgebied van het land.
2 Ongewogen gemiddelden.
3 Het impliciete btw-tarief is gedefinieerd als de btw-ontvangsten van de overheid, gedeeld door de finale consumptieve
bestedingen van de gezinnen op het grondgebied van het land.

België beschikt bovendien over mogelijkheden om de ontvangsten uit milieuheffingen te verhogen,
aangezien die, uitgedrukt in procenten bbp, tot de laagste van het eurogebied behoren. Met name
de opbrengsten uit de energieheffingen zijn relatief gering. Nochtans internaliseren die belastingen de
negatieve effecten, op het milieu, van de productie- en consumptiebeslissingen van de economische
actoren, wat finaal moet leiden tot een verminderde ecologische impact. Uit dat oogpunt zorgen
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milieuheffingen ook voor een permanente stimulans om nieuwe methoden te blijven zoeken die
de vervuiling en de uitstoot van CO2 verder terugdringen en om nieuwe technologieën sneller
te implementeren.
In dat verband heeft de Ecofin-Raad, in zijn meest recente landspecifieke aanbevelingen, België
overigens attent gemaakt op het aanzienlijk potentieel voor een milieuvriendelijke belastingverschuiving,
die betrekking heeft op onder meer het wegwerken van de gunstige behandeling van bedrijfswagens,
die bijdragen tot luchtverontreiniging, congestie en broeikasgasemissies.

De opbrengsten uit milieubelastingen zijn in België relatief gering
Milieubelastingen
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Bron : EC.
1 Ongewogen gemiddelden.
2 Deze belastingen omvatten de accijnzen op brandstoffen.
3 Berekend als de ratio tussen de totale belastingontvangsten afkomstig van energie en de finale consumptieve bestedingen
van energie.

Milieubelastingen hebben doorgaans wel een regressief karakter, wat betekent dat de heffingen relatief
meer op de financieel zwakkere schouders komen te liggen. De ongewenste impact ervan kan echter
worden verholpen door compenserende maatregelen, bijvoorbeeld de hierboven besproken gerichte
verlaging van de heffingsdruk op arbeid.
Kapitaal, ten slotte, wordt in België relatief zwaar belast. De heffingen op het inkomen uit vermogen
van de particulieren, de overige heffingen op het vermogen en op vermogenstransacties, en de
vennootschapsbelasting kwamen in 2016 in totaal op 8,2 % bbp uit, wat beduidend hoger is dan het
gemiddelde van het eurogebied, namelijk 5,6 % bbp.
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Dat valt deels te verklaren door de inkomsten uit de vennootschapsbelasting, aangezien België een van
de Europese landen is met een zware heffingsdruk. Gelet op de gewijzigde internationale omgeving,
meer bepaald de internationale initiatieven om de uitholling van de heffingsbasis tegen te gaan, en de
tendens tot lagere nominale heffingstarieven, werd het Belgisch stelsel van de vennootschapsbelasting
in 2017 hervormd. Daarbij werd het nominaal heffingstarief verlaagd en de belastbare basis verbreed.
Door een te grote afwijking tussen het tarief in België en dat in de andere EU-lidstaten zou België
immers veel minder aantrekkelijk kunnen zijn als vestigingsplaats voor de activiteiten van multinationale
ondernemingen, wat nadelig zou uitvallen voor de bedrijvigheid en de werkgelegenheid. Vergeleken met
de situatie waarin het stelsel van de vennootschapsbelasting in België niet zou worden gewijzigd, mogen
van de hervorming dan ook al met al positieve dynamische effecten worden verwacht.

Belastingen op kapitaal
Belasting op kapitaal 1
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Bronnen : EC, NBB.
1 In België omvat de belasting op kapitaal onder meer de vennootschapsbelasting, de roerende voorheffing, de successierechten,
de registratierechten en de schenkingsrechten, de belastingen op langetermijnsparen, de inkomsten ontvangen bij de fiscale
regularisaties, de onroerende voorheffing, de verkeersbelastingen betaald door de ondernemingen en de nucleaire taks.
2 Ongewogen gemiddelden.
3 Het gaat om de hoogste nominale belastingtarieven, inclusief eventuele op lokaal of regionaal niveau geheven belastingen op
vennootschapswinsten.

De hoge belasting op kapitaal wordt voorts verklaard door de heffingen op vermogenstransacties, als
gevolg van de in België relatief hoge successie- en registratierechten. Daarentegen waren, in vergelijking
met andere landen uit het eurogebied, de ontvangsten uit de heffingen op de particuliere inkomsten
uit vermogen veeleer beperkt, ondanks het in België relatief groot vermogen van de particulieren in
verhouding tot het bbp. Tijdens de afgelopen jaren werd het basistarief van de roerende voorheffing
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evenwel stelselmatig opgetrokken. Terwijl het in 2011 nog 15 % beliep, werd het op 1 januari 2017
op 30 % gebracht. Voorts werd in 2018 een belasting op effectenrekeningen ingevoerd met een
beperkt toepassingsgebied en een laag tarief, en werd de taks op beurstransacties verhoogd. Er zijn
daarentegen nog steeds zo goed als geen heffingen op meerwaarden voor de particulieren, terwijl die in
verscheidene Europese landen – op zeer uiteenlopende wijze – wél worden toegepast. In een optimaal
belastingsysteem is de belasting van diverse vormen van inkomens uit financiële activa neutraal, tenzij
specifieke gedragswijzigingen worden beoogd.
Om een verdere gerichte verlaging van de lasten op arbeid te kunnen financieren, is een rechtvaardige
belastingheffing op kapitaal vereist. De tijdens de afgelopen jaren gesloten internationale akkoorden om
het verschuiven van heffingsbasissen te vermijden en gegevens uit te wisselen, zijn belangrijke stappen
in de goede richting. Tevens moeten de diverse vormen van fiscale fraude effectief worden bestreden.
Daarnaast zijn er in de personenbelasting verscheidene vormen van belastingaftrek waarbij voornamelijk
het bezit van een eigen woning en diverse vormen van langetermijnsparen worden gestimuleerd. Deze
vormen van belastingaftrek kunnen wenselijk zijn voor zover ze ertoe bijdragen dat de economische
actoren een toereikende buffer aanleggen om hun consumptiepatroon, na hun pensionering, op peil te
kunnen houden en aldus het risico op armoede verminderen. Er moet echter worden nagegaan of de
diverse aftrekken in de personenbelasting efficiënt zijn om deze doelstellingen te halen en of ze geen
ongewenste effecten sorteren.
Al met al zijn de marges om een verdere vermindering van de heffingsdruk op arbeid te financieren
door middel van een verschuiving naar andere belastingbasissen, niet onbeperkt. Gelet op de inspanning
die nog vereist is om een structureel begrotingsevenwicht te bereiken, lijkt een forse verlaging van de
heffingsdruk op arbeid dan ook enkel mogelijk indien marges worden gecreëerd via een vermindering
van de overheidsuitgaven.
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4.3 De neerwaartse tendens van de uitgaven
is onderbroken
de voorgaande jaren, hoger uitviel dan de bbp-groei
naar volume.

De neerwaartse tendens van de primaire uitgaven in
verhouding tot het bbp werd in 2018 onderbroken.
De uitgavenratio, die vier jaar lang was gedaald,
nam ten opzichte van 2017 toe, namelijk tot 50 %
bbp. Die stijging weerspiegelt het onderliggende
verloop van de primaire uitgaven : gecorrigeerd voor
de invloed van tijdelijke factoren, het conjunctuureffect en de tijdsverschillen tussen de inflatie en de
indexering, stegen deze uitgaven in 2018 met 2,2 %
in reële termen, een stijging die, anders dan tijdens

Na vier jaar lang te

De primaire uitgazijn gedaald, is de ratio
ven maakten dus de
van de primaire
helft van het bbp uit,
uitgaven gestegen
ruimschoots meer dan
in 2000. Hoewel de
sterke matiging van de uitgavengroei sinds 2013 de
uitgavenratio hielp verminderen, bleek ze ontoereikend

Grafiek  62
De primaire uitgaven stegen sneller dan de economische groei
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Bronnen : INR, NBB.
1 Primaire uitgaven gedefleerd aan de hand van de bbp-deflator en gecorrigeerd voor de invloed van conjuncturele, tijdelijke en
budgettair neutrale factoren, alsook voor het indexeringseffect. Dit is het effect dat voortvloeit uit het verschil tussen, enerzijds, de
effectieve indexering (of de theoretische indexering voor 2015 en 2016, als gevolg van de indexsprong) van de bezoldigingen van het
overheidspersoneel en de sociale uitkeringen en, anderzijds, het verloop van de bbp-deflator.
2 Voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens.

NBB Verslag 2018 ¡ Overheidsfinanciën

165

om de tijdens de voorgaande jaren opgetekende toename ongedaan te maken, vooral tijdens de economische recessie na de financiële crisis.

De vergrijzing drijft de uitgaven op
De sociale uitkeringen spelen vanwege hun omvang
een belangrijke rol in deze ontwikkeling. In 2018
waren ze goed voor 25,2 % bbp, of 0,2 procentpunt
méér dan het jaar voordien. De afgelopen vijf jaar
kon de druk van de demografische ontwikkelingen
op de pensioenen en op andere sociale uitkeringen
worden geneutraliseerd, onder meer door een strikte
beheersing van de uitgaven voor gezondheidszorg,
door de indexsprong van 2015 en door de daling van
de werkloosheid. In 2018 lieten alle belangrijke begrotingsposten van de sociale zekerheid een stijging
optekenen, behalve de werkloosheidsuitkeringen.
Voor het vijfde jaar op rij liepen de werkloosheidsuitgaven terug, in 2018 met 6,4 % in reële termen ; ze beliepen nog slechts 1,1 % van het bbp. Dat neerwaartse
verloop houdt hoofdzakelijk verband met de goede
economische conjunctuur en, vooral, met de gunstige
situatie op de arbeidsmarkt, waardoor veel werkzoekenden een baan konden vinden. Ook de demografie
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begint de werkloosheidsuitgaven te matigen, gelet
op de geleidelijke uitstroom van grote groepen babyboomers uit de beroepsbevolking en het aanzienlijk
aantal arbeidsplaatsen dat daardoor beschikbaar komt.
Er werden ook maatregelen genomen ter verscherping van de voorwaarden om recht te hebben op een
uitkering. In een aantal gevallen impliceerde dat een
verschuiving naar andere categorieën van sociale uitkeringen, aangezien sommige personen die uitgesloten
worden uit de werkloosheid, een leefloon ontvangen.
De uitstroom van grote groepen uit de beroepsbevolking heeft voor de overheidsfinanciën evenwel
ook een keerzijde, onder meer omdat hij een forse
toename van het aantal gepensioneerden teweegbrengt. Het aantal ontvangers van een rust- of overlevingspensioen steeg in 2018 met 2,2 %, een tempo
dat de komende jaren zal aanhouden. In dat jaar
beliepen de totale pensioenuitkeringen 10,6 % bbp.
De groei van de bevolking op pensioenleeftijd is de
facto de belangrijkste determinant van de versnelling
van de pensioenuitgaven, die in reële termen, net als
in 2017, met 2,4 % toenamen.
De uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid, die de vorige twee jaar in beperkte mate groeiden, zagen hun stijgingstempo in 2018 aantrekken tot 5,6 %. De afgelopen

Grafiek  63
De sociale uitkeringen, met uitzondering van die voor werkloosheid, blijven de begroting bezwaren
(gegevens gedefleerd aan de hand van de indexeringscoëfficiënt van de sociale uitkeringen 1, veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande
jaar, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : Begrotingsdocumenten, INR, RIZIV, RVA, SCvV, NBB.
1 Vanwege de indexsprong wordt voor 2015 en 2016 de theoretische indexering in aanmerking genomen, aangezien de indexsprong kan
worden gelijkgesteld met een maatregel die het reële verloop van de uitkeringen heeft beïnvloed.
2 Omdat dubbeltellingen tussen het algemeen stelsel en de overheidssector (gemengde pensioenen) niet kunnen worden weggewerkt, wordt
enkel het verloop van het aantal ontvangers van een pensioen in de private sector voorgesteld. De stijging, tussen 2010 en 2018, van het
aantal ontvangers van een pensioen in de overheidssector wordt op bijna 50 000 eenheden geraamd.

tien jaar zijn die uitgaven (primaire arbeidsongeschiktheid en invaliditeit samen) opgelopen van 1,3 tot 2 %
bbp. Samen met de pensioenen, spelen die RIZIVuitkeringen dus een belangrijke rol in de stijging van de
socialezekerheidsuitgaven. Net als bij de pensioenen, is
de toename van de uitkeringen toe te schrijven aan de
sterke uitbreiding van het aantal begunstigden.

Het verloop van de uitgaven voor gezondheidszorg bleef
min of meer in overeenstemming met het doel dat de
overheid sinds 2015 nastreeft, namelijk het beperken van
de reële uitgavengroei tot maximaal 1,5 % op jaarbasis.
De natuurlijke stijging van de uitkeringen – onder invloed
van demografische factoren en de kosten van nieuwe
behandelingen – diende te worden gecompenseerd door
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Grafiek  64

nieuwe besparingsmaatregelen, vooral inzake de terugbetaling van farmaceutische specialiteiten. Dankzij volgehouden inspanningen konden de uitgaven voor gezondheidszorg onder controle worden gehouden, aangezien
ze sinds 2010 duidelijk trager toenemen dan tijdens het
voorgaande decennium. Ze beliepen in 2018 6,9 % bbp.

Het verloop van de uitgaven voor
gezondheidszorg bleef gematigd
(gegevens gedefleerd aan de hand van de gezondheidsindex,
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Bronnen : INR, NBB.
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In tegenstelling tot het geheel van de sociale uitkeringen, waren de andere categorieën van lopende uitgaven
het voorwerp van budgettaire beheersing. Het belang
van de aankopen van goederen en diensten bleef, met
4 % bbp, ongewijzigd ten opzichte van 2017. Net als
tijdens de voorbije jaren, stegen de bezoldigingen in de
overheidssector minder snel dan de economische bedrijvigheid ; ze waren goed voor 12,2 % bbp. Die matiging
was niet alleen toe te schrijven aan het aanzienlijk effect
van de indexsprong in 2015 en 2016, maar ook aan
het zeer gematigde verloop van de werkgelegenheid
bij de overheid : de sinds 2010 vertraagde groei ervan
heeft de loonkosten in de overheidssector ontegensprekelijk helpen temperen. Achter die zichtbare beheersing
gaan evenwel uiteenlopende ontwikkelingen schuil op
de diverse overheidsniveaus : de daling van het aantal

Grafiek  65
De werkgelegenheid bij de overheid tendeert
naar stabilisering
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Bronnen : INR, NBB.
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federale ambtenaren wordt immers gecompenseerd
door de stijging van de werkgelegenheid bij de gemeenschappen en de gewesten, terwijl de werkgelegenheid
bij de lokale overheid vrijwel stabiel blijft.

De overheidsinvesteringen moeten
een begrotingsprioriteit zijn
De overheidsinvesteringen zijn ten opzichte van 2017
licht toegenomen, tot 2,3 % bbp. Die stijging weerspiegelt echter uitsluitend de invloed die wordt uitgeoefend
door de electorale cyclus van de investeringen van de lokale overheid, die in de aanloop naar gemeente- en provincieraadsverkiezingen gewoonlijk toenemen. Idealiter
wordt het verloop van de overheidsinvesteringen dus
geanalyseerd ten opzichte van de vorige gemeentelijke
bestuursperiode. Uit dat oogpunt blijft de groei van de
overheidsinvesteringen reeds enkele jaren onder zijn
gebruikelijk tempo. De relatief strikte begrotingskaders
die worden gehanteerd door de respectieve gewesten,
bevoegd voor het begrotingstoezicht op de lokale overheid, lijken deze laatste er te hebben toe aangezet de
investeringsuitgaven af te remmen.

Grafiek  66
De overheidsinvesteringen blijven zwak
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Bronnen : EC, INR, NBB.
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Hoewel geringe overheidsinvesteringen op korte termijn kunnen bijdragen tot de gezondmaking van
de overheidsfinanciën, blijkt een dergelijk beleid op
langere termijn contraproductief te zijn, gelet op het
positieve effect van die investeringen op het groeipotentieel. Reeds dertig jaar zijn de nieuwe overheidsinvesteringen amper voldoende om de waardevermindering van de investeringen uit het verleden te
compenseren, met vrijwel nihil netto-investeringen
tot gevolg. De overheidsinvesteringen zijn in België
trouwens relatief gering in vergelijking met de andere Europese landen. De recente initiatieven die op
Europees, nationaal en gewestelijk niveau zijn genomen om de investeringen te bevorderen, hebben ter
zake nog geen ommekeer teweeggebracht.

De rentelasten liepen verder terug
De rentelasten bleven in 2018 dalen, namelijk met
0,2 procentpunt bbp. Die vermindering is, net als de
voorgaande jaren, vrijwel integraal toe te schrijven

aan de daling van de impliciete rente. Deze laatste,
die wordt berekend als de verhouding tussen het
bedrag van de rentelasten en de uitstaande schuld,
blijft neerwaarts gericht zolang de marktrente op de
nieuwe uitgiften lager ligt dan de rente op vervallen
effecten en leningen van de overheidsschuld.
Op korte termijn ontving de overheid, dankzij de gedurende het hele jaar negatieve rente, opnieuw een
vergoeding bij de uitgifte van schatkistcertificaten met
een looptijd van drie tot twaalf maanden, waarvan de
rente varieerde van –0,99 tot –0,3 %. Het rendement
van de tienjaars referentie-obligaties schommelde
in 2018 tussen 0,6 en 1 %.
Het verschil tussen de marktrente en de impliciete
rente zou binnen afzienbare tijd kleiner kunnen worden, of zelfs omslaan, in een omgeving waarin de
financiële markten anticiperen op een rentestijging als
gevolg van de normalisatie van het monetair beleid.
Bijgevolg zullen de rentelasten de komende jaren
steeds minder snel afnemen, zoals blijkt uit de in

Grafiek  67
Ook in 2018 was de vermindering van de rentelasten hoofdzakelijk toe te schrijven aan de daling
van de impliciete rente
(in %, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : FOD Financiën, INR, NBB.
1 Verhouding tussen de rentelasten tijdens het lopende jaar en de schuld aan het einde van het voorgaande jaar.
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december 2018 door de Bank voorgestelde projecties.
Op middellange termijn zou een verdere verlichting
vooral via een vermindering van de schuld tot stand
moeten komen.
In het basisscenario van de projecties van de Bank
wordt evenwel geen rekening gehouden met een
eventuele aanzienlijke en snelle rentestijging, zoals recentelijk het geval is geweest in Italië. Uit een simulatie
blijkt dat, bij een hypothetische schok van gemiddeld
100 basispunten op de rentes van de effectenmarkten
in 2019, de rentelasten datzelfde jaar met ongeveer
€ 500 miljoen zouden oplopen, dat is iets meer dan

0,1 % bbp. Een schok van 300 basispunten zou de rentelasten met een ruime 0,3 % bbp opvoeren. Blijvend
hogere rentetarieven zouden mettertijd cumulatieve
effecten sorteren. Zo zou een stijging van de gemiddelde rente met 100 basispunten aanleiding geven
tot een ongeveer 0,3 % bbp belopende extra verhoging van de rentelasten in 2021 ; bij een stijging met
300 basispunten zou dat bijna 1 % bbp zijn. Hoewel
de tijdens de afgelopen jaren opgetekende verlenging
van de gemiddelde looptijd van de overheidsschuld het
herfinancieringsrisico voor de schatkist beperkt, zou
een forse rentestijging het financieringssaldo van de
overheid uiteindelijk toch beïnvloeden.

Grafiek  68
Een snelle rentestijging zou de overheidsbegroting bezwaren
(simulaties op basis van de macro-economische projecties van de Bank van december 2018)
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Bronnen : FOD Financiën, INR, NBB.
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4.4 De overheidsschuld liep slechts traag
terug, en ze blijft hoog

De schuldgraad van de Belgische overheid beliep
eind 2018 102 % bbp, wat betekent dat de schuld
licht afgenomen is ten opzichte van het voorgaande
jaar, namelijk met 1,4 procentpunt. Ze blijft echter
hoog. Het verschil met het gemiddelde van het eurogebied is overigens vergroot omdat de schuld in
België minder snel wordt afgebouwd.

De daling in 2018 was te danken aan de factoren die het verloop van de schuldgraad endogeen
beïnvloeden, vooral dan het primair overschot.
De impact ervan werd versterkt doordat de nominale bbp-groei hoger uitkwam dan de impliciete
rente op de overheidsschuld. De exogene factoren – dat zijn die welke een invloed hebben op

Grafiek  69
De schuldgraad bleef in 2018 dalen
Verandering in de geconsolideerde
brutoschuld van de overheid
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Bronnen : EC, NBB.
1 Verschil tussen de impliciete rente op de schuld en de nominale bbp-groei, vermenigvuldigd met de verhouding tussen de schuld aan het
einde van het voorgaande jaar en het bbp van de beschouwde periode.
2 De exogene factoren omvatten ook het effect van statistische herclassificaties. In oktober 2018 heeft het INR Infrabel, de beheerder van
de spoorweginfrastructuur, heringedeeld in de overheidssector. Door die wijziging, die sinds 2014 van kracht is, is de schuldgraad met
ongeveer 0,5 procentpunt toegenomen.
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de schuld, maar niet op het financieringssaldo –
sorteerden daarentegen een licht opwaarts effect.
Ze zijn met name het gevolg van de leningen die
het Vlaams Gewest verstrekte in het kader van het
sociaal huisvestingsbeleid en van boekhoudkundige
factoren gerelateerd aan het feit dat de rentebetaling op kasbasis hoger was dan die op transactiebasis, die als referentie geldt voor de rentelasten in
de overheidsrekeningen.
Om de schuldafbouw meer uitgesproken en duurzamer te maken, moet een begrotingstraject worden
aangehouden dat snel tot een begrotingsevenwicht
leidt. Iedere vertraging ter zake remt de vermindering
van de schuldgraad af en maakt de Belgische overheidsfinanciën in zekere zin kwetsbaar.

In de lagerenteomgeving is de
gemiddelde looptijd van de
overheidsschuld toegenomen
De in 2010 ingezette tendens naar een langere gemiddelde looptijd van de federale overheidsschuld
zette zich in 2018 voort. Aan het einde van het
jaar beliep de gemiddelde looptijd ervan negen jaar
en zeven maanden, dat is vier maanden méér dan
in 2017 ; in 2009 was dat nog iets minder dan zes
jaar. Een dergelijke strategie maakt de jaarlijks te
herfinancieren schuld kleiner, waardoor ze enigszins
beschermt tegen het herfinancieringsrisico bij een
rentestijging. Vergeleken met 2009, is de jaarlijkse
brutofinancieringsbehoefte met bijna 40 % verkleind.

rente gemiddeld 0,15 %, met een bodemkoers van
net onder 0 % voor de operatie van juni.
De brutofinancieringsbehoeften van de federale overheid omvatten, om te beginnen, het tekort van het
lopend jaar en, voorts, vervroegde terugbetalingen van
de schuld en de op vervaldag gekomen te herfinancieren schuld. Met uitzondering van de hernieuwing van
de schatkistcertificaten op korte termijn, waarvan het
uitstaande bedrag ongewijzigd is gebleven ten opzichte
van het voorgaande jaar, werd in die behoefte zo goed
als integraal voorzien door de uitgifte van voornamelijk
voor institutionele beleggers bestemde OLO’s. Net als
in 2017, was de uitgifte van voor particulieren bestemde
staatsbons immers onbeduidend omdat er tegen de
achtergrond van de erg lage rente geen vraag naar die
producten was. In maart 2018 werd voor het eerst, voor
een bedrag van € 4,5 miljard, een ‘groene OLO’ uitgegeven. Door de toenemende belangstelling van de beleggers voor dat type activa, kon België een iets voordeliger
tarief verkrijgen dan voor de traditionele OLO-lijnen.

Grafiek  70
De gemiddelde looptijd van de overheidsschuld
is verder gestegen
(gemiddelde looptijd van de federale overheidsschuld, in jaren)
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Die strategie impliceert evenwel kortetermijnkosten
omdat de laagste, momenteel voor korte looptijden
geldende rentes niet ten volle kunnen worden benut.
De in 2018 uitgegeven schuld had een initiële looptijd van gemiddeld 14,8 jaar en een gemiddelde rente van 0,95 %. Behalve de tienjaars overheidseffecten – die ruim 40 % van de totale brutofinanciering
uitmaken –, waarvoor de gemiddelde rente 0,80 %
bedroeg, heeft de Staat ook obligaties uitgegeven
met een beduidend langere looptijd, tot 30, 40 of
zelfs 50 jaar, met een rente van nog steeds minder
dan 2 %. Voor vijf- en zesjaars effecten beliep de

 	
Bron : FOD Financiën.
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5.1 Inspelen op de uitdagingen van een
wereld in verandering
In 2018 zette de vijf jaar eerder begonnen expansiefase in de Belgische economie zich voort. Mettertijd
lijken bepaalde beperkingen die de productie drukken
steeds krachtiger door te werken, zoals blijkt uit de
toenemende tekenen van spanningen op de arbeidsmarkt. Deze conjunctuurgebonden ontwikkelingen
passen in een context van diverse veranderingen,
die al verscheidene jaren aan de gang zijn.
Het terugschroeven van de belemmeringen voor de
internationale handel en de technologische vooruitgang van de afgelopen twintig jaar versterkten de
fragmentatie en de internationale reorganisatie van
de waardeketens. Net als andere geavanceerde landen
zette België zijn transformatie naar een diensten- en
kenniseconomie voort, ten koste van de traditionele
productiestructuren. Ook andere factoren, zoals de

digitale revolutie, de vergrijzing van de bevolking of
de in acht te nemen milieubeperkingen veroorzaken
ingrijpende wijzigingen in de structuur
Zowel ondernemingen
van de economie en
als individuen worden
de vraag naar arbeid.

met ingrijpende

Zowel ondernemingen
wijzigingen
als individuen worden
geconfronteerd
rechtstreeks met die
ontwikkelingen
geconfronteerd. Sommige ondernemingen, en daarmee
ook hun werknemers, benutten ze maximaal, terwijl
andere er geen profijt van kunnen trekken. Dit verschijnsel werkt bij de verdeling van de opbrengsten
van de groei een zekere polarisatie in de hand. Deze is
in België minder sterk dan in de andere geavanceerde
economieën, ten gevolge van ons beschermingsstelsel
en ons sociaal overlegmodel : de loonverschillen en
het armoederisico voor werkenden blijven in België
immers laag in vergelijking met de andere Europese
landen. Niettemin worden er tekenen van spanningen
zichtbaar die een reactie vereisen.
Gezien die ontwikkelingen is het immers van belang betere voorwaarden te creëren die nodig zijn
voor de veerkracht en de duurzame ontwikkeling
van de economie. Daartoe behoren onder meer de
afstemming van de beschikbare arbeidskrachten op
de vraag naar arbeid van de ondernemingen, de afbakening van een kader dat de bedrijven voldoende
stimuleert om zich te ontwikkelen via innovatie en
dat het ontstaan van nieuwe economische projecten
mogelijk maakt – met inachtneming van de internationale verplichtingen van België, onder meer inzake
het leefmilieu –, de toegang tot efficiënte en betrouwbare overheidsdiensten en infrastructuren en
een billijke verdeling van de aan die veranderingen
en innovaties verbonden winsten.
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5.2 De productiviteitsgroei nieuw leven
inblazen en verbreden

De TFP, die de efficiëntie weergeeft waarmee de
productiefactoren – menselijk kapitaal, kennis en materiële activa – worden ingezet, is geen rechtstreeks
meetbaar concept. De lichte afname van de TFP aan
het einde van de periode – hoewel er een opleving
aan de gang was – lijkt strijdig te zijn met de recente
belangrijke technologische vooruitgang. Die schijnbare tegenstrijdigheid valt deels te verklaren door
het feit dat die vooruitgang tijd vergt en ingrijpende
veranderingen in de bedrijfsorganisatie en in de werking van de economie kan vereisen om ten volle effect te sorteren. Bovendien zijn er methodologische
grenzen 1 aan de ramingen en kunnen compositieeffecten een rol spelen. De minder krachtige opleving in België dan in de EU of andere geavanceerde
economieën wordt echter ook vastgesteld voor alternatieve productiviteitsmaatstaven, zoals de zichtbare
arbeidsproductiviteit.
Die problematiek is echter moeilijk te verhelpen, temeer daar de zwakke geaggregeerde resultaten een
zeer sterke heterogeniteit tussen de ondernemingen
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Grafiek  71
De totale factorproductiviteit in België trok
recentelijk aan, zij het veel minder krachtig dan
in de EU
(veranderingspercentages op jaarbasis, afgevlakte gegevens)
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Om een duurzame ontwikkeling tot stand te brengen, moet een economie de middelen waarover ze
beschikt, optimaal aanwenden. De toename van de
productiviteit is immers de voornaamste stuwende
kracht die op een duurzame manier inkomsten
kan genereren. Hoewel de Belgische economie al
verscheidene decennia een van de meest productieve ter wereld is, neemt dat voordeel geleidelijk
af. De groei van de totale factorproductiviteit (TFP)
vertraagde in alle geavanceerde economieën, en
dat sinds het begin van de jaren 2000, nog ruim
vóór het uitbreken van de economische en financiële crisis. In België bleef de TFP-groei echter licht
negatief, terwijl deze in de EU tijdens het economisch herstel aantrok, tot een kruissnelheid van
bijna 0,5 % in 2016.

België
EU
VS
 	
Bron : Conference Board.

verhullen 2. Uit de analyse van gedetailleerde gegevens blijkt een duidelijke polarisatie van de individuele resultaten inzake het niveau van de productiviteit

1 De klassieke methoden om de productiviteit te ramen, stuiten
immers op tal van moeilijkheden, in het bijzonder omdat de
concepten kwaliteit en dematerialisatie van de productie steeds
belangrijker componenten van de welvaartscreatie worden.
Dergelijke verschijnselen zijn bijzonder moeilijk meetbaar in het
bestaande statistische kader.
2 De aggregatie van de gegevens op bedrijfsniveau levert een
TFP-groeiprofiel op dat vergelijkbaar is met de ontwikkelingen in de
macro-economische statistieken maar hoger ligt. Dat verschil heeft
te maken met beperkingen van de micro-economische analyse,
waarin bepaalde bedrijfstakken (niet-marktsector en primaire sector)
en de zelfstandigen buiten beschouwing worden gelaten.

tussen, enerzijds, de grensbedrijven, die aan de top
van hun bedrijfstak staan (het bovenste deciel van de
verdeling) en hun voorsprong kunnen behouden of
zelfs vergroten, en, anderzijds, een grote massa andere bedrijven, waarvan de resultaten ruim onder het
gemiddelde van hun branche liggen en die er niet in
slagen hun achterstand in te lopen. Die toenemende
verschillen tussen de grensbedrijven en de andere ondernemingen zijn tekenend voor een probleem inzake
de verspreiding van technologie 1.
Ook de uitsplitsing van de productiviteitswinsten
naar bedrijfstak brengt een uiteenlopende dynamiek aan het licht. Enerzijds boekten de ondernemingen uit de verwerkende nijverheid – waar het
werkgelegenheidsvolume tijdens de laatste twee
decennia gestaag afnam – nog steeds aanzienlijke

1 Zie De Mulder J. en H. Godefroid (2018), ’De vertraging van
de productiviteit : bevindingen en poging tot verklaring’, NBB,
Economisch Tijdschrift, december, 53–70.

productiviteitswinsten. Afgezien van de opleving
als gevolg van het economisch herstel, was die
productiviteitsgroei tijdens de jaren 2000 echter lager dan in het verleden (3 % tussen 2000 en 2016,
tegen bijna 4,5 % van 1980 tot 2000). Anderzijds
waren de productiviteitswinsten in de bedrijven uit
de marktdiensten – die het grootste aantal banen
creëerden – doorgaans veel geringer. Vanaf de jaren 2000 groeiden ze gemiddeld nog maar met 1 %
per jaar, en vanaf 2013 was die groei vrijwel nihil.
Tegen de achtergrond van de groeiende tertiarisering van de economie draagt dit verschijnsel, samen
met de minder goede resultaten dan voorheen in
de industrie, bij tot de zwakke groei van de geaggregeerde productiviteit. Het is opvallend dat de
technologische vooruitgang, ondanks de recente
versnelling ervan, moeilijker tot uiting lijkt te komen
in meetbare productiviteitswinsten. Dat geldt des te
meer voor de dienstensector, waarvan het belang
voortdurend toeneemt onder invloed van de tertiarisering van de economie.

Grafiek  72
De productiviteitswinsten blijven vooral te danken aan de best presterende ondernemingen
Bijdrage tot de geaggregeerde
productiviteitsgroei 2

Geaggregeerde productiviteitsgroei
(gemiddelde verandering op jaarbasis per subperiode, in %)
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Bron : NBB.
1 De categorie van de grensbedrijven omvat alle ondernemingen met een productiviteitsniveau dat gedurende ten minste twee
opeenvolgende jaren in het hoogste deciel van de TFP-verdeling in hun bedrijfstak ligt.
2 De bijdrage van de reallocatie van middelen was negatief tussen 2005 en 2007 doordat enkele grensbedrijven werden stopgezet, waardoor
de marktaandelen werden herschikt ten gunste van de andere ondernemingen.
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Grafiek  73
De diensten zorgen voor banen, maar genereren lagere productiviteitswinsten dan de industrie
(veranderingspercentages op jaarbasis, afgevlakte gegevens)

Groei van de zichtbare arbeidsproductiviteit
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De resultaten van de ondernemingen
verbeteren via innovatie en
via research
Tot het einde van de vorige eeuw vormde de interne groei, als gevolg van een betere intrinsieke
efficiëntie van de productieprocessen in de onderneming zelf of de ontwikkeling van nieuwe producten,
de voornaamste bron van productiviteitswinsten.
Die bijdrage is vanaf het begin van de jaren 2000 tot
het uitbreken van de crisis evenwel geleidelijk verminderd, wat de daling van de geaggregeerde productiviteit mee in de hand werkte. De afgelopen
jaren is ze slechts licht gestegen.
Om dat intern groeipotentieel van de ondernemingen te maximaliseren, is het nodig over een sterke
innovatiecapaciteit te
Innovatie versterkt beschikken. Terwijl
de interne groei van de Belgische R&Duitgaven in verhoude ondernemingen ding tot het bbp tot
aan de economische
en financiële crisis in de lijn lagen van het Europese
gemiddelde, stegen ze forser vanaf 2010, gestimuleerd door de invoering van een aantrekkelijk fiscaal
kader waarin de aftrekmogelijkheden werden verruimd en aangepast om een lokale economische
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verankering van de R&D-activiteiten te waarborgen.
Zo werd de belastingaftrek op inkomsten uit geoctrooieerde producten of technologieën (’Patent
box’) in 2017 vervangen door een nieuw stelsel
dat, overeenkomstig de gedragscode van de OESO,
strikt bestemd is voor onderzoek op het Belgische
grondgebied, teneinde de mogelijkheden tot fiscale
optimalisatie te beperken. Bovendien werd de aftrek
verhoogd van 80 tot 85 % van het netto-inkomen en
werd deze ook uitgebreid tot door het auteursrecht
beschermde nieuwe software.
In 2017 vertegenwoordigden de R&D-uitgaven aldus
2,6 % bbp, tegen 2,1 % gemiddeld in de EU. Hiermee
bleven ze echter niet alleen lager dan in de noordse
landen en Duitsland, maar ook onder de nationale
doelstelling van 3 % bbp die in het kader van de
Europa 2020-strategie werd vastgelegd. Die uitgaven
worden voor twee derde door de private sector verricht en zijn doorgaans geconcentreerd in enkele grote ondernemingen (waaronder dochterondernemingen van multinationals) en in bepaalde bedrijfstakken
(zoals de chemische en farmaceutische nijverheid).
De zeer specifieke aard van de R&D-inspanningen kan
de beperkte overloopeffecten en de zwakke technologische verspreiding naar andere ondernemingen of
branches verklaren. Het is dan ook zaak een veel groter gedeelte van de ondernemingen, in het bijzonder

Grafiek  74
De resultaten inzake R&D en innovatie zijn beter dan het gemiddelde van de EU, maar minder goed
dan de best presterende landen
R&D‑uitgaven

Synthetische indicator van het
‘European Innovation Scoreboard’

(in % bbp, 2017)
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Bronnen : EC, Eurostat.
1 Landen die minimaal 20 % beter scoorden dan het EU-gemiddelde. In 2017 betrof het Denemarken, Finland, Luxemburg, Nederland,
Zweden en het Verenigd Koninkrijk.
2 Landen waarvan de resultaten tussen 90 en 120 % van het EU-gemiddelde lagen. In 2017 betrof het Oostenrijk, België, Frankrijk,
Duitsland, Ierland en Slovenië.

de kmo’s, ertoe aan te zetten hun investeringen in
immateriële activa op te voeren, meer te innoveren en
hun organisatie- of productiemodellen aan te passen.
Naast de bevindingen met betrekking tot de R&Duitgaven biedt het ’European Innovation Scoreboard’
van de EC een synthetisch overzicht van de innovatie-
ecosystemen in elk land. België behoort tot de ’strong
innovators’ en sinds 2015 volgen de Belgische resultaten een opwaartse tendens ; het in 2017 bereikte niveau is vergelijkbaar met dat van Duitsland.
Desondanks blijft België achter bij de kopgroep.
De innovatie in België profiteert van de aantrekkingskracht van een aantal onderzoekscentra met
een aanzienlijke uitstraling in het buitenland, onder
meer op het vlak van internationale wetenschappelijke publicaties of octrooiaanvragen. Volgens de
door Reuters opgemaakte rangschikking van de
meest innovatieve universiteiten van 2018, behoren immers nagenoeg alle Belgische universiteiten
– KU Leuven, UGent, ULB, VUB, UCLouvain, ULiège

en UAntwerpen – bij de 100 beste van Europa. De
KU Leuven staat zelfs al jarenlang bovenaan de rangschikking. Bovendien zijn ook een aantal interuniversitaire onderzoekscentra zeer productief en behoorden twee ervan – IMEC en VIB, die gespecialiseerd
zijn in micro-, nano- en biotechnologie – in 2017
tot de tien grootste octrooiaanvragers van België.
De publiek-private partnerschappen, en de nauwe
samenwerking tussen innoverende kmo’s en universitaire onderzoekscentra leveren eveneens resultaten
op die het Europese gemiddelde ruimschoots overtreffen. Niettemin zijn er ook zwakke punten met
betrekking tot bepaalde immateriële activa. Zo bleef
België in 2017, volgens de resultaten van de index
die de EC samenstelt aan de hand van de volgens de
procedure van het ’Patent Cooperation Treaty’ ingediende internationale octrooiaanvragen, bijna 15 %
onder het Europese gemiddelde. Ons land scoort
eveneens minder goed op het vlak van ontwerpen
en modellen, en inzake de overloopeffecten van innovatie, bijvoorbeeld naar lokale leveranciers of de
commercialisering van nieuwe producten.
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Begeleiding van de digitale revolutie
op de productmarkten …
De digitalisering van de activiteiten kan de productieefficiëntie van de ondernemingen in belangrijke mate
verbeteren. De digitale innovatie verloopt steeds sneller.
Behalve voor de bedrijven die actief zijn in de sector van
de informatie- en communicatietechnologie (ICT), blijven
de productiviteitswinsten als gevolg van de digitale revolutie voor de grote meerderheid van ondernemingen
evenwel uiterst gering. De digitale technologieën komen ten goede aan een klein aantal ondernemingen ;
de baten worden pas tastbaar als de invoering van deze
nieuwe technologieën tot een echte breuk in de productie- of consumptiewijze leidt.

relatief geringe omzet in de e-commerce – ondanks
de recente aanpassingen van het wettelijk kader, onder meer betreffende nachtwerk – en voor het aantal
kmo’s dat online aan het buitenland verkoopt.

Grafiek  75
België scoort beter dan het Europees
gemiddelde inzake digitalisering, behalve voor
de overheidsdiensten en het menselijk kapitaal 1
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België scoort vrij goed in de Digital Economy and
Society Index (DESI) van de EC, die vijf afzonderlijke
criteria beoordeelt (connectiviteit, menselijk kapitaal,
internetgebruik, integratie van digitale technologie
in de ondernemingen en digitale overheidsdiensten).
In 2018 bleef België in de kopgroep, die onder meer
de noordse landen (Denemarken, Finland en Zweden)
en het Verenigd Koninkrijk omvat, hoewel het verschil
met deze landen groter werd.
België is een Europese koploper inzake de dekking en
het gebruik van vaste breedbandnetwerken, en boekte
aanzienlijke vooruitgang in de aanleg van netwerken
van de nieuwe generatie. De mobiele connectiviteit
zou evenwel nog kunnen worden verbeterd door meer
concurrentie op de markt. De volledige tenuitvoerlegging van de Europese richtlijn ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronischecommunicatienetwerken met hoge snelheid (Richtlijn 2014 / 61 / EU) kan
de investeringen in deze netwerken nog stimuleren.
België scoort ook goed voor de integratie van digitale
technologie in de ondernemingen, behalve voor de
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Bron : EC.
1 Indicatoren herschaald tussen 0 (land met de minst goede score)
en 100 (land met de beste score).

Bovendien maken de meeste Belgische burgers gebruik
van een groot aantal onlinediensten, vooral voor sociale netwerken, bankieren, ontspanning en aankopen.
Voorts beschikt bijna 61 % van de Belgen tussen 16 en
74 jaar over elementaire of gevorderde algemene digitale vaardigheden. Dat is iets meer dan het Europese
gemiddelde (57 %), maar minder goed dan de best
presterende landen op dat vlak, namelijk Luxemburg
(85 %), Nederland (79 %) en Zweden (77 %).
Het beeld is gemengder voor de digitale overheidsdiensten. Hoewel er goede resultaten worden geboekt voor het beschikbaar stellen van vooraf ingevulde formulieren en online-gezondheidsdiensten,
maakt de complexe bevoegdheidsverdeling tussen

de verschillende beleidsniveaus het moeilijk om de
systemen op elkaar af te stemmen. Voorts blijken in
sommige domeinen, zoals justitie, de gebruiksmogelijkheden van digitale technologieën nog niet ten volle
te worden benut.

… en op de arbeidsmarkt
De gevolgen van die nieuwe technologieën beperken
zich niet tot de resultaten van de ondernemingen.
Afgezien van de rechtstreeks door de nieuwe activiteiten gecreëerde banen, blijft de digitalisering van
de productieprocessen niet zonder gevolgen voor de
arbeidsmarkt. Enerzijds genereert ze een substitutieeffect, wat betekent dat sommige taken voortaan
volledig door machines kunnen worden uitgevoerd.
Anderzijds heeft ze complementariteitseffecten :
de machine of de robot kan de mens bijstaan bij het
vervullen van zijn taken, waardoor de arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren en de productiviteit en
de efficiëntie van de werkenden kunnen toenemen.
Deze productiviteitswinsten genereren dan weer extra
inkomsten en kunnen de vraag, de bedrijvigheid en
de werkgelegenheid indirect versterken.
Een van de eerste onderzoeken waarin de gevolgen
van de digitalisering werden gekwantificeerd, is de studie van Frey en Osborne (2013) 1. In HRW (2016) 2 werd

hun methodologie toegepast op de Belgische gegevens
en werd zo geraamd dat 39 % van de banen volledig
zou kunnen worden gedigitaliseerd. In 2017 maakte
de OESO 3 gewag van een hoger risico op digitalisering
voor slechts 7 % van de jobs in België. Volgens de
analyse van McKinsey (2017) 4 zou echter 21 % van
de werknemers een beroep uitoefenen dat voor meer
dan 70 % kan worden geautomatiseerd, wat betekent
dat ze hun werk kunnen verliezen. Die studie gaat
ervan uit dat automatisering en artificiële intelligentie
in België 200 000 nieuwe banen zouden kunnen creëren tegen 2030. Hoewel die weliswaar deels worden
gecompenseerd door jobs die verloren gaan, is het
verwachte nettoresultaat positief, met 40 000 extra
banen. Deze conclusies berusten op analyses van scenario’s waarin de automatisering, in de landen die
vooroplopen in de digitalisering (waaronder België),
in de toekomst zal leiden tot een productiviteitsstijging, met weinig grote risico’s inzake werkloosheid
en een aanhoudende loonstijging. Dat scenario zal

1 Frey C.B. en M.A. Osborne (2013), The future of employment :
how susceptible are jobs to computerization ?, Oxford Martin
School.
2 HRW (2016), Digitale economie en arbeidsmarkt.
3 OESO (2017), ’How technology and globalisation are transforming
the labour market’, Employment Outlook, Chapter 3, OECD
Publishing, Paris.
4 McKinsey & Company (2017), Digitally-enabled automation and
artificial intelligence : shaping the future of work in Europe’s digital
front-runners.

NBB Verslag 2018 ¡ Voor een dynamische en inclusieve economie

183

zich echter alleen maar voordoen als de voortrekkerslanden de verspreiding van technologie uitbreiden,
de werknemers hun vaardigheden bijwerken en bedrijven nieuwe producten en innovatieve diensten creëren.
Het schrikbeeld van een technologische verandering
die honderdduizenden banen vernietigt, moet daarom
sterk worden bijgesteld. Om te beginnen kan uit de
langetermijnontwikkelingen niet worden opgemaakt
dat technologische vooruitgang zal leiden tot nettobanenverlies. Vervolgens werden de afgelopen jaren in
een zeer hoog tempo banen gecreëerd. Tot slot is de
gemeten technologische vooruitgang op dit moment in
feite zeer beperkt. Technologische vooruitgang veroorzaakt dus een transformatie van de werkgelegenheid,
maar geen grootschalige vernietiging ervan.

Welke functies zullen verdwijnen, blijven bestaan en
worden gecreëerd, moet worden vastgesteld aan de
hand van taken en niet van beroepen. Het aandeel
automatiseerbare of routinematige taken in een job
zal immers bepalen of deze baan al dan niet zal
verdwijnen. De meest repetitieve banen, die geen
interactie met anderen, probleemoplossend denken
of creativiteit vergen, lopen dan ook het meest kans
door machines te worden vervangen. Volgens deze
studie van McKinsey ligt het grootste automatiseringspotentieel dan ook in de branches vervoer, horeca,
verwerkende nijverheid en handel. Omgekeerd zouden het onderwijs, informatie en communicatie, de
dienstverlening aan bedrijven en de gezondheidszorg
het minst voor automatisering in aanmerking komen.

Grafiek  76
Nagenoeg de helft van de gewerkte uren betreft beroepen die gedeeltelijk of volledig
geautomatiseerd kunnen worden 1
(mogelijke technologische automatisering op basis van de momenteel beschikbare technologieën, per bedrijfstak, in %)
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Bron : McKinsey.
1 Op basis van de analyse van negen Europese landen, waaronder België, die worden beschouwd als pioniers inzake digitalisering.
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Wat het kwalificatieniveau betreft, is de kans op digitalisering momenteel alleen klein voor hooggekwalificeerde
functies. Volgens de analyse van de HRW in 2016, zou
amper 13 % van de hooggekwalificeerde functies bijna
volledig te automatiseren zijn. Dat percentage loopt
op tot 30 % voor laaggekwalificeerde beroepen en tot
69 % voor middengekwalificeerde banen.
Het onderwijssysteem moet zich eveneens aan die
ontwikkelingen aanpassen en zoveel mogelijk digitale
vaardigheden aanleren. Daartoe moeten de scholen
beschikken over moderne technologische hulpmiddelen en dienen leerkrachten te worden opgeleid om
ze te gebruiken. In België wordt in de leerkrachtenopleiding evenwel weinig specifieke aandacht besteed
aan ICT. Slechts 19 % van de leerlingen van het lager
onderwijs krijgt les van leerkrachten die op dat gebied
een verplicht opleidingspakket hebben gevolgd, dat is
een percentage dat dicht bij dat in Finland (19 %) en
Frankrijk (25 %) ligt, maar aanzienlijk lager is dan het
Europese gemiddelde (30 %) en dan de percentages
in Zweden (40 %) en Denemarken (60 %) 1.

Steunen op efficiënte
overheidsdiensten
Ook de overheid moet de inspanningen van de ondernemingen aanmoedigen. Tegelijk met of als aanvulling op de Europese initiatieven, heeft de Belgische
overheid plannen opgesteld en uitgevoerd om de
verspreiding van innovatie en de invoering van digitale technologieën te ondersteunen en de economische effecten ervan te verruimen. Naast fiscale
maatregelen heeft de federale overheid onder meer
maatregelen genomen om de aanleg van ultrasnelle
digitale netwerken te verstevigen en diensten inzake
’e-government’ te ontwikkelen. Met name de in 2016
afgekondigde ’Digital Act’ bevat een reeks juridische
voorstellen, zoals de elektronische handtekening of
archivering, om digitale media te gebruiken in plaats
van papier.
Met de steun van hun universiteiten en onderzoekscentra hebben de gewesten strategieën uitgewerkt
om baanbrekende innovaties te ondersteunen op de
gebieden waarin ze gespecialiseerd zijn. Op het vlak
van digitalisering ondersteunt het plan ’Industrie 4.0’
in Vlaanderen de ondernemingen door een efficiënte
infrastructuur te ontwikkelen, maar ook door hen te
helpen bij hun digitaliseringsproces en aan de werknemers de juiste digitale vaardigheden te verschaffen.

In Wallonië werd dankzij het ’Marshallplan / Digital
Wallonia’ een twintigtal grootschalige projecten opgestart en deze strategie zal verder worden uitgewerkt. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden
in het kader van ’digital.brussels’ negentien projecten
geselecteerd, terwijl het plan ’NexTech’ de Brusselse
bedrijven moet helpen bij het gebruik en de ontwikkeling van ICT.
Een efficiënte en veerkrachtige economie beperkt
zich niet tot goede resultaten van de private sector
alleen. Ook stabiele en efficiënte overheidsinstellingen zijn een katalysator van groei op lange termijn ;
verschillen in institutionele kwaliteit tussen de landen
kunnen immers van invloed zijn op de keuzes inzake
de toewijzing van fysiek, menselijk en technologisch
kapitaal. De verwachtingen van de economische actoren hangen weliswaar af van de omvang van de
reglementaire verplichtingen in hun land, maar ook
van het vertrouwen dat ze hebben in hun overheidsinstellingen, en vooral in het vermogen van deze laatste
om efficiënt op te treden.
Volgens de analyse
De efficiëntie van de
van de efficiëntie
overheidssector kan
van de overheid op
worden verhoogd door
het vlak van gezondheid, onderwijs, veide mogelijkheden van
ligheid en mobiliteit
de digitale technologie
die de Bank in 2016
heeft
uitgevoerd 2,
scoort België middelmatig in vergelijking met andere
Europese landen. De overheid heeft in elk van de
bovengenoemde functies dus een onmiskenbaar potentieel voor efficiëntiewinsten, hoewel de aard van
deze winsten kan verschillen. Die vaststelling komt
overeen met de meest recente resultaten van de enquêtes van de Wereldbank en het WEF, die eveneens
tot de conclusie komen dat de efficiëntie van de
Belgische overheidssector voor verbetering vatbaar is,
vooral met betrekking tot het wettelijk kader en het
reactievermogen van de overheid op technologische
of maatschappelijke veranderingen. Ook het gebruik
van onlinediensten om de informatieverstrekking en
de interactie met de overheid (’e-participation’) te
vergemakkelijken, zou geavanceerder kunnen zijn en
beter kunnen worden gecoördineerd tussen de verschillende beleidsniveaus.

1 Bron : EC, Survey of schools ICT in education.
2 Zie Verslag 2016, Kader 6, 147-150.
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5.3 De vernieuwing van het economisch
weefsel moet worden gestimuleerd

Behalve door de interne productiviteitswinsten in elke
onderneming, kan de geaggregeerde productiviteitsgroei ook worden gestimuleerd door de reallocatie
van middelen, meer bepaald via de verschuiving van
arbeidskrachten of kapitaal van bedrijven met een
technologische achterstand naar bedrijven die zich op
de efficiëntiegrens bevinden. In een flexibel functionerende economie moeten de toegangsbelemmeringen
voor nieuwe marktdeelnemers worden beperkt om
de concurrentie te verscherpen en de opkomst van
nieuwe kampioenen of de totstandkoming van nieuwe ketens mogelijk te maken. Tegelijkertijd dienen de
ondernemingen met een technologische achterstand
ofwel in te zetten op innovatie om hun handicap weg
te werken, ofwel van de markt te verdwijnen. Net als

de oprichting, mag ook de stopzetting van ondernemingen niet te sterk worden belemmerd, dit om te
vermijden dat inefficiënte entiteiten een groot deel
van de middelen (arbeidskrachten en / of kapitaal)
blijven opslorpen, middelen die elders beter zouden
kunnen worden aangewend. Het voortbestaan van
dergelijke bedrijven remt tevens het groeipotentieel
af vermits hun werknemers geleidelijk aan vaardigheden verliezen.
Sedert de crisis draagt de reallocatie in België bij tot
de groei van de TFP, zij het slechts in geringe mate.
Tegelijkertijd blijkt uit de lage oprichtings- en stopzettingsgraad van ondernemingen dat België ter zake
met een structureel gebrek aan dynamiek kampt.

Grafiek  77
De dynamiek van oprichting en stopzetting van ondernemingen is in België inerter dan in de EU
(in %)

Oprichtingsgraad van ondernemingen 1

Stopzettingsgraad van ondernemingen 2

12

12

10

10

8

8

6

6

4

4

2

2

0

0
België

2008

Buurlanden

Noordse landen

EU

België

Buurlanden

2016

 	
Bron : Eurostat.
1 Aantal oprichtingen van ondernemingen in t gedeeld door het aantal in t actieve ondernemingen.
2 Aantal stopzettingen van ondernemingen in t gedeeld door het aantal in t actieve ondernemingen.
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Noordse landen

EU

Het stimuleren van de
ondernemersdynamiek
Volgens de OESO is het kader voor de vereffening van
ondernemingen in België veel strikter dan in de andere
EU-landen, zowel qua omvang van de persoonlijke
kosten voor de ondernemer in kwestie, als wat het
ontbreken van preventiemechanismen of -regelingen
betreft. Hoewel het niveau van de arbeidsbescherming
al met al vergelijkbaar is met dat van de referentielanden, zijn de specifieke regels voor collectief ontslag in
België bovendien stringenter. Reiken die regels verder
dan een gepaste bescherming van de crediteurs en
de debiteurs, enerzijds, en de arbeidskrachten, anderzijds, dan kunnen die stopzettingsbelemmeringen
de sluiting van de minst efficiënte bedrijven vertragen
en herstructureringen naar gezondere entiteiten hinderen. Ze brengen kosten mee voor de in gebreke
blijvende ondernemer en werken de stigmatisering
van mislukkingen in de hand. Voorts kunnen die factoren de ontwikkeling van nieuwe risicovolle projecten
ontmoedigen, in een sociologisch beschouwd meer
risicoaverse bevolking dan in andere Europese landen.
De hervorming van de regels inzake faillissement en
de gerechtelijke reorganisatie van 11 augustus 2017,
die in werking trad op 1 mei 2018 en die de toepassing van het stelsel inzake faillissementen uitbreidt naar
alle ondernemingen en vooral de herstart van nieuwe
activiteiten door de betrokken ondernemer vergemakkelijkt, zijn een eerste reactie op dit probleem.
Om de oprichting van bedrijven te stimuleren, is een
vereenvoudiging van de administratieve procedures

echter niet voldoende. Er zijn ook initiatieven nodig
om de toegang tot financiering te verbeteren, initiatieven die aangepast zijn aan de behoeften van nieuwe
ondernemingen en aan hun risicoprofiel, onder meer
door de ontwikkeling van de risicokapitaalmarkt.
In 2015 werd een taxshelter-mechanisme ingevoerd,
waarmee natuurlijke
personen die in een
Om de oprichting van
nieuwe onderneming
(start-up) willen invesbedrijven te stimuleren,
teren, onder bepaalde
is meer nodig dan het
voorwaarden
een
vereenvoudigen van
belastingkrediet van
30 tot 45 % krijgen.
de administratieve
Dat mechanisme werd
procedures
in 2017 uitgebreid
naar de financiering
van jonge groeibedrijven (scale-up). Deze initiatieven maken deel uit van het federale ’Start-up plan’,
dat voor jonge ondernemers ook andere maatregelen
omvat, met name een nieuwe fiscale regeling voor
crowdfunding en een vermindering van de loonkosten
bij indienstnemingen. Ter ondersteuning van de groei
van kmo’s genieten deze laatste, dankzij de hervorming van de vennootschapsbelasting, sinds 2018 een
lager tarief voor de vennootschapsbelasting, namelijk
20 % op de eerste schijf van € 100 000 winst.
Tot slot is het stimuleren van een ondernemerscultuur en van een positief beeld van het ondernemerschap bij jongere generaties een middel om de
oprichtingsgraad van ondernemingen op lange termijn op te voeren. Het onderwijs is daarvoor het
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kader voor zowel de arbeidsmarkt als de productenmarkten voortdurend worden aangepast. Het regelgevend kader moet niet enkel worden beoordeeld
op basis van de resultaten van de ondernemingen.
De regelgeving moet allereerst de consumenten en arbeidskrachten bescherming bieden, en tevens aan algemene doelstellingen voldoen, zoals de bescherming
van het milieu of sommige fundamentele rechten.
Het regelgevend kader mag de ontwikkeling van activiteiten die in nieuwe behoeften voorzien, echter niet
overdreven afremmen.

kanaal bij uitstek. Er zijn reeds maatregelen genomen op federaal niveau, bijvoorbeeld het statuut van
’student-ondernemer’ sinds 2017, maar ook in de
gewesten. In Wallonië gaat het om het programma
’Générations entreprenantes 2015-2020’, dat onder
meer een programma voor ondernemersscholen bevat, alsook bijscholing van leerkrachten in het vlak van
ondernemerschap. In Vlaanderen is er het ’Actieplan
ondernemend onderwijs 2015-2019’, dat het ondernemerspotentieel bij studenten en werkzoekenden
beoogt te activeren. In Brussel werd in 2016 de
’Strategie Jong Ondernemerschap’ ten uitvoer gelegd,
die tegen 2025 alle Brusselse jongeren bewust moet
maken van wat ondernemen inhoudt. Met de steun
van de federale en de gewestelijke overheden werden
ook initiatieven opgezet om het ondernemerschap
bij vrouwen te stimuleren (’Plan ter promotie van het
vrouwelijke ondernemerschap’).

De regelgeving bepaalt, behalve andere factoren,
ook de keuze van investeerders om nieuwe projecten te ontwikkelen of zich in België te vestigen.
Nationale of internationale economische actoren
zijn minder geneigd om te investeren als ze té
veel middelen moeten inzetten om onnodig strikte
contractuele verplichtingen of regels na te leven.
Het regelgevend kader in België is vanaf 2010 versoepeld, maar het bevat nog steeds enkele zwakke
punten. Het gaat daarbij om diverse administratieve
vereisten, zoals vergunningen, regels met betrekking tot de arbeidsmarkt of inzake belastingen, en
de verplichting om regelmatig verslagen te publiceren. Volgens de enquêtes van het WEF schatten

De regelgeving inzake de
productenmarkten moet bevorderlijk
zijn voor nieuwe activiteiten
Gelet op de talrijke veranderingen waar onze economie mee wordt geconfronteerd, moet het regelgevend

Grafiek  78
Het Belgisch regelgevend kader is al met al versoepeld
(synthetische index inzake regelgeving ; een hogere waarde wijst op een gunstiger situatie voor de ontwikkeling van economische activiteiten ;
EU-gemiddelde 1 in 2010 = 0)
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Bronnen : IMD, WEF, NBB.
1 Ongerekend Cyprus, Malta en Letland.
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bedrijfsleiders deze eisen in België restrictiever in dan
gemiddeld in de EU, vooral in vergelijking met de
buurlanden en de noordse landen. De regulering van
de dienstensector in België ligt weliswaar dicht in de
buurt van het EU-gemiddelde, maar ze is, ondanks
enige verbetering sinds 2010, restrictiever dan in de
drie buurlanden. Dat kan voor een deel de zwakkere
productiviteitsgroei in die sector verklaren. Ondanks
een aantal hervormingen, zoals de ’Easy Switch’procedure in 2017 en de ’Bankswitching’-procedure
in 2018, die de overstap van telefoon- en / of bankoperatoren vergemakkelijken, blijft er ruimte voor
verbetering, onder meer met betrekking tot de
openstelling voor concurrentie in de detailhandel of
in bepaalde professionele diensten.
Aangezien krachtens de zesde staatshervorming heel
wat regelgevende bevoegdheden overgedragen zijn
aan de gewesten, moeten nieuwe maatregelen voor
de aanpassing van het regelgevend kader voldoende
worden gecoördineerd en moet worden vermeden
dat er grote verschillen ontstaan, die maken dat bedrijven uit het ene gewest minder vlot toegang krijgen
tot markten in de andere gewesten, wat de optimale
toewijzing van middelen zou belemmeren.

Zorgen voor een goed werkende
arbeidsmarkt die transities
ondersteunt
Verscheidene indicatoren, zoals de geringe beroepsmobiliteit, de grote fiscale en parafiscale druk op
de arbeidsinkomens, de koppeling tussen lonen en
anciënniteit, de werkloosheidsvallen en de strikte
regels inzake collectief ontslag, wijzen er kennelijk
op dat de arbeidsmarkt in België onvoldoende vlot
functioneert. In samenhang met de lage oprichtings- / stopzettingsgraad van bedrijven blijft meer
dan 40 % van de werknemers langer dan tien jaar
bij dezelfde werkgever aan de slag. Dat percentage
is vergelijkbaar met dat in de buurlanden, maar het
ligt veel hoger dan in de noordse landen. Het kan
ook verband houden met het sterke overwicht
van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur :
bijna negen op de tien loontrekkenden hebben
een vaste arbeidsovereenkomst, terwijl tijdelijke
contracten, die vaak worden gesloten met jongeren die pas tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden,
veel schaarser worden voor de oudere leeftijdsgroepen, vanaf de leeftijd van 25 jaar. Uit de jaarlijkse Securex-barometer inzake personeelsverloop

blijkt dat amper 5,8 % van de werknemers in 2017
op eigen initiatief van job veranderde, terwijl 4 %
dat onvrijwillig deed. Voor werknemers boven de
50 jaar beliepen de vrijwillige en de onvrijwillige
veranderingen samen
amper 2 %.

Meer dan 40 % van
de werknemers is
langer dan tien jaar
aan de slag bij
dezelfde werkgever

Een vaste baan kan
worden
beschouwd
als een bewijs van een
kwaliteitsvolle
loopbaan, maar die stabiliteit moet berusten
op economische criteria, wat betekent dat ze een
goede match moet weerspiegelen tussen werknemer
en werkgever. Ook het feit dat de anciënniteit in hoge
mate het loon bepaalt, zou kunnen bijdragen tot de
geringere mobiliteit van de werknemers. Een werknemer kan immers vrezen bepaalde loonvoordelen te verliezen wanneer hij van werkgever verandert, aangezien
zijn ervaring bij zijn nieuwe werkgever niet noodzakelijk volledig in aanmerking wordt genomen. Voor de
werkgevers is het ook duurder om een werknemer met
veel anciënniteit te ontslaan, omdat de kosten lineair
toenemen met de diensttijd in de onderneming.
In het akkoord dat tijdens de zomer van 2018 werd
gesloten (’Arbeidsdeal’), gaf de federale regering de
sociale partners de opdracht de criteria voor de loonontwikkeling te herbekijken teneinde ze te koppelen
aan vaardigheden en productiviteit veeleer dan aan
anciënniteit, waarbij op een flexibeler manier rekening
kan worden gehouden met specifieke gewestelijke
en / of lokale kenmerken.
Ook de zware fiscale en parafiscale druk op de lonen
kan een belemmering zijn om potentiële arbeidskrachten aan het werk te zetten. In 2017 had België
na Denemarken nog steeds de op één na hoogste
uurloonkosten van de EU : voor de economie als geheel beliepen de gemiddelde loonkosten € 39,6 per
gewerkt uur, waarvan € 10,7 aan sociale lasten.
Volgens die statistieken van Eurostat is de positie van
België aanzienlijk verbeterd dankzij de maatregelen
inzake loonmatiging en de taxshift : terwijl de arbeidskosten per gewerkt uur voor de hele economie tussen 2014 en 2017 in België met 1,5 % stegen, beliep
de overeenkomstige stijging 8,3 % in Duitsland, 3,7 %
in Frankrijk en 3,3 % in Nederland.
Hoewel de kans dat een werknemer zijn baan
verliest in België kleiner is, komt het gebrek aan

NBB Verslag 2018 ¡ Voor een dynamische en inclusieve economie

189

beroepsmobiliteit ook tot uiting in lange periodes
van werkloosheid en een geringe transitie naar werk,
waardoor een werkloze zijn vaardigheden dreigt te
verliezen of ontmoedigd dreigt te raken. Meer dan
de helft van de werkzoekenden is reeds meer dan een
jaar werkloos, een derde zelfs meer dan twee jaar.
Die geringe transitie naar werk houdt deels verband
met de in ons land relatief hoge nettovervangingsratio bij werkloosheid. Ondanks de hervorming van
de werkloosheidsverzekering in 2012, waardoor de
werkloosheidsuitkeringen degressiever werden, blijft
de werkloosheidsval in België groot (wat betekent

dat het nettoarbeidsinkomen niet veel hoger ligt dan
de werkloosheidsuitkeringen). Anders dan in landen
zoals Denemarken, Zweden en Nederland, blijven
werklozen bovendien gedurende een lange periode
een uitkering ontvangen. Zo heeft iemand die tot
vijf jaar lang werkloos is, volgens de OESO-indicator
een gemiddeld vervangingsinkomen dat gelijk is aan
70 % van het laatste nettoloon. Samen met passende
financiële stimuli moeten evenwel ook, om het aantal
langdurig werklozen te beperken, zwaardere inspanningen worden geleverd inzake het begeleiden en
opleiden van werkzoekenden.

Grafiek  79
De grotere werkloosheidsval in België gaat gepaard met een geringe transitie naar werk
Transitie van werkloosheid naar werk

Werkloosheidsval

(aandeel van de 15‑64‑jarige werklozen in 2016 die
in 2017 aan het werk zijn, in %)

(gemiddelde nettovervangingsratio gedurende de eerste vijf
jaar werkloosheid, in %, voor een alleenstaande zonder
kinderen die 67 % van het gemiddelde loon verdient, 2016)
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Bronnen : Eurostat (EAK, microgegevens), OESO.
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5.4 De hardnekkige mismatches tussen
arbeidsaanbod en arbeidsvraag
verminderen
De steeds ruimere aanwending van digitale technologieën en de toegenomen fragmentatie van de
productieketens droegen bij tot de polarisatie van
de werkgelegenheid in de geavanceerde economieën :
de hooggekwalificeerde en, in mindere mate, de
laaggekwalificeerde banen nemen toe, terwijl het
aandeel van de middengekwalificeerde functies terugloopt. De laaggekwalificeerde jobs konden worden

behouden omdat vele ervan samenhangen met het
verlenen van diensten aan personen of op bepaalde
plaatsen, ook in het kader van nieuwe activiteiten van
digitale platforms of van e-commerce. Het beleid dat
België de laatste vijftien jaar inzake de subsidiëring
van laaggekwalificeerde arbeid heeft gevoerd – door
het stelsel van de dienstencheques uit te werken, en
in de niet-marktsector – droeg bovendien bij tot de

Grafiek  80
Een polarisatie van de werkgelegenheid, maar niet van de lonen
Werkgelegenheid naar beroep 1

Verschil tussen hoge en lage lonen 3

(indexcijfers 1997 = 100, 15‑64‑jarige werkenden)

(ratio tussen het negende en het eerste loondeciel,
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Bronnen : Eurostat, OESO.
1 Op basis van de ISCO-classificatie. Een hooggekwalificeerd beroep stemt overeen met functies als directeurs, leidinggevenden en
zaakvoerders, intellectuele en wetenschappelijke beroepen, technische en aanverwante beroepen (ISCO 1 tot 3). De middengekwalificeerde
beroepen omvatten administratieve medewerkers, personeel dat diensten verleent aan particulieren, handelaars en verkopers,
gekwalificeerde beroepen in de landbouw, de industrie en de ambachtelijke sector, alsook machinebestuurders en assemblagearbeiders
(ISCO 4 tot 8). Een laaggekwalificeerd beroep, ten slotte, is een elementair beroep (ISCO 9).
2 Reeksbreuk ten gevolge van de wijziging in de methode voor het verzamelen van de gegevens van de enquête naar de arbeidskrachten.
3 De laatst beschikbare jaren zijn 2014 voor Frankrijk en Nederland en 2013 voor Zweden. Het eerste beschikbare jaar is 2002 voor
Denemarken, Frankrijk en Nederland.
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ontwikkeling van de laaggekwalificeerde werkgelegenheid, net als de diverse op de lage lonen gerichte
maatregelen tot verlichting van de lasten.

De

In België gaat de polarisatie van de werkgelegenheid niet gepaard met een polarisatie van de lonen 1.
De spreiding tussen hoge en lage lonen bleef nagenoeg stabiel op een laag peil, terwijl ze in de meeste
Europese landen toenam, behalve in Zweden, Frankrijk
en het Verenigd Koninkrijk. Die smallere loonschaal
draagt bij tot een geringere inkomensongelijkheid,
maar ze kan de financiële stimuli verminderen om te
investeren in de kennis en de vaardigheden die vereist
zijn om hooggekwaliarbeidsvraag betreft ficeerde functies uit te
oefenen.

steeds meer hoog
gekwalificeerde banen

Terwijl de arbeidsvraag
blijkbaar steeds meer
hooggekwalificeerde banen betreft, blijft het aantal
afgestudeerden van het hoger onderwijs in de bevolking onvoldoende, ook al is het de laatste twintig jaar
sterk toegenomen. Die bevinding geldt des te meer
voor het potentiële arbeidsaanbod in de economie.
Slechts 27 % van de werklozen en amper 16 % van

de inactieven zijn hooggeschoold, terwijl nagenoeg
de helft van de banen hogere kwalificaties vereist.
Daarentegen vergt 10 % van de arbeidsplaatsen een
laag kwalificatieniveau, terwijl 27 % van de bevolking
hooguit een diploma lager secundair onderwijs heeft.
Dat verschil is belangrijk, maar was nog meer uitgesproken in het verleden : in 1997 lag het aandeel van
laaggekwalificeerde banen nagenoeg even hoog als
in 2017, maar toen was ongeveer 43 % van de bevolking op arbeidsleeftijd laaggeschoold. Die ontwikkeling
werd in de hand gewerkt door de algemene verlenging
van de studieduur en de geleidelijke pensionering van
generaties met een geringe basisopleiding.
Die mismatches tussen arbeidsaanbod en arbeidsvraag
beïnvloeden de mate van over- of onderkwalificatie
van de arbeidskrachten. Zo hebben de werkenden
met een diploma hoger onderwijs vaker een baan die
overeenstemt met hun scholingsniveau (80 % in 2017,
tegen 78 % in 1997). Laag- of middengeschoolden,

1 Zie De Sloover F. en Y. Saks (2018), ’Gaat de polarisatie van
de werkgelegenheid gepaard met die van de lonen ?’, NBB,
Economisch Tijdschrift, september, 85-97.

Grafiek  81
Te weinig gediplomeerden van het hoger onderwijs in verhouding tot de vraag van
de ondernemingen
(in %, 2017)
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Bron : Eurostat.
1 Scholingsniveau volgens sociaaleconomische status, op basis van de ISCED-classificatie voor de bevolking van 15 tot 64 jaar.
2 Kwalificatieniveau van de uitgeoefende baan voor de gehele werkende bevolking, op basis van de ISCO-classificatie.
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daarentegen, verkrijgen minder gemakkelijk hogergekwalificeerde banen. In 1997 hadden acht werkenden
op tien met hooguit een diploma lager secundair
onderwijs een midden- of hooggekwalificeerde baan ;
in 2017 was die verhouding zeven op tien. Hetzelfde
geldt voor de houders van een diploma hoger secundair onderwijs : momenteel heeft slechts 24 % een
hooggekwalificeerde arbeidsplaats, terwijl dat twintig
jaar eerder nog 26 % was. Kenmerkender voor het
waardeverlies van een diploma secundair onderwijs is
dat 12 % van de middengeschoolden nu een laaggekwalificeerde baan uitoefent, tegen 8 % in 1997, wat
door een cascade-effect leidt tot de verdringing van de
laaggeschoolden. De werkloosheid van personen met
hooguit een diploma lager secundair onderwijs blijft
dan ook hoog (14 % in 2017, tegen 7 % voor middengeschoolden en 4 % voor hooggeschoolden), hoewel
het aantal laaggekwalificeerde banen bleef toenemen.

De mismatches remmen de
economische ontwikkeling af in alle
gewesten
Als gevolg van die mismatches en in een voor werkgelegenheidscreatie gunstig conjunctuurklimaat, verklaren steeds meer ondernemingen moeilijkheden te
ondervinden wanneer ze personeel in dienst willen
nemen. De vacaturegraad, dat is het aandeel van

de vacatures in het totale aantal potentiële (vervulde
en openstaande) banen, is sinds de economische
opleving in alle Europese landen gestegen. Die toename is echter in België veel duidelijker : in 2017
kwam die ratio er op
3,4 % uit, tegen geDe vacaturegraad ligt
middeld 2 % in de EU,
in België, met 3,4%,
terwijl die percentages
duidelijk hoger dan
in 2010 respectievelijk
gemiddeld in de EU
1,5 en 1,2 % beliepen. Hoewel de meeste openstaande betrekkingen vaste banen betreffen
(109 200 in 2017, tegen 23 600 uitzendjobs), groeide
het aantal vacatures voor uitzendarbeid de laatste vier
jaar nagenoeg tweemaal sterker dan dat voor vaste
arbeidsplaatsen. Meer dan in het verleden, leveren de
kleine ondernemingen met minder dan tien werknemers de grootste bijdrage aan het aantal vacatures.
Teneinde in kaart te brengen voor welke beroepen er
spanningen bestaan, bestuderen de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling de knelpuntberoepen,
dit zijn de vacante functies waarvoor de indienstnemingsproblemen groter zijn dan de mediaan. Naast de
natuurlijke termijn die vereist is om het arbeidsaanbod
en de arbeidsvraag op elkaar af te stemmen (selectie
van de kandidaten, indienstnemingsprocedure, enz.),
kunnen andere factoren van structurele aard het
matchingproces beïnvloeden. Die factoren betreffen
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Tabel 16
Uiteenlopende spanningen naar gewest
(2017)

Vlaanderen

Wallonië

Werkloosheidsgraad 1

België

7,1

14,9

4,4

9,7

Vacaturegraad

3,4

3,2

3,6

2,8

2

Brussel

Kenmerken van de werklozen 3
Midden- of hooggeschoold

64

59

70

61

25-49-jarigen

59

70

53

60

Minder dan een jaar werkloos

51

48

62

42

Met die drie kenmerken

20

21

25

17

Bron : Eurostat (EAK, microgegevens).
1 In % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar.
2 In % van de totale potentiële banen.
3 In % van het totale aantal werkzoekenden van 15 tot 64 jaar volgens de IAB-definitie.

een tekort aan arbeidskrachten, een onvoldoende
kwalitatief arbeidsaanbod – mismatch tussen de vereiste vaardigheden en die van de arbeidsreserve –,
een gebrek aan mobiliteit of ongunstige aangeboden
arbeidsvoorwaarden (te laag loon, atypische werkuren, zwaarte van het werk, enz.). Hoewel in de drie
gewesten vaak dezelfde functies naar voren komen,
hebben ze elk toch een aantal specifieke kenmerken.
In Vlaanderen zijn de moeilijkst in te vullen beroepen :
schoonmaakpersoneel, technische beroepen, commerciële functies, en beroepen in de gezondheidszorg en de hulp aan personen. In Wallonië gaat het
om beroepen in de bouwnijverheid, kaderfuncties, en
technische en commerciële beroepen. In Brussel betreft het voornamelijk administratieve en commerciële
functies en informaticaberoepen.
Die vacatures en knelpuntberoepen zijn er ondanks
het grote aantal werkzoekenden, hoewel dit laatste
de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Een aanzienlijk deel van hen beIn Vlaanderen zijn schikt overigens over
de spanningen op de goede eigenschappen
om een nieuwe baan
arbeidsmarkt groter te vinden. Zo was
in 2017 voor België
als geheel 64 % van de werkzoekenden midden- of
hooggeschoold, terwijl 59 % van hen tussen 25 en
49 jaar oud en 51 % minder dan een jaar werkloos was. De spanningen zijn groter in Vlaanderen
dan in de twee andere gewesten, omdat er minder
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werkzoekenden zijn en de arbeidsvraag er tegelijkertijd krachtiger is. Dit wijst erop dat Vlaanderen steeds
dichter in de buurt van de frictiewerkloosheidsgraad
komt, dat is de werkloosheidsgraad die voortvloeit
uit de tijd die iemand nodig heeft om een baan te
vinden die overeenstemt met zijn vaardigheden, terwijl het aantal moeilijker te activeren werkzoekenden
afneemt. In Brussel en Wallonië is het scholingsniveau
van de werkzoekenden gemiddeld genomen lager en
het aandeel van de langdurig werklozen hoger, wat
een extra handicap vormt voor de inzetbaarheid van
die arbeidsreserve.

De arbeidsreserve is ruimer dan de
werklozen
De spanningen op de arbeidsmarkt zouden kunnen worden getemperd door de inactieve bevolking ruimer in te schakelen. Een deel ervan wil
werken, maar is niet direct beschikbaar en behoort
aldus niet tot de werkzoekenden. Hoewel in België
sinds 2015 een groot aantal jobs zijn gecreëerd, blijft
de werkgelegenheidsgraad er onder het Europese
gemiddelde en zeer ver verwijderd van die van de
buurlanden (uitgezonderd Frankrijk) en de noordse
landen. Het verschil met Zweden, dat inzake de
arbeidsmarkt wordt beschouwd als een van de best
presterende landen, is niet toe te schrijven aan een
hogere werkloosheid, maar aan een veel grotere
inactiviteit. In België is een derde van de bevolking

op arbeidsleeftijd inactief, tegen 17,5 % in Zweden.
In ons land nam de werkloosheidsgraad de laatste
drie jaar aanzienlijk af, maar daalde het aandeel van
de inactieven slechts zeer licht.

een betere sociale inclusie en een extra bron van
inkomsten voor ons sociaal stelsel. Aan een hechtere
binding met de arbeidsmarkt zijn dus vele voordelen
verbonden, vooral voor de grootste risicogroepen.

De verschillen in werkgelegenheidsgraad hebben uiteenlopende oorzaken in de drie gewesten.
De hogere werkgelegenheidsgraad in Vlaanderen
gaat gepaard met zowel een lagere werkloosheidsgraad als een iets geringere inactiviteitsgraad.
In Wallonië en Brussel ligt de werkgelegenheidsgraad dan weer onder het nationale gemiddelde.
Terwijl de positie van Brussel vooral samenhangt
met een hogere werkloosheidsgraad, weerspiegelt
die van Wallonië veeleer een meer uitgesproken
inactiviteit. Hoewel de werkgelegenheidsgraad in
Vlaanderen hoger is dan het Europese gemiddelde
– een voordeel dat mettertijd echter afneemt – behaalt geen van de drie gewesten inzake werkgelegenheid en inactiviteit betere resultaten dan Zweden.
Er blijft dus zowel in Vlaanderen als in Wallonië en
Brussel een activeringspotentieel bestaan.

Hoewel een deel van de inactieve bevolking in principe gemakkelijk zou kunnen worden geactiveerd
en tot het potentieel arbeidsaanbod zou kunnen
behoren, wensen de meeste inactieven niet deel te
nemen aan de arbeidsmarkt en zoeken zij geen werk.
Die groep werd geraamd op nagenoeg 1,6 miljoen
personen in 2017, of 22 % van de bevolking op
arbeidsleeftijd. Dat is de helft meer dan in Zweden
(14 %), Denemarken (14 %) en Nederland (15 %). Van
de referentielanden heeft enkel Frankrijk (25 %) een
groter aandeel. De voornaamste redenen die worden
aangehaald om niet aan de arbeidsmarkt deel te nemen, zijn opleiding (41 %), ziekte (19 %) en, vooral
voor vrouwen, gezinsverantwoordelijkheden (20 %
van het totale aantal inactieven, maar 30 % van alle
inactieve vrouwen).

Het inzetten van zo veel mogelijk arbeidskrachten
leidt, indien het gepaard gaat met degelijke arbeidsvoorwaarden, tot een daling van het armoederisico,

De vrouwen zijn trouwens een groep waarvoor
de activiteitsgraad onder het Belgisch gemiddelde
van de bevolking ligt, samen met de 55-plussers,
de jongeren, de niet-Europese staatsburgers en,

Grafiek  82
De geringere werkgelegenheidsgraad in België gaat veeleer samen met een te grote inactiviteit dan
met een hoge werkloosheid
(in % van de bevolking van 15 tot 64 jaar, tenzij anders vermeld)
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Bron : Eurostat.
1 In % van de bevolking van 20 tot 64 jaar.
2 In % van de beroepsbevolking.
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algemeen, de laaggeschoolden. Het verschil in
activiteitsgraad tussen mannen en vrouwen was
in 2017 nog steeds groot (9,6 procentpunt), hoewel het iets kleiner was dan gemiddeld in de EU
(11,1 procentpunt). Brussel liet het grootste verschil
optekenen (13,6 procentpunt) ; in dat gewest en in
Wallonië zijn vrouwen, met 59 %, het minst actief
op de arbeidsmarkt, tegen 66 % in Vlaanderen.
Voor alle gewesten blijft het verschil met Zweden
zeer uitgesproken ; de activiteitsgraad van vrouwen
beliep er 80,7 %, de hoogste van de referentielanden, tegen 84,3 % voor mannen, een verschil van
3,6 procentpunt. Ook in Finland (3,6 procentpunt)
en Denemarken (5,4 procentpunt) is dat ecart geringer. De situatie in de buurlanden is daarentegen
meer vergelijkbaar met die in België, ook al is het
verschil in activiteitsgraad tussen mannen en vrouwen er ook kleiner dan in ons land. Overigens vertegenwoordigen de vrouwen in ons land ook bijna
70 % van de deeltijdwerkers die meer zouden willen werken. Dat is een aanzienlijk arbeidspotentieel
voor die ondertewerkgestelde populatie.
Uit de uitsplitsing naar leeftijdscategorie blijkt dat de
jongeren tussen 15 en 24 jaar, met 28 %, in geringe
mate participeren aan de arbeidsmarkt. Dat percentage neemt trendmatig af, onder meer omdat

ze langer studeren, waarbij maar een minderheid
die studie combineert met een baan. In Vlaanderen
neemt iets minder dan één op de drie jongeren
deel aan de arbeidsmarkt, terwijl dat aandeel in
Wallonië en in Brussel respectievelijk slechts 24 en
23 % beloopt. Niettemin zou het in de toekomst
kunnen toenemen, omdat studentenarbeid steeds
frequenter voorkomt en de voorwaarden om als
student te werken, werden versoepeld. Die eerste
werkervaring kan naderhand de inschakeling van
de jonge gediplomeerden op de arbeidsmarkt in
de hand werken. In dat opzicht kan ook alternerend leren een belangrijke rol vervullen, ook al
wordt die mogelijkheid in ons land nog steeds
onvoldoende benut.
De voorgaande vaststellingen en met name de spanningen op de arbeidsmarkt worden ook versterkt
door de vergrijzing van de bevolking. Niet alleen
daalt het aandeel van de jongeren – die in aanmerking komen om de ouderen die de arbeidsmarkt verlaten, te vervangen – in de bevolking
op arbeidsleeftijd steeds meer, maar ook het aandeel van de 55-plussers neemt toe, namelijk van
16 % in 1997 tot 20 % in 2017. De activiteitsgraad
van deze laatste groep is echter veel geringer dan
die van de 25-54-jarigen. Dit drukt de groei van

Tabel 17
Alle bevolkingsgroepen hebben een activiteitsgraad die lager is dan het Europese gemiddelde
(in % van de overeenstemmende bevolking van 15 tot 64 jaar, 2017)

België

Brussel

Vlaanderen

Wallonië

EU

p.m.
Zweden

68,0

66,1

70,6

63,9

73,3

82,5

Mannen

72,8

72,9

74,9

68,9

78,9

84,3

Vrouwen

63,2

59,3

66,3

59,0

67,8

80,7

15‑24‑jarigen

28,1

22,6

31,5

24,1

41,7

54,7

25‑54‑jarigen

84,8

79,5

88,0

81,0

85,7

91,3

55‑64‑jarigen

51,3

55,7

51,9

49,0

60,6

80,5

Laaggeschoolden

41,7

44,8

43,2

38,4

53,6

57,7

Middengeschoolden

70,1

63,3

72,4

67,6

76,2

87,1

Hooggeschoolden

85,9

84,5

86,9

84,3

88,0

91,9

Belgen

68,3

64,2

71,1

64,2

73,5

83,2

Staatsburgers van andere EU‑landen

72,2

76,9

72,9

66,3

79,3

84,6

Niet‑EU‑staatsburgers

52,7

54,8

52,4

50,5

65,5

71,2

Totaal

Bron : Eurostat.
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de totale activiteitsgraad en het aantal actieven.
De sinds 2000 genomen maatregelen om de mogelijkheden inzake het vervroegd verlaten van de
arbeidsmarkt in te perken, deden de massale uittredingen vanaf de leeftijd van 50 jaar echter geleidelijk
teruglopen. De activiteitsgraad van de 55-64-jarigen
is in 20 jaar tijd met 28 procentpunt toegenomen,
maar is met 51 % nog steeds zeer laag in vergelijking met het Europese gemiddelde en zeker met
Zweden, waar die ratio 80,5 % beloopt. Voor die
leeftijdscategorie laat Brussel het hoogste percentage optekenen (56 %), gevolgd door Vlaanderen
(52 %) en, ten slotte, Wallonië (49 %).
Tot de grootste risicogroepen behoren de nietEU-staatsburgers, van wie de positie op de arbeidsmarkt veel ongunstiger is dan die van de
Europese onderdanen. Dat is het geval in de drie
gewesten van het land. De Hoge Raad voor de
Werkgelegenheid 1 heeft aangetoond dat maar een
klein deel van het verschil inzake participatie tussen
Belgen en niet-EU-staatsburgers toe te schrijven is
aan de persoonlijke kenmerken van de individuen,
zoals leeftijd, geslacht, scholingsniveau of het gewest waar ze wonen.

Initieel onderwijs en permanente
opleiding zijn meer dan ooit
toegangspoorten naar werk
Zoals vermeld, blijven laaggeschoolden meer moeilijkheden ondervinden om zich op de arbeidsmarkt
te integreren. Terwijl 86 % van de personen met een
diploma hoger onderwijs aan de arbeidsmarkt deelneemt, daalt dat percentage scherp tot 42 % voor wie
hooguit een diploma lager secundair onderwijs bezit.
De nieuwe vereisten inzake digitale vaardigheden,
alsook de verdringing van laaggeschoolden door middengeschoolden dreigen dat probleem in de toekomst
te vergroten.
Aangezien laaggeschoolden weinig kansen zullen krijgen om een baan te vinden, moet hun aantal worden
verminderd door het percentage voortijdige schoolverlaters terug te schroeven. Hoewel de situatie recentelijk
verbeterd is, blijft dat cijfer hoog, met 9 % in 2017.
Dat verschijnsel is bijzonder goed zichtbaar in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, waar 13 % van de 18-24-jarige
1 HRW (2018), ’Immigranten geboren buiten de Europese Unie op
de Belgische arbeidsmarkt’.
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jongeren van school ging zonder een diploma hoger
secundair onderwijs of een gelijkwaardig certificaat te
hebben behaald. In Vlaanderen, daarentegen, beliep dat
aandeel 7 %, net als in Nederland, dat van de referentielanden de beste resultaten kan voorleggen.
Het onderwijssysteem moet jongeren er meer toe
aanzetten om een – al dan niet universitaire – hogere

studie te volgen. België scoort ter zake relatief goed.
In 2017 had 46 % van de 30-34-jarigen immers een
diploma hoger onderwijs, een percentage dat dicht
in de buurt ligt van wat in de referentielanden wordt
opgetekend en dat nagenoeg overeenstemt met de
tegen 2020 te bereiken doelstelling (47 %). Het aandeel gediplomeerden van het hoger onderwijs is het
grootst in Brussel (53 %), gevolgd door Vlaanderen

Grafiek  83
Te weinig vrouwen in toekomstgerichte studierichtingen, nog veel voortijdige schoolverlaters en
een geringe deelname aan permanente opleiding
Personen met een diploma hoger onderwijs
in de toekomstgerichte studierichtingen 1

Personen met een diploma hoger onderwijs,
alle studierichtingen samen

(in % van de 30‑34‑jarige gediplomeerden van het hoger
onderwijs, 2017)
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Bron : Eurostat (EAK, microgegevens).
1 Wetenschappen, wiskunde, statistiek, ICT, engineering, industrie en bouwkunde.

198

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2018

WAL

VLA

BRU

DE

BE

FR

NL

DK

FI

SE

BRU

WAL

VLA

DE

BE

FR

DK

FI

SE

0
NL

0

(45 %) en Wallonië (42 %). Binnen de hooggekwalificeerde functies is de vraag evenwel het hoogst naar
beroepen waarvoor een opleiding wetenschappen,
wiskunde, statistiek of informatie- en communicatietechnologie, alsook engineering, industrie of bouwkunde vereist is, en dat zal in de toekomst ook zo
blijven. Ondanks het hoge aandeel personen met een
diploma hoger onderwijs, koos echter amper 21 %
van de nieuwe gediplomeerden van 30 tot 34 jaar
voor een van die studierichtingen. Die bevinding is
des te opvallender voor vrouwen, aangezien slechts
9 % van hen een diploma in een dergelijke richting
heeft, terwijl er meer vrouwen dan mannen een
hogere studie volgen. Vrouwen vertegenwoordigen
aldus 55 % van het totale aantal personen met een
diploma hoger onderwijs, maar oefenen amper 48 %
van de hooggekwalificeerde functies uit. Bij de leidinggevende functies daalt het aantal vrouwen zelfs
scherp tot onder 33 %.
Net als technische kennis, verhogen sociale en
relationele vaardigheden en een goed aanpassingsvermogen voor iedereen de kans op werk.
Algemeen beschouwd, zijn de taken die berusten
op zintuiglijke ervaringen en fijne motorische vaardigheden, die welke verband houden met ethiek,
sociale interactie en emotionele intelligentie, en

transdisciplinaire taken of taken die creativiteit,
inventiviteit en intuïtie vergen, nog steeds moeilijk
in algoritmen om te zetten.
Het aanleren van nieuwe vaardigheden blijft echter
niet beperkt tot de initiële opleiding. Na het verlaten van het schoolsysteem, is permanente opleiding noodzakelijk om
de inzetbaarheid van
Permanente opleiding
de potentiële arbeidsis noodzakelijk voor
krachten te waarborgen. Nochtans heeft
de inzetbaarheid
in 2017 in België
gedurende de gehele
amper 8,5 % van de
loopbaan
25-64-jarigen tijdens
de voorbije vier weken
een opleiding gevolgd. Dat resultaat is zeer ver verwijderd van de best practices in de referentielanden,
met name de noordse landen. Bovendien zijn sommige bevolkingsgroepen ondervertegenwoordigd. Zo
is de opleidingsgraad gering voor onder meer de
laaggeschoolden en de 55-plussers. Dat zijn nochtans
arbeidskrachten die veel baat zouden kunnen hebben
bij opleiding : de eerstgenoemden om het niveau van
hun vaardigheden af te stemmen op de vereisten van
de arbeidsmarkt en die uit de tweede categorie om
hun inzetbaarheid te vrijwaren.
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5.5 Economische groei verzoenen
met milieuverplichtingen

Om duurzaam te zijn, moet de economische groei
efficiënt, sociaal rechtvaardig en ecologisch houdbaar
zijn. Deze doelstellingen liggen ten grondslag aan de
aanpak die de lidstaten van de Verenigde Naties (VN)
in 2016 hebben goedgekeurd en werden expliciet
opgenomen in diverse Europese beleidslijnen, alsook
in de strategische langetermijnvisie voor duurzame
ontwikkeling van de federale overheid.

Grafiek  84
Een economie die de natuurlijke hulpbronnen
doelmatiger aanwendt
(verloop van de productiviteit van de hulpbronnen 1 ;
indexcijfers 2000 = 100)
160
150
140

De daartoe geleverde inspanningen mogen niet worden beschouwd als belemmeringen van de economische ontwikkeling, maar houden integendeel verband
met de voortdurende behoefte van bedrijven om hun
productie-efficiëntie te verbeteren. De efficiëntie waarmee een economie natuurlijke hulpbronnen gebruikt,
kan worden gekwantificeerd aan de hand van de verhouding tussen het bbp en het binnenlands materiaalverbruik. Sinds de eeuwwisseling is de productiviteit van
de hulpbronnen in de EU over het algemeen verbeterd ;
dat was in het bijzonder zo vanaf 2008, na een sterke
afname van het binnenlands materiaalverbruik tegen
de achtergrond van de lage groei. In België begon de
productiviteitstoename van de hulpbronnen pas later
te versnellen. Overigens weerspiegelen die ontwikkelingen ook een compositie-effect dat samenhangt met
het toenemende belang van de dienstenactiviteiten,
die minder grondstoffen verbruiken dan de industrie.
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Meer specifiek komt de ecologische transitie voornamelijk tot uiting in de maatregelen om de klimaatverandering te bestrijden, die hun oorsprong
vinden in het Raamverdrag van de Verenigde Naties
inzake klimaatverandering. Door dat Raamverdrag
in 1996 te ratificeren, heeft België gekozen voor een
omschakeling naar een economie met een geringe
uitstoot van broeikasgassen. Die keuze past in een
ruimer Europees streven om die emissies te verlagen,
de energie-efficiëntie te verbeteren en hernieuwbare
energiebronnen te ontwikkelen.

EU

 	
Bron : Eurostat.
1 Bbp naar volume gedeeld door het binnenlands
materiaalverbruik. Dit verbruik wordt gedefinieerd als
de hoeveelheid grondstoffen die op jaarbasis op het grondgebied
wordt gewonnen, vermeerderd met de fysieke invoer en
verminderd met de uitvoer. Het betreft de grondstoffen biomassa,
metaalhoudende en niet-metaalhoudende minerale producten en
fossiele energiegrondstoffen.

De energieproductie en -consumptie zijn verantwoordelijk voor 78 % van de uitstoot van broeikasgassen in
de EU en vormen dan ook de kern van die ecologische
transitie. Deze heeft echter niet alleen met het energiebeleid te maken, maar vereist ook een coördinatie
van de maatregelen in verschillende beleidsdomeinen
– energie, vervoer, stedenbouw, industrie, innovatie,
digitalisering, regelgeving – die traditioneel niet of

nauwelijks met elkaar zijn verweven en waarvan de
bevoegdheden zijn verdeeld over de beleidsniveaus,
die dossiers soms op uiteenlopende manieren behandelen. Een coherente aanpak en een doeltreffende
coördinatie zijn echter onontbeerlijk voor een transitie
die voor de samenleving zo goedkoop mogelijk en
tegelijkertijd sociaal aanvaardbaar is. Er moet immers
worden vermeden dat ondernemingen en particulieren, wegens een gebrek aan coördinatie en een
stabiel regelgevend kader, nodeloos weinig opportune
investeringen zouden verrichten.

Een energietransitie realiseren die
bevoorradingszekerheid biedt
De verbintenissen die in het kader van de energie- en milieutransitie werden aangegaan, zowel
op Belgisch 1, Europees als mondiaal niveau, vergen ingrijpende aanpassingen aan de energiemix
en hebben dan ook gevolgen voor de werking van
de economie en de bevoorradingszekerheid. Om de
economische activiteiten te handhaven en te ontwikkelen, is het essentieel de dagelijkse energievoorziening te garanderen, en tegelijkertijd de infrastructuur
en apparatuur aan te passen om de energietransitie
in de praktijk te kunnen omzetten. Dat geldt in het
bijzonder voor elektriciteit.

Door de tijdelijke onbeschikbaarheid van verscheidene kerncentrales was het tijdens het laatste kwartaal van 2018 zeer onzeker of het Belgische elektriciteitsproductiepark tijdens de winterperiode aan
de vraag zou kunnen voldoen. De geplande of
onverwachte onbeschikbaarheid betrof
Een coherent en
3 900 tot 4 900 megecoördineerd beleid is
gawatt (MW), dat is
onontbeerlijk voor de
30 tot 37 % van de
ecologische transitie
niet-intermitterende
productiecapaciteit
(kerncentrales, met fossiele brandstoffen aangedreven thermische centrales, warmtekrachtkoppeling,
biomassa) die de transportnetbeheerder in principe
discretionair kan aansturen om de stabiliteit van het
systeem en, derhalve, de bevoorradingszekerheid
veilig te stellen. Tegelijkertijd waren de hernieuwbare
energiebronnen (ongerekend pompcentrales) goed
voor amper 19,2 % van de nettoproductie, terwijl
hun geïnstalleerde vermogen ongeveer 36 % uitmaakt van de totale in 2017 geïnstalleerde capaciteit.

1 Met name de verbintenis om de kerncentrales
tussen 2022 en 2025 te sluiten, die door de gewesten en
de federale regering werd bevestigd in het Interfederaal energiepact.
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Grafiek  85
Mogelijke elektriciteitsvoorziening naargelang
van de onbeschikbaarheid van productieeenheden in België
(capaciteit in GW, 2018)
22

maar vergelijkbaar met het volume tijdens de vorige bevoorradingscrisis, in 2014-2015. Of de maximale invoercapaciteit van 4 500 MW inzetbaar is,
hangt echter af van de in de buurlanden beschikbare productie- en transportmarges, maar ook van
hun eigen interne vraag, die varieert naargelang
van de weersomstandigheden.
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Totale productiecapaciteit

0

Potentieel maximaal aanbod 2
Piekvraag 3 – maximaal
Piekvraag 3 – minimaal

 	
Bronnen : DG Energie, Elia.
1 Rekening houdend met de belastingsfactor en
de beschikbaarheid ; ongerekend op de distributienetten
aangesloten producenten.
2 Resterende binnenlandse productiecapaciteit nadat
de opeenvolgende onbeschikbaarheden in aanmerking worden
genomen, vermeerderd met de maximale invoercapaciteit.
3 Ramingen van Elia voor de winterperiode 2018-2019.

Om die onzekerheid tegen te gaan, werden diverse
maatregelen genomen. Zo werden stilgelegde gascentrales opnieuw in gebruik genomen en werden
de werking van het productiepark en de verbinding
met het Luxemburgse netwerk verbeterd. De nettoinvoer beliep in 2018 ongeveer 17,4 TWh, dat is
ruim 2,5 keer zo veel als de twee voorgaande jaren,
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Tijdelijke onderbrekingen in de elektriciteitsvoorziening
zouden nefast zijn voor zowel het comfort van de burgers als de economische bedrijvigheid. Afgezien van
de kosten door het productieverlies en het herstarten
van de installaties, is de perceptie van een verslechtering van de bevoorradingszekerheid op lange termijn
nadelig voor de reputatie van België en zijn aantrekkingskracht voor buitenlandse investeerders. Zelfs als
de bevoorrading niet wordt onderbroken, tast alleen
al het risico ervan het concurrentievermogen van sommige ondernemingen aan, door de spanningen die
een dergelijke situatie teweegbrengt op de groothandelsmarkten voor elektriciteit. Zo waren de prijzen
voor de levering op uiteenlopende termijnen tijdens
de winterperiode 2018-2019 in België, tijdens de laatste vier maanden van 2018 aanzienlijk hoger dan in
de buurlanden, tegen een algemene achtergrond van
stijgende prijzen in Europa. Als die prijsverschillen lang
aanhouden, zullen de ondernemingen, met name in
sommige industrietakken, het hoofd moeten bieden
aan de prijsstijging van een essentiële input. Op termijn
zullen die stijgingen ook een indirecte impact hebben
op de lonen, via hun koppeling aan de consumptieprijs- en de gezondheidsindex.
Op het vlak van elektriciteitsbevoorrading beschikt de
overheid over uiteenlopende mogelijkheden om in te
grijpen naargelang de activiteiten gereguleerd (transport en distributie) of aan concurrentie onderhevig
zijn (productie en levering). Voor de gereguleerde
activiteiten bepalen de regulatoren de voorwaarden
en prijzen voor de toegang tot de netwerken, waarbij ze een evenwicht trachten te bewaren tussen
de kosten en de efficiëntie van de infrastructuur.
Voor de aan concurrentie onderhevige activiteiten
moet een regelgevend kader worden opgezet dat
voldoende stimulerend werkt om te gelegener tijd en
in overeenstemming met de toekomstige behoeften
flexibele productiemiddelen aan te trekken op de
markt, ook tijdens de overgangsperiode. De leveranciers en de producenten moeten daartoe kunnen
steunen op een stabiel en voorspelbaar regelgevend
kader, dat op een gecoördineerde wijze wordt uitgewerkt en toegepast door de beleidsniveaus.

Grafiek  86
De ontwikkelingen van de elektriciteitsprijzen op de groothandelsmarkten en van de aan
professionele klanten gefactureerde prijzen verschillen van die in de buurlanden
(in € / kWh)
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Bronnen : CREG, European Energy Exchange, ICE Endex.
1 Dagelijkse basislastkoersen voor de levering van elektriciteit in november 2018 en tijdens het eerste kwartaal van 2019.
2 Gewogen gemiddelde van de prijzen van het standaardaanbod van de standaardleverancier in een bepaalde leveringszone, het beste
aanbod in diezelfde zone en een concurrerend aanbod van de tweede leverancier op de markt.

De reeds beschreven noodoplossingen om het
hoofd te bieden aan het risico op een onderbreking in de elektriciteitsvoorziening volstaan niet om
een toereikende voorziening tot stand te brengen
in overeenstemming met de langetermijndoelstellingen van de kernuitstap tussen 2022 en 2025 en
de transitie naar een koolstofarmere economie.
De aanpassing en de modernisering van het productiepark mogen geen aanzienlijke vertragingen
meer oplopen, rekening houdend met de tijd die
nodig is voor de besluitvorming over de investering
in en de installatie en ingebruikname van de systemen. Dat geldt ook voor de transport- en distributie-infrastructuur, die moet worden versterkt om
nieuwe toepassingen en nieuwe, meer gedecentraliseerde configuraties van elektriciteitsproductie
mogelijk te maken.

Een ambitieus mobiliteitsbeleid
voeren
Het mobiliteitsvraagstuk staat centraal in de transitie naar een koolstofarme economie. De mobiliteitsproblemen van België remmen momenteel echter
ook de economische
bedrijvigheid af. Door
De congestie tast de
de verzadiging van
aantrekkingskracht van
het openbaar vervoer
en / of de congesBelgië aan en is een
tie van het wegenbron van negatieve
net raken werkenexternaliteiten
den moeilijk op hun
werkplek. Dat congestieprobleem treft ook de weggebruikers die actief
zijn in het goederentransport en tast bijgevolg de
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Grafiek  87
Een steeds verzadigder wegennet
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Bronnen : INRIX, Touring.
1 Volgens INRIX is er congestie wanneer de snelheid 65 % lager ligt dan bij vlot verkeer.
2 Lokaal bepaalde spitsuren.
3 Touring meet de filelengtes op de autosnelwegen wanneer de geregistreerde snelheid lager is dan 50 km / u.

aantrekkingskracht van België als logistieke hub aan,
ondanks de centrale ligging van ons land in Europa en
de belangrijke ontwikkelingstroeven waarover het beschikt dankzij de haven- en luchthaveninfrastructuur.
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De toename van het wegtransport leidt vooral tot congestie rond de grote stadscentra en in de gebieden met
economische bedrijvigheid. Volgens de INRIX-indicator
van de congestie tijdens de spitsuren, die vooral de

woon-werkverplaatsingen beïnvloedt, staan Brussel en
Antwerpen respectievelijk op de zevende en negende
plaats van de grote Europese steden met de meeste files,
ver vóór Lyon of Stockholm die nochtans ongeveer evenveel inwoners tellen. Wat de congestie overdag betreft,
die vooral een impact heeft op de logistieke activiteiten,
is Antwerpen vaker overbelast dan Brussel of Parijs. In de
buurlanden is het probleem alleen in de grote Duitse
steden nog groter. De gevolgen van de files reiken
echter verder dan de stedelijke gebieden. Zo neemt het
aantal over het jaar gecumuleerde uren dat er op het
Belgische autosnelwegennet meer dan 100 km file staat
(met snelheden lager dan 50 km / u) van jaar tot jaar
toe. Dat geldt overigens ook tijdens de daluren van de
dag : het vrachtvervoer over de weg neemt toe en steeds
meer automobilisten en pendelaars verschuiven hun rit
naar een tijdstip zonder aanzienlijke congestie.
De verzadiging van het wegennet heeft echter niet alleen een rechtstreekse economische impact. Ze vormt
ook een bron van negatieve externaliteiten voor het
welzijn van de bevolking (lawaai, stress door verkeersproblemen) en voor de luchtkwaliteit, met gevolgen
voor de volksgezondheid en het milieu. In 2016 vertegenwoordigden de emissies door het wegvervoer
28 % van de CO2-uitstoot in België (of 20 % van
de uitstoot van broeikasgassen), 48 % van de NOxuitstoot en 15 % van de uitstoot van fijnstofdeeltjes
met een diameter kleiner dan 2,5 en 10 µm.
De toename van het aantal voertuigen valt gedeeltelijk
te verklaren door een gunstig fiscaal klimaat voor het

individuele autoverkeer, via de regeling voor bedrijfswagens (met inbegrip van de wagens die werknemers ter
beschikking krijgen als deel van hun loon en die ze voor
privédoeleinden mogen gebruiken), die 8 % van het
wagenpark uitmaken.
Een geharmoniseerde
De fiscale behandeling
fiscale
behandeling
van de vervoerswijzen
van de verschillende
harmoniseren om de
vervoerswijzen zou de
congestie te beperken
toename van het wegvervoer kunnen beperken. In 2017-2018 startte de federale regering met de
tenuitvoerlegging van verschillende fiscale maatregelen
voor gemotoriseerd verkeer, zoals de harmonisatie van
de accijnzen op diesel en benzine, de vermindering
van de fiscale aftrekbaarheid voor het gebruik van een
tankkaart en de grondige herziening van het fiscaal
stelsel voor bedrijfswagens. Om te beginnen, biedt de
invoering, op 1 januari 2018, van de mobiliteitsvergoeding of ’cash for cars’ werknemers de mogelijkheid
af te zien van een bedrijfswagen (en de bijbehorende
voordelen) en als compensatie een geldbedrag te ontvangen om hun verschillende – private en / of professionele – trajecten te financieren. Daarnaast kunnen
werknemers een mobiliteitsbudget – dat overeenstemt
met de totale kosten op jaarbasis die de werkgever
draagt voor de financiering van een bedrijfswagen en
de daaraan verbonden kosten (brandstof, verzekering,
onderhoud, belastingen, enz.) – besteden aan een
milieuvriendelijke bedrijfswagen en / of alternatieve en
duurzame vervoerswijzen, met het recht op contante
betaling van het saldo van het niet-bestede budget.
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KADER 8

Het Nationaal pact voor
strategische investeringen
In het licht van de uitdagingen waaraan de Belgische economie het hoofd moet bieden, zijn de
investeringen in het algemeen, met inbegrip van de overheidsinvesteringen, een van de hefbomen die
het economische potentieel moeten kunnen versterken. In de afgelopen 20 jaar werden de Belgische
overheidsinvesteringen teruggeschroefd. Ze beliepen in 2017 nog slechts 2,2 % bbp, dat is aanzienlijk
minder dan de overheidsinvesteringsgraad in Scandinavië (4,4 %), Frankrijk of Nederland (allebei 3,4 %).
Derhalve heeft België een achterstand opgelopen die zichtbare gevolgen heeft voor de toestand van de
infrastructuur, met name van de overheidsinfrastructuur.
Algemeen beschouwd, draagt de beschikbaarheid van een performante infrastructuur bij tot het
welzijn van de bevolking en het concurrentievermogen van de ondernemingen. Omgekeerd hebben
tekortkomingen of een congestie ervan een negatieve impact op het verloop van de bedrijvigheid en
de economische aantrekkingskracht van het land. De gebruikers in België hebben, net als in Duitsland,

Kwaliteitsindicatoren van de infrastructuren
(scores tussen 0 en 10, waarbij 10 overeenstemt met de beste score, gemiddelden per subperiode)

Basisinfrastructuur

Energie

ICT‑infrastructuur

Transport‑ en
handelsinfrastructuur

Onderhoud en
ontwikkeling
correct gepland en
gefinancierd 1

Kwaliteit van de
infrastructuur geschikt
en efficiënt 1

Aan de behoeften van
de ondernemingen is
voldaan 1

Havens, spoorwegen,
wegen en ICT 2

2005‑2008

2007‑2010

België

6,1

7,3

8,3

8,0

Frankrijk

7,9

8,5

8,2

7,8

Nederland

6,6

8,0

8,7

8,5

Duitsland

7,4

8,1

8,8

8,5

EU

5,5

6,5

7,7

2015‑2018

6,6
2016‑2018

België

5,4

6,2

7,9

8,0

Frankrijk

7,7

8,5

8,2

8,0

Nederland

8,8

9,0

9,2

8,5

Duitsland

6,4

7,1

7,1

8,8

EU

6,1

7,1

8,0

7,0

Bronnen : Wereldbank, IMD.
1 Waardering door hogere kaderleden, op basis van de IMD‑enquête.
2 Waardering door professionals van de logistieke sector, op basis van de enquête van de Wereldbank.
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evenwel steeds minder waardering voor de infrastructuur, in tegenstelling tot in Frankrijk en Nederland.
Dat geldt in het bijzonder voor netwerkinfrastructuren zoals energie en telecommunicatie. De waardering
van de infrastructuur voor diensten in verband met commerciële logistiek blijft in België op peil, met name
dankzij de kwaliteit van de Belgische haven- en luchthaveninfrastructuur. In de buurlanden neemt die
waardering echter toe, aangezien de gebruikers van mening zijn dat de infrastructuurnetwerken er
werden versterkt.
Gelet op die ontwikkelingen heeft de eerste minister een strategisch comité opgericht, dat bestaat
uit zes personen uit de economische wereld, om de basis te leggen voor een Nationaal pact voor
strategische investeringen. Dat comité moest de investeringsprioriteiten – voor de overheid of de private
sector – vastleggen die de fundamenten van de economie kunnen versterken en de innovatie en de
werkgelegenheid kunnen bevorderen, en zo tegen 2030 moeten leiden tot een duurzame en inclusieve
groei. Die aanpak past in de verlenging van het Investeringsplan voor Europa.
Op die basis heeft het comité in september 2018 zijn verslag bezorgd aan de eerste minister en aan de
ministers-presidenten van de gemeenschappen en gewesten. Daarin werden zes investeringsdomeinen
vastgelegd : digitale transitie, cybersecurity, onderwijs, gezondheidszorg, energietransitie en mobiliteit.
Voor elk van die domeinen werden concrete projecten voorgesteld op basis van de ervaring van
verscheidene spelers op het terrein. Daarbij zullen tot 2030 € 144 miljard à € 155 miljard aan investeringen
en werkingsuitgaven nodig zijn om er rechtstreeks de efficiëntie van te ondersteunen (zoals het
onderhoud van de infrastructuur en de versterking van het menselijk kapitaal in het digitale domein).
Daarvan zou de overheid ongeveer 45 % voor haar rekening nemen.

u
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Daarnaast werden vier transversale omgevingsfactoren genoemd die de investeringen bevorderen en
die gedeeltelijk onder de verantwoordelijkheid van de overheid vallen. Ze hebben betrekking op : een
efficiënter en voorspelbaar regelgevend en juridisch kader inzake vergunningen en beroepsmogelijkheden ;
een beter vermogen om kapitaal vrij te maken dat beschikbaar is bij de overheid, maar ook bij
private investeerders en Europese instellingen ; de weldoordachte aanwending van publiek-private
samenwerkingen, gebaseerd op een versterkt beheer van investeringsprojecten ; en tot slot een
begrotingsstrategie en Europese regels die overheidsinvesteringen stimuleren. Over die kwesties werden
ook concrete aanbevelingen geformuleerd. Zowel voor de investeringsdomeinen als voor de transversale
omgevingsfactoren wijst het strategisch comité in zijn verslag vooral op de nood aan uitwisseling en
coördinatie tussen de verschillende beleidsniveaus.
Het verslag over het Nationaal pact voor strategische investeringen is in dit stadium niet bindend voor de
federale regering en de deelstaten. Het is echter een geschikte referentie voor de concrete verwezenlijking
van een gecoördineerde strategie voor overheidsinvesteringen in België.
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Ook andere financiële prikkels kunnen de vraag naar
wegvervoer helpen spreiden in de tijd, zoals aan het
congestieniveau aangepaste tolheffingen, ook in de
steden. Dat beheer van de transportvraag kan niet alleen de kosten als gevolg van de congestie zelf helpen
verlagen, maar kan ook een financieringsbron vormen
voor de transportinfrastructuur en -diensten. Aan gebruikerszijde kan de vraag naar woon-werkverkeer
worden afgevlakt door middel van flexibele werktijdregelingen en telewerk, of door de afstand ervan in
te korten met behulp van satellietkantoren of coworkingruimtes. In 2017 maakte niet minder dan 23 %
van de werknemers gebruik van telewerkformules,
dat is een stijging met ongeveer een derde in vier jaar
tijd. Door realtimegegevens over het reisverkeer te
gebruiken, kan de efficiëntie van de vervoerssystemen
worden verbeterd. De centralisatie van die informatie
zou het, afgezien van de positieve invloed op alle
gebruikers, mogelijk maken de goederenstromen naar
gemeenschappelijke bestemmingen te bundelen en
de intermodaliteit te ontwikkelen.

goederenvervoer moet worden gewerkt aan een betere aansluiting van het spoorwegnet op de havens
en de activiteitszones, en moeten de waterwegen
worden aangepast aan grotere vaartuigen. Voor het
personenvervoer is bijvoorbeeld meer parkeergelegenheid in de nabijheid van de stations of de aanleg
van fietspaden nodig. Tussen 2000 en 2013 verdubbelde het totale aantal reizigers op de drie gewestelijke openbaarvervoernetten, maar sindsdien
neemt het niet meer toe. Er moet worden vermeden dat de congestieproblemen verschuiven van het
ene vervoermiddel naar het andere. Daarentegen
moet zo mogelijk veeleer worden geanticipeerd
op investeringen in het openbaar vervoer om deze
ontwikkeling te ondersteunen en te bestendigen
door de aantrekkingskracht, de betrouwbaarheid
en de stiptheid ervan te behouden of te verbeteren.
Meer in het algemeen zijn ook het urbanisatiebeleid
en de keuze van de woonplaats of de vestiging van
nieuwe activiteitszones nauw aan dat mobiliteitsvraagstuk verbonden.

Meer in het algemeen is het wenselijk de transportvraag te richten op alternatieve en aanvullende
vervoermethodes en de druk op de bestaande infrastructuur te verlagen, vooral tijdens de spitsuren,
door het openbaar vervoer en de zachte mobiliteit
aan te moedigen. Dat vergt evenwel voldoende
aangepaste en degelijke infrastructuur. Voor het

Het congestieprobleem van de transportinfrastructuur beklemtoont de geringe geografische mobiliteit
van de arbeidskrachten. Met uitzondering van de
inwoners van Vlaams- en Waals-Brabant, die vaker
naar Brussel pendelen, zijn de pendelstromen naar
een andere provincie zeer beperkt en zelfs nagenoeg
onbestaande tussen Vlaanderen en Wallonië.
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Tabel 18
Weinig arbeidskrachten werken buiten de provincie waar ze wonen
(in % van de werkenden van de provincie waar ze wonen, 2017)

Provincie waar de werkenden wonen
W‑VLA

ANTW

LIM

O‑VLA

VL‑BRA

BRU

W‑BRA

HENEG

NAM

LUIK

LUX

89

0

0

4

0

0

0

1

0

0

0

ANTW

0

87

5

6

7

1

0

0

0

0

0

LIM

0

2

80

0

2

0

1

0

0

1

0

Provincie van de werkplek

W‑VLA

O‑VLA

6

3

1

77

2

1

0

1

0

0

0

VL‑BRA

1

3

5

4

61

8

6

1

1

0

0

BRU

2

3

2

7

25

82

28

8

8

3

1

W‑BRA

0

0

0

0

1

4

54

5

8

1

0

HENEG

1

0

0

0

0

2

5

75

8

0

0

NAM

0

0

0

0

0

0

3

4

67

4

6

LUIK

0

0

1

0

0

0

1

1

2

84

3

LUX

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

62

Buitenland

1

2

7

1

1

1

1

3

1

4

27

Bron : Eurostat (EAK, microgegevens).

Die geringe geografische mobiliteit komt tot uiting in
aanzienlijke verschillen in werkloosheidsgraad tussen
provincies, inclusief aangrenzende provincies. Ondanks
de opeenvolgende aanpassingen aan de werkloosheidsreglementering om de activering te ondersteunen
(definitie van passend werk, degressieve uitkeringen,
betere begeleiding van jongeren en 50-plussers) en de
samenwerkingsovereenkomsten tussen de gewestelijke
diensten voor arbeidsbemiddeling, blijft de geografische mobiliteit van de werkzoekenden onvoldoende.

Ook de taalbarrière remt de mobiliteit tussen de
gewesten af. De kosten van de afstand tussen
de woonplaats en de werkplek lopen overigens verder
op door het gebrek aan financiële stimuli om te werken, met name voor de laagbetaalden en de laaggeschoolden. Gezien de relatief hoge vervangingsratio
bij werkloosheid, lijken de aangeboden loonniveaus
niet aantrekkelijk genoeg om de aan dat reisverkeer
verbonden kosten te compenseren.
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5.6 Het algemene welzijn van
de bevolking verhogen

De polarisatie van de samenleving als gevolg van de
bovenvermelde veranderingen toont aan dat de economische groei inclusief moet zijn, om niet alleen bij
te dragen aan de welvaartscreatie maar ook aan het
welzijn van de hele bevolking.
De door het Federaal Planbureau (FPB) uitgewerkte
samengestelde indicator voor het gemiddelde welzijn 1
’Hier en nu’ geeft de vastgestelde variaties in het
welzijn van de Belgen zo goed mogelijk weer. Die synthetische indicator combineert het verloop van zes indicatoren, namelijk de gezondheidstoestand (weging
van 40 % in de samengestelde indicator), materiële
ontbering (19 %), sociale ondersteuning (15 %), arbeidsongeschiktheid (13 %), voortijdig schoolverlaten
(9 %) en werkloosheid (4 %) 2.

bevolking tijdens die periode, waarvoor de indicator
in dat laatstvermelde jaar zijn minimumwaarde bereikte. Die achteruitgang van de gezondheidsindicator
gedurende de economische crisis bevestigt de resultaten van de laatste nationale gezondheidsenquête
in België, die met name de aandacht vestigt op geestelijke gezondheidsproblemen. Dit vraagstuk wordt in

Grafiek  88
Het welzijn 1 stijgt, maar blijft lager dan vóór
de crisis
(schaal van 0 tot 1)
1,0
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Deze synthetische indicator, die vanaf 2005 opwaarts gericht was, verslechterde aanzienlijk na het
uitbreken van de economische en finanDe indicator van het
ciële crisis en daalde
welzijn van de Belgen tot een laagtepunt
heeft nagenoeg in 2011. Sinds 2015
opnieuw het niveau van nam het welzijn van
de Belgen evenwel
vóór de crisis bereikt opnieuw toe tot het
in 2017 nagenoeg het
niveau van 2005 bereikte. Het welzijnsverloop tussen 2008 en 2011 hangt sterk samen met de verslechtering van de algemene gezondheidstoestand van de

Ernstige materiële ontbering
Arbeidsongeschiktheid
Werkloosheid
Gezondheidstoestand
Voortijdig schoolverlaten
Sociale ondersteuning

1 Welzijn zoals het tot uiting komt in de antwoorden op de
vraag ’Alles in acht genomen, hoe tevreden bent u met uw
leven ?’ uit de EU-SILC-enquête van 2013 (zie Kader 9 voor een
samenvatting van het verloop van de aanvullende indicatoren
naast het bbp).
2 Deze zes indicatoren worden zodanig in de samengestelde
welzijnsindicator opgenomen dat een stijging van die indicatoren
tot een toename van het algemene welzijn leidt.
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Bron : FPB.
1 Het niveau 0 stemt overeen met een situatie waarin de
zes indicatoren gelijktijdig op hun minimumpeil over de
periode 2005-2017 zouden liggen, terwijl 1 betekent dat ze alle
gelijktijdig hun maximum over die periode zouden bereiken.

Grafiek  89
Een ongelijke tevredenheid met het leven naar bevolkingsgroep
(schaal van 0 tot 10, 2013) 1

België

Vrouwen
Mannen

< 25 jaar
25‑49 jaar
50‑64 jaar
> 64 jaar
Inkomens 1ste kwintiel
2de kwintiel
3de kwintiel
4de kwintiel
5de kwintiel

Vlaanderen
Wallonië
Brussel
5

7

6

8

9

 	
Bron : FPB.
1 De tevredenheid met het leven wordt gemeten aan de hand van de vraag : ’Alles in acht genomen, hoe tevreden bent u met uw leven ?’
De antwoorden op die vraag variëren binnen een schaal van 0 (uiterst ontevreden) tot 10 (uiterst tevreden).

België belangrijk geacht en heeft erkende economische gevolgen, die verder gaan dan het welzijn van
de bevolking : de OESO raamt de daaraan verbonden
directe (gezondheidszorg) en indirecte kosten (werkloosheid, afwezigheid op het werk, productiviteitsverlies, enz.) in 2015 op ongeveer 5,1 % bbp in België,
tegen 4,1 % in de EU. Via investeringen in preventie
van ziekten kunnen derhalve twee doelstellingen worden gerealiseerd, namelijk welzijn en economische
groei.
Behalve voor de gezondheidstoestand verbeterde de
welzijnsindicator tijdens de afgelopen jaren ook voor
alle andere dimensies, met uitzondering van de arbeidsongeschiktheid. Dat algemene welzijnsverloop
verhult evenwel een sterke heterogeniteit tussen verschillende bevolkingsgroepen. De beoordeling van het
welzijn op het vlak van tevredenheid met het leven
verschilt nauwelijks naar geslacht, maar dat geldt niet
voor andere groepen. Zo zijn jongeren (16-24-jarigen)
gemiddeld meer tevreden met hun leven dan ouderen, in het bijzonder 50-64-jarigen. Daarnaast neemt
de tevredenheid toe met het inkomensniveau, ook al

is het inkomen geen doorslaggevende determinant
van het welzijn. De tevredenheid verschilt ook naar
gewest : ze is het grootst bij de Vlamingen en het
kleinst bij de Brusselaars.
Op basis van die vaststelling heeft het FPB specifieke
determinanten van het welzijn bepaald voor verschillende bevolkingsgroepen : voor vrouwen en mannen,
voor vier leeftijdscategorieën (16-24-jarigen, 25-49-jarigen, 50-64-jarigen en 64-plussers), voor vijf inkomenscategorieën (kwintielen) en volgens het gewest
waar de betrokkenen wonen.
Voor alle groepen blijft de gezondheid de belangrijkste welzijnsdeterminant. Het welzijn van mannen
wordt evenwel sterker beïnvloed door hun statuut
op de arbeidsmarkt, vooral wanneer ze werkzoekend
zijn. Daartegenover tast het gebrek aan een diploma
het welzijn van vrouwen aan, maar niet dat van
mannen. Het welzijn van jongeren (16-24-jarigen)
hangt dan weer voornamelijk af van het niveau van
sociale ondersteuning waarop ze kunnen rekenen,
hun inschakeling op de arbeidsmarkt (werkloosheid
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of arbeidsongeschiktheid) en hun scholingsniveau.
Voor de 25- tot 64-jarigen zijn het daarentegen de
variabelen in verband met de levensstandaard (inkomen, materiële ontbering) die het welzijn beïnvloeden. Het gebrek aan een diploma beïnvloedt ook het
welzijn in de eerste twee inkomenskwintielen. Om
iemands levensstandaard te meten, moet veeleer rekening worden gehouden met de mate van materiële
ontbering en derhalve de vraag of de betrokkene zich

al dan niet een behoorlijke levensstijl kan permitteren,
dan met zijn inkomensniveau. Voorts worden enkele
gewestelijke verschillen vastgesteld : gezondheid is
belangrijker voor het welzijn van de Vlamingen en de
Walen dan voor dat van de Brusselaars, die gevoeliger
zijn voor variabelen in verband met de levensstandaard. Bovendien zijn het statuut op de arbeidsmarkt
en het scholingsniveau sleutelfactoren voor het welzijn in Wallonië.

KADER 9

Verloop van de aanvullende indicatoren
naast het bbp
In het kader van de wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december
1994 houdende sociale en diverse bepalingen, publiceren het Instituut voor de Nationale Rekeningen
(INR) en het Federaal Planbureau (FPB) jaarlijks een verslag over de aanvullende indicatoren naast het
bbp die verband houden met de diverse welzijnsgebonden thema’s. Ingevolge de bepalingen van de
wet wordt daarvan in het jaarverslag van de Bank een samenvatting gepubliceerd.

u
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In dat verslag onderzocht het FPB ’de levenskwaliteit, de menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang
en de duurzaamheid van onze economie’ aan de hand van 67 indicatoren, die werden ingedeeld in drie
dimensies die gebaseerd zijn op de definitie van een duurzame ontwikkeling : ’Hier en nu’, ’Later’ en
’Elders’. Indien mogelijk, werden de indicatoren uitgesplitst naar relevante bevolkingsgroepen. Het in
februari 2016 verschenen verslag van het INR en het FPB bevat een gedetailleerde beschrijving van de
methodes voor de selectie van de thema’s en de indicatoren.
In het verslag 2019 van het INR en het FPB werd rekening gehouden met de opmerkingen van
de gebruikers en van de Kamer, en werden om methodologische redenen enkele aanpassingen
aangebracht aan de lijst van indicatoren, waarbij relevantere maatstaven werden gezocht voor het
opmaken van de samengestelde indicator, op basis van jaarlijks beschikbare indicatoren. Voortaan
is de toelichting van de indicatoren opgebouwd rond de tegen 2030 te bereiken 17 duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen (sustainable development goals – SDG’s) van de Verenigde Naties (VN).
Volgens het programma voor duurzame ontwikkeling dat die doelstellingen uitwerkt, is het essentieel
om ’economische groei, sociale inclusie en milieubescherming met elkaar in overeenstemming te
brengen door de hulpbronnen van de planeet geïntegreerd en duurzaam te beheren’. De facto zijn
die SDG’s consistent met de benadering van het FPB.
Verloop van de indicatoren
De dimensie ’Hier en nu’ spitst zich toe op het verloop van het welzijn van de bevolking en de
ontwikkeling van de samenleving in België sinds 1990. Deze dimensie is vervat in 41 indicatoren inzake
armoede, waardig werk, ongelijkheid, gezondheid, onderwijs, steden en justitie. Voor de respectieve
SDG’s kan geen systematische tendens worden afgeleid :
¡¡het onderwijs (SDG 4), de gendergelijkheid (SDG 5) en de vrede en de justitie (SDG 16) laten een
gunstig verloop optekenen, dat wil zeggen dat ze dichter bij hun doelstelling komen ;
¡¡de armoede (SDG 1) ontwikkelt zich daarentegen ongunstig ;
¡¡met betrekking tot de gezondheid (SDG 3) geven de drie indicatoren voor de levensverwachting,
de sterfgevallen door chronische aandoeningen en de sterfte door verkeersongevallen een gunstig
verloop te zien, terwijl de subjectieve indicatoren voor de perceptie van de gezondheidstoestand op
een verslechtering wijzen ;
¡¡uit de indicatoren met betrekking tot waardig werk (SDG 8), de ongelijkheid (SDG 10) en de steden
(SDG 11) kunnen geen tendensen worden afgeleid.
Voor 28 indicatoren is een vergelijking mogelijk met de EU, of bij ontstentenis, met de drie buurlanden.
Voor 17 ervan is die vergelijking gunstig voor België.
De dimensie ’Later’ omvat 32 indicatoren en is toegespitst op het vermogen van de toekomstige
generaties om dat welzijn te handhaven en te ontwikkelen. Die indicatoren vloeien voornamelijk
voort uit de milieugebonden SDG’s in verband met voeding (SDG 2), gezondheid (SDG 3), onderwijs
(SDG 4), water (SDG 6), energie (SDG 7), infrastructuur (SDG 9), consumptie- en productiewijzen
(SDG 12), klimaat (SDG 13), het leven in het water en op het land (SDG’s 14 en 15) en de
middelen om het wereldwijde partnerschap voor duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen (SDG 17).
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De meeste daarvan komen dichter bij hun doelstelling, op de volgende opmerkelijke uitzonderingen na :
¡¡de levensverwachting in goede gezondheid (SDG 3) gaat er niet meer op vooruit (in tegenstelling tot
de levensverwachting bij de geboorte) ;
¡¡en de populatie weidevogels (een van de zeldzame indicatoren inzake biologische diversiteit die over
een lange periode beschikbaar is) wijkt steeds verder van haar doelstelling af.
Uit een internationale vergelijking blijkt dat 12 van de 23 vergelijkbare indicatoren wijzen op een
gunstigere toestand in België, vooral dankzij de sociale indicatoren. De milieu-indicatoren zijn in België
minder gunstig dan in de rest van Europa.
De dimensie ’Elders’ weerspiegelt de impact van België op de rest van de wereld, namelijk op het
vermogen van de andere landen om zich te ontwikkelen en op het welzijn van hun bevolking.
De desbetreffende indicatoren ontwikkelen zich gunstig inzake verbruik van natuurlijke hulpbronnen,
namelijk energie (SDG 7) en grondstoffen (SDG 12), en inzake uitstoot van broeikasgassen (SDG 13).
De indicator met betrekking tot de officiële ontwikkelingshulp (SDG 17) vertoont daarentegen een
ongunstig verloop.
De internationale vergelijking van die indicatoren is voor België gunstig inzake het binnenlandse
materiaalverbruik en de officiële ontwikkelingshulp. Dat geldt niet voor de indicatoren inzake primair
energieverbruik en uitstoot van broeikasgassen.
Uitsplitsing van de indicatoren
Van de 67 geselecteerde indicatoren kunnen er 31 worden uitgesplitst per bevolkingsgroep, op basis van
geslacht, inkomensniveau, scholingsniveau of leeftijd :
¡¡de opsplitsing naar geslacht (28 indicatoren) toont aan dat veel verschillen afnemen, maar er toch
enkele grote discrepanties blijven bestaan ten nadele van de vrouwen. Dat zijn onder meer het
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risico van armoede of sociale uitsluiting, de zeer lage arbeidsintensiteit, de gezondheidsinschatting,
depressie, vrije tijd en het veiligheidsgevoel in openbare ruimtes ;
¡¡volgens de opsplitsing naar inkomensniveau (15 indicatoren) blijkt de toestand gunstiger voor de
hoogste inkomenscategorieën, wat weinig verwonderlijk is ;
¡¡naar scholingsniveau (12 indicatoren) zijn de omstandigheden gunstiger voor personen met een
hoger scholingsniveau en nemen de verschillen doorgaans toe. Wie ten hoogste een diploma lager
secundair onderwijs heeft behaald, is bijzonder benadeeld en heeft over het algemeen een zeer grote
achterstand op de anderen (die ten minste een diploma hoger secundair onderwijs hebben behaald) ;
¡¡voor de leeftijd (12 indicatoren) zijn er uiteenlopende ontwikkelingen te zien die op termijn gevolgen
kunnen hebben voor het welzijn van bepaalde groepen en voor de ontwikkeling van de samenleving.
Zo kan langdurige arbeidsongeschiktheid bij de 25-64-jarigen de economische bedrijvigheid beïnvloeden.
Daarnaast is de verbetering van de levensomstandigheden van de 65-plussers weliswaar positief, maar
staat ze in contrast met de moeilijkere omstandigheden voor de jongeren, wat de solidariteit tussen de
generaties kan aantasten. Hoewel er leeftijdsgebonden verschillen bestaan (bijvoorbeeld op het vlak van
gezondheid, arbeidsongeschiktheid, werkgelegenheidsgraad of werkloosheid), zijn de ontwikkelingen
bijna altijd gunstiger voor de oudste categorieën. Naast het verloop van de – voornaamste – indicator
gezondheid, moet ook dat van de indicatoren inzake werk en armoede worden nagegaan.
Overeenkomstig zijn opdracht zal het FPB die indicatoren blijven bijwerken, rekening houdend met
de ontwikkeling van de kennis en het maatschappelijk debat. In de komende jaren zal het FPB een
samengestelde indicator uitwerken voor de welzijnsdimensies ’Later’ en ’Elders’, alsook een indicator
voor de koolstofvoetafdruk, zoals werd toegelicht in het verslag 2018 over de aanvullende indicatoren
naast het bbp. Daarnaast zal het FPB erop toezien die aanvullende indicatoren naast het bbp beter af te
stemmen op de indicatoren van duurzame ontwikkeling, met name tegen de achtergrond van de followup van de SDG’s van de VN.
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Prudentiële
regelgeving en
prudentieel toezicht

A. Uitvoering van de FSAP – aanbevelingen

Op 8 maart 2018 publiceerde het Internationaal
Monetair Fonds (IMF) het verslag 1 van het Financial
Sector Assessment Program (FSAP) voor België nadat
het in 2017 een analyse van de Belgische financiële
sector en de Belgische financiële regelgeving had uitgevoerd. Het gaat om een vijfjaarlijkse oefening voor
landen met een systeemrelevante financiële sector,
zoals België. Een FSAP is een analyse van de financiële
sector door het IMF, waarbij wordt uitgegaan van drie
hoofdthema’s : de weerbaarheid van de lokale financiële sector, de kwaliteit van het toezichtskader en
van de financiële regelgeving en het arsenaal aan instrumenten voor crisisbeheer. Na afloop van de FSAPmissies publiceert het IMF zijn analyse en zijn aanbevelingen voor de betrokken autoriteiten, namelijk, in
het geval van België, de Bank en de federale overheid
evenals het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme
(Single Supervisory Mechanism, SSM) en het
Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (Single
Resolution Mechanism, SRM), die respectievelijk de
toezichthouder en de afwikkelingsautoriteit voor belangrijke Belgische instellingen (significant institutions,
SI’s) zijn. Deze aanbevelingen zijn niet bindend, maar
hebben een aanzienlijk gewicht.
Het IMF benadrukt in haar verslag dat de Belgische
financiële sector veel robuuster is geworden sinds de
vorige FSAP-doorlichting in 2012-2013. De stresstests
die het IMF in samenwerking met de Bank en de
Europese Centrale Bank (ECB) heeft uitgevoerd, tonen
aan dat zowel de bank- als de verzekeringssector in
België in staat zijn om krediet- en marktrisico’s op te
vangen in een scenario van ernstige verslechtering van
de macrofinanciële situatie. Volgens het Fonds wijst
de weerbaarheid van de banken op relatief gezonde
kredietportefeuilles en op een beperkte blootstelling
aan markt- en liquiditeitsrisico’s. De verzekeringsondernemingen worden gekenmerkt door gezonde kapitaalniveaus en er kan een daling worden waargenomen
van het aandeel van de producten met gewaarborgd

rendement. Desalniettemin wijst het IMF op de noodzaak om zorgvuldig toezicht uit te oefenen op het
vermogen van banken om renteschokken op te vangen
en op het kredietrisico in bepaalde portefeuilles, alsook op de groeiende
liquiditeitsrisico’s voor
Het IMF benadrukt dat
verzekeringsonder
de Belgische financiële
nemingen.

sector veel robuuster
is geworden sinds zijn
vorige doorlichting
in 2012-2013

Ondanks de gunstige
beoordeling van de
gezondheid van de
Belgische financiële
sector, vermeldt het
IMF-verslag ook een aantal uitdagingen. Het IMF
identificeert onder meer potentiële kwetsbaarheden
in de Belgische residentiële vastgoedsector, die verband houden met de huidige lagerenteomgeving en
de stijgende schuldgraad van de Belgische huishoudens. Om die reden steunt het FSAP-verslag ook de
extra macroprudentiële kapitaalvereisten die in 2017
werden voorgesteld door de Bank en die ondertussen werden aangenomen (zie paragraaf B.1). Het
Fonds beveelt ook aan om de besluitvorming voor
macroprudentiële maatregelen te vereenvoudigen
om effectief en tijdig te kunnen reageren op macrofinanciële ontwikkelingen.
Daarnaast gaat de aandacht van het IMF ook uit naar
de uitbouw van een Europese bankenunie. Zolang de
Europese bankenunie niet voltooid is, moet volgens
het IMF het prudentieel toezicht op het niveau van de
Europese bankgroepen gepaard gaan met voldoende
robuuste aandacht voor de systeemrelevante dochter
ondernemingen van deze groepen. Voor België is dit
van belang omdat een aantal dochterondernemingen van buitenlandse bankengroepen een belangrijke

1 IMF, Belgium: Financial System Stability Assessment, maart 2018.
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positie innemen in de financiële sector. In dat verband benadrukt het IMF ook dat het tijdens de overgangsperiode naar een volledige bankenunie van
essentieel belang is dat er voldoende kapitaal- en
liquiditeitsbuffers worden aangehouden op het niveau van die dochterondernemingen.

Het Fonds wijst op de
aanzienlijke verbetering
van het toezicht op de
Belgische financiële
sector en van het
financiëlecrisisbeheer
in België

Het Fonds wijst op
de aanzienlijke verbetering van het toezicht op de Belgische
financiële sector en
van het financiëlecrisisbeheer in België
door de betrokken
autoriteiten,
maar
moedigt verdere stappen ter zake aan. Wat het
prudentieel toezicht betreft, moeten de inspanningen worden voortgezet om bij de banken een
voorzichtig voorzieningenbeleid te waarborgen en
de kwaliteit van de interne modellen die worden
gebruikt bij de berekening van de kapitaalvereisten
te verbeteren. In die context vraagt het IMF ook dat
bijzondere aandacht zou worden besteed aan de
uitdagingen die complexe financiële conglomeraten
met zich meebrengen, aan de veranderingen in het
risicoprofiel van de verzekeringssector en aan de
uitdagingen die kunnen voortvloeien uit de lage
kwaliteit van de kapitaalcomponenten van sommige verzekeraars. Wat het financiëlecrisisbeheer
betreft, wordt de autoriteiten aanbevolen hun vermogen om een crisis te beheren te verbeteren door

prioriteit te verlenen aan de afwikkelingsplannen
van systeemrelevante banken en aan een versterking van het depositogarantiestelsel.
Tot slot vermeldt het Fonds in zijn verslag dat de
toezichtsregeling voor de in België gevestigde Society
for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
(SWIFT) effectief is gebleken maar dat deze vennootschap geconfronteerd wordt met nieuwe risico’s,
waaronder cyberveiligheidsincidenten in haar wereldwijde gebruikersnetwerk. De Bank wordt in dat
verband aanbevolen om haar rol als toezichthouder
(overseer) verder te versterken.
Meer details over de doorlichting en de verschillende
aanbevelingen zijn te vinden in het FSAP-verslag en
in de drie technische bijlagen die het IMF gelijktijdig heeft gepubliceerd. Deze IMF-aanbevelingen
zullen in de komende jaren een invloed hebben
op de agenda van de autoriteiten. In 2018 nam de
Bank alvast initiatieven, in overleg met de andere
Belgische autoriteiten, om uitvoering te geven aan
deze aanbevelingen.
Parallel aan de Belgische FSAP-oefening heeft het
Fonds ook een analyse uitgevoerd van de financiële
sector, van het toezicht op die sector en van de financiële regelgeving in het eurogebied als geheel. Die
analyse was eveneens van groot belang met het oog
op de beoordeling van de bankenunie en de financiële
regelgeving in de Europese Unie. Kader 10 geeft een
bondig overzicht van de voornaamste bevindingen en
aanbevelingen van deze oefening.

KADER 10

FSAP-analyse van het eurogebied
De FSAP-oefening voor het eurogebied omvatte een analyse van de weerbaarheid van de Europese
banksector, van het gemeenschappelijk bankentoezicht van het SSM en het SRM en van het beleid van de
ECB en het Eurosysteem inzake het verschaffen van noodliquiditeitssteun aan kredietinstellingen. Dit was
de eerste oefening waarbij het IMF de werking van de eerste twee pijlers van de bankenunie, namelijk
het SSM en het SRM, doorlichtte.

u
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Het Fonds besluit dat de weerbaarheid van de grote banken in het eurogebied over het algemeen
is vergroot, maar dat er belangrijke kwetsbaarheden blijven bestaan. De kapitaalbuffers worden op
geaggregeerde basis als aanzienlijk beschouwd in verhouding tot de onmiddellijke dreigingen, maar
sommige individuele banken blijven bijzonder kwetsbaar voor krediet- en / of marktrisico’s. Daarnaast
beschikt het banksysteem als geheel over voldoende liquiditeit, mede door de liquiditeitssteun van
de ECB. Desondanks wijst het IMF op de structureel lage winstgevendheid van veel banken met
diverse bedrijfsmodellen. Risico’s voor de financiële stabiliteit ziet het Fonds vooral in economische en
geopolitieke onzekerheden.
Het bankentoezicht in het eurogebied is volgens het Fonds aanzienlijk verbeterd door de oprichting
van het SSM. Het Fonds stelt vast dat het SSM zijn operationele onafhankelijkheid en effectiviteit heeft
versterkt en erin geslaagd is het prudentieel toezicht te harmoniseren op een hoog niveau. Desalniettemin
blijft het bankentoezicht voor grote uitdagingen staan, in het bijzonder wat betreft de beschikbare
middelen van het SSM, de opvolging van liquiditeits- en kredietrisico’s van banken en de versnippering
van de nog steeds deels nationale wetgeving binnen het eurogebied. Het Fonds benadrukt ook de
nood aan betere samenwerking tussen het prudentieel toezicht en het toezicht op witwaspraktijken.
Het toezicht op de niet-bancaire financiële sector wordt volgens het IMF eveneens versterkt, onder meer
door de voorgestelde overdracht van de verantwoordelijkheid voor het toezicht op de systeemrelevante
beleggingsondernemingen in het eurogebied naar het SSM en door een meer gecentraliseerd toezicht
op de financiëlemarktinfrastructuren (FMI’s) door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten
(European Securities and Markets Authority, ESMA) en de ECB. Tot slot is het Fonds van oordeel dat
het macroprudentieel beleid de risico’s verbonden aan grensoverschrijdende en niet-bancaire financiële
stromen beter dient te identificeren en beheren.

u
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De conclusies van de FSAP-oefening geven bovendien aan dat het bankencrisisbeheer substantieel is
versterkt maar dat ook hier het regime gefragmenteerd blijft. Volgens het IMF bieden de goedkeuring
van de richtlijn betreffende het herstel en de afwikkeling van banken (Bank Resolution and Recovery
Directive, BRRD) en de oprichting van het SSM en het SRM een meer solide basis voor het aanpakken
van probleembanken. Recente gevallen van tussenkomsten bij probleembanken laten een aantal sterke
punten zien maar tonen ook aan dat er omstandigheden blijven bestaan die ertoe aanzetten om de BRRD
te omzeilen, waardoor een grotere tussenkomst van de publieke overheden is vereist. Het kader voor
bankencrisisbeheer binnen het eurogebied staat volgens het IMF dan ook nog steeds voor aanzienlijke
transitie- en structurele uitdagingen. Een cruciale uitdaging waarop het Fonds in dit verband wijst, is de
opbouw van instrumenten van interne versterking (Minimum Requirement for Own Funds and Eligible
Liabilities, MREL), die met name voor de grote banken moet worden versneld. Het SSM, het SRM en het
Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF) moeten bovendien hun operationele
capaciteiten en financiële slagkracht verder versterken. In dat kader vraagt het IMF tevens om werk te
maken van de oprichting van een Europees depositogarantiestelsel en van een grotere harmonisatie
en uiteindelijk centralisatie van de door de centrale banken aan kredietinstellingen te verschaffen
noodliquiditeitssteun.
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B. Macroprudentieel beleid
De werkzaamheden van de Bank in het kader van haar macroprudentieel mandaat zijn gericht op het
waarborgen van de financiële stabiliteit. De Bank vervult deze verantwoordelijkheid ten dele samen met de
ECB, die in het kader van het SSM is toegerust met een aantal bevoegdheden inzake macroprudentieel beleid.
Tijdens het verslagjaar heeft de Bank de ontwikkeling van de risico’s in het financiële stelsel opgevolgd en
maatregelen genomen om de vastgestelde kwetsbaarheden aan te pakken. De macroprudentiële risicoanalyses
van de Bank omvatten een brede waaier aan mogelijke huidige en toekomstige bedreigingen voor de financiële
stabiliteit. Deze analyses beperken zich derhalve niet tot de banksector maar concentreren zich op mogelijke
kwetsbaarheden in het Belgische financiële stelsel als geheel.
Zo voert de Bank periodieke analyses uit van het gebruik van derivaten in de Belgische financiële sector en van de
daaraan verbonden risico’s. In mei 2018 publiceerde de Bank haar eerste uitgebreide onderzoek over het gebruik
van derivaten door de Belgische financiële instellingen. Het rapport schetst in eerste instantie de wijzigingen op
het vlak van derivaten die naar aanleiding van de crisis zijn aangebracht in het regelgevend kader voor banken en
verzekeringsondernemingen. Daarna volgt een analyse van de tendensen van de derivatenactiviteiten van Belgische
banken en verzekeringsondernemingen en tot slot worden enkele aandachtspunten geformuleerd voor het beleid.
Het inschatten van de risico’s verbonden aan derivatentransacties is complex en vereist gedetailleerde gegevens
over de transacties en posities van de verschillende marktdeelnemers. De rapporteringsvereisten die worden
opgelegd door de Europese verordening betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters
(European Market Infrastructure Regulation, EMIR) voorzien in dergelijke granulaire gegevens 1, maar de analyse
ervan wordt bemoeilijkt door zowel het grote volume als de tot op heden matige kwaliteit van de gerapporteerde
gegevens. Gedurende het verslagjaar heeft de Bank aanzienlijk geïnvesteerd in de ontwikkeling van een IT-platform
voor de analyse en de kwaliteitscontrole van deze EMIR-gegevens. Dit platform zal operationeel zijn in 2019.
In het kader van de periodieke opvolging van de vermogensbeheer- en schaduwbankactiviteiten in België
publiceerden de Bank en de FSMA in oktober voor het eerst een geactualiseerde versie van hun oorspronkelijke
rapport van 2017. In de huidige stand van zaken werden geen wezenlijke bedreigingen voor de financiële
stabiliteit geïdentificeerd in verband met vermogensbeheer en niet-bancaire financiële intermediatie. De
ontwikkelingen in deze twee activiteiten en hun banden met andere sectoren van de economie moeten wel
nauwlettend worden opgevolgd. In dit verband blijven de FSMA en de Bank streven naar het verbeteren van de
beschikbaarheid van gegevens over deze activiteiten.
Zoals elk jaar heeft de Bank ook de kwalificatie van Belgische banken als nationaal systeemrelevante banken
herbekeken. De lijst van acht instellingen die eerder als nationaal systeemrelevante banken werden aangewezen,
werd bevestigd en de aan deze instellingen opgelegde extra kapitaalvereisten blijven behouden. De niveaus van de
extra tier 1-kernkapitaalvereisten (Common Equity Tier 1 – CET1) bedragen respectievelijk 1,5 % voor BNP Paribas
Fortis, KBC Groep, Belfius Bank en ING Belgium, en 0,75 % voor Euroclear, The Bank of New York Mellon, Argenta
en Axa Bank Belgium.
1 Tegenpartijen die een derivatencontract afsluiten, moeten de details van elke transactie rapporteren aan een transactieregister naar keuze.
Naast informatie over de identiteit van de tegenpartijen en het type, de onderliggende waarde, de looptijd en het referentiebedrag van het
contract, omvat de rapporteringsverplichting bijvoorbeeld ook de waardering van het contract en de onderpandvereisten die van toepassing
zijn op de tegenpartijen.
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Hierna wordt dieper ingegaan op enkele andere kernactiviteiten van de Bank inzake macroprudentieel beleid.
Het gaat met name om de analyse en de opvolging van de kwetsbaarheden die verband houden met de
vastgoedsector. Bij de macroprudentiële risicoanalyses die in dit verband worden uitgevoerd, is de aandacht niet
alleen gericht op het residentieel vastgoed, maar ook op de risico’s die kunnen voortvloeien uit activiteiten in
en blootstellingen aan de commerciële vastgoedsector. Daarnaast stelt de Bank elk kwartaal het contracyclisch
bufferpercentage vast voor kredietrisicoblootstellingen in België. Ten slotte heeft de Bank in de loop van het
verslagjaar ook haar analysekader voor de opvolging van de risico’s verbonden aan de klimaatverandering en
de overgang naar een koolstofarme economie verder uitgebreid.

1. Residentiële en commerciële
vastgoedmarkt
Residentieel vastgoed
De risico’s verbonden aan de ontwikkelingen in de
Belgische woningmarkt en aan de portefeuilles van hypothecaire kredieten van de banken, in het bijzonder in
de meer risicovolle subsegmenten, werden in de voorbije jaren nauwgezet opgevolgd door de Bank. Het IMF,
de ECB en het Europees Comité voor Systeemrisico’s
(European Systemic Risk Board, ESRB) hebben ook
de aandacht gevestigd op de ontwikkelingen in de
Belgische residentiële vastgoedmarkt. Eind 2016 richtte
het ESRB overigens een waarschuwing aan acht lidstaten, waaronder België, op basis van een analyse van de
risico’s op de middellange termijn.
De recente ontwikkelingen op de Belgische hypotheekmarkt hebben bevestigd dat de in het verleden
waargenomen kwetsbaarheden niet zijn weggewerkt
(zie paragraaf 3.3. van het deel ‘Economische en financiële ontwikkelingen’ van het Verslag). De hypothecaire kredieten zijn sedert juli 2015 immers blijven
groeien met meer dan 5 % op jaarbasis, waardoor de
schuldenlast van de huishoudens in 2018 op meer
dan 60 % van het bbp uitkwam, wat meer is dan
het gemiddelde van
De Bank heeft het eurogebied. De
sterke stijging van de
geoordeeld dat een hypothecaire schulnieuwe macroprudentiële denlast ging bovenmaatregel, die strenger dien gepaard met een
nieuwe versoepeling
en gerichter zou zijn, van de kredietvoornoodzakelijk was waarden, wat aangeeft dat aan de in
het verleden opgetekende gunstige ontwikkelingen
met betrekking tot de verscherping van deze voorwaarden een einde is gekomen. Het reeds grote aandeel van leningen met een hoge loan-to-value ratio,
die de verhouding weergeeft tussen het bedrag van
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het hypothecair krediet en de waarde van het gefinancierde goed, is nog verder gestegen in de recente
productie van hypothecaire leningen. Het aandeel
van de leningen met een looptijd van meer dan
20 jaar is ook toegenomen, terwijl de rentevoeten
voor de cliënten laag zijn gebleven, wat de aanpassing van de vraag aan een hogerenteomgeving in de
toekomst zou kunnen beperken. Bovendien heeft
het aandeel van leningen waarvoor de debt-serviceto-income ratio, die de verhouding weergeeft tussen
de maandelijkse schuldaflossingslast en het inkomen
van de kredietnemer, meer dan 50 % bedraagt, zich
op een hoog niveau gestabiliseerd. Tevens blijven
de commerciële marges van de banken dalen, met
name door de concurrentie op de markt, tot op een
niveau dat vaak onvoldoende rekening houdt met de
voornoemde risico’s. Tot slot zijn de woningprijzen
in de afgelopen decennia onafgebroken gestegen
en wijzen verschillende indicatoren op een zekere
mate van overwaardering van deze prijzen (zie paragraaf 3.2. van het deel ‘Economische en financiële
ontwikkelingen’ van het Verslag).
In het licht van deze ontwikkelingen heeft de Bank
geoordeeld dat een nieuwe macroprudentiële maatregel, die strenger en gerichter zou zijn dan een vorige
maatregel die in 2017 is vervallen, noodzakelijk was
om enerzijds de veerkracht van de banken in stand
te houden en anderzijds het behoud van conservatieve kredietverleningsvoorwaaden te bevorderen en
de banken aan te moedigen om het aandeel van
leningen met een hoger risico in de nieuwe productie
te verminderen.
Deze maatregel werd aan de ECB voorgelegd in het
kader van artikel 5 van de verordening inzake het
Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme, en vervolgens aan de verschillende bevoegde Europese instellingen, zoals voorgeschreven door artikel 458 van
de verordening inzake de eigenvermogensvereisten.
Op 20 maart 2018 heeft de Europese Commissie,
op basis van de standpunten van het ESRB en de
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Europese Bankautoriteit (European Banking Authority,
EBA), laten weten dat ze geen bezwaar tegen de
voorgestelde maatregel zou instellen bij de Raad. Deze
maatregel werd vervolgens voorgelegd aan de regering en bekrachtigd door de Koning op 4 mei 2018,
via een nieuw koninklijk besluit.
De nieuwe maatregel omvat in de eerste plaats een
lineaire component, die op gelijke wijze wordt toegepast op alle kredieten, waardoor de continuïteit ten
opzichte van de vorige maatregel wordt verzekerd.
Deze lineaire component bestaat uit een verhoging
met vijf procentpunt van het op basis van interne
modellen berekende risicogewicht. De tweede, meer
gerichte component wordt toegepast op grond van
het gemiddelde risico van de portefeuille van elke
bank, met behulp van een multiplicator. In dat geval
wordt het (microprudentiële) initiële risicogewicht vermenigvuldigd met 1,33. Op die manier wordt aan de
banken met een risicovollere portefeuille hypothecaire
kredieten, die dus in grotere mate bijdragen aan het
systeemrisico, een verhoudingsgewijs hogere kapitaalvereiste opgelegd.
Samen genomen hebben de twee componenten eind
september 2018 tot de vorming van een buffer geleid van ongeveer 1 700 miljoen euro, bestaande uit
CET1-kapitaal. Volgens de Bank is deze kapitaalbuffer

nodig om de banksector in staat te stellen eventuele
grote schokken op de Belgische residentiële vastgoedmarkt op te vangen. Hoewel deze kapitaalbuffer in
absolute termen relatief beperkt blijft, houdt hij een
substantiële versterking van de veerkracht van de
betrokken banken in. De maatregel komt neer op
een verhoging van het gemiddelde risicogewicht voor
Belgische hypothecaire kredieten van 10 tot meer dan
18 % (verhoging van 5 procentpunt op grond van de
eerste component en van 3 procentpunt op grond
van de tweede component), wat hoger is dan het
Europees gemiddelde.
Deze macroprudentiële maatregel ging gepaard met
een reeks maatregelen die gericht waren op de kredietvoorwaarden. In 2012 heeft de Bank een kader
voor de opvolging van risico’s in de Belgische hypotheekmarkt opgezet en heeft zij de sector herhaaldelijk gewezen op het belang van het behoud van
gezonde kredietvoorwaarden.
De Bank is van oordeel dat de combinatie van beide
types maatregelen een passend antwoord vormt op de
ontwikkelingen op de Belgische residentiële vastgoedmarkt en het mogelijk maakt om de twee doelstellingen van haar beleid met betrekking tot deze markt
te realiseren. Ten eerste wordt de veerkracht van de
banken voldoende versterkt door de toepassing van
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de kapitaalmaatregel die sinds 30 april 2018 wordt
toegepast. Ten tweede biedt de combinatie van de
tweede – gerichte – component van de kapitaalmaatregel en van de maatregelen die gericht zijn op
de kredietvoorwaarden, belangrijke stimulansen om
een conservatief kredietbeleid te handhaven en het
aandeel van risicovollere leningen in de portefeuilles
van banken te verminderen. De Bank verwacht dat de
stimulansen die deze maatregelen bieden, voldoende
zullen zijn om deze tweede doelstelling te bereiken.
In de loop van 2019 zal echter een ex-postevaluatie
van de genomen maatregelen moeten worden uitgevoerd. Indien nodig zal de Bank nieuwe initiatieven
voorstellen om de opbouw van systeemrisico’s in deze
sector te beperken.

Commercieel vastgoed
Zoals vermeld in Hoofdstuk 3 van het deel
‘Economische en financiële ontwikkelingen’ van het
Verslag, zijn de blootstellingen van de Belgische
financiële sector aan de vastgoedmarkt niet beperkt tot het residentiële segment alleen. Zo zijn de
blootstellingen van de Belgische banken en verzekeringsondernemingen aan het commerciële segment, in de vorm van leningen of andere financiële
instrumenten uitgegeven door ondernemingen die
actief zijn in de bouw- of vastgoedsector, de laatste
jaren aanzienlijk toegenomen. De Belgische niet-financiële private sector is ook blootgesteld aan deze
markt. De Belgische huishoudens bezitten bijvoorbeeld een groot deel van de aandelen uitgegeven
door gereglementeerde vastgoedvennootschappen
(GVV’s), die beursgenoteerde en gereglementeerde
ondernemingen zijn die in vastgoed investeren om
huurinkomsten te genereren. De ontwikkelingen in
de prijzen voor commercieel vastgoed in België zijn
tot nu toe echter relatief gematigd gebleven, en
wijzen niet op een overwaardering, in tegenstelling
tot wat in sommige Europese steden kan worden
waargenomen.
Gelet op de omvang van de blootstellingen in zowel de financiële als de niet-financiële sector en op
de significante interactie tussen de residentiële en
commerciële vastgoedmarkten, zijn deze ontwikkelingen bijzonder relevant voor de financiële stabiliteit.
Daarom volgt de Bank de bedrijven uit de vastgoedsector nauwgezet op. Een van de belangrijkste uitdagingen voor deze analyse is het aanvullen van de
talrijke gegevens die ontbreken door het heterogene
karakter van de markt.
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2. Contracyclische kapitaalbuffer
De Bank dient om de drie maanden het percentage
vast te stellen van de contracyclische kapitaalbuffer
(countercyclical capital buffer – CCyB) voor kredietrisicoblootstellingen op tegenpartijen die op het Belgische
grondgebied zijn gevestigd. De CCyB heeft als doel de
duurzame verstrekking van krediet over de cyclus heen
te ondersteunen door het weerstandsvermogen van de
instellingen bij een toename van de cyclische systeemrisico’s (bv. bij buitensporige kredietgroei) te versterken.
Er wordt uitgegaan van een brede waaier aan informatie, waaronder een ruim scala aan indicatoren die als
relevant worden beschouwd om aan te geven dat de
cyclische systeemrisico’s zijn toegenomen. Om de drie
maanden wordt de beslissing betreffende het contracyclisch bufferpercentage, die telkens wordt voorgelegd
aan de ECB, samen met een selectie van sleutelindicatoren op de website van de Bank gepubliceerd.
De krediet / bbp-gap, die het niveau van de krediet / bbp-ratio vergelijkt met haar langetermijntrend, is een van de sleutelindicatoren waarmee
rekening wordt gehouden. Als gevolg van de versnelling van de kredietcyclus, die leidde tot een toename van de groei van de kredieten aan met name
de Belgische niet-financiële ondernemingen, steeg
deze indicator in het derde kwartaal van 2018 tot
2 % van het bbp, de drempel die het ESRB voorstelt
om de buffer te activeren.
Over het geheel genomen is de groei van de kredietverlening aan ondernemingen versneld, terwijl de
groei van de aan huishoudens verstrekte kredieten
zich stabiliseerde. In november 2018 bedroeg de
jaarlijkse groei van de kredietverlening 6,5 % voor
ondernemingen, tegenover 5,2 % voor huishoudens.
De Bank volgt deze ontwikkelingen op de voet. Ten tijde van de beslissing met betrekking tot het eerste
kwartaal van 2019 bleef zij echter van oordeel dat
de waargenomen ontwikkelingen onvoldoende basis
vormden voor een verhoging van het contracyclische
bufferpercentage. Er dient eerst en vooral een analyse
te worden gemaakt van het aanhoudend karakter van
de kredietverleningsdynamiek, met name voor nietfinanciële ondernemingen. Aangezien de verhoging
van het contracyclische bufferpercentage over het algemeen een jaar na de datum van de beslissing plaatsvindt, zou een activering in het kader van een tijdelijke
(d.w.z. niet-aanhoudende) toename van de kredietverlening, kunnen leiden tot het opleggen van extra
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Tabel 19
Door buitenlandse autoriteiten opgelegde contracyclische bufferpercentages
(in %)

Huidig bufferpercentage
Land

Percentage

Toekomstig bufferpercentage

Inwerkingtreding

Percentage

Inwerkingtreding

Bulgarije

0,50

01‑10‑2019

Denemarken

0,50

31‑03‑2019

1,00

30‑09‑2019

0,25

01‑07‑2019

Frankrijk
Hongkong

2,50

01‑01‑2019

Ierland

ongewijzigd
1,00

05‑07‑2019

IJsland

1,25

01‑11‑2017

1,75

15‑05‑2019

Litouwen

0,50

31‑12‑2018

1,00

30‑06‑2019

0,25

01‑01‑2020

Noorwegen

2,00

31‑12‑2017

2,50

31‑12‑2019

Slowakije

1,25

01‑08‑2018

1,50

01‑08‑2019

Tsjechië

1,25

01‑01‑2019

1,50

01‑07‑2019

1,75

01‑01‑2020

Verenigd Koninkrijk

1,00

28‑11‑2018

ongewijzigd

Zweden

2,00

19‑03‑2017

2,50

Luxemburg

19‑09‑2019

Bronnen : BIB, ESRB.

kapitaalbuffers wanneer de kredietcyclus opnieuw een
niet-buitensporig profiel vertoont. In geval de kredietcyclus in België verder aantrekt, zou de Bank echter kunnen overwegen om, zoals in sommige andere
Europese landen, de contracyclische buffer te activeren.
Naast de CCyB die op de blootstellingen in België
wordt toegepast, moeten de Belgische banken de door
buitenlandse autoriteiten opgelegde bufferpercentages
toepassen op hun blootstellingen aan kredietrisico in die
landen. In de bovenstaande tabel wordt een overzicht
gegeven van de huidige en toekomstige contracyclische
bufferpercentages. Onder deze landen bevindt zich een
toenemend aantal landen van het eurogebied waar een
versnelling van de kredietcyclus werd waargenomen.
De verschillen in reactie tussen de landen kunnen met
name worden verklaard door de specifieke kenmerken
van de nationale markten, de heterogeniteit van de
dynamieken – d.w.z. hun aard en hun aanhoudend
karakter – evenals door de wens van sommige nationale
macroprudentiële autoriteiten om vroeg in de herstelfase
van de kredietcyclus in te grijpen.
Naar aanleiding van de aanbeveling van het ESRB inzake de erkenning en de vaststelling van contracyclische

bufferpercentages voor blootstellingen van Europese
banken aan derde landen, heeft de Bank gedurende
het verslagjaar drie derde landen geïdentificeerd waar
de blootstellingen van de Belgische banken significant
waren (Turkije, de Verenigde Staten en Zwitserland) en
de cyclische systeemrisico’s in deze landen opgevolgd.
Deze opvolging past in het meer algemene kader van
de analyses die door het ESRB en de ECB worden uitgevoerd voor significante blootstellingen op het niveau
van respectievelijk de Europese Unie en het eurogebied.

3. Klimaatverandering en overgang
naar een koolstofarme economie
De uitdagingen op het vlak van de klimaatverandering
en de overgang naar een koolstofarme economie
krijgen steeds meer aandacht en er worden alsmaar
meer initiatieven genomen om de doelstellingen van
het klimaatakkoord van Parijs (COP21) te bereiken.
Aangezien de financiële sector een cruciale rol speelt
in de financiering van de overgang naar een koolstofarme economie, heeft de Europese Commissie in
maart 2018 een actieplan voor duurzame financiering
gelanceerd, dat ervoor moet zorgen dat het financiële
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stelsel de doelstellingen van de EU inzake klimaat
en duurzame ontwikkeling ondersteunt. De transitie
biedt tal van nieuwe financieringsmogelijkheden voor
banken, verzekeringsHoewel de transitie ondernemingen en
andere investeerders.
tal van nieuwe Anderzijds kunnen de
mogelijkheden biedt klimaatverandering
voor de financiële zelf, en een eventuele
abrupte energietraninstellingen, kunnen sitie als gevolg van
de klimaatverandering plotse en onvoorziene
zelf en een eventuele veranderingen in het
abrupte transitie ook beleid, in het marktsentiment of in de
risico’s inhouden beschikbare technologieën, ook risico’s
inhouden voor de financiële instellingen en de financiële stabiliteit. Ook de centrale banken en de prudentiële autoriteiten besteden daarom steeds meer
aandacht aan dit thema.
Net zoals enkele andere Europese toezichthouders
heeft de Bank de risico’s verbonden aan de klimaatverandering en de transitie naar een koolstofarme
economie recentelijk toegevoegd, als mogelijke aandachtspunten, aan de lijst van potentiële financiële
risico’s (zie het Verslag 2017, het Macroprudentieel
verslag 2018 en het Financial Stability Report 2018
van de Bank). Het thematisch artikel over de risico’s voor de financiële stabiliteit die verbonden zijn
aan de klimaatverandering en de overgang naar een
koolstofarme economie dat werd opgenomen in het
Financial Stability Report van 2018 beschrijft hoe de
klimaatverandering en de overgang naar een koolstofarme economie risico’s kunnen inhouden voor de
financiële instellingen en de financiële stabiliteit, en
geeft aan welke rol de prudentiële toezichthouders
hierin kunnen spelen. Het artikel bevat ook een eerste
analyse van deze risico’s voor de Belgische financiële
sector. De momenteel beschikbare informatie over de
blootstellingen van de Belgische financiële instellingen
aan deze risico’s is evenwel onvoldoende granulair om
een diepgaande analyse mogelijk te maken.
Om op korte termijn het belang van deze blootstellingen voor de Belgische financiële sector beter te
kunnen begrijpen, heeft de Bank eind 2018, in het
kader van haar macroprudentieel mandaat, een vragenlijst verstuurd naar de financiële sector over de
verschillende klimaatgerelateerde risico’s en over de
mate waarin de instellingen hier reeds rekening mee

228

houden in hun strategie en risicobeleid. Bovendien
beoogt de Bank met deze sectorale enquête het bewustzijn van de financiële sector omtrent het belang
van deze risico’s te vergroten, en de financiële instellingen aldus aan te moedigen om deze risico’s op te
volgen, te evalueren en te beheren. Een belangrijk
obstakel voor het adequaat opvolgen en evalueren
van deze risico’s is het gebrek aan gemeenschappelijke definities (‘taxonomie’) en een gestandaardiseerd
raamwerk voor de openbaarmaking (disclosure) van
klimaatgerelateerde risico’s.
In dit verband heeft de Bank, net als de minister
van Financiën en de FSMA, de aanbevelingen van
de Taskforce on Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) 1 onderschreven. Bovendien neemt de Bank
actief deel aan werkgroepen om het actieplan van
de EU voor duurzame financiering en de hiervoor
benodigde regelgeving uit te werken, onder meer op
het vlak van de taxonomie en de openbaarmakingsvereisten. Tevens neemt de Bank deel aan andere
werkgroepen in het kader van met name het Network
for Greening the Financial System (NGFS) en het
Sustainable Insurance Forum (SIF), waarin toezichthouders van verschillende landen informatie uitwisselen en nadenken over de prudentiële aanpak van
klimaatgerelateerde risico’s en de ondersteuning van
duurzame financiering. Ook de mogelijkheden om gebruik te maken van stresstests en scenarioanalyses om
deze risico’s te evalueren, worden hierin besproken en
geanalyseerd. Door het langetermijn- en toekomstgerichte karakter van de klimaatgerelateerde risico’s, de
onzekerheid met betrekking tot de realisatie van deze
risico’s en vooral het gebrek aan voldoende kwaliteitsvolle en granulaire gegevens, bevinden deze analyses
zich nog in een beginstadium.
Het huidige gebrek aan voldoende kwaliteitsvolle informatie en gegevens betekent evenwel niet dat nog
geen actie kan worden ondernomen. De Bank is
voorstander van een stapsgewijze prudentiële aanpak.
In eerste instantie dient de kwaliteit van de informatie
over klimaatgerelateerde risico’s en groene investeringen te worden verbeterd en moeten de instellingen meer bewust worden gemaakt van de risico’s

1 De Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD)
heeft in 2017 in de jaarverslagen van zowel financiële als
niet-financiële ondernemingen een aantal aanbevelingen
gepubliceerd omtrent de vrijwillige publicatie van consistente
en vergelijkbare informatie betreffende governance,
strategie, risicobeheer en maatstaven met betrekking tot
klimaatgerelateerde risico’s en opportuniteiten.
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verbonden aan de klimaatverandering en de transitie
naar een koolstofarme economie. Ook zonder een op
Europees niveau geharmoniseerde taxonomie kunnen
de instellingen reeds inspanningen leveren om deze
risico’s beter te vatten.

dienen, daalt door een verstrenging van de regels
betreffende de energieprestatie van gebouwen, zoals bijvoorbeeld in Nederland waar commerciële
gebouwen vanaf 2023 een minimaal energielabel
moeten hebben.

Vervolgens kunnen een aantal verwachtingen worden meegedeeld aan de sector, met betrekking tot
enerzijds de opname van deze risico’s in het risicobeheer van de financiële instellingen en anderzijds
de vereisten inzake rapportering en openbaarmaking (pijler 3-vereisten) van informatie over deze
risico’s. Klimaatgerelateerde risico’s dienen hierbij
niet noodzakelijk als aparte risicocategorieën te
worden beschouwd. Zowel het fysieke risico, dat
voortvloeit uit de realisatie van de klimaatverandering zelf, als de risico’s ten gevolge van de
transitie naar een koolstofarme economie, kunnen
de traditionele risico’s zoals het kredietrisico, het
marktrisico, het operationeel risico, het liquiditeitsrisico en het verzekeringsrisico sterk verhogen. Dit
zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn indien grote
droogtes of overstromingen het risico op faillissement in de landbouwsector doen toenemen, of
indien de waarde van gebouwen die als onderpand

Bovendien moet met de klimaatgerelateerde risico’s
rekening worden gehouden in de risico-evaluaties
van de toezichthouder, en indien nodig kunnen op
termijn eventueel pijler 2-kapitaalvereisten worden
opgelegd. Ook de pijler 1-kapitaalvereisten zouden
in de toekomst kunnen worden aangepast. Wat
de regelgeving inzake kapitaalvereisten
De klimaatgerelateerde
betreft, is de Bank,
risico’s moeten in
net zoals de meeste
Europese
toezichtrekening worden
houders,
evenwel
gebracht in de risicoovertuigd dat deze
evaluaties
uitsluitend gebaseerd
dient te zijn op prudentiële risico’s en dat wijzigingen in de kapitaalvereisten dus voldoende onderbouwd moeten zijn door
bewijzen van een toename of een daling van de
risico’s die verband houden met de blootstellingen
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waarop die wijziging betrekking heeft. Zo kunnen
de pijler 1-kapitaalvereisten voor bepaalde blootstellingen die sterk onderhevig zijn aan klimaatgerelateerde risico’s op termijn eventueel worden verhoogd
(brown penalising factor), indien kan worden aangetoond dat deze specifieke blootstellingen een hoger risico met zich meebrengen. Anderzijds kunnen
kapitaalvereisten voor bepaalde ‘groene’ blootstellingen verlaagd worden (green supporting factor),
indien duidelijk blijkt dat deze activa lagere risico’s
inhouden dan andere blootstellingen. Hierbij mogen
echter de risico’s niet uit het oog verloren worden
die kunnen ontstaan omdat sommige groene investeringen minder groen blijken te zijn dan aanvankelijk vooropgesteld (greenwashing), omdat bepaalde
technologieën minder veelbelovend blijken te zijn
dan aanvankelijk verwacht of omdat het marktsentiment plotseling is gewijzigd.
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Dit betekent echter niet dat het stimuleren van
groene investeringen niet belangrijk is, wel integendeel. Aangezien de financiële stabiliteit gebaat is bij
een tijdige maar gestage transitie, veeleer dan bij een
late maar abrupte transitie, is het aanmoedigen van
groene financieringen van het allergrootste belang.
De toezichthouder kan bijdragen aan het duurzamer
maken van de financiële sector door mee te werken
aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke
taxonomie en van gemeenschappelijke openbaarmakingsvereisten (disclosure), wat de transparantie
zal verhogen en de markt voor groene investeringen
zal stimuleren. Ten slotte kunnen centrale banken
en prudentiële autoriteiten ook het goede voorbeeld
stellen. Zo heeft de Bank beslist om de zogenaamde
ESG-criteria (Environmental, Social and Governance)
toe te passen voor het beheer van een deel van haar
activaportefeuille (bedrijfsobligaties in dollar).
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C. Afwikkeling
De werkzaamheden van de Bank als afwikkelingsautoriteit voor de kredietinstellingen maken deel uit van het
bredere kader van het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (Single Resolution Mechanism – SRM),
waaraan zij als nationale afwikkelingsautoriteit deelneemt. Het SRM, waarin een belangrijke rol wordt vervuld
door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB), werd opgericht in 2014. Sinds de
oprichting ervan wordt dankzij de nauwe samenwerking tussen de SRB en de nationale afwikkelingsautoriteiten
gestage vooruitgang geboekt. In de afgelopen jaren heeft het SRM gezorgd voor de tenuitvoerlegging van een
volledig nieuw afwikkelingskader. Hoewel er tot nu toe duidelijk vooruitgang is geboekt, blijven de uitdagingen
groot en zijn er nog heel wat belangrijke vragen waarvoor een antwoord moet worden gezocht.
Tegen deze achtergrond heeft het Afwikkelingscollege van de Bank, in overeenstemming met het koninklijk besluit
tot vaststelling van de regels voor de organisatie en werking ervan 1, een actieplan aangenomen voor 2018. Dit plan
is bedoeld als ondersteuning van het optreden van het SRM. Het is opgebouwd rond vier krachtlijnen, namelijk
(i) garanderen dat een robuust wet- en regelgevend kader wordt ontwikkeld om gevallen van in gebreke blijven
aan te pakken ; (ii) de afwikkelbaarheid van kredietinstellingen en beursvennootschappen naar Belgisch recht
verbeteren ; (iii) crisisbeheersingscapaciteit ontwikkelen en de afwikkelingsinstrumenten operationaliseren ; en
(iv) bijdragen aan het vastleggen van mechanismen voor de financiering van de afwikkeling.

1. Wet- en regelgevend kader
In de loop van het verslagjaar werd het wettelijk kader voor afwikkeling grondig gewijzigd na
de goedkeuring door de Europese medewetgevers
van een voorstel voor een richtlijn tot wijziging
van de richtlijn inzake afwikkeling en herstel van
banken (Bank Recovery and Resolution Directive –
BRRD) 2 en van een voorstel voor een verordening
tot wijziging van de verordening betreffende het
Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme (Single
Resolution Mechanism Regulation – SRMR) 3. Door
de goedkeuring van deze voorstellen kan de in 2014
door de BRRD ingevoerde regeling inzake het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking
komende schulden (Minimum Requirement for Own
Funds and Eligible Liabilities – MREL) in belangrijke
mate worden aangevuld. Onder meer wordt het
door de Financial Stability Board (FSB) ontwikkeld
model voor het totaal verliesabsorptievermogen (total
loss-absorbing capacity – TLAC) omgezet in Europees
recht. Bovendien worden bepaalde voorschriften voor
de toepassing van het MREL voor alle kredietinstellingen van de Europese Unie verduidelijkt.

Deze richtlijn en verordening maken deel uit van een
reeks bepalingen die bekend staan als risicoverminderende maatregelen. Deze maatregelen worden nader
omschreven in Kader 14.
Daarnaast heeft de Bank in 2018 deelgenomen aan
de werkzaamheden van de SRB inzake de verduidelijking van de praktische modaliteiten voor de

1 Koninklijk besluit van 22 februari 2015 tot vaststelling
van de regels voor de organisatie en de werking van het
Afwikkelingscollege, de voorwaarden voor de uitwisseling
van informatie tussen het Afwikkelingscollege en derden
en de maatregelen die moeten worden genomen om
belangenconflicten te voorkomen.
2 Richtlijn 2014 / 59 / EG van het Europees Parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging
van een kader voor het herstel en de afwikkeling van
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot
wijziging van Richtlijn 82 / 891 / EEG van de Raad en de
Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG,
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de
Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van
het Europees Parlement en de Raad.
3 Verordening (EU) nr. 806 / 2014 van het Europees Parlement
en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige
regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van
kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in
het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme
en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging
van Verordening (EU) nr. 1093 / 2010.
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tenuitvoerlegging van het bestaande regelgevingskader. Er werden horizontale beleidslijnen ontwikkeld
ter ondersteuning van de opstelling van afwikkelingsplannen en van de algehele samenhang tussen de
plannen. In 2018 hadden deze horizontale beleidslijnen voornamelijk betrekking op de thema’s die in het
werkprogramma 2018-2020 van de SRB waren vastgelegd, met name de keuze van de afwikkelingsinstrumenten bij de opstelling van afwikkelingsplannen
en de specifieke vereisten in verband met de planning
van elk van deze instrumenten, de toets met betrekking tot het 'algemeen belang'-vereiste, waarmee
vastgesteld kan worden welke kredietinstellingen zouden kunnen voldoen aan de afwikkelingsvoorwaarden, de toepassing van vereenvoudigde verplichtingen, het MREL, de identificatie van kritieke functies,
en de operationele continuïteit in geval van een crisis,
waaronder de toegang tot de marktinfrastructuren.
Al deze ontwikkelingen en werkzaamheden dragen
bij tot de totstandbrenging van een nieuw, geharmoniseerd werkkader binnen de bankenunie. De SRB
speelt in samenwerHoewel er veel king met de nationale
vooruitgang is geboekt, afwikkelingsautoriteiten een sleutelrol,
resteren er nog heel waardoor veel voorwat uitdagingen om de uitgang kon worden
in de BRRD vastgelegde geboekt. Desondanks
resteren er nog heel
afwikkelbaarheids wat
uitdagingen
om
de
in
de richtlijn
doelstelling te bereiken
voor alle kredietinstel- vastgelegde afwikkelbaarheidsdoelstelling
lingen en beleggings te bereiken voor alle
ondernemingen in de EU kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen in de Europese Unie. Twee kwesties in het
bijzonder zijn van groot belang voor België, gezien de
kenmerken van het Belgische financiële stelsel.
De eerste betreft de versterking van het MRELbeleid. De beschikbaarheid van voldoende financiële
middelen om verliezen op te vangen en te herkapitaliseren is van essentieel belang voor het verzekeven van de haalbaarheid en geloofwaardigheid
van een doeltreffende afwikkeling aan de hand van
afwikkelingsinstrumenten en in het bijzonder via het
instrument van interne versterking. In dit verband
bepaalt de BRRD dat de instellingen op individuele basis aan een MREL-vereiste moeten voldoen
en dat de EU-moederondernemingen eveneens op
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geconsolideerde basis aan een MREL-vereiste moeten voldoen. Als nationale afwikkelingsautoriteit
pleit de Bank consequent voor de toepassing van
een robuust afwikkelingsmodel waarbij wordt uitgegaan van het aanleggen van toereikende buffers.
Met het oog hierop dienen er MREL-vereisten van
een voldoende hoog niveau en van voldoende kwaliteit te worden vastgelegd, d.w.z. vereisten waaraan moet worden voldaan met instrumenten die
de tenuitvoerlegging van de afwikkelingsstrategie
niet in gevaar brengen wanneer het instrument van
interne versterking wordt toegepast. Het is in dit
kader dat de Bank de SRB aanmoedigt zijn MRELbeleid te versterken en daarbij verder te gaan dan
momenteel voorzien.
De tweede kwestie betreft de afwikkelingsstrategie die moet worden gevolgd voor minder belangrijke kredietinstellingen. Onder bepaalde gunstige
marktomstandigheden zou de liquidatie volgens een
normale insolventieprocedure voor deze instellingen
als plausibel kunnen worden beschouwd, maar in
het geval van een systeemcrisis zou een dergelijke
liquidatie problematischer kunnen zijn. De Bank ging
in dialoog met de Europese Commissie en de SRB
om de in de huidige regeling vastgelegde vereisten
– zowel deze die gelden tijdens de opstelling van
het plan als deze die gelden wanneer het in gebreke
blijven is vastgesteld – voor dit soort instellingen te
verduidelijken. Daarbij werd rekening gehouden met
de precedenten geschapen door de crisisbeheersing
bij de Venetiaanse banken in 2017 (zie Kader 10 in
het Verslag 2017) en met wat deze gevallen impliceren voor de in de BRRD vastgestelde vereisten. Deze
tweede vraag toont aan dat het noodzakelijk is een
juist evenwicht te vinden tussen afwikkelbaarheid
enerzijds en proportionaliteit anderzijds.

2. Afwikkelbaarheid van
kredietinstellingen en
beursvennootschappen
De BRRD bepaalt dat de afwikkelingsautoriteiten een
afwikkelingsplan moeten opstellen voor elke in de
Europese Unie gevestigde bankgroep en voor elke
in de Europese Unie gevestigde kredietinstelling of
beleggingsonderneming die niet tot een bankgroep
behoort. In België valt deze verplichting deels ten
laste van de SRB en deels ten laste van de Bank, op
grond van de bevoegdheidsverdeling die is vastgelegd
in de SRMR.
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De ontwikkeling van een afwikkelingsplan is een
proces dat meerdere jaren kan duren. De doelstelling
ervan is om alle bankgroepen afwikkelbaar te maken.
Het afwikkelingsplan legt de vermoedelijke maatregelen vast die de afwikkelingsautoriteit zal nemen
om een crisis aan te pakken en zorgt ervoor dat de
instelling of bankgroep klaar is om deze maatregelen
of een alternatief daarvoor ten uitvoer te leggen. In
geval van een (nakend) in gebreke blijven, kunnen de
afwikkelingsautoriteiten afwijken van de in het afwikkelingsplan vastgelegde vermoedelijke maatregelen
indien daarmee beter het hoofd kan worden geboden
aan de crisissituatie.
Zodra het plan is opgesteld, beoordeelt de afwikkelingsautoriteit de afwikkelbaarheid en stelt zij het
MREL-vereiste vast. Wanneer een instelling niet afwikkelbaar is, kent de afwikkelingsautoriteit haar
een termijn toe waarbinnen de instelling maatregelen moet voorstellen om de vastgestelde problemen
te verhelpen. Indien de voorgestelde maatregelen
niet bevredigend zijn, beschikt de afwikkelings
autoriteit over een aantal bevoegdheden om de
vastgestelde belemmeringen voor de afwikkelbaarheid weg te nemen.
Voor de bankgroepen die onder haar bevoegdheid
vallen, heeft de SRB een meerjarenbenadering ontwikkeld. Elke jaarlijkse cyclus van een afwikkelingsplan is een belangrijke stap voorwaarts, in die zin
dat telkens wordt onderzocht welke aanvullende

maatregelen kunnen worden genomen teneinde
in 2020 plannen te kunnen opstellen die voldoen
aan alle in de BRRD vooropgestelde vereisten. De
jaarlijkse afwikkelingscyclus die in 2018 is aangevangen, zal een belangrijke stap voorwaarts zijn
voor de ontwikkeling van plannen onder leiding
van de SRB, aangezien daarin naast een geconsolideerd MREL-vereiste een individueel MREL-vereiste
zal zijn opgenomen en de SRB een eerste beoordeling zal uitvoeren van de belemmeringen voor de
afwikkelbaarheid.
In de loop van het verslagjaar heeft de SRB de eerste
bindende MREL-besluiten genomen voor EU-moeder
ondernemingen op geconsolideerd niveau. Drie besluiten hebben betrekking op EU-moederondernemingen
naar Belgisch recht, waaronder één waarvoor een afwikkelingscollege werd opgericht.
Het geconsolideerd MREL-vereiste wordt vastgelegd
op basis van de methodologie die in 2017 door de
SRB werd aangenomen. Het vereiste bestaat uit
een verliesabsorptiebedrag en een bedrag dat bestemd is om de herkapitalisatie en het vertrouwen
van de markt te waarborgen. Het eerste bedrag is
gebaseerd op de eigenvermogensvereisten, namelijk
de pijler 1-vereisten, de pijler 2-vereisten en het
bedrag van de gecumuleerde buffervereisten. Het
tweede bedrag bestaat uit twee componenten. Het
voor herkapitalisatie bestemd bedrag komt overeen
met de pijler 1- en pijler 2-vereisten die worden
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toegepast op het bedrag van de risicogewogen activa dat zou worden vastgesteld na afwikkeling. In
dit bedrag kan dus, binnen bepaalde grenzen, rekening worden gehouden met een daling van de risicogewogen activa als gevolg van de verwezenlijking
van bepaalde risico’s. Dit bedrag wordt aangevuld
met een bedrag dat bestemd is om het vertrouwen
van de markt te waarborgen, dat overeenstemt met
de gecumuleerde buffervereisten verminderd met
125 basispunten. Aan de hand van deze methode
kan het niveau van het MREL-vereiste worden bepaald. Er dient echter te worden opgemerkt dat de
SRB, in 2018, nog geen bindend vereiste voor de
samenstelling van het MREL heeft vastgesteld, inzonderheid voor het gedeelte van het MREL-vereiste
waaraan voldaan moet worden met instrumenten
die in geval van liquidatie de verliezen opvangen
vóór de chirografaire schuldeisers.
De besluitvormingsprocedure voor de vaststelling van
het MREL-vereiste op geconsolideerde basis verschilt
tussen banken waarvoor er een afwikkelingscollege
is opgericht en banken waarvoor dit niet het geval is. In het eerste geval wordt het MREL-vereiste
vastgesteld via een gezamenlijk besluit in het afwikkelingscollege, waarna dit besluit door de SRB in zijn
bestuursvergadering wordt bekrachtigd. Voor banken waarvoor geen afwikkelingscollege is opgericht,
wordt het MREL-vereiste vastgesteld door de SRB in
zijn bestuursvergadering. Zodra het MREL-vereiste is
vastgesteld, richt de SRB, overeenkomstig de SRMR,
het besluit aan de nationale afwikkelingsautoriteiten,
die bevoegd zijn om het te implementeren.

Het is van cruciaal
belang dat de
MREL-besluiten een
geloofwaardige
uitvoering van de
gekozen afwikkelings
strategieën mogelijk
maken zonder dat dit
gevolgen heeft voor
de deposito’s

De Bank neemt in
haar
hoedanigheid
van Belgische nationale afwikkelingsautoriteit deel aan het
besluitvormingsproces van de SRB in zijn
bestuursvergadering
voor instellingen of
groepen die enkel
in België zijn gevestigd evenals voor
grensoverschrijdende
groepen waarvan de
moederonderneming of een dochteronderneming
in België is gevestigd. De bestuursvergadering van
de SRB neemt haar besluiten, met inbegrip van deze
betreffende de ontwerpafwikkelingsplannen en de
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ontwerpen van MREL-besluiten, met eenparigheid
van stemmen van haar leden aan. Bij gebrek aan
consensus kunnen de besluiten bij gewone meerderheid van enkel de permanente leden van de SRB
worden aangenomen. Dit besluitvormingsproces, dat
vastgelegd is in de SRMR, verschilt bijvoorbeeld van
de besluitvormingsmechanismen die worden toegepast in de Raad van Toezicht van de ECB, waar het
beginsel van één stem per vertegenwoordiger geldt.
Een dergelijk besluitvormingsproces, dat inhoudt dat
de vertegenwoordigers van de nationale afwikkelingsautoriteiten niet deelnemen aan de stemming
bij gebrek aan consensus, biedt onvoldoende garanties dat met nationale gevoeligheden rekening wordt
gehouden of dat de op dit vlak vastgestelde problemen effectief worden aangepakt. In dit verband is
het van cruciaal belang dat de MREL-besluiten een
geloofwaardige uitvoering van de gekozen afwikkelingsstrategieën, en in het bijzonder de toepassing
van het instrument van interne versterking mogelijk
maken zonder dat dit gevolgen heeft voor de deposito’s. Dit is des te belangrijker omdat een tekort
op dit vlak een invloed zou kunnen hebben op het
risico op inmenging van de overheid in geval van
een financiële crisis.
In 2018 heeft het Afwikkelingscollege van de Bank
ontwerpafwikkelingsplannen
goedgekeurd
voor
13 minder belangrijke instellingen (less significant
institutions, LSI) evenals, voor elk van deze banken of bankgroepen, een ontwerp van MREL-besluit
op individueel respectievelijk geconsolideerd niveau.
Deze ontwerpen werden voorgelegd aan de SRB,
die bevoegd is om er een advies over uit te brengen
en in het bijzonder om desgevallend aan te geven
welke elementen van het ontwerpbesluit niet in overeenstemming zijn met de SRMR of de algemene
instructies van de SRB. Het advies van deze laatste
wordt in het eerste kwartaal van 2019 verwacht.
De ontwerpafwikkelingsplannen en de ontwerpen
van MREL-besluiten moeten vervolgens formeel worden aangenomen door het Afwikkelingscollege.
Hoewel elk LSI-ontwerpafwikkelingsplan specifiek is
en wordt opgesteld op basis van de specifieke kenmerken van de instelling of bankgroep, kunnen er
drie categorieën worden onderscheiden. In de eerste categorie plannen wordt bepaald dat wanneer
de toezichthouder of afwikkelingsautoriteit vaststelt
dat de instelling vermeend of daadwerkelijk in gebreke blijft, zij volgens de normale insolventieprocedures wordt geliquideerd. Met andere woorden, de
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afwikkelingsautoriteit voorziet niet in de toepassing
van afwikkelingsinstrumenten wanneer deze instelling in gebreke blijft. Het gaat hier in de meeste
gevallen om instellingen waarvan het in gebreke
blijven een zeer beperkte impact zou hebben op
de Belgische economie en de stabiliteit van het
financiële stelsel en die dus waarschijnlijk niet zullen voldoen aan het vereiste van algemeen belang
wanneer ze in gebreke blijven.
De tweede categorie plannen is deze die, in tegenstelling tot de eerste categorie, expliciet voorziet in
de toepassing van afwikkelingsinstrumenten in geval
van een (nakend) in gebreke blijven van de instelling.
De afwikkelingsautoriteit is met name van oordeel
dat het rekening houdend met het belang van de
instelling, haar deposito’s of haar banden met andere
kredietinstellingen naar Belgisch recht, waarschijnlijk
is dat de afwikkelingsdoelstellingen minder goed zullen kunnen worden verwezenlijkt met een liquidatie
volgens de normale insolventieprocedure dan met een
afwikkelingsprocedure. De doelstellingen van de afwikkeling zijn het waarborgen van de continuïteit van de
kritieke functies van de instelling, het vermijden van
significante negatieve gevolgen voor de stabiliteit van
het financiële stelsel, met name door besmetting te
voorkomen, en het beschermen van de overheidsmiddelen, de gewaarborgde deposito’s en de gedekte
beleggers, alsook van de geldmiddelen en de activa
van de cliënten.
De derde categorie plannen is bedoeld voor instellingen waarvoor liquidatie volgens een normale insolventieprocedure plausibel wordt geacht indien het
(nakend) in gebreke blijven onder normale omstandigheden, d.w.z. in geval van een idiosyncratische crisis,
wordt vastgesteld. Er wordt echter aangenomen dat
een dergelijke procedure in geval van een systeemcrisis een besmettingseffect zou kunnen hebben en dat
dit effect kan worden beperkt door een afwikkelingsprocedure te openen. Deze plannen voorzien dus in
de tenuitvoerlegging van deze twee opties.

3. Ontwikkeling van crisis
beheersingscapaciteit en
operationalisering van de
afwikkelingsinstrumenten
Wanneer een afwikkelingsprocedure wordt opgestart,
berust de verantwoordelijkheid voor de tenuitvoerlegging van de afwikkelingsinstrumenten bij de nationale

afwikkelingsautoriteiten, ongeacht of de op te lossen
crisis een onder de bevoegdheid van de SRB vallende
instelling of een onder de nationale bevoegdheden
vallende instelling treft.
In dit verband heeft de Bank een nationaal handboek
ontwikkeld waarin elke stap en elke maatregel die
moet worden genomen om het instrument van interne versterking toe te passen, wordt beschreven.
Dit algemeen handboek vormt een aanvulling op de
specifieke analyses die de betrokken groepen hebben
ontwikkeld in het kader van de opstelling van hun
afwikkelingsplan (bail-in playbook). Dit handboek en
deze analyses zijn
bedoeld om de
De Bank heeft een
toepassing van het
handboek ontwikkeld
instrument van interne
versterking
waarin elke stap en
te
vergemakkelijelke maatregel die
ken en illustreren
moet worden genomen
ook de moeilijkheden die verbonden
om het instrument van
kunnen zijn aan de
interne versterking
toepassing van dit
toe te passen, in detail
instrument. Om het
wordt beschreven
volledige spectrum
van de afwikkeling
te bestrijken, zal het handboek moeten worden aangevuld voor elk van de drie overige afwikkelingsinstrumenten, namelijk het instrument van verkoop van
de onderneming, het instrument van afsplitsing van
activa en het instrument van de overbruggingsinstelling. De opstelling van nationale handboeken door de
nationale afwikkelingsautoriteiten maakt deel uit van
een breder project dat wordt gestuurd door de SRB.

4. Vaststelling van mechanismen
voor de financiering van de
afwikkeling
In 2018 heeft de SRB bij de 34 bijdrageplichtige
Belgische instellingen een bedrag van € 285 miljoen geïnd, tegenover € 250 miljoen in 2017. Deze
stijging is te verklaren door de verdere mutualisatie van de middelen van het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsfonds (Single Resolution Fund, SRF) tijdens de overgangsperiode, de toepassing van een
extra risico-indicator en de toepassing van een hogere aangroeifactor, waarin de groei van de gewaarborgde deposito’s is opgenomen. De instellingen
mochten 15 % van hun bijdrage betalen in de vorm
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van een onherroepelijke betalingstoezegging die gedekt is door een zekerheid in de vorm van contanten. De totale bijdrage van de Belgische instellingen
in de vorm van onherroepelijke betalingstoezeggingen bedroeg in 2018 € 30 miljoen. In totaal werd
in 2018 bij de instellingen die onder de toepassing
van de SRMR vallen € 7,5 miljard geïnd, waardoor
het SRF reeds € 24,9 miljard bevat. Het streefcijfer
dat aan het einde van de eerste periode van 8 jaar,
namelijk op 31 december 2023, moet zijn bereikt,
is 1 % van het bedrag aan gewaarborgde deposito’s
van alle kredietinstellingen waaraan in de bankenunie een vergunning is verleend, en kan op basis van
het huidige bedrag aan gewaarborgde deposito’s
worden geraamd op 56,3 miljard euro.
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Voor de ondernemingen die niet bijdrageplichtig zijn
aan het SRF, namelijk in België gevestigde bijkantoren
van kredietinstellingen of beleggingsondernemingen
die onder een derde land ressorteren en beursvennootschappen naar Belgisch recht die niet vallen onder het toezicht op geconsolideerde basis op de moederonderneming dat door de ECB wordt uitgeoefend,
voorziet de wet van 27 juni 2016 in de oprichting van
een nationaal afwikkelingsfonds dat eveneens gefinancierd wordt door de inning van jaarlijkse bijdragen.
De bijdrageplichtige instellingen droegen in 2018 in
totaal iets meer dan € 405 000 bij aan het nationale
afwikkelingsfonds, tegenover € 452 000 in 2017,
wat betekent dat het fonds nu € 1,2 miljoen bevat.
In 2023 zou het fonds € 3,3 miljoen moeten bevatten.
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D. Banken en beursvennootschappen
In het kader van het SSM werden nieuwe initiatieven genomen, gelijktijdig met die van de Europese Commissie,
om het aanhoudend hoge niveau van probleemleningen in bepaalde landen aan te pakken, en werden de
banken aan een nieuw SREP onderworpen. Er werden nieuwe stresstests uitgevoerd, die op Europees niveau
werden gecoördineerd door de EBA en in België door de Bank.
Op nationaal niveau ging via horizontale analyses bijzondere aandacht uit naar de renterisico’s, de financiering,
de liquiditeit en de bedrijfsmodellen van de Belgische banken. Inspectieopdrachten ter plaatse hadden betrekking op governance, bedrijfsmodellen en de voornaamste risico’s die aanwezig waren in de kredietinstellingen.
De opdrachten in verband met de interne modellen maakten met name deel uit van het TRIM-project, dat werd
opgericht op het niveau van het SSM, en waren onder meer gericht op de krediet- en marktrisico’s.
De ontwikkelingen op het gebied van de bancaire regelgeving speelden zich voornamelijk af in de Europese
Unie, waar aan een gestaag tempo werd verder gewerkt aan de versterking van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie. Op wereldniveau werd bij de werkzaamheden van het Bazels Comité voor Bankentoezicht na de
afsluiting van een ’Bazel III-akkoord’, dat eind 2017 werd voltooid, meer het accent gelegd op de implementatie
en evaluatie van de Bazel III-hervormingen en op de mogelijkheden voor reglementaire arbitrage. Op Belgisch
niveau heeft de Bank een nieuwe circulaire gepubliceerd en haar handboek governance geactualiseerd.

1. Cartografie van de sector,
toezichtsprioriteiten en
operationele aspecten
1.1 Bankenpopulatie en classificatie
van de Belgische banken volgens
de SSM-criteria
Terwijl de bankenpopulatie in 2018 over het algemeen
stabiel is gebleven op 105 instellingen, is het aantal
kredietinstellingen naar Belgisch recht met 2 eenheden afgenomen tot 32 instellingen, door de fusie van
twee dochterbanken met hun Belgische moederbank.
De populatie van de bijkantoren van Europese krediet
instellingen daarentegen is in nettotermen toegenomen met 1 eenheid (4 nieuwe vergunningen en
3 schrappingen).
Deze bewegingen lijken een aantal onderliggende
tendensen te bevestigen. Vooreerst vindt er sinds enkele jaren een gestage consolidatie plaats in het segment van de Belgische banken die een relatief klassiek bedrijfsmodel hanteren (retail- en kmo-cliënteel

dat bediend wordt via een hybride distributienetwerk, dat zowel fysieke als digitale verkooppunten
omvat). Deze consolidatie wordt vaak gedreven door
de nood aan schaalvergroting en kostenefficiëntie,
en door de wil om de
bestaande distributieDe consolidatie wordt
kanalen beter af te
stemmen op de digigedreven door de nood
tale toekomst. In dit
aan kostenefficiëntie en
verband dient te worde wil om de bestaande
den opgemerkt dat er
momenteel een aandistributiekanalen beter
tal vergunningsaanaf te stemmen op de
vragen in behandedigitale toekomst
ling zijn voor nieuwe
banken die een quasi
exclusief digitaal dienstenaanbod willen aanbieden,
dat zowel gericht is op niches zoals private banking, als op een breder publiek, voor de klassieke
bankverrichtingen.
Anderzijds, wat de bijkantoren betreft, kan worden
waargenomen dat een aantal banken hun inplanting
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in de Europese Unie en in het eurogebied aan het herbekijken zijn, niet enkel in het kader van de uittrede
van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie,
maar ook vanuit een meer algemene betrachting
van de banken om hun geografische inplanting af te
stemmen op de commerciële noden.
Meestal hebben bijkantoren een beperkte doelgroep
die bestaat uit professionele tegenpartijen en blijft
hun marktaandeel beperkt. Het valt evenwel te verwachten dat de voltooiing van de bankenunie gepaard zal gaan met een grondiger herschikking van
het bankenlandschap in het eurogebied en in België,
wat wellicht tot een toename zal leiden van het aantal bijkantoren dat zich tot retailcliënten en andere
niet-professionele tegenpartijen richt om tegemoet te
komen aan hun bancaire behoeften inzake betalen,
sparen en beleggen.
In het eurogebied wordt het bankentoezicht uitgeoefend door het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme
(Single Supervisory Mechanism, SSM), dat gestoeld is
op samenwerking tussen de Europese Centrale Bank
(ECB) en de nationale bankentoezichthouders van het
eurogebied. De ECB oefent rechtstreeks toezicht uit op
alle instellingen die als belangrijk worden beschouwd
(significant institutions – SI’s) en wordt hierin bijgestaan door de nationale toezichthoudende autoriteiten.
Deze laatste blijven rechtstreeks toezicht uitoefenen
op de minder belangrijke instellingen (less significant
institutions – LSI’s), waarbij de ECB weliswaar de mogelijkheid behoudt om het rechtstreeks toezicht op
die instellingen over te nemen wanneer dat gerechtvaardigd is voor de consistente toepassing van haar
toezichtsnormen.

Tabel 20
Verloop van het aantal onder toezicht staande
instellingen
(eindeperiodegegevens)

2017

2018

104

105

Naar Belgisch recht

34

32

Bijkantoren die ressorteren
onder het recht van een lidstaat
van de EER

46

47

Bijkantoren die ressorteren
onder het recht van een staat
die geen lid is van de EER

8

8

Financiële holdings

5

6

Financiële dienstengroepen

5

5

Andere financiële instellingen 1

6

7

Kredietinstellingen

Beleggingsondernemingen

32

32

Naar Belgisch recht

19

17

Bijkantoren die ressorteren
onder het recht van een lidstaat
van de EER

11

14

2

1

Financiële holdings

Bron : NBB.
1 Gespecialiseerde dochters van kredietinstellingen en
kredietinstellingen die aangesloten zijn bij een centrale
instelling waarmee zij een federatie vormen.

Wat de SI’s betreft, neemt de Bank deel aan 15 gemeenschappelijke toezichtsteams onder de leiding
van de ECB (Joint Supervisory Teams – JST’s), die toezicht uitoefenen op belangrijke Belgische instellingen,
namelijk zowel Belgische banken met een Belgische
moederonderneming, als in België gevestigde dochterondernemingen van niet-Belgische moederondernemingen die ressorteren onder het SSM, of nog,
in België gevestigde banken met een niet-Belgische
moederonderneming die niet ressorteert onder het
recht van een lidstaat van de EER.
De groep van de Belgische LSI’s telt 15 banken. Dit
aantal komt op 19 als ook de financiële holdings en
de dienstengroepen van de minder belangrijke instellingen worden meegeteld.
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Tabel 21
Opsplitsing van de Belgische banken volgens de classificatiecriteria van het SSM
Belangrijke instellingen (SI’s)

Met een Belgische moederonderneming

Minder belangrijke instellingen (LSI’s)

Anbang Groep – Bank Nagelmackers

Argenta

Byblos Bank Europe

AXA Bank Belgium

CPH

Belfius

Crelan Groep (Crelan, Europabank)

Degroof Petercam

Datex Groep – CKV

Dexia (financiële holding)

Dierickx-Leys

KBC Groep – KBC Bank, CBC

ENI

Met een niet‑Belgische moederonderneming
die ressorteert onder het SSM

Euroclear

BNP Paribas Fortis, bpost bank

Finaxis Groep –
Delen Private Bank, Bank J. Van Breda & C°

CMNE Groep – Beobank, Banque Transatlantique Belgium

Shizuoka Bank

ING Belgium

United Taiwan Bank

Banca Monte Paschi Belgio

Van de Put & C°

MeDirect Bank

vdk bank

Puilaetco Dewaay Private Bankers
Santander Consumer Bank
Société Générale Private Banking
Met een niet‑Belgische moederonderneming
die noch onder het SSM, noch onder het recht
van een lidstaat van de EER ressorteert
Bank of New York Mellon

Bron : NBB.

KADER 11

De rol van de Nationale Bank van België in
het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme
Sinds 2014 is het bankentoezicht in Europa georganiseerd in een Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme
(Single Supervisory Mechanism, SSM). Het SSM bestaat uit de ECB en de nationale toezichtsautoriteiten
van de landen van de Eurozone, waaronder de Bank.
De belangrijkste doelstellingen van het SSM zijn het waarborgen van de veiligheid en soliditeit van het
Europese bankenstelsel, het vergroten van de financiële integratie en stabiliteit en het waarborgen van
consistent banktoezicht.
Met het SSM is het beslissingsproces complexer en langer geworden, in de zin dat de prudentiële
beslissingen over de Belgische banken nu niet meer door de Bank in Brussel worden genomen, maar
door de ECB in Frankfurt. Anderzijds is de Bank nu betrokken bij de beslissingen die in Frankfurt worden
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genomen, en dat niet alleen voor de Belgische banken, maar voor alle banken in de Eurozone. Bovendien
worden deze beslissingen voorbereid in samenwerking tussen de ECB en de betrokken nationale
toezichthouders, zoals de Bank. Dit mechanisme laat ook toe om mogelijke nationale vooringenomenheid
in het besluitvormingsproces te vermijden.
De rol van de NBB in het SSM speelt zich dan ook af op verschillende niveau’s. Beslissingen worden in
het SSM genomen door de Raad van Bestuur van de ECB (waar de gouverneur van de Bank lid van is) op
voorstel van de Raad van Toezicht van het SSM (waar de directeur van de Bank verantwoordelijk voor het
banktoezicht de Bank vertegenwoordigt). Afhankelijk van het type beslissing, worden deze voorbereid
door Gezamenlijke Toezichtsteams (Joint Supervisory Teams, JST’s), inspectieteams, of door de horizontale
functies van het SSM.
Het dagelijks toezicht op de belangrijke banken wordt uitgeoefend door de JST’s. Voor elke belangrijke
bank (of bankengroep) (SI’s) is er een aparte JST opgezet, dat bestaat uit medewerkers van de ECB en
van de nationale toezichthouders. De Bank neemt niet alleen deel aan de JSTs van de bankengroepen
waarvan het (Europese) hoofdkantoor in België is gevestigd, maar ook aan de JSTs van de Belgische
banken waarvan het hoofdkantoor elders in de Eurozone is gevestigd. Zo zijn er 15 JSTs waaraan de
Bank actief deelneemt, waarvan 7 JSTs voor banken met (Europees) hoofdkantoor in België (Argenta,
AXA Bank, Belfius, Degroof Petercam, Dexia, KBC, The Bank of New York Mellon) en 8 JSTs voor
banken met een moeder elders in de Eurozone (BNPP Fortis en bpost bank, Crédit Mutuel groep,
ING Belgium, MeDirect, Monte Paschi Belgio, Puilaetco, Santander Consumer bank, Société Générale
Private Banking).

u
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De taakverdeling binnen de JSTs hangt af van de grootte en de structuur van de bankengroep waarop
de JST het toezicht uitoefent. Medewerkers van de Bank die lid zijn van een JST analyseren de risico’s
die de betrokken bankengroep in België loopt, maar zijn ook actief in het toezicht op de risico’s die de
betrokken bankengroep elders loopt. In grotere JSTs, die toezien op de grootste en meest complexe
bankengroepen, is er ook specialisatie mogelijk, waarbij bijvoorbeeld de Belgische leden van de JST
focussen op een specifiek risico (zoals operationeel risico) van de volledige bankengroep.
In het SSM oefent de ECB direct toezicht uit op de 119 SI’s van de deelnemende landen. Deze
banken vertegenwoordigen samen bijna 82 % van alle bankactiva in het eurogebied. De banken die
niet als ’belangrijk’ worden beschouwd staan bekend als de "minder belangrijke" instellingen ; het
betreft inzonderheid lokale en gespecialiseerde banken. Zij blijven onder het toezicht van de nationale
toezichthouders staan, in nauwe samenwerking met de ECB. De Bank is dan ook de toezichthouder voor
een 15-tal lokale banken of gespecialiseerde instellingen (zoals Euroclear).
De inspecties ter plaatse bij de instellingen onder toezicht van het SSM worden uitgevoerd door teams
met inspecteurs van de ECB en de nationale toezichthouders zoals de Bank. Deze inspectieteams worden
in principe geleid door staff van de nationale toezichthouder, maar een inspectieteam kan ook geleid
worden door de ECB.
Het SSM wordt ondersteund door de horizontale functies van de ECB en van de nationale toezichthouders.
De methodologie van het toezicht en de risicoanalyse, en andere aspecten van het toezicht, wordt
voorbereid in comités en netwerken, die experten van de ECB en van de nationale toezichthouders, zoals
de Bank, samenbrengen.
De nationale toezichthouders van het SSM leveren nog steeds het overgrote deel van de staff dat prudentiële
toezichttaken uitvoert. Dit is niet alleen het gevolg van het opzet en de organisatie van het SSM, waarbij
de op het ogenblik van de start van het SSM bestaande toezichtcapaciteit bij de nationale toezichthouders
werd aangevuld met een welomschreven centrale toezichtcapaciteit bij de ECB. Daarnaast is het ook zo dat
de nationale toezichthouders in veel gevallen een breder toezichtsveld moeten afdekken dan datgene wat
specifiek aan het SSM is toevertrouwd. Blijven bijvoorbeeld buiten het SSM-kader, bepaalde categorieën van
instellingen (bijkantoren van banken van derde landen, vertegenwoordigingskantoren, beursvennootschappen),
de bestrijding van witwassen en fiscale mechanismen, de structurele hervorming van de financiële markt,...
De Bank wijst aan het microprudentieel toezicht op de kredietinstellingen en de beursvennootschappen
vandaag zowat 125 medewerkers toe. De toewijzing van deze middelen kan als volgt worden gedetailleerd :
(a) 5
 0 % aan het permanent toezicht (off-site) dat op elke instelling wordt uitgeoefend. Het betreft de
analyse van de financiële positie, de naleving van de reglementaire ratio’s (solvabiliteit, liquiditeit,
balansverhoudingen,…), de beoordeling van de risico’s waaraan elke instelling is onderworpen en de
manier waarop deze worden gedekt, de beoordeling van het deugdelijk bestuur waarmee de instelling
wordt geleid ;
(b) 3
 0 % aan het on-site toezicht. Het betreft de inspectiefunctie die ter plaatse bij de instellingen
onderzoeken uitvoert overeenkomstig een vastgelegde auditmethodologie en op basis van een

u
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welomschreven opdracht, evenals het toezicht op de modellen die banken gebruiken om onder meer
hun eigenvermogensvereisten te berekenen ;
(c) 2
 0 % aan transversale activiteiten, waaronder de inzameling en validatie van data die instellingen
aan de toezichthouder moeten rapporteren en de ondersteuning van de teams die nieuwe
vergunningsaanvragen onderzoeken en die de geschiktheid van bestuurders en aandeelhouders
van instellingen moeten beoordelen. De opvolging van de wijze waarop individuele instellingen
nieuwe tendensen binnen de financiële sector integreren in hun bedrijfsmodel (bijvoorbeeld
FinTech of PSD2) en die behalve nieuwe opportuniteiten, ook risico’s met zich kunnen brengen
valt hier ook onder.
De Bank heeft, zoals hoger vermeld, eveneens als opdracht toe te zien op de naleving, door de
financiële instellingen, van de wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, evenals van de financiering van de
proliferatie van massavernietigingswapens. Deze opdracht is niet overgedragen aan de ECB, ook niet
wat de SI’s betreft. Ten slotte heeft de ECB in het kader van het SSM bepaalde macroprudentiële
bevoegdheden, maar dat zonder afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheid van de nationale
macroprudentiële toezichthouder.

1.2 De deliverables (eindproducten)
van het microprudentieel toezicht
Het microprudentieel toezicht wordt uitgeoefend door
verschillende teams van medewerkers. Sommige medewerkers analyseren en beoordelen de financiële positie van een bepaalde
instelling en de risico’s
Het microprudentieel waaraan zij is bloottoezicht wordt uitge gesteld (permanent
oefend door verschillende toezicht of off-site
toezicht). Andere memultidisciplinaire teams dewerkers voeren op
van medewerkers die basis van een specifiebetrokken zijn bij het ke opdracht controles
permanent toezicht, de ter plaatse uit bij een
instelling, met toepasinspecties ter plaatse en sing van de auditmede monitoring van de thodologie (on-site
interne modellen toezicht). Ten slotte
zijn er teams die zijn
belast met de monitoring en de validatie van de kwantitatieve interne
modellen waarmee sommige instellingen hun eigenvermogensvereisten berekenen.
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Dit toezicht kan alleen zijn vooropgestelde doelstellingen en resultaten bereiken wanneer al deze analyses, onderzoeken en monitoring ook resulteren in
eindproducten (deliverables) die leiden tot operationele toezichtbeslissingen en -acties ten aanzien van
de instelling. Hierna worden de activiteiten van de
verschillende betrokken functies nader toegelicht.
Dit toezicht kan alleen zijn vooropgestelde doelstellingen en resultaten bereiken wanneer al deze analyses,
onderzoeken en monitoring ook resulteren in eindproducten (deliverables) die leiden tot operationele
toezichtbeslissingen en -acties ten aanzien van de
instelling. Hierna worden de activiteiten van de verschillende betrokken functies nader toegelicht.
Permanent toezicht (off-site) – Kapitaalbeslissing
De analyses en onderzoeken van de financiële positie en de risico’s van een bank leiden in principe
jaarlijks tot een SREP-besluit (Supervisory Review
and Evaluation Process – Procedure van prudentiële toetsing en evaluatie). Bij deze procedure wordt
uitgegaan van een gemeenschappelijke methodiek
en een gemeenschappelijk besluitvormingsproces
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die onderlinge vergelijkingen en horizontale analyses
mogelijk maken. Het geharmoniseerd SREP-proces
waarborgt dat alle instellingen die zich in een vergelijkbare situatie bevinden, gelijk worden behandeld
en volgens dezelfde criteria worden beoordeeld.
Elke instelling ontvangt dus periodiek een individueel
SREP-besluit met het oog op de voortdurende verbetering van haar situatie (financiële positie, organisatie
en governance). Zo bevatten de toezichtsbesluiten
niet alleen de aanvullende kapitaalvereisten bovenop
de minimumvereisten, maar ook aanvullende maatregelen die zijn toegespitst op specifieke zwakke
punten van de betrokken instelling.
De besluiten zijn gebaseerd op een combinatie van
kwantitatieve en kwalitatieve elementen die afkomstig zijn van een algemene beoordeling van de levensvatbaarheid en van het kapitaal en de liquiditeit
van de instellingen. De SREP-besluiten kunnen naast
aanvullende kapitaal- en liquiditeitsverplichtingen
ook kwalitatieve toezichtsmaatregelen bevatten zoals het opleggen van voorwaarden of beperkingen
aan de activiteiten, het versterken van de internecontroleomgeving, de verplichting om de risico’s
te verminderen, de beperking van of voorafgaande toestemming voor het uitkeren van dividenden
of het opleggen van aanvullende of frequentere
rapporteringsverplichtingen.
De resultaten van de tijdens het verslagjaar genomen
SREP-besluiten voor Belgische banken worden toegelicht in paragraaf D.2.2. van dit Verslag.
Inspecties ter plaatse (on-site) – Inspectieverslag
De inspecties vullen het permanent toezicht op de
instellingen aan en strekken ertoe een diepgaande
analyse te bieden van de verschillende risico’s, de internecontrolesystemen, de bedrijfsmodellen en de governance van de geïnspecteerde juridische entiteiten.
Ze worden uitgevoerd in de lokalen van de geïnspecteerde juridische entiteiten, op basis van een vooraf
vastgestelde reikwijdte en volgens een vooraf bepaald
tijdschema. De inspecties moeten risicogebaseerd,
evenredig, indringend en toekomst- en actiegericht zijn.
De inspectieteams handelen onder de verantwoordelijkheid van een missieleider, onafhankelijk van maar
in samenwerking met de teams die zijn belast met het
permanent toezicht.

Tenzij er bijzondere redenen zijn om hiervan af te wijken, volgt het inspectieproces verschillende stappen
die worden vastgelegd en toegelicht in de door de
inspecteurs gebruikte handboeken :
¡¡in de voorbereidingsfase wordt de beschikbaarheid van de betrokken partijen bevestigd, wordt
de geïnspecteerde entiteit in kennis gesteld van
het begin van de inspectie en wordt een inspectiememorandum opgesteld waarin de motivering, de perimeter en de doelstellingen van
de inspectie worden beschreven. Vóór de kickoffmeeting van de inspectie dient de missieleider
ook een eerste verzoek om informatie in bij de
gecontroleerde entiteit ;
¡¡de inspectie zelf vindt plaats in de lokalen van
de geïnspecteerde juridische entiteit. De onderzoeksfase omvat gesprekken en een analyse van
de procedures, verslagen en dossiers. Er wordt
bewijsmateriaal verzameld om te zorgen voor een
controlespoor ten aanzien van eventuele door
het inspectieteam vastgestelde zwakke punten.
Er wordt gebruikgemaakt van een grote verscheidenheid aan inspectietechnieken : waarneming,
verificatie en analyse van informatie, gerichte
gesprekken, lijncontrole, steekproefneming / deelwaarneming / onderzoek per geval, bevestiging
van gegevens, enz. ;
¡¡in de rapporteringsfase worden de inspectiebevindingen geformaliseerd in een inspectieverslag met
conclusies, een lijst van bevindingen of aanbevelingen en de hoofdtekst van het verslag. Ook kunnen bijlagen aan het verslag worden toegevoegd.
Er zij opgemerkt dat :
de bevindingen of aanbevelingen worden gecategoriseerd volgens hun daadwerkelijke of
mogelijke impact op de financiële situatie, het
kapitaal, de interne governance, de risicobeheersing en het risicobeheer van de geïnspecteerde juridische entiteit. Het door de geïnspecteerde juridische entiteit gelopen reputatierisico
wordt ook in aanmerking genomen ;
het verslag ook een totale score vermeldt die
de algemene beoordeling na afsluiting van de
inspectie weerspiegelt 1;

1 De inspectierapporten opgesteld onder het SSM bevatten geen
totale score.
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het ontwerpverslag wordt verstuurd naar de
geïnspecteerde juridische entiteit, enkele dagen voordat een afsluitende vergadering wordt
gehouden waarin het inspectieteam de resultaten van de inspectie voorstelt ;
gelet op de tijdens de afsluitende vergadering
ontvangen commentaar 1, het ontwerpverslag
wordt afgerond door de missieleider en verzonden naar de geïnspecteerde juridische entiteit.
Op basis van de inspectieverslagen worden aanbevelingen geformuleerd die zullen worden opgevolgd
door de teams die zijn belast met het permanent
toezicht op de geïnspecteerde juridische entiteiten.
Deze teams zijn verantwoordelijk voor de follow-up
van de uitvoering van de correctieve maatregelen in
het kader van een met de geïnspecteerde juridische
entiteit vastgesteld actieplan.
Na afloop van de in het actieplan vastgelegde termijn
kan de follow-upfase worden afgesloten als de door
de geïnspecteerde juridische entiteit genomen maatregelen volledig in overeenstemming zijn met het
follow-upverzoek, of kan aanvullende informatie worden gevraagd teneinde het actieplan aan te passen.
De inspecties kunnen ook leiden tot de toepassing
van prudentiële maatregelen in het kader van de
disciplinaire bevoegdheden die zijn toegekend aan de
toezichthouder.
In 2018 hadden de inspecties betrekking op governance, bedrijfsmodellen en de voornaamste risico’s die aanwezig waren in de geïnspecteerde instellingen : kredietrisico, marktrisico, liquiditeits- en
renterisico, operationeel risico (waaronder IT-risico),
reputatierisico, enz.
Er werden inspecties uitgevoerd bij de belangrijke en
minder belangrijke kredietinstellingen (SI’s en LSI’s),
maar ook bij de beleggingsondernemingen en de
betalingsinstellingen die onder het toezicht staan van
de Bank.
Ook de voorkoming van het witwassen van geld
kwam in 2018 aan bod in inspecties bij alle categorieën van geïnspecteerde instellingen.

1 Bij inspecties die in het kader van het SSM worden uitgevoerd,
heeft de geïnspecteerde juridische entiteit twee weken de tijd om
schriftelijk te reageren.
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Toezicht op de interne modellen
De inspecties met betrekking tot de interne modellen
zijn bedoeld om de kwaliteit van de door de banken
gebruikte modellen voor de berekening van hun reglementaire vereisten te beoordelen op basis van de
geldende regelgeving. Deze modellen moeten immers
leiden tot een verbetering van het risicobeheer.
Doordat de regelgeving voor interne modellen gebaseerd is op principes (principle-based), steunt de
beoordeling van de modellen grotendeels op het
oordeel van deskundigen en op de benchmarking
met de andere banken en met de geldende goede
praktijken. Deze beoordeling wordt vergemakkelijkt
door het gebruik van de ECB-gids inzake interne
modellen, waarin de interpretatie van de wetgeving met betrekking tot de modellen door het SSM
wordt beschreven.
De perimeter van de beoordeelde modellen omvat alle
risico’s van pijler 1 (krediet-, markt-, tegenpartij- en
operationeel risico) en de economisch-kapitaalmodellen die worden gebruikt door de banken in het kader
van pijler 2.
De inspecties met betrekking tot de interne modellen worden hoofdzakelijk ter plaatse uitgevoerd en
worden vergemakkelijkt door de dossiers die worden
verstrekt door de banken ; deze dossiers bevatten alle
relevante informatie om de inspecteurs in staat te
stellen de door de banken gehanteerde modellen te
bestuderen en te beoordelen.
Naast de gebruikelijke inspectietechnieken maken de
inspecteurs vaak gebruik van de eigen modellering
voor de kwantificatie van fouten en vereenvoudigingen door de banken. Deze kwantificatie is van belang
voor het bepalen van de ernst van de vastgestelde
zwakke punten.
Op basis van de inspectie wordt een verslag opgesteld
met een beschrijving van de beoordeelde modellen en
van de geïdentificeerde zwakheden.
Het inspectieteam bezorgt een nota aan de leiding
van het SSM waarin aanbevelingen worden geformuleerd om deze zwakke punten aan te pakken
en waarin een besluit tot goedkeuring of weigering
van de modellen wordt voorgesteld. Dit voorstel van
besluit kan eventueel voorzien in de oplegging van
een dwangsom. De follow-up van deze besluiten
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wordt uitgevoerd door de JST’s (zie kader 11), die
eventueel worden bijgestaan door de inspecteurs die
de opdracht hebben vervuld.
De in 2018 verrichte opdrachten ter plaatse maakten opnieuw deel uit van het TRIM-project (Targeted
Review of Internal Models), dat werd opgericht op het
niveau van het SSM en ertoe strekt de geloofwaardigheid te versterken en de geschiktheid en de relevantie
te bevestigen van de interne modellen die door de
SI’s worden gebruikt om de eigenvermogensvereisten
te berekenen. Deze opdrachten hadden voornamelijk
betrekking op de modellen voor de berekening van
het kredietrisico voor de retailcliënten en de kmo’s,
en op de modellen voor de berekening van het
marktrisico.

Afgezien van deze opdrachten die werden verricht
in het kader van de TRIM, waren de werkzaamheden toegespitst op de analyse van modellen voor
kredietrisico, waaronder ‘pre-application’-werkzaamheden voor een bank die binnenkort de op interne
modellen gebaseerde benadering wil toepassen.
Daarnaast werd één model voor operationeel risico
gecontroleerd.
Horizontale analyses
Parallel met de verwezenlijking van deze deliverables
voerde de Bank verschillende specifieke horizontale
analyses van de Belgische banksector uit (zie kader 12).

Een laatste reeks opdrachten zal plaatsvinden in 2019
in het kader van de TRIM. Deze zullen betrekking
hebben op de modellen die door de SI’s worden gebruikt voor de berekening van het kredietrisico van
de portefeuilles die in het verleden een gering aantal
falingen bevatten (grote ondernemingen, financiële
instellingen, gespecialiseerde financiering).
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KADER 12

Horizontale analyses van de banksector
Renterisico
Gezien de lagerenteomgeving en gelet op de eventuele impact van zowel een aanhoudend lage rente als
een krachtige en plotse rentestijging vormt het renterisico reeds verschillende jaren een van de prioriteiten
van het toezicht op de Belgische kredietinstellingen. Het verloop van de rente-inkomsten van de Belgische
banken en de prudentiële parameters voor renterisico worden bijgevolg in detail geanalyseerd.
Belgische banken bezitten over het algemeen relatief veel activa waarvan de rente is vastgelegd voor een
lange periode. Deze activa bestaan voor een groot deel uit hypothecaire leningen die voornamelijk worden
gefinancierd met zicht- en spaardeposito’s zonder contractuele looptijd of renteherzieningsperiode. Hierdoor
is er bij Belgische banken een relatief groot verschil in de gemiddelde renteherzieningstermijn tussen activa
en passiva (duration gap) en dienen zij in grote mate een beroep te doen op derivaten om het hieruit
voortvloeiende renterisico in te dekken. Het gebruik van derivaten leidt echter tot andere risico’s, zoals in
detail wordt toegelicht in het thematisch artikel ’Derivatives and Systemic Risk’ in het Financial Stability
Report van de Bank van 2018. Bovendien zijn de banken sterk afhankelijk van gedragsmodellen voor de
inschatting van het verloop van de deposito’s zonder contractuele looptijd in geval van renteherziening,
alsook van de vervroegde terugbetalingen van hypothecaire leningen. Dit brengt een aanzienlijk modelrisico
met zich mee, aangezien het waargenomen gedrag kan verschillen van het verwachte gedrag. Door de
grote duration gap, het veelvuldig gebruik van derivaten en het hoge modelrisico is de blootstelling van
de Belgische banken aan het renterisico voor de niet-handelsactiviteiten groter dan het gemiddelde van de
banksector van het eurogebied. Dit werd ook weerspiegeld in de stresstest die in 2017 werd uitgevoerd
door het SSM om aanvullende informatie te verkrijgen over de rentegevoeligheid van de economische
waarde van het eigen vermogen 1 en van het nettorente-inkomen van de banken.
Zoals ook blijkt uit de analyse van de bedrijfsmodellen (zie hieronder), drukt de lagerenteomgeving op
de rente-inkomsten van de Belgische banken nu de creditrentetarieven hun laagste peil hebben bereikt,
terwijl het rendement van de activa geleidelijk neerwaarts wordt herzien, wat nog wordt versterkt door
de vervroegde terugbetalingen van hypothecaire leningen. Dit komt ook tot uiting in de periodieke
rapportering van de Belgische banken aan de Bank, waarin de banken voor hun bancaire portefeuille,
op basis van verschillende scenario’s, de economische waarde van het eigen vermogen en van het renteinkomen over de volgende drie jaar dienen mee te delen. Bij deze berekeningen moeten de banken een
aantal vastgelegde beginselen in acht nemen, waaronder een maximale renteherzieningstermijn voor
zicht- en spaardeposito’s en de veronderstelling van een constante balans, zodat de verstrekte cijfers
beter kunnen worden vergeleken tussen de verschillende instellingen.
De onderstaande grafiek toont het nettorente-inkomen van de Belgische banksector vanaf juni 2012
alsook het geraamde toekomstige rente-inkomen voor de drie jaar na juni 2018 volgens drie scenario’s :
constante rente, stijging van de rente met 200 basispunten en daling van de rente met 200 basispunten.
Uit deze grafiek blijkt dat een aanhoudende lagerenteomgeving de komende jaren zou wegen op de
rentabiliteit van de banken, maar dat een rentestijging mogelijk hetzelfde effect zou kunnen hebben.
1 De economische waarde van het eigen vermogen is de geactualiseerde waarde van het nettoactief van een bank, waarbij
alle kasstromen op het tijdstip van de volgende aanpassing van de toegepaste rente in aanmerking worden genomen en
gedisconteerd worden tegen een risicovrije rentevoet.
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Hoewel een hogere rente en vooral een steilere rentecurve over het algemeen gunstiger zouden zijn
voor de Belgische banksector, doordat de transformatiemarge van de banken, die voortvloeit uit de
financiering van langlopende kredieten door kortetermijndeposito’s, zou toenemen, zou een plotse en
uitgesproken rentestijging ook – ten minste tijdelijk – nadelig zijn voor het rente-inkomen van de banken,
aangezien de financieringskosten sterk zouden kunnen stijgen terwijl de rente op de geïnvesteerde activa
nog lange tijd laag zou blijven.
Werkelijke en geprojecteerde jaarlijkse
nettorente-inkomsten van de Belgische banken
(gegevens op geconsolideerde basis, in € miljard)
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Werkelijke gerealiseerde inkomsten en projecties
in een omgeving met ongewijzigde rente
Projecties in een scenario met een rentestijging
van 200 basispunten
Projecties in een scenario met een rentedaling
van 200 basispunten
 	
Bron : NBB.
Toelichting : De projecties zijn afkomstig van een periodieke
rapportering van de Belgische banken aan de Bank, waarin de banken
een schatting maken van hun inkomsten in verschillende scenario’s die
ontwikkeld zijn op basis van hun interne modellen, rekening houdend
met bepaalde door de Bank verstrekte hypothesen.

In een lagerenteomgeving kunnen de banken dus geneigd zijn de duration gap te vergroten, waardoor
hun transformatiemarge en dus hun nettorente-inkomen kunnen stijgen als de rente laag blijft. Een
grotere duration gap maakt de banken echter kwetsbaarder voor een plotse rentestijging.
De rapportering geeft aan dat de gewogen gemiddelde gevoeligheid van de economische waarde voor
een rentestijging van 200 basispunten 1 licht is toegenomen sinds 2014, wat zou kunnen wijzen op een
lichte stijging van de duration gap als gevolg van de lage rente. Deze cijfers moeten echter met de nodige
omzichtigheid worden geïnterpreteerd.
1 Overeenkomstig artikel 98, lid 5, van de Europese Richtlijn 2013 / 36 / EU (CRD), die in Belgisch recht werd omgezet door artikel
143, § 1, 12°, van de Bankwet, moeten in elk geval maatregelen worden getroffen indien een parallelle rentebeweging de
economische waarde van de instelling zou doen afnemen met meer dan 20 % van het reglementair eigen vermogen.
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Invloed van een parallelle stijging van de
rentecurve met 200 basispunten op de
economische waarde van het eigen vermogen
(gegevens op geconsolideerde basis, in % van het reglementair
eigen vermogen)
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9de deciel
Gewogen gemiddelde
 	
Bron : NBB.
Toelichting : De projecties zijn afkomstig van een periodieke
rapportering van de Belgische banken aan de Bank, waarin de banken
een schatting maken van de economische waarde van het eigen
vermogen in verschillende scenario’s die ontwikkeld zijn op basis van
hun interne modellen, rekening houdend met bepaalde door de
Bank verstrekte hypothesen. Krachtens de circulaire van de Bank over
het aan de niet-handelsactiviteiten verbonden renterisico, die werd
goedgekeurd eind 2015, werden bepaalde wijzigingen aangebracht in
de berekeningshypothesen voor de rapportering vanaf maart 2016.

Banken kunnen verschillende strategieën volgen ten aanzien van toekomstige rentebewegingen. Met
de analyse van het renterisico wordt enerzijds beoogd inzicht te krijgen in de sectorbewegingen met
betrekking tot de positionering van de banken ten aanzien van de verschillende mogelijke ontwikkelingen
in de rentecurve en, anderzijds, de banken te identificeren waarvan de openstaande posities te groot zijn
en die bijgevolg kwetsbaar zijn voor een rentestijging of voor een aanhoudend lange rente.
Financiering en liquiditeit
De Bank onderzoekt regelmatig de financiering en liquiditeit van de Belgische kredietinstellingen.
Dit onderzoek wordt jaarlijks uitgevoerd, maar de planning en frequentie kunnen worden aangepast
in tijden van liquiditeitscrisis. Het financierings- en liquiditeitsonderzoek is zo gestructureerd dat
informatie wordt verstrekt over de solvabiliteitsindicatoren van de banken (zoals kredietrisicospreads
of ratings), over de samenstelling van de financiering van de banken en over de weerbaarheid van de
banken op korte termijn tegen liquiditeitsschokken. Het onderzoek wordt echter flexibel uitgevoerd,
zodat ook rekening kan worden gehouden met actuele thema’s die een invloed kunnen hebben op
de liquiditeit van de banken.
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Zoals aangetoond door het financierings- en liquiditeitsonderzoek van eind 2018 blijkt uit de geaggregeerde
gegevens van alle Belgische kredietinstellingen dat de samenstelling van hun financiering de afgelopen
twee jaar een relatief stabiel verloop laat optekenen. De deposito’s van particulieren zijn met bijna 8 %
toegenomen en vormen zo een stabiele financieringsbron. De ongedekte wholesalefinanciering van de
financiële en niet-financiële tegenpartijen is onveranderd gebleven terwijl de gedekte wholesalefinanciering
is gestegen met 22 % vanaf een lager beginpunt. Deze stijging is voornamelijk toe te schrijven aan de
financiering die werd verkregen in het kader van de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties
(targeted longer-term refinancing operations, TLTRO) en aan de gedekte obligaties.

Financieringsbronnen voor de Belgische banken
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De stabiliteit van de samenstelling van de activa en van de financiering van de Belgische kredietinstellingen
wordt ook weerspiegeld in de reglementaire liquiditeitsratio’s. Waar de dekkingsratio voor de liquiditeit
op korte termijn (liquidity coverage ratio – LCR) nagaat of een bank over voldoende liquide activa
beschikt om gedurende een maand aan een liquiditeitsstressscenario het hoofd te bieden, gaat de
netto stabiele financieringsratio (net stable funding ratio – NSFR) na of een bank over voldoende
langetermijnfinanciering beschikt om illiquide activa te financieren.
De NSFR vormt nog geen reglementair minimumvereiste maar wordt door de SI’s meegedeeld aan de
toezichthouders. Alle Belgische kredietinstellingen in de steekproef beschikken reeds over een NSFR van
meer dan 100 % die de afgelopen twee jaar over het algemeen stabiel is gebleven.
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De LCR is sinds oktober 2015 wel een reglementair minimumvereiste en sinds januari 2018 volledig van
kracht (minimumvereiste van 100 %). De LCR van de Belgische kredietinstellingen bleef ook boven de
100 %. Als kortetermijnratio is de LCR van nature volatieler dan de NSFR.

Verloop van de LCR- en NSFR-ratio’s van de Belgische banken
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Het financierings- en liquiditeitsonderzoek van 2018 bevatte ook een liquiditeitscrisissimulatie voor alle
Belgische kredietinstellingen. Hierin werden alle bronnen van druk op de liquiditeit geïdentificeerd die niet
in de LCR of de NSFR tot uiting kwamen. Liquiditeitscrisissimulaties worden stilaan een standaardwerktuig
in het toezichtinstrumentarium. Het SSM zal bovendien alle SI’s onderwerpen aan een grondige
liquiditeitscrisissimulatie in 2019.
Aandachtspunten voor de volgende financierings- en liquiditeitsonderzoeken zijn de gevolgen van een
verwachte normalisering van het beleid van de centrale banken inzake het aanhouden van liquide activa
en de financieringskeuzes, alsook de vervanging van de financiering van de TLTRO die in juni 2020 afloopt.
Horizontale analyse van de financiële plannen van de Belgische banken
Ook in 2018 heeft de Bank een horizontale analyse uitgevoerd van de strategische en financiële
plannen van de voornaamste Belgische kredietinstellingen. Deze analyse heeft tot doel om op een meer
prospectieve wijze belangrijke ontwikkelingen in de rentabiliteit, de onderliggende activiteiten en de
potentiële systeemrisico’s binnen de Belgische banksector te identificeren.
De vorige analyses wezen op een aanzienlijke en toenemende druk op de rentabiliteit van de
Belgische banken als gevolg van verschillende factoren, waaronder de lagerenteomgeving en de sterke
concurrentie. Uit de analyse van de financiële plannen van 2018 blijkt dat deze druk niet vermindert ;
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in de voornaamste kredietmarkten verwachten de banken een relatief hoge gemiddelde volumegroei
over de looptijd van de financiële plannen, en dit bij dalende marges. Op basis van de plannen wordt
verwacht dat de rente-inkomsten licht zullen stijgen ten opzichte van vroegere voorspellingen, wat mede
te verklaren is door de opwaartse tendens van de rentecurves aan het begin van de verslagperiode.
Daarbij stelt zich de vraag of de gemiddeld hoge kredietgroei over de planningperiode – die zelfs iets
sterker is dan de voorbije jaren – een realistisch uitgangspunt is gezien de wijzigende monetaire en
economische context (zie kader 11 van het Verslag 2017).
Ook opvallend is de gestage verlaging van de gemiddelde nieuwe voorzieningen voor verliezen op
vorderingen. Deze verlaging op jaarbasis van de nieuwe voorzieningen wordt algemeen verantwoord door
de historisch lage voorzieningen voor gerealiseerde kredieten. Deze tendens, waarbij kredietinstellingen
hun verwachtingen met betrekking tot de voorzieningen voor verliezen aanpassen aan de huidige
waarnemingen, is echter niet zonder risico’s. Een wijziging in de economische omgeving kan in die
omstandigheden de rentabiliteit snel onder druk zetten.
In een competitieve omgeving waar de rentabiliteit onder druk staat, is een gedegen en onderbouwde
prospectieve sturing van de activiteiten van de instellingen (inclusief prijszetting) en ex-ante-identificatie
en nauwe opvolging van de daaruit voortvloeiende risico’s binnen hun algehele balans essentieel om hun
voortbestaan te verzekeren. Voor deze prospectieve sturing zijn concrete en kwaliteitsvolle strategische
en financiële plannen en plannen voor het beheer van de bedrijfsactiviteiten van cruciaal belang. De
gebruikte hypotheses dienen realistisch te zijn, zodat potentiële moeilijkheden in het bedrijfsmodel, de
rentabiliteit en de risicogeneratie zo snel mogelijk kunnen worden geïdentificeerd, erkend en aangepakt.

2. Aspecten die verband houden met
het prudentieel beleid
2.1 Maatregelen van het SSM en de
EU inzake probleemleningen
In 2018 werden nieuwe Europese initiatieven gelanceerd om het aanhoudend hoge niveau van probleemleningen in bepaalde Europese landen aan te
pakken en om een nieuwe opeenstapeling van dergelijke leningen te vermijden. Deze werkzaamheden
werden met name verricht door de Europese Centrale
Bank (ECB), in het kader van het SSM, en de Europese
Commissie. De genomen maatregelen moeten de instellingen in staat stellen zich opnieuw toe te leggen
op hun belangrijkste opdracht, namelijk kredietverlening aan de reële economie, en de weerbaarheid van
het hele bankwezen versterken.
In maart 2018 publiceerde het SSM een addendum bij
haar leidraad voor banken inzake probleemleningen

van 2017, ter verduidelijking van de prudentiële
verwachtingen omtrent de prudentiële voorzieningen voor probleemleningen. In de leidraad van 2017
werd de kredietinstellingen gevraagd geHet SSM en de
loofwaardige strategieën op te stellen om
Europese Commissie
hun portefeuille achhebben nieuwe
terstallige kredieten
initiatieven genomen
aan te pakken door
vast te leggen welke
om het aanhoudend
kwantitatieve
doelhoge niveau van
stellingen
moeten
probleemleningen in
worden bereikt per
portefeuille en welke
bepaalde landen aan
maatregelen ten uitte pakken
voer moeten worden
gelegd op organisatorisch en financieel gebied. Het addendum van het
SSM is bedoeld om een opeenstapeling van nieuwe
probleemleningen in het bankwezen te vermijden
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Ingevolge het mandaat dat haar in de conclusies van de
Europese Raad van juli 2017 werd toegekend, stelde de
Europese Commissie ook een benadering voor waarbij
probleemleningen geleidelijk worden gedekt. In tegenstelling tot de aanpak van het SSM, die een doelstelling
vastlegt voor de dekking door voorzieningen, voorziet
deze maatregel in een verplichte minimumdekking van
de probleemleningen door eigen vermogen of voorzieningen. Deze verplichting, die op alle kredietinstellingen gelijk van toepassing is, geldt bovendien alleen
voor de nieuwe leningen die door hen worden verstrekt. Dit voorstel was nog in behandeling eind 2018.
In 2018 zette het SSM haar werkzaamheden om het
niveau van de probleemleningen te verlagen voort.
Ze zag er met name op toe dat kredietinstellingen
met een hoog niveau van probleemleningen effectief
ambitieuze strategieën ten uitvoer legden om deze
leningen te verminderen. Dit leidde met name tot
de verkoop van portefeuilles met probleemleningen,
tot heronderhandelingen of tot de invoering van effectievere terugvorderingsprocedures. Zo kon onder
druk van de prudentiële autoriteiten en als gevolg
van de verbetering van het economische klimaat
een aanzienlijke versnelling worden waargenomen
in de vermindering van het aantal probleemleningen
in het eurogebied ; het aandeel van deze leningen
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Verloop van het aantal probleemleningen van de
belangrijke kredietinstellingen in het eurogebied
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Dit addendum werd aangevuld door de aankondiging van het SSM in juli 2018 van verdere stappen
bij haar prudentiële behandeling van bestaande probleemleningen. Het SSM beoogt een geloofwaardige vermindering van de bestaande probleemleningen door voor elke instelling specifieke prudentiële
verwachtingen inzake prudentiële voorzieningen
vast te leggen. Op middellange termijn zou voor
bestaande en nieuwe probleemleningen dezelfde
dekking moeten worden bereikt. Deze specifieke
verwachtingen worden voor elke instelling bepaald
op basis van het aandeel van de probleemleningen
in haar totale kredietportefeuille en van haar financiële kenmerken, waarbij vergelijkbare banken
consistent worden behandeld.

Grafiek  101
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door een vooraf vastgestelde doelstelling voor geleidelijke dekking (calendar approach) op te leggen,
die na een bepaald aantal jaar zou moeten leiden tot
de vorming van volledige prudentiële voorzieningen.
In het kader van haar SREP-benadering zal het SSM
specifieke prudentiële maatregelen kunnen nemen
wanneer een instelling zonder rechtvaardiging afwijkt van deze doelstelling.
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in de kredietportefeuilles van de SI’s, die onder het
rechtstreeks toezicht van het SSM staan, is namelijk
teruggelopen van 7 % eind 2015 tot 4,4 % eind
juni 2018. Het gemiddelde voorzieningspercentage
voor deze leningen per einde juni 2018 bedroeg
46 %.

2.2 SREP-methodologie en -resultaten
In 2018 werden de banken die onder het rechtstreeks toezicht van het SSM staan (SI’s), onderworpen aan een nieuw SREP 1 op basis van de methodologie die in 2015 werd ontwikkeld en van de
aanpassingen die erin werden aangebracht in 2016.
Daarnaast werd in 2018 een volledige geharmoniseerde stresstestoefening uitgevoerd (zie Kader 13)
met inachtneming van de situatie van de kredietinstellingen eind 2017. Het SSM heeft met de resultaten van deze oefening rekening gehouden in zijn
SREP-besluiten in het kader van de vaststelling van

1 Jaarlijkse risicobeoordeling en kwantificering van het benodigd
kapitaal en de benodigde liquiditeit (Supervisory Review and
Evaluation Process – SREP).
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een aanvullende doelstelling, Pillar 2 guidance 1 genoemd, voor het CET 1-kapitaal. De Pillar 2 guidance
moet ervoor zorgen dat de CET 1-ratio in geval van
een ernstige crisis hoger blijft dan de som van 5,5 %
van de risicogewogen activa en het door de FSB
vastgesteld bedrag van de systeemrisicobuffer voor
banken die als mondiaal systeemrelevante groepen
zijn aangemerkt.
Hoewel er in 2018 geen wijzigingen werden aangebracht in de methodologie voor de kwantificering van
de pijler 2-vereisten of van de Pillar 2 guidance van
het SSM, publiceerde de EBA in juli 2018 een herziening van haar richtsnoeren inzake gemeenschappelijke procedures en methoden voor het SREP, met name
wat betreft de inachtneming van de resultaten van de
stresstests bij de vaststelling van de Pillar 2 guidance.
Deze herziening vergt twee methodologische veranderingen waarmee de ECB rekening zal moeten
houden in het kader van het SREP 2019, waarvan
de besluiten in 2020 van toepassing zullen zijn. Ten
eerste zal bij de vaststelling van de Pillar 2 guidance
de daling van het CET 1-kapitaal als gevolg van
het ongunstig scenario van de stresstest niet langer kunnen worden gecompenseerd door de kapitaalbuffers voor systeemrisico. Deze laatste dekken

immers macro-economische risico’s en geen microeconomische risico’s, die bankspecifiek zijn en onder
de pijler 2-vereisten en de Pillar 2 guidance vallen. Ten
tweede zal de Pillar 2 guidance niet langer alleen op
het CET 1-vereiste, maar ook op het totale kapitaalvereiste van toepassing zijn. Deze twee wijzigingen
zouden vanaf 2020 ceteris paribus moeten leiden
tot een stijging van de vraag naar kapitaal, zowel
CET 1-kapitaal als totaal kapitaal, waarop de banken
zich dienen voor te bereiden.
Daarnaast publiceerde de ECB op 9 november 2018
een nieuwe versie van de gidsen over haar verwachtingen over de kwaliteit van het intern proces voor
de beoordeling van de toereikendheid van het kapitaal (ICAAP) en van de liquiditeit (ILAAP). Deze gidsen, die sedert 1 januari 2019 worden gebruikt om

1 In tegenstelling tot het pijler 2-vereiste komt de Pillar 2 guidance
bovenop het bedrag aan CET 1 dat nodig is om aan de
kapitaalbuffervereisten te voldoen. De niet-naleving van deze
doelstelling leidt niet automatisch tot prudentiële maatregelen
zoals de beperking van de uitkering van dividenden,
variabele beloningen of coupons op AT 1-instrumenten,
die worden toegepast in geval van niet-naleving van de
kapitaalbuffervereisten. Bij niet-naleving van de Pillar 2 guidance
moet de bank de toezichthouder inlichten en kan het SSM
prudentiële maatregelen vaststellen met inachtneming van de
specifieke omstandigheden.
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de ICAAP’s en ILAAP’s te beoordelen, zijn bedoeld
om de kredietinstellingen te helpen hun praktijken
ter zake te verbeteren. Het SSM verwacht dat de
instellingen erop toezien dat zij de risico’s waarmee
zij worden geconfronteerd, correct en op een toekomstgerichte wijze beoordelen, zodat alle materiële risico’s worden geïdentificeerd, effectief worden
beheerd en door voldoende kapitaal en liquiditeit
worden gedekt.
Deze gidsen zouden ook moeten bijdragen tot een
verkleining van de verschillen in benadering tussen
de instellingen en aldus, in de toekomst, tot een
versterking van de rol van de ICAAP’s en ILAAP’s in
het SREP. Tegen deze achtergrond werkte het SSM
verder aan de ontwikkeling van een methodologie om de pijler 2-kapitaalvereisten te bepalen op
basis van een meer granulaire beoordeling van de
verschillende risico’s. Deze werkzaamheden zouden
het mogelijk moeten maken de huidige holistische

Grafiek  103
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In 2018 bedroeg het gemiddelde niveau van de pijler 2-vereisten voor de SI’s 2,1 % van de risicogewogen activa, tegenover 2,0 % in 2017. De drempelwaarde voor de CET 1-ratio (maximum distributable
amount trigger, MDA trigger) vanaf dewelke automatisch prudentiële maatregelen worden geactiveerd, is
verder verhoogd als gevolg van de voortzetting van de
geleidelijke toepassing van de kapitaalconserveringsen systeemrisicobuffers.
Voor de Belgische banken die onder het toezicht van
het SSM staan, steeg de gemiddelde MDA trigger
van 9,38 % tot 10,06 %, terwijl de pijler 2-vereisten
nagenoeg stabiel zijn gebleven. In 2018 bedroegen
die namelijk 2,03 %, tegenover 1,97 % in 2017. De
totale CET 1-kapitaalvereiste van de Belgische banken nam toe van 11,11 % tot 11,61 %, een ietwat
kleinere stijging dan die van de MDA trigger, als gevolg van de lichte daling van de Pillar 2 guidance, van
1,74 % tot 1,54 %, ter compensatie van de groei van
de kapitaalconserverings- en systeemrisicobuffers.
Voor de LSI’s voerde de Bank een gelijkaardige SREPoefening uit volgens een methodologie die was afgestemd op de geharmoniseerde methodiek die in 2018
tot stand kwam binnen het SSM.

1,03

1,03
1,88

benadering te versterken en de transparantie te
vergroten van de elementen die door het SSM in
aanmerking worden genomen voor het bepalen
van de pijler 2-kapitaalvereisten, waaronder het risiconiveau, de bedrijfsmodellen, de kwaliteit van de
organisatie en de governance.

De berekeningsmethode voor de pijler 2-vereiste
voor LSI’s is hierdoor dus licht gewijzigd maar is
nog steeds gebaseerd op de scores die in het kader
van de SREP-oefening worden toegewezen aan de
verschillende risicocategorieën, zoals renterisico en
operationeel risico.
Een nieuw aspect in de methodiek is de mogelijkheid
om een Pillar 2 guidance te formuleren op basis van
de stresstest voor LSI’s (zie Kader 13). Het niveau van
deze guidance wordt op dezelfde manier berekend als
voor de SI’s, maar de stresstest wordt uitgevoerd door
de Bank. Bij de LSI’s wordt bovendien geen minimum
gehanteerd voor de guidance, wat betekent dat er
geen bijkomende Pillar 2 guidance wordt gevraagd
wanneer de pijler 2-vereiste voldoende hoog is om de
stresstest te doorstaan.
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In het verslagjaar werd enkel voor de LSI’s met hoge
prioriteit een volledige procedure voor prudentiële
toetsing en evaluatie doorlopen, hetgeen in deze gevallen steeds resulteerde in een nieuw pijler 2-vereiste.
Voor dezelfde instellingen werd ook een stresstest

uitgevoerd, maar deze leidde niet tot de opstelling
van een Pillar 2 guidance voor elk van de betrokken
instellingen. Algemeen beschouwd heeft de nieuwe
methodiek niet geleid tot materiële wijzigingen in de
kapitaalvereisten.

KADER 13

EBA- en NBB-stresstests van 2018
EBA-stresstest van 2018 voor de grootste kredietinstellingen
Net als in 2014 en 2016 coördineerde de EBA in 2018 een stresstest waaraan 48 grote EU-banken
deelnamen, waaronder 33 instellingen uit SSM-lidstaten die onder rechtstreeks toezicht van de ECB
staan. Twee van deze instellingen zijn in België gevestigd : Belfius Bank en KBC Groep 1.
Net als de vorige tests had de stresstest van 2018 tot doel de toezichthouders, banken en marktdeelnemers
een gemeenschappelijk analytisch kader te bieden om de weerbaarheid van grote EU-banken en van het
EU-banksysteem tegen ongunstige economische schokken te vergelijken en te beoordelen. De stresstest
bestond uit een basisscenario en een ongunstig scenario, allebei met een tijdshorizon van drie jaar (20182020). De veronderstellingen met betrekking tot de macro-economische variabelen in het basisscenario
stemden overeen met de door de ECB gepubliceerde vooruitzichten van december 2017. Het ongunstig
scenario, dat werd ontworpen door de ECB en het ESRB, was een hypothetisch scenario dat de
systeemrisico’s weerspiegelde waarvan geoordeeld werd dat ze de belangrijkste bedreigingen vormden
voor de stabiliteit van de EU-banksector aan het begin van de oefening in januari 2018. Aangezien het
ongunstig scenario van de stresstest hypothetisch is, mogen de geraamde effecten van dit scenario niet
worden beschouwd als een prognose van de winstgevendheid van de banken. Daarnaast wordt in de
resultaten geen rekening gehouden met mogelijke reacties van de banken op de schokken, aangezien de
stresstest uitgaat van een constante balans. Niettemin vormen de resultaten van de stresstest een nuttig
analytisch instrument om te beoordelen in welke mate de balansen van de banken bestand zijn tegen
de beschouwde specifieke schokken.
Net als de Europese stresstest die in 2016 werd uitgevoerd, bevatte de stresstest van 2018 geen
pass / fail-drempel voor de geraamde Tier 1-kernkapitaalratio (CET 1-ratio) in het ongunstig scenario.
De test was veeleer bedoeld om gebruikt te worden als cruciale input voor het proces van prudentiële
toetsing en evaluatie (SREP), waarbij ook rekening kan worden gehouden met de risicobeperkende
beheersmaatregelen en de potentiële balansdynamiek, met als voornaamste doel de Pillar 2 guidance
vast te stellen (zie paragraaf D.2.2).

1 ING Belgium en BNP Paribas Fortis, die dochterondernemingen zijn van buitenlandse bankgroepen, namen via hun
moederondernemingen deel aan de stresstest. Hun resultaten zijn bijgevolg niet geconsolideerd in het Belgische gemiddelde dat
wordt weergegeven in de grafiek in dit kader.
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De bovenstaande grafiek vergelijkt de gemiddelde CET 1-ratio van de Belgische banken (Belfius en KBC)
en de SSM-banken aan het begin en aan het einde van de stresstesthorizon, in het basisscenario en in
het ongunstig scenario.
De Belgische banken hadden een betere uitgangspositie in vergelijking met de steekproef van grote
SSM-banken die aan de stresstest deelnamen. Aan het begin van de beschouwde periode bedroeg hun
CET 1-ratio gemiddeld 16,2 %, wat gunstig afsteekt tegen de gemiddelde uitgangspositie van de CET1ratio voor de steekproef van SSM-banken, die 13,7 % bedroeg.
In de stresstest van 2018 presteerden de Belgische banken ook goed ten opzichte van de andere banken van
het eurogebied. In het basisscenario werd voor de Belgische banken tussen 2017 en 2020 een gemiddelde
stijging van 2 procentpunt van hun CET 1-ratio opgetekend, terwijl de SSM-banken over dezelfde periode
een gemiddelde stijging van 1 procentpunt lieten optekenen. Beide stijgingen zijn grotendeels toe te
schrijven aan de gunstige macro-economische en financiële prognoses die de ECB voor België en het
eurogebied publiceerde, alsook aan een aantal methodologische veronderstellingen van de EBA.
Ook in het ongunstig scenario deden de Belgische banken het beter dan de SSM-banken : de daling van
de CET 1-ratio tussen 2017 en 2020 bedroeg gemiddeld 2,7 procentpunt voor de eerstgenoemde groep
en 3,9 procentpunt voor de laatstgenoemden. In beide gevallen waren de sterke dalingen van de CET
1-ratio’s toe te schrijven aan de door de ECB en het ESRB gesimuleerde zeer zware recessie, die voor
België en het eurogebied onder andere gepaard ging met een aanzienlijke inkrimping van het bbp, een
forse toename van de werkloosheid, een sterke daling van de vastgoedprijzen evenals een stijging van
de rente en een toename van de spreads.
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Vanwege hun hogere CET 1-ratio in de uitgangspositie en de kleinere daling van deze ratio in het ongunstig
scenario, bedroeg de voor eind 2020 geraamde CET 1-ratio voor de Belgische banken in het ongunstig
scenario gemiddeld 13,5 %, dus ruim boven de gemiddelde CET 1-ratio van 9,9 % voor de SSM-banken.
De betere uitgangspositie van de Belgische banken en hun resultaten voor de stresstest van 2018
weerspiegelen ten minste gedeeltelijk de aanhoudende gevolgen van de aanpassingen die deze banken
sinds de crisis hebben doorgevoerd, waaronder de versterking van hun kapitaalpositie, de afbouw van
hun schulden en de afname van erfenisactiva (legacy assets) die uit de crisistijd stammen.
Er blijkt uit de resultaten van de twee grootste Belgische banken die rechtstreeks aan de stresstest
van 2018 hebben deelgenomen, dat hun weerbaarheid voortdurend verbetert. Dit is een welkome
ontwikkeling in een omgeving die desalniettemin een uitdaging blijft vormen voor de winstgevendheid
van de Europese banken.
NBB-stresstest van 2018 voor de minder belangrijke instellingen
In 2018 voerde de Bank ook een stresstestoefening uit bij de drie belangrijkste LSI’s die onder haar
toezicht staan. Aangezien deze oefening op hetzelfde moment plaatsvond als de EBA-stresstest voor de
SI’s, werden zowel het basisscenario als het ongunstig scenario afgestemd op die van de EBA-stresstest.
Ook de gehanteerde methodologie was geïnspireerd op die van de EBA-stresstest, maar er werden wel
een aantal vereenvoudigingen aangebracht.
De beoogde proportionaliteit van deze stresstest werd daarnaast ook gegarandeerd doordat aan
de LSI’s enkel werd gevraagd om aanvullende informatie te verstrekken over hun uitgangspositie in
december 2017. De projecties voor de jaren 2018-2020 werden evenwel opgesteld door de Bank, in
tegenstelling tot de EBA-stresstest, waarbij de SI’s zelf verantwoordelijk zijn voor de projecties.
De resultaten van de stresstest werden niet gepubliceerd, maar zijn wel besproken met de LSI’s en werden
gebruikt als input voor de bepaling van de Pillar 2 guidance in het kader van het SREP.

3. Regelgevende aspecten
De ontwikkelingen op het gebied van de bancaire
regelgeving speelden zich tijdens het verslagjaar
voornamelijk af in de Europese Unie, waar aan een
gestaag tempo werd verder gewerkt aan de versterking van de bankenunie en de kapitaalmarktenunie.
Op wereldniveau werd bij de werkzaamheden van
het Bazels Comité voor Bankentoezicht na de afsluiting van een Bazel III-akkoord, dat eind 2017 werd
voltooid, meer het accent gelegd op de implementatie en evaluatie van de Bazel III-hervormingen en op
de mogelijkheden voor reglementaire arbitrage. Op
Belgisch niveau heeft de Bank een nieuwe circulaire

gepubliceerd en haar handboek geactualiseerd inzake governance.

3.1 Internationale regelgeving
3.1.1 Versterking van de bankenunie
en van de kapitaalmarktenunie
De voltooiing van de bankenunie en de voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot de
kapitaalmarktenunie in de Europese Unie bepaalden
ook in 2018 de agenda van de toezichthouders. Wat
de voltooiing van de bankenunie betreft, werden
er verdere resultaten geboekt met betrekking tot
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de vermindering van de bancaire risico’s, dankzij de
vorderingen die gemaakt werden bij de onderhandelingen over het pakket wijzigingen in de Europese
regelgeving voor banken (CRR 2 / CRD V / BRRD 2) en
de maatregelen (zie hierboven) die werden genomen
om probleemleningen bij banken terug te dringen,
onder meer door de
verplichte aanleg van
De vermindering van voorzieningen voor
de bancaire risico’s deze leningen. Deze
is een voorwaarde vermindering van de
bancaire risico’s (risk
om andere Europese reduction) is een voorakkoorden te kunnen waarde om andere
sluiten over de Europese akkoorden
te kunnen sluiten over
verdeling van de de verdeling van de
lasten tussen lidstaten lasten tussen lidstaten
wanneer deze risico’s wanneer deze risico’s
zich effectief voordoen zich effectief materialiseren (risk sharing).
Om deze lastenverdeling mogelijk te maken, moet de derde pijler van de
bankenunie, namelijk het Europees depositogarantiestelsel (European deposit insurance scheme – EDIS)
worden ingevoerd en moet het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsfonds (GAF) voldoende gefinancierd worden. Naast de voltooiing van de bankenunie werden
in 2018 tevens verdere stappen gezet voor de oprichting van de kapitaalmarktenunie, die tot doel heeft
diepere en meer geïntegreerde kapitaalmarkten tot
stand te brengen in de Europese Unie. De werkzaamheden met betrekking tot het invoeren van specifieke
prudentiële regelgeving voor Europese beleggingsondernemingen en voor verschillende types effectiseringsinstrumenten vormen daar de belangrijkste
onderdelen van.
De volgende paragrafen gaan nader in op deze thema’s. Kader 14 omschrijft in deze context de vooruitgang die werd geboekt bij de onderhandelingen over
de aanpassing van de regelgeving voor banken (CRR,
CRD en BRRD).
Europees depositogarantiestelsel (EDIS)
Eén van de belangrijkste onderdelen van de voltooiing
van de bankenunie is de overgang naar een Europees
depositogarantiestelsel (EDIS). EDIS zou een belangrijke stap zijn in de richting van een versteviging van
de financiële stabiliteit in het eurogebied door het
vertrouwen in de stabiliteit van bankdeposito’s verder
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te vergroten, ongeacht hun locatie in het eurogebied,
en door het verband tussen de problemen bij banken
en de financiële situatie van de betrokken lidstaten
te verbreken.
Het oorspronkelijke voorstel tot oprichting van EDIS,
dat dateert van 2015, voorzag in de geleidelijke invoering van de onderlinge verdeling van de risico’s
tussen de lidstaten en in de opbouw van EDIS in
drie automatische fasen (herverzekering, medeverzekering, volledige verzekering), tegen 2024. De besprekingen in het Europees Parlement en de Europese
Raad brachten echter uiteenlopende standpunten aan
het licht met betrekking tot dit voorstel. Sommige
lidstaten vinden dat de banken meer solide moeten
worden vooraleer de potentiële last van de bankfaillissementen in de bankenunie onder hen kan worden
verdeeld. Bijgevolg is er drie jaar na de presentatie van
het oorspronkelijke EDIS-voorstel door de Commissie
weinig tot geen vooruitgang geboekt.
Om de impasse te doorbreken en het politiek debat
over EDIS te vergemakkelijken, heeft een Europese
werkgroep in 2018 de verdere ontwikkeling van EDIS
onderzocht en alternatieve voorstellen uitgewerkt.
Elke optie voorziet in een verschillende mate van
onderlinge verdeling van verliezen maar legt in een
eerste fase vooral de nadruk op het verstrekken van
de essentiële liquiditeiten voor de terugbetaling (binnen 7 werkdagen) van de gewaarborgde deposito’s
van een probleembank. Aan de overstap van de eerste
fase, die voorziet in de nodige liquiditeiten, naar de
tweede fase, die bestaat in het onderling verdelen van
de verliezen, zouden een aantal voorwaarden kunnen
worden verbonden, waaronder een gerichte evaluatie
van de kwaliteit van de activa en het niveau van probleemleningen bij de banken waarvan de deposito’s
worden beschermd door het stelsel.
Backstop voor het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsfonds (SRF)
Het Europees Afwikkelingsfonds voorziet in een
adequate financiering van het SRM, de tweede pijler van de bankenunie. Het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsfonds (SRF) zal vanaf 2024 beschikken
over een interventiereserve ten belope van 1 % van
de deposito’s die gedekt zijn door garantiestelsels
van de kredietinstellingen van de bankenunie, wat
neerkomt op een bedrag van ongeveer 55 miljard
euro. In sommige crisisgevallen, en met name in geval
van een crisis die een grote bankgroep treft, of in het
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geval van een systeemcrisis, zullen de middelen van
het SRF wellicht niet volstaan voor de uitvoering van
de taken van dit fonds. Daarom hebben de ministers
van de Eurogroep en de Ecofin-ministers al in 2013,
nog vóór de oprichting van het SRF, gewezen op de
noodzaak om een openbaar vangnet (backstop) te
creëren. De activering van dit vangnet is bedoeld als
laatste redmiddel.
In haar routekaart voor de verdieping van de Europese
economische en monetaire unie heeft de Europese
Commissie voorgesteld het toekomstig Europees
Monetair Fonds als vangnet voor het SRF te laten
fungeren en het in die hoedanigheid hetzij garanties,
hetzij liquiditeitssteun te laten verstrekken.
Op basis hiervan bereikten de ministers van Financiën
in de Ecofin-Raad op 4 december 2018 een akkoord over een referentiekader voor de activering
van een gemeenschappelijk vangnet voor het SRF.
Dit gemeenschappelijk vangnet wordt gefinancierd
door het Europees Stabiliteitsmechanisme. Dit mechanisme verstrekt een hernieuwbare kredietlijn aan
het SRF, waarvan de omvang tijdens de overgangsperiode wordt bepaald op grond van het niveau van
het SRF. Dit vangnet geldt voor alle mogelijke vormen
van gebruik van het SRF, inclusief liquiditeitssteun.
Het Europees Stabiliteitsmechanisme geniet de status
van bevoorrechte schuldeiser. Dit gemeenschappelijk
vangnet zal uiterlijk aan het einde van de overgangsperiode worden ingevoerd, of zelfs eerder, afhankelijk van de voortgang die wordt geboekt met de
risicovermindering.
Prudentiële regeling voor
beleggingsondernemingen
Vandaag zijn beleggingsondernemingen zoals de
Belgische beursvennootschappen onderworpen aan
een Europese prudentiële regelgeving die in de eerste plaats voor kredietinstellingen is ontworpen en
dus minder is aangepast aan de specifieke activiteiten en risico’s van deze sector. Daarom heeft de
Europese Commissie in het kader van de kapitaalmarktenunie voorgesteld het prudentieel kader voor
beleggingsondernemingen te herzien. Dit voorstel
onderwerpt alleen de grote, systeemrelevante beleggingsondernemingen aan de bancaire regelgeving (en aan het SSM-toezicht) en werkt voor de
kleinere beleggingsondernemingen een nieuwe en
op maat gemaakte regeling uit, die de problemen
van het bestaand regelgevend kader (complexiteit,

risico-ongevoeligheid en fragmentatie) aanpakt.
Meer in het bijzonder stelt de Commissie een prudentieel kader voor dat zowel eenvoudiger als evenrediger is, alsook meer gevoelig voor de specifieke
risico’s van beleggingsondernemingen en beter is
aangepast aan hun bedrijfsmodellen.
De kapitaalvereisten voor beleggingsondernemingen
zouden worden vastgesteld volgens een nieuwe benadering die specifiek gericht is op de diensten en
bedrijfspraktijken waarvan het meest te verwachten
valt dat ze risico’s genereren voor de beleggingsonderneming, haar cliënten en tegenpartijen. Deze
benadering legt de kapitaalvereisten vast op basis
van de omvang, de aard en de complexiteit van de
beleggingsdiensten en / of -activiteiten. Het minimale
startkapitaal dat vereist is voor de toekenning van
een vergunning of een kwart van de vaste kosten van
het voorgaande jaar van de onderneming, zou als
minimumkapitaalvereiste worden gehanteerd. Voor
de zeer kleine en niet-complexe beleggingsondernemingen zou een regeling gelden die nog eenvoudiger
is op het gebied van kapitaal, deugdelijk bestuur en
rapporteringsverplichtingen.
Het voorstel voorziet in een overgangsperiode van vijf
jaar voor beleggingsondernemingen vooraleer zij de
nieuwe vereisten volledig moeten toepassen. Zowel in
het Europees Parlement als in de Europese Raad werd
in 2018 intensief onderhandeld over dit voorstel, om
snel tot een definitieve versie te komen.
Prudentiële regelgeving voor diverse types
effectiseringsinstrumenten
In het kader van de oprichting van een Europese
kapitaalmarktenunie wordt tevens voorzien in de
aanpassing en harmonisatie van de Europese regelgeving voor diverse types effectiseringsinstrumenten.
De nieuwe verordening over de effectisering, die
naast een algemeen kader ook een specifiek kader
voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde
(simple, transparent and standardised – STS) effectiseringen omvat, is in december 2017 vastgesteld en is in
januari 2019 in werking getreden 1. In 2018 werkte de
EBA aan verschillende technische mandaten en richtsnoeren om de STS-regelgeving en het bijbehorende
kader operationeel te maken.

1 Verordening EU nr. 2017 / 2402 van 12 december 2017.
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In maart 2018 publiceerde de Europese Commissie
een voorstel voor een kader voor covered bonds,
bestaande uit een richtlijn en een verordening tot
wijziging van de CRR wat betreft blootstellingen in
de vorm van covered bonds. De onderhandelingen
op Europees niveau zijn aan de gang en naar verwachting zal in 2019 een definitief akkoord worden
bereikt. Het hoofddoel van de richtlijn is minimumnormen in te voeren en de ontwikkeling van markten voor covered bonds te bevorderen in lidstaten
met weinig ontwikkelde markten of zonder wettelijk
kader. De minimumnormen hebben betrekking op
de structurele kenmerken (bv. de voorwaarden voor
activa om in aanmerking te komen als onderpand
voor covered bonds en de dekkingsvereisten) en het
overheidstoezicht.
In de loop van 2018 legde de Europese Commissie
ten slotte eveneens een voorstel met betrekking tot
Sovereign Bond-Backed Securities (SBBS) voor. Het
gaat om een specifiek wettelijk kader voor effectiseringstransacties die worden uitgevoerd door private
of publieke entiteiten en die gedekt worden door een
gediversifieerd pakket staatsobligaties van overheden
van het eurogebied. Op grond van het principe van
bevoorrechte en achtergestelde tranches van schuldbewijzen en een goede kalibratie, zou de hoogste
tranche een Europees schuldinstrument met beperkte
risico’s kunnen vertegenwoordigen.

Banken dragen in aanzienlijke mate bij tot de rechtstreekse financiering van centrale overheden door het
toekennen van leningen of het aankopen voor eigen
rekening van schuldinstrumenten uitgegeven door
overheden. Tevens spelen liquide overheidsobligaties
een cruciale rol in het liquiditeits- en balansbeheer
van financiële instellingen. Wanneer de financiële risico’s van een nationale overheid toenemen, wat
tot uiting komt in een lagere kredietwaardigheid en
hogere risicopremies, kunnen deze blootstellingen de
solvabiliteit en liquiditeit van de banken aantasten.
Bovendien zijn banken geneigd meer schulden aan
te houden van hun eigen nationale overheid, en
verhoogt deze concentratie het gevaar dat de problemen bij de nationale overheid zich uitbreiden naar de
lokale financiële sector (sovereign-bank nexus). Het
voorstel met betrekking tot SBBS is bedoeld om deze
problematiek in te dijken.
Het SBBS-voorstel botste echter op kritiek van tal van
Europese lidstaten en van de financiële sector, onder
meer omdat verwacht wordt dat SBBS de liquiditeit
en de financieringskost van de verschillende nationale
overheden negatief zal beïnvloeden en omdat gevreesd wordt dat er in crisistijden geen kopers gevonden zullen worden voor de achtergestelde tranches.
De Bank is bereid om het debat over het voorgestelde
instrument voort te zetten in het kader van de verdieping van de kapitaalmarktenunie.

KADER 14

Hervorming van de Europese regelgeving
(Risk reduction package)
In het Verslag 2017 werd reeds ingegaan op de door de Europese Commissie gepubliceerde voorstellen
tot wijziging van de Europese regelgeving voor banken, die bestaat uit de rechtstreeks toepasselijke
verordening inzake kapitaalvereisten (Capital Requirements Regulation – CRR) en de door de lidstaten in
nationale wetgeving om te zetten richtlijn inzake kapitaalvereisten (Capital Requirements Directive – CRD)
en richtlijn inzake herstel en afwikkeling van banken (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD).
Deze voorstellen beogen de invoering van een aantal belangrijke elementen van de aanvullende
reglementaire standaarden uit het Bazel III-pakket, zoals de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio
(net stable funding ratio – NSFR), de nieuwe berekeningsmethoden voor de kapitaalvereisten voor
tegenpartij- en marktrisco’s, en de modaliteiten voor de invoering in de EU van het TLAC-vereiste
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(zie Hoofdstuk C) voor mondiaal systeemrelevante instellingen. Om die reden wordt dit maatregelenpakket
het Risk reduction package genoemd.
In 2018 bepaalden zowel het Europese Parlement als de Europese Raad hun standpunt over deze
voorstellen en werden onderhandelingen – zogenaamde trialogen – tussen beide instanties en de
Europese Commissie opgestart om de regelgeving te finaliseren. In dit debat waren belangrijke
aandachtspunten voor België de voorstellen voor de vervanging van de kapitaal-, liquiditeits- en MRELvereisten van lokale dochters van buitenlandse banken door garanties van de moederbank, de noodzaak
om aan de Europese banken toereikende vereisten op te leggen inzake achtergestelde schulden die
de afwikkeling van probleembanken kunnen vergemakkelijken, en het behoud van het effectieve
risicoverminderende karakter van het maatregelenpakket. Andere belangrijke aandachtspunten in
het debat waren onder meer de noodzaak om de Bazelstandaarden aan te passen aan de Europese
specificiteiten en het belang van evenredigheid bij de toepassing van de bancaire regelgeving voor
kleinere en minder complexe instellingen.
Eind 2018 bereikten de Europese instellingen een akkoord over de voornaamste contouren van het
uiteindelijk Risk reduction package, dat op technisch vlak verder wordt uitgewerkt met het oog op de
publicatie van de definitieve teksten in de eerste jaarhelft van 2019.

3.1.2 Werkzaamheden van het Bazels Comité
Na de afsluiting van het Bazel III-akkoord legde
het Bazels Comité voor Bankentoezicht de nadruk
op de implementatie en evaluatie van de Bazel IIIhervormingen en op de maatregelen die moeten
worden genomen met betrekking tot de mogelijkheden voor reglementaire arbitrage. De implementatiewerkzaamheden behelzen onder meer de
organisatie van regelmatige kwantitatieve studies
over de impact van de invoering van de nieuwe
standaarden. Kader 15 omschrijft bondig de resultaten van de eerste impactstudie, die rekening heeft
gehouden met het definitieve Bazel III-akkoord. Wat
de mogelijkheden voor reglementaire arbitrage betreft, zijn er werkzaamheden aan de gang om met
name maatregelen aan te nemen ter indijking van
window dressing, d.i. de tijdelijke vermindering van
de transactievolumes in de belangrijkste financiële
markten rond referentiedata, waardoor de hefboomratio’s die gerapporteerd dienen te worden door
de onder toezicht staande instellingen, op die data
tijdelijk worden verhoogd. Met name de bezorgdheid over de toegenomen volatiliteit in verschillende
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segmenten van de geldmarkten en derivatenmarkten
rond belangrijke referentiedata heeft het Comité
ertoe aangezet deze maatregelen te overwegen. Tot
slot heeft het Comité in 2018 overeenstemming bereikt over het verder afstemmen van sommige aspecten van de minimale kapitaalvereisten voor marktrisico. Deze standaarden voor marktrisico werden
reeds in januari 2016 door het Bazels Comité voor
Bankentoezicht gepubliceerd als een onderdeel van

het Bazel III-pakket, maar de recente aanpassingen
zijn bedoeld om de problemen aan te pakken die het
Bazels Comité geïdentificeerd heeft bij het opvolgen
van de implementatie en impact van de nieuwe regelgeving. De aanpassingen omvatten onder meer
een herkalibratie van bepaalde parameters en een
vereenvoudigde aanpak voor banken met minder
grote marktrisico’s. Daarmee zijn alle bestanddelen
van het Bazel III-raamwerk voltooid.

KADER 15

Impact van de na de crisis doorgevoerde
Bazel III-hervormingen
In het Verslag 2017 werd reeds ingegaan op de voltooiing van de Bazel III-hervormingen die na de crisis
zijn doorgevoerd voor de banksector. In december 2017 werd hierover een definitief akkoord bereikt
door het Bazels Comité voor Bankentoezicht.
Dit akkoord voorziet in een significante wijziging in de berekening van de risicogewogen activa, die
de noemer vormt van de risicogewogen kapitaalratio. Wat kredietrisico betreft, wordt met name de
standaardbenadering herzien en wordt het gebruik van interne modellen voor bepaalde types van
activa teruggeschroefd. Voor de andere types van activa worden bijkomende beperkingen opgelegd
aan de interne modellen. Voor operationeel risico worden de interne modellen volledig afgeschaft. Het
sluitstuk van het voltooid Bazel III-pakket is de zogenaamde output floor. Deze vereiste houdt in dat de
aan de hand van interne modellen berekende totale risicogewogen activa niet minder mogen bedragen
dan 72,5 % van de met de standaardbenadering berekende risicogewogen activa. Het akkoord
voorziet in de invoering van deze standaarden tegen 1 januari 2022, waarbij het niveau van de output
floor eerst wordt vastgelegd op 50 % en daarna geleidelijk wordt opgetrokken tot 72,5 % tegen 2027.
Naast het voltooid Bazel III-pakket werden ook de resultaten van de kwantitatieve impactstudies
(Quantitative Impact Study – QIS) gepubliceerd. Deze studies tonen de verandering in de
minimumkapitaalvereisten (Minimum Required Capital – MRC) en eventuele kapitaaltekorten als gevolg
van de toepassing van het voltooid pakket.
De eerste QIS die kon worden verricht op basis van de gepubliceerde definitieve tekst werd uitgevoerd
op basis van gegevens van eind december 2017.De QIS wees op een grote regionale heterogeniteit.
Zo bedraagt de stijging van de minimumkapitaalvereisten gemiddeld 3,6 % maar beloopt deze 20,2 %
voor Europese banken van Groep 1 1 en is er gemiddeld gesproken zelfs een daling voor de banken in
Amerika en in de rest van de wereld. Het resultaat voor Europa strookt met de parallelle impactstudie

1 Het Bazels Comité deelt zijn leden op in 3 regio’s: Europa (EU-lidstaten, Rusland, Turkije, Zwitserland), Amerika (Noord-, Centraalen Zuid-Amerikaanse leden) en rest van de wereld (Azië, Oceanië en Zuid-Afrika).
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Overzicht van de resultaten
(eind 2017 gegevens)

Banken groep 1

2

waarvan : G‑SIB’s
Banken groep 2

2

Aantal
banken

Wijziging in
Tier 1‑MRC
(in %) 1

111
30
95

Gecombineerde kapitaaltekorten
(in € miljard)
CET1

Tier 1

Totaal

3,6

5,2

7,3

13,3

3,0

5,2

6,3

12,2

5,9

1,0

0,8

0,7

Bron : Bazels Comité voor Bankentoezicht.
1 Als percentage van de totale basis‑MRC die wordt vastgesteld naargelang van het streefpeil (target level), d.w.z. de
combinatie van risicogebaseerde kapitaalvereisten en op hefboomratio gebaseerde kapitaalvereisten, vermeerderd met de
kapitaalconserveringsbuffer en, in voorkomend geval, de G‑SIB‑buffer.
2 Groep 1 = Internationaal actieve banken met Tier 1‑kapitaal > € 3 miljard ;
G‑SIB’s = Global Systemically Important Banks, zoals bepaald door de Financial Stability Board.
Groep 2 = Andere banken.

die door EBA werd uitgevoerd. Voor een steekproef van 38 EU-banken van Groep 1 werd in deze studie
een impact van 18,7 % vastgesteld.
Het aanzienlijke verschil tussen de regio’s is niet gerelateerd aan de verschillen in bedrijfsmodel (de analyse
toont bijvoorbeeld aan dat er geen correlatie is tussen het relatieve belang van hypothecaire leningen en de
impact van Bazel III), maar is eerder een gevolg van het prudentieel kader dat momenteel van toepassing
is in deze regio’s. Hoewel de Bazelstandaard minimale pijler 1-kapitaalvereisten vastlegt, staat het de leden
immers altijd vrij om zelf strengere regels op te leggen (zogenaamde superequivalentie). Er is ook een
verschil tussen de regio’s wat betreft de omvang van de pijler 2-kapitaalvereisten, die bovenop de pijler
1-kapitaalvereisten komen en in deze QIS niet in aanmerking werden genomen.
Zowel binnen de Europese Unie als in België is de impact heterogeen. Op het niveau van de EU wordt
vastgesteld dat de relatief hoge impact enigszins vertekend is door de resultaten van enkele grote
banken. Verder moet worden opgemerkt dat bij de berekening van deze impact geen rekening werd
gehouden met EU-specificiteiten, zelfs daar waar de EU thans al afwijkt van de momenteel in voege
zijnde Bazelstandaarden. Daarnaast voorziet het voltooid Bazel III-pakket in bepaalde opties voor
toezichthouders, waarmee momenteel geen rekening is gehouden bij de berekening van de impact.
Voor de Belgische banken wordt een gemiddeld lagere impact vastgesteld dan voor de EU. In de Belgische
banksector zouden er geen kapitaaltekorten zijn na de invoering van Bazel III ; bijgevolg lijkt de impact
verteerbaar voor de Belgische banken, in het bijzonder gezien de voldoende lange overgangsperiode.
Momenteel werkt de EBA in samenwerking met het SSM en de nationale toezichthouders aan een volgende
impactstudie in het kader van de Call for Advice die aan haar gericht werd door de Europese Commissie
omtrent de tenuitvoerlegging van het Bazel III-pakket in de EU. Deze studie zal een nog meer gedetailleerd
zicht bieden op de impact van Bazel III, maar dan rekening houdend met de specifieke EU-context.
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3.2 Rapportering, boekhouding
en governance
Op 26 september 2017 publiceerde de EBA nieuwe
richtsnoeren inzake deugdelijk bestuur (internal governance) 1. In de nieuwe richtsnoeren wordt sterker
de nadruk gelegd op de taken en verantwoordelijkheden van het wettelijk bestuursorgaan, in het bijzonder
wat diens toezichtsfunctie betreft. Ook de samenstelling en de rol van de raadgevende comités binnen
het wettelijk bestuursorgaan zijn nader uitgewerkt.
In de nasleep van de Panama Papers werden ook de
richtsnoeren inzake het gebruik van en de betrekkingen met complexe structuren verstrengd. Voorts
werden thema’s als risicocultuur, gedragsregels en
belangenconflictenbeheer verder ontwikkeld en weerspiegelen de richtsnoeren nu integraal het model dat
gebaseerd is op de zogenaamde drie verdedigings
linies. De nieuwe EBA-richtsnoeren werden omgezet
in het Belgische prudentiële kader via een circulaire
inzake interne governance 2 enerzijds, en, specifiek
voor de sector van de kredietinstellingen, door de
actualisering van het handboek governance voor de
banksector anderzijds.
Zo houdt het handboek onder meer rekening met
het evenredigheidsbeginsel en de evenredigheidscriteria die in de EBA-richtsnoeren naar voren worden
geschoven. Ook de nieuwe beleidslijnen inzake verrichtingen met offshorecentra en complexe structuren
werden uitdrukkelijk in het handboek opgenomen :
in de EBA-richtsnoeren wordt nu bepaald dat het
gebruik van dergelijke structuren en centra in de eerst
plaats dient te worden vermeden. Indien een instelling desondanks toch zou overgaan tot het opzetten
van complexe structuren of activiteiten, dient het
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wettelijk bestuursorgaan deze structuren, hun doel
en de specifieke risico’s die eraan verbonden zijn te
begrijpen en de internecontrolefuncties daar op passende wijze bij te betrekken.
Wat het belangenconflictenbeleid betreft, benadrukken de EBA-richtsnoeren onder meer dat de instellingen adequate procedures moeten vaststellen voor
transacties met verbonden partijen, en dat de leden
van het wettelijk bestuursorgaan zich eveneens dienen te onthouden bij stemmingen over aangelegenheden waarin zij een belangenconflict hebben of
zouden kunnen hebben of wanneer hun objectiviteit
in het gedrang zou komen.
Wat de samenstelling van de voornaamste raadgevende comités binnen de raad van bestuur betreft,
schrijven de EBA-richtsnoeren voor dat deze comités
voor de meerderheid uit onafhankelijke bestuurders
moeten bestaan en door een onafhankelijk lid moeten
worden voorgezeten. In de mate dat deze vereisten verder gaan dan hetgeen wordt voorgeschreven
door de bankwet of andere toepasselijke wetgeving,
verduidelijken zowel het handboek als de circulaire
dat deze richtsnoeren dienen te worden beschouwd
als een aanbevolen goede praktijk die, conform het
bepaalde in artikel 21, § 1, 1° van de bankwet, bij de
algemene beoordeling van de organisatie en werking
van het governanceraamwerk van de instelling mee in
overweging kan worden genomen.
1 Richtsnoeren EBA / GL / 2017 / 11 van 26 september 2017 inzake
interne governance. Deze richtsnoeren traden in werking op
30 juni 2018 en vervangen de richtsnoeren EBA GL 44 van
27 september 2011.
2 Circulaire NBB_2018_28 van 23 oktober 2018 – Richtsnoeren
van de EBA van 26 september 2017 inzake interne governance
(EBA / GL / 2017/11).
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E. Verzekeringsondernemingen
In het kader van haar permanent toezicht (off-site toezicht) bleef de Bank tijdens het verslagjaar verscherpt
toezicht uitoefenen op de verzekeringsondernemingen met het hoogste risicoprofiel. In bepaalde gevallen
heeft de Bank maatregelen opgelegd die soms tot de stopzetting van alle of een deel van de activiteiten van
een onderneming hebben geleid. Het operationeel toezicht van de Bank op de verzekeringsondernemingen
was met name gericht op de geschiktheid van de beste schatting van de technische voorzieningen in de
levensverzekeringsportefeuilles. Daarnaast werden de jaarlijkse rapporteringsstaten die door de ondernemingen
aan de Bank werden overgemaakt, aan een transversale analyse onderworpen. Er werd tenslotte bijzondere
aandacht besteed aan de dossiers die werden ingediend bij de Bank in het kader van de brexit, aan de markt
van de aanvullende individuele ziektekostenverzekeringen, aan de ORSA’s en aan de medewerkingsopdracht
van de erkend revisor.
De inspecties ter plaatse hadden met name betrekking op de tarifering van de tak arbeidsongevallen en op de
onafhankelijke controlefuncties. Verschillende internemodeldossiers werden goedgekeurd en opgevolgd en de
benchmarkingwerkzaamheden werden voortgezet.
Het wettelijke kader voor verzekerings- en herverzekeringsondernemingen werd aangevuld. De werkzaamheden
betroffen met name de herziening van de Solvabiliteit II-standaardformule en van de langetermijngarantiemaatregelen,
alsook de voorbereiding op de inwerkingtreding van de standaard IFRS 17. Via een nieuwe mededeling van de
Bank kon bovendien het regelgevend kader inzake governance worden verduidelijkt. Er werden ook nieuwe
fieldtests uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van een gemeenschappelijk prudentieel kader voor
verzekeringsgroepen die internationaal actief zijn, en er werden samen met EIOPA stresstests uitgevoerd.
De werkzaamheden op het gebied van prudentiële rapportering ten slotte waren gericht op de invoering van
nieuwe validatietests en de vereenvoudiging van bepaalde rapporteringen.

1. Cartografie van de sector en
toezichtsprioriteiten
1.1 Verzekeringsondernemingen
Eind 2018 oefende de Bank toezicht uit op 82 verzekeringsondernemingen, herverzekeringsondernemingen, borgstellingsmaatschappijen en gewestelijke openbaarvervoermaatschappijen die hun eigen
1 Het aantal onder toezicht staande herverzekeringsondernemingen
kende in 2017 een opmerkelijke stijging, die te verklaren
was door een technische aanpassing van de regelgeving. Als
gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe prudentiële
toezichtsregeling werden de directe verzekeraars die vóór 2016
ook herverzekeringsactiviteiten uitoefenden, geregistreerd als
herverzekeraars.

voertuigenpark verzekeren. Enerzijds zet de geleidelijke daling van het aantal onder toezicht staande
ondernemingen, die
reeds werd vastgeNieuwe spelers komen
steld in de voorgaanonder het toezicht van
de jaren, zich voort
ten gevolge van een
de Bank ingevolge
zekere consolidatie in
de brexit
de sector. Anderzijds
tekent er zich tijdens
het verslagjaar een nieuwe tendens af, met nieuwe
spelers die onder het toezicht van de Bank komen
ingevolge de brexit. Slechts twee van de ondernemingen onder toezicht van de Bank zijn herverzekeringsondernemingen in strikte zin 1.
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Tabel 22
Verloop van het aantal onder toezicht staande ondernemingen 1
(eindeperiodegegevens)

Actieve verzekeringsondernemingen

2014

2015

2016

2017

2018

80

75

72

67

67

In run‑off geplaatste verzekeringsondernemingen

4

3

2

2

1

Herverzekeringsondernemingen

1

1

1

29

31

–

–

–

28

29

12

12

12

12

12

97

91

87

82

82

waarvan : Ondernemingen die tevens als
verzekeringsonderneming actief zijn
Overige

2

Totaal 3

Bron : NBB.
1 Eind 2018 oefende de Bank ook prudentieel toezicht uit op negen bijkantoren van ondernemingen die ressorteren onder het recht van een
andere EER-lidstaat. Dit toezicht bleef beperkt tot de controle van de naleving van de witwaswetgeving.
2 Borgstellingsmaatschappijen en gewestelijke openbaarvervoermaatschappijen.
3 Voor 2017 en 2018 wordt er in het totaal slechts één maal rekening gehouden met de ondernemingen die als verzekeringsonderneming
en als herverzekeringsonderneming actief zijn.

1.2 Verzekeringsgroepen
Eind 2018 stonden elf Belgische verzekeringsgroepen onder toezicht van de Bank. Dit is hetzelfde
aantal als in 2017. Zeven van deze groepen hebben enkel deelnemingen in Belgische verzekeringsondernemingen (nationale groepen), terwijl vier
verzekeringsgroepen deelnemingen hebben in ten
minste één buitenlandse verzekeringsonderneming
(internationale groepen). Ook op dit punt blijft de
toestand gelijk ten opzichte van eind 2017. Onder
Solvabiliteit II treedt de Bank voor elk van deze
groepen op als groepstoezichthouder. In deze hoedanigheid ontvangt zij specifieke rapporteringen,
die de basis vormen voor het prudentieel toezicht
op groepsniveau.
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Tabel 23
Belgische verzekeringsgroepen onder toezicht
van de Bank

Belgische nationale groepen

Belgische internationale
groepen

Belfius Verzekeringen

Ageas SA / NV

Cigna Elmwood Holdings

Navigators Holdings (Europe)

Credimo Holding

KBC Verzekeringen

Federale Verzekeringen

PSH

Patronale Groep
Securex
Vitrufin

Bron : NBB (situatie eind 2018).
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Tabel 24
Colleges voor de verzekeringsondernemingen onder toezicht van de Bank

De Bank is groepstoezichthouder

De Bank is één van de toezichthouders

Ageas SA / NV

Allianz

Allianz Benelux

KBC Verzekeringen
Navigators Holdings (Europe)
PSH

Euler Hermes
AXA

AXA Belgium
Inter Partner Assistance
Touring Verzekeringen

Assurances du Crédit Mutuel

Partners Verzekeringen

Generali

Generali Belgium
Europ Assistance Belgium

Munich Re

D.A.S.
DKV Belgium
Ergo Insurance

NN

NN Insurance Belgium

Baloise Group

Baloise Belgium
Euromex

Bron : NBB (situatie eind 2018).

Om het groepstoezicht te vergemakkelijken, werken
de toezichthouders van grensoverschrijdende groepen
samen in colleges van toezichthouders. Aldus wordt de
samenwerking, de informatie-uitwisseling en de onderlinge raadpleging tussen de toezichthoudende autoriteiten van de EER-lidstaten effectief ten uitvoer gelegd,
teneinde de convergentie van de toezichtsactiviteiten
en de besluitvorming te bevorderen. De oprichting en
werking van de colleges berusten op coördinatieregelingen tussen de betrokken toezichthouders, waarvan
de beginselen in de regelgeving zijn vastgelegd.

1.3 Toezichtsprioriteiten en
operationele aspecten
1.3.1 Permanent toezicht (off-site)
Tijdens de verslagperiode bleef de Bank verscherpt
toezicht uitoefenen op de ondernemingen met het
hoogste risicoprofiel. Naast de door de ondernemingen zelf genomen initiatieven, heeft de Bank van
haar kant ook maatregelen opgelegd die in sommige
gevallen tot de stopzetting van alle of een deel van
de activiteiten van de onderneming hebben geleid.

Het toezicht op de verzekeringsondernemingen bleef
in het teken staan van de nieuwe prudentiële regels
(Solvency II–raamwerk). De ondernemingen hebben
sterke vooruitgang geboekt op het gebied van de
correcte toepassing van de nieuwe regels. De kwaliteit
van de ingediende rapportering blijft een aandachtspunt, hoewel er in de loop van de verslagperiode een
verdere verbetering kon worden vastgesteld.
De transversale analyses die in 2017 werden uitgevoerd, werden verder opgevolgd in 2018. Daarnaast
werden er nieuwe analyses opgestart.
Brexit
Voor verzekeraars en herverzekeraars met zetel in
het Verenigd Koninkrijk kan de brexit belangrijke
gevolgen hebben. Anticiperend hierop zijn een aantal
Britse verzekeraars en herverzekeraars overgegaan tot
de oprichting van ondernemingen, onder meer naar
Belgisch recht, van waaruit hun Europese activiteiten
zullen worden beheerd en verder ontwikkeld. De
Bank heeft tijdens het verslagjaar 4 dergelijke dossiers behandeld. Dit vergde intensief overleg met de
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betrokken ondernemingen om een zicht te krijgen op
de activiteiten en plannen voor hun Belgische ondernemingen. De behandeling van die dossiers
Het prudentieel is nu afgerond maar
toezicht op nieuwe het prudentieel toeondernemingen die zicht op deze nieuwe
worden opgericht in Belgische verzekeraars
en herverzekeraars zal
het kader van de brexit in de toekomst een
zal een grote uitdaging grote uitdaging vorvormen voor de Bank men voor de Bank. Bij
het afsluiten van dit
verslag waren er nog
een aantal ondernemingen die overwogen om in ons
land een dochteronderneming op te richten in het
kader van de brexit.
Beste schatting (best estimate) van
de technische voorzieningen voor de
levensverzekeringsportefeuille
De analyse van de impact van winstdeling op de beste
schatting van de technische voorzieningen voor levensverzekeringen werd in de loop van het verslagjaar verdergezet. Daarbij werd bijzondere aandacht besteed aan
de impact van een plotse stijging van de rentevoeten
op de winstdeling. De onderzochte verzekeringsondernemingen moesten voor hun producten inschatten hoe
groot de kans op afkoop is bij een dergelijke plotse stijging van de rentevoeten. In sommige gevallen kunnen
verzekeringnemers immers financieel voordeel halen uit
de afkoop van hun overeenkomst, ondanks de afkoopvergoeding, maar in andere gevallen zijn de verzekeraars goed beschermd tegen dergelijk gedrag, onder
meer door de fiscale boetes die verbonden zijn aan de
afkoop van sommige overeenkomsten. De Bank heeft
ook meer inzicht gekregen in het verband tussen een
eventuele stijging van de rentevoeten, de winstdeling
die de verzekeringsondernemingen kunnen uitkeren en
de verwachtingen van de verzekeringnemers op dit vlak.
Projecties van de kosten in de beste schatting
Tijdens het verslagjaar rondde de Bank de horizontale analyse van de modellering van de kosten in de
technische voorzieningen (bij zeven verzekeringsondernemingen) af. De analyse mondde uit in een mededeling 1, die naast de conclusies van de analyse eveneens
verduidelijking geeft bij de bestaande regelgeving, wat
zou moeten leiden tot de uniforme toepassing van de
reglementaire bepalingen.
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Uit de horizontale analyse bleek dat er op twaalf punten grote verschillen bestaan in hoe verzekeringsondernemingen kosten toewijzen en projecteren bij de
berekening van de beste schatting en dat ze vaak niet
alle reglementaire bepalingen naleven. De belangrijkste
kwantificeerbare vaststelling is dat er in de praktijk tekortkomingen en verschillen bestaan voor de volgende
vijf aspecten : de overheadkosten toegewezen aan de
acquisitiekosten ; de toegepaste correcties voor éénmalige kosten ; de correcties om redenen die verband houden met de door Solvency II opgelegde contractgrenzen
(contract boundaries) ; de vereiste om de kasstromen
(cash flows) van de kosten te laten samenvallen met de
kasstromen van de onderliggende schade in de projecties en de expliciete modellering van de vaste kosten.
De Bank heeft de actieplannen van de ondernemingen
geanalyseerd en indien ze niet volledig voldeden aan
haar aanbevelingen heeft zij aan de betrokken ondernemingen haar opmerkingen meegedeeld.
Horizontale analyse van de nietberoepsgebonden ziektekostenverzekering
Om het gelijke speelveld van de aanvullende individuele ziektekostenverzekeringen in kaart te brengen, heeft de Bank een horizontale analyse gemaakt
van de Belgische markt. Uit de studie blijkt dat de
winstgevendheid van de producten afhangt van de
kenmerken ervan. Op basis van de kenmerken van
de producten kan een inschatting worden gemaakt
van het risico dat de toekomstige rendabiliteit van de
portefeuille zich negatief zal ontwikkelen wanneer
het medisch indexcijfer het verloop van de uitbetaalde
schaden onvoldoende weerspiegelt.
De beste schatting blijkt extreem gevoelig te zijn
voor de hypothesen met betrekking tot toekomstige schade-inflatie en toekomstige premie-indexatie.
Om een gelijk speelveld te waarborgen, werd de
ondernemingen gevraagd om bij de berekeningen en
de parametrisatie van de beste schatting een aantal
sensitiviteitsanalyses uit te voeren die de voormelde
elementen in kaart zullen brengen.
Deze sensitiviteitsanalyses zullen toelaten de gerapporteerde beste schattingen van de ondernemingen
te beoordelen en in voorkomend geval herstelmaatregelen op te leggen.

1 Mededeling NBB_2017_32 betreffende de resultaten van de
horizontale analyse van de kosten gebruikt bij de waardering van
de technische voorzieningen.
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Analyse van de periodieke rapportering
Tijdens het verslagjaar heeft de Bank voor de tweede
maal jaarrapporteringen ontvangen die volgens de
nieuwe prudentiële regelgeving zijn opgesteld. Zij
heeft deze rapporteringen transversaal doorgelicht
aan de hand van waarschijnlijkheidscontroles op de
kernelementen van de financiële toestand van de
ondernemingen.
De Bank is volop bezig met het op punt stellen van
een instrumentarium dat diepgaander analyses van
de gegevens mogelijk moet maken. Hierbij zal de
nadruk liggen op de sleutelelementen van de financiële gezondheid van de ondernemingen. De Bank
zal prioritair aandacht besteden aan het toezicht op
de technische voorzieningen, de kwaliteit van de berekening van de kapitaalvereisten en de aard van de
activaportefeuilles van de ondernemingen.
Verzekeringsondernemingen met een zwakke solvabiliteitsratio werden in 2018 prioritair doorgelicht.
De solvabiliteitsberekeningen zijn gebaseerd op een
veelheid aan technische specificaties en vergen een
goede interpretatie van de regelgeving om de correcte toepassing ervan te garanderen. Daarnaast is
ook een correcte berekening van de gebruikte parameters vereist om de kwaliteit van de gerapporteerde
solvabiliteitscijfers te kunnen verzekeren. Tijdens deze
doorlichting worden de balanswaarderingen en de
berekening van het vereiste en het beschikbare kapitaal onder de loep genomen. Bij deze oefening wordt
het evenredigheidsbeginsel gehanteerd.
In 2017 hadden de ondernemingen voor het eerst
een periodiek toezichtsverslag (Regular Supervisory
Reporting – RSR) voorgelegd aan de Bank. Het gaat
om een verslag dat aan de Bank wordt bezorgd
voor toezichtsdoeleinden, en waarvan de inhoud
niet openbaar wordt gemaakt. Dit beschrijvende
verslag, dat wordt aangevuld met templates voor
kwantitatieve rapportering, bevat zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. Het maakt deel
uit van de informatie die ingediend moet worden
voor toezichtsdoeleinden. De informatie uit de RSR
wordt gebruikt voor de opmaak van het algemeen
risicoprofiel van de onderneming. Deze informatie
wordt samen bekeken met de informatie uit de
beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit
(Own Risk and Solvency Assessment – ORSA) 1, het
rapport over de solvabiliteit en financiële positie
(Solvency and Financial Condition Report) en het

governancememorandum. Het RSR kan een nuttig instrument zijn voor de toezichthouder om de
veelheid van de via de periodieke rapportering
overgemaakte gegevens correct te kunnen interpreteren. Er werden gesprekken gevoerd met de
grote ondernemingen over de samenhang van de
diverse hierboven vermelde documenten, alsook
over de punten die de Bank in het verslagjaar verder wenste te analyseren. In 2018 werden voor de
grote ondernemingen verdere discussie gevoerd op
basis van de beschikbare informatie over het prudent person-beginsel, de EPIFP 2 (expected profit in
future premiums) en de risicomitigerende effecten
van herverzekeringen en derivaten. De Bank zal
de ondernemingen feedback geven over haar verwachtingen voor deze punten.
Beoordeling ORSA
Voorts werden in 2018 voor de belangrijkste verzekeringsgroepen gedetailleerde beoordelingen gemaakt
van de 20 richtsnoeren over de ORSA en de 17 goede
praktijken inzake stresstests en sensitiviteits- en scenarioanalyse, die zijn opgenomen in een circulaire van
de Bank 3. De beoordeling hiervan en de voornaamste
bevindingen van de risicobeoordeling werden besproken met de ondernemingen.
Samenwerkingsopdracht van de erkende revisor
In het kader van de samenwerkingsopdracht van
de erkende revisor, hebben de revisoren tijdens een
workshop hun aanpak toegelicht voor de beste schatting. In het kader van de verwachtingen inzake de
medewerking aan het prudentieel toezicht werd door
de revisoren voor het eerst een omstandig verslag
opgemaakt. De bevindingen hiervan werden met de
Bank besproken. In 2019 zullen deze werkzaamheden
op een gestructureerde wijze verder worden gezet.

1 In de ORSA beoordeelt de verzekeraar de eigen risico’s en de
solvabiliteit. Hierbij wordt bijzondere aandacht besteed aan
de algehele solvabiliteitsbehoefte, de permanente naleving van
de vastgelegde kapitaalvereisten en van de vastgelegde vereisten
inzake de technische voorzieningen en de beoordeling van de
mate waarin het risicoprofiel van de verzekeraar afwijkt van
de hypothesen die ten grondslag liggen aan de berekening
van het solvabiliteitskapitaalvereiste ('passendheid van de
standaardformule').
2 De EPIFP is de verwachte winst van toekomstige premies
op bestaande contracten. Deze verwachte winst verlaagt
de beste schatting (best estimate) en verhoogt derhalve het
nettovermogen. De juiste evaluatie van dit element is daarom
belangrijk.
3 Circulaire NBB_2017_13 van 19 april 2017 over de beoordeling
van het eigen risico en de solvabiliteit (ORSA).
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1.3.2 Inspecties (on-site toezicht)
Sinds de invoering in januari 2016 van de prudentiële
regels van Solvency II zijn de inspectieopdrachten bij
de verzekeringsondernemingen voornamelijk gericht
op de aspecten die het meest worden beïnvloed
door de nieuwe regelgeving. Aan de berekening van
de beste schatting (best estimate) van de technische
voorzieningen en de waardering van de hypothecaire
kredieten werden verschillende specifieke inspectieopdrachten gewijd, die in 2018 werden afgerond.
Hieruit konden belangrijke conclusies worden getrokken. In 2018 werden ook andere thema’s behandeld,
die duidelijker waren gericht op de bedrijfsmodellen
en de operationele processen.
Tarifering
Wegens de aanhoudende lage rente hebben de gemengde verzekeringsondernemingen de verkoop van
niet-levensverzekeringsproducten geïntensiveerd. De
winstgevendheid van deze producten is immers minder gevoelig voor veranderingen in de rentecurve. In
sommige bedrijfstakken heeft dit tot meer concurrentie geleid. In dit verband werden inspecties uitgevoerd
om de tarifering en de winstgevendheid van de tak
arbeidsongevallen te analyseren. Uit de statistieken
blijkt namelijk dat op de tarieven van deze tak een
neerwaartse druk wordt uitgeoefend. Deze analyses
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tonen aan dat een aanzienlijk deel van de verzekeringsondernemingen die in deze bedrijfssegmenten
actief zijn, hun marktaandeel verdedigen of willen
vergroten, vaak ten koste van hun winstgevendheid.
De uitgevoerde inspectieopdrachten hebben het belang benadrukt van de stabiliteit van de tarieven en
van het nodige formalisme in het tariferingsproces.
In de huidige marktomstandigheden kunnen tekortkomingen op dit vlak leiden tot een ontoereikende
opvolging op de activiteiten en een discrepantie veroorzaken tussen de doelstellingen inzake winstgevendheid en de waargenomen resultaten.
Door de concurrentie op de markt verlagen sommige
ondernemingen hun marges aanzienlijk, wat een negatieve invloed heeft op de winstgevendheid van de
tak arbeidsongevallen in zijn geheel. De Bank zorgt
er ook voor dat in dit marktsegment een gezonde
concurrentie wordt gewaarborgd, wat robuuste en
transparante tariferingsprocessen vergt voor alle betrokken verzekeringsondernemingen.
Onafhankelijke controlefuncties
In 2018 werden er meer kwalitatieve inspectieopdrachten uitgevoerd, waarbij dieper werd ingegaan
op 3 van de 4 onafhankelijke controlefuncties :
de actuariële functie, de interneauditfunctie en de
risicobeheerfunctie.
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Er werd vastgesteld dat meerdere ondernemingen nog
in onvoldoende middelen voorzien voor hun onafhankelijke controlefuncties. Deze functies kunnen hun taak
slechts naar behoren vervullen indien zij over de nodige
tijd en middelen beschikken voor de uitoefening van
hun opdracht. Om hun onafhankelijkheid en objectiviteit te verzekeren, is het ook evident dat de verantwoordelijken van de voormelde controlefuncties niet
(langer) kunnen genieten van een variabele beloning
op grond van de resultaten van de bedrijfsonderdelen
en de gebieden waarop zij controle uitvoeren.
Ook werd vastgesteld dat het statuut van de onafhankelijke controlefuncties binnen de organisatie, en niet
alleen binnen het organogram, niet steeds blijk geeft
van de vereiste van onafhankelijkheid. Ook al beschikken de personen die deze functies uitvoeren over de
noodzakelijke vaardigheden, toch blijkt in de praktijk
dat ze de juiste ervaring nog ontberen en vaak niet
over de nodige tijd beschikken om zich in hun functie
verder te kunnen ontplooien aangezien ze hun functie
dienen te cumuleren met operationele activiteiten.
Interne modellen
In de loop van het verslagjaar werd het volledige internemodeldossier van een onderneming die
voordien de standaardmethode toepaste, na een

preapplicatieperiode van twee jaar goedgekeurd.
Ook voor twee andere ondernemingen die zich in
België willen vestigen in het kader van de brexit werd
gestart met de preapplicatiewerkzaamheden.
De opvolging van de eerder goedgekeurde interne modellen van vier ondernemingen werd in 2018
voortgezet. Verschillende dimensies kwamen daarbij
aan bod, waaronder de opvolging van het herstelplan
van de onderneming, van de terms and conditions
opgelegd door de toezichthouders en de algemene
opvolging van de performantie van de modellen.
Daarnaast werd in de loop van het verslagjaar aandacht besteed aan enkele belangrijke wijzigingen in
deze modellen. Er werden maatregelen genomen
wanneer de Bank van mening was dat de kwaliteit
van de interne modellen ontoereikend was.
Naast de werkzaamheden in verband met het solvabiliteitskapitaalvereiste (solvency capital requirement
– SCR) heeft de Bank haar benchmarkingwerkzaamheden met betrekking tot de door verzekeringsondernemingen ontwikkelde economic scenario generators
(ESG's) en de monitoring van aspecten die verband
houden met het activa- en passivabeheer van modellen voor de waardering van levensverzekeringsverplichtingen voortgezet. De interne ontwikkeling van
challenger models werd eveneens voortgezet.

KADER 16

Knipperlichtvoorziening
Het koninklijk besluit 1 op de jaarrekening van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
bepaalt dat de aanvullende voorzieningen die in het kader van Solvabiliteit I zijn gevormd, in de statutaire
jaarrekening behouden blijven bij de overgang naar Solvabiliteit II en daarna ook aangevuld dienen te
worden zolang het renterisico blijft bestaan.
Aangezien het nieuwe Solvabiliteit II-raamwerk specifieke vereisten oplegt met betrekking tot het reglementair
eigen vermogen ter dekking van het renterisico, bevat het voormeld koninklijk besluit vereenvoudigde
bepalingen inzake de vrijstelling van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen.
Het mechanisme voor de toekenning van dergelijke vrijstellingen werd beter afgestemd op Solvabiliteit II.
1 Koninklijk besluit van 1 juni 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 november 1994 op de jaarrekening van de
verzekerings- en herverzekeringsondernemingen.
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De dekking van alle reglementaire eigenvermogensvereisten is een noodzakelijke voorwaarde om
vrijgesteld te worden van de verplichting tot dotatie aan de aanvullende voorzieningen. Om in aanmerking
te komen voor vrijstelling moeten de ondernemingen ook stresstests uitvoeren met betrekking tot de
blootstelling aan het renterisico, en de uitkomsten hiervan moeten bevredigende resultaten opleveren.
De beoordeling van de dossiers kan als volgt worden samengevat. De vrijstelling wordt toegekend als
aan de twee volgende voorwaarden is voldaan zonder dat er andere elementen zijn die beletten dat
de vrijstelling wordt toegekend : in de eerste plaats moet de onderneming in het basisscenario een
solvabiliteitsratio hebben van meer dan 100 % en vervolgens moet zij een solvabiliteitsratio van meer dan
100 % behouden na toepassing van een ongunstig scenario.
Voor 2018 ontving de Bank aanvragen tot vrijstelling van 24 ondernemingen. Negen ondernemingen
zagen af van de vrijstelling en zullen dus aanvullende voorzieningen ter afdekking van het renterisico in
hun balans aanleggen.

2. Wettelijk kader van het
prudentieel beleid
2.1 Herziening van het Solvabiliteit II –
wettelijk kader
Herziening van de standaardformule van
Solvabiliteit II
Tijdens de verslagperiode heeft de Europese
Commissie enkele aspecten van de standaardformule
voor de berekening van de solvabiliteitskapitaalvereisten 1 herzien. Tussen september 2015 en januari 2016
hield de Europese Commissie een openbare raadpleging over de voordelen, ongewenste effecten, consistentie en coherentie van de financiële regelgeving,
waaronder de Solvabiliteit II-regelgeving. Meer dan
50 respondenten namen deel aan deze openbare enquête, waaronder actoren uit de verzekeringssector,
publieke autoriteiten en niet-gouvernementele organisaties. Op basis van de feedback die de Commissie
ontving, werden drie domeinen aangewezen waar het
Solvabiliteit II-raamwerk kon worden verbeterd.
Het eerste domein betreft de proportionele en vereenvoudigde toepassing van de Solvabiliteit II-vereisten.
De Solvabiliteit II-wetgeving verving 28 nationale regimes door één geharmoniseerd risicogebaseerd wettelijk kader. De Solvabiliteit II-Richtlijn 2 bepaalt dat de
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door de Commissie opgestelde verordening en technische uitvoeringsnormen rekening moeten houden met
het proportionaliteitsbeginsel. Dit moet een proportionele toepassing van de richtlijn waarborgen, met name
voor kleine verzekeringsondernemingen. Hoewel de
verordening talrijke bepalingen inzake proportionaliteit
bevat, toonde de publieke raadpleging aan dat verbeteringen kunnen worden aangebracht om ervoor te
zorgen dat de wettelijke vereisten in verhouding staan
tot de risico's. Concrete onderwerpen waar verdere
vereenvoudigingen mogelijk zijn, zijn met name de bepalingen voor het berekenen van de kapitaalvereisten
voor tegenpartijrisico en catastroferisico.
Het tweede domein heeft betrekking op de verwijdering van onbedoelde technische inconsistenties.
Uit de openbare raadpleging bleek dat het Solvabiliteit
II-raamwerk kan worden verbeterd op het gebied
van de consistentie met de wetgeving van andere
financiële sectoren, bijvoorbeeld inzake de prudentiële

1 Zoals bepaald in overweging 150 van Gedelegeerde Verordening
(EU) 2015 / 35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot
aanvulling van Richtlijn 2009 / 138 / EG van het Europees Parlement
en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het
verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).
2 Overeenkomstig artikel 29, lid 4 van Richtlijn 2009 / 138 / EG
van het Europees Parlement en de Raad van
25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening van
het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).
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behandeling van afgeleide producten en garanties van
lokale overheden. Hierbij dient rekening te worden
met de verschillen in de bedrijfsmodellen van financiële
instellingen. Verder dient de wetgeving ervoor te zorgen dat Europese verzekeraars gebruik kunnen maken
van de nieuwste financiële producten. Tot slot zouden
ongewenste effecten zoals een te grote afhankelijkheid
van ratingbureaus moeten worden vermeden.
Het derde en laatste domein van de herziening van
Solvabiliteit II betreft het verwijderen van ongerechtvaardigde belemmeringen voor de investeringen van
verzekeraars. Bij de openbare raadpleging benadrukten
de respondenten dat het Solvabiliteit II-raamwerk ongewenste beperkingen zou kunnen creëren voor langetermijninvesteringen. De Gedelegeerde Verordening
Solvabiliteit II werd reeds in 2015 gewijzigd 1 om investeringen in infrastructuurprojecten en Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (European long-term
investment funds – ELTIF's) te ondersteunen. In 2018
werd de wetgeving herzien om de standaardformule
voor het berekenen van de kapitaalvereisten verder te
verfijnen teneinde de risicogevoeligheid voor bepaalde
types investeringen te verbeteren. Zo zou bijvoorbeeld
voor investeringen in ondernemingen waarvoor momenteel geen kredietbeoordeling door een ratingbureau beschikbaar is, een fijnere risicoweging op basis
van de financiële cijfers van die onderneming kunnen
worden overwogen.
In juli 2016 en februari 2017 verstuurde de Europese
Commissie twee brieven naar de Europese Autoriteit
voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (European
Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA)
over deze drie domeinen voor herziening, waarin ze
technisch advies vroeg over de specifieke onderdelen
van de standaardformule. In oktober 2017 en februari 2018 maakte EIOPA haar technische adviezen over
aan de Commissie. Hierin kwamen enkele onderwerpen
aan bod die van bijzonder belang zijn voor de Belgische
verzekeringssector, waaronder de behandeling van garanties van lokale overheden, de doorkijkbenadering
(look-through approach) voor investeringen in verbonden ondernemingen en de bepalingen inzake het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen.
Herziening van de
langetermijngarantiemaatregelen
Teneinde de goede werking en stabiliteit van de
Europese verzekeringsmarkten te waarborgen,
werd in het Solvabiliteit II-raamwerk een reeks

langetermijngarantiemaatregelen ingevoerd. Deze
maatregelen omvatten meer bepaald een techniek
voor extrapolatie van de risicovrije rentecurve, waardoor rentevoeten kunnen worden vastgesteld die
voldoende stabiel zijn om de kunstmatige volatiliteit
van het kapitaal en de technische voorzieningen
te verminderen, verschillende aanpassingen die bedoeld zijn om procyclisch gedrag te ontmoedigen
en verscheidene overgangsmaatregelen voor een
sequentiële overgang van het vorige prudentiële
regime (Solvabiliteit I) naar het nieuwe.
De invoering van deze maatregelen gaat gepaard
met een grondig onderzoek van hun doeltreffendheid. Te dien einde werd EIOPA gemachtigd om tot
1 januari 2021 jaarlijks een verslag te bezorgen aan
het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
over de gevolgen van de tenuitvoerlegging van deze
maatregelen. EIOPA werkt nauw samen met de nationale toezichthouders om deze opdracht tot een goed
einde te brengen.
Sinds 2016 heeft EIOPA drie verslagen gepubliceerd
over de tenuitvoerlegging van de langetermijngarantiemaatregelen en hun invloed op de financiële
positie van de betrokken ondernemingen en, meer in
het algemeen, over hun economische weerslag in de
Europese Unie.
Uit het EIOPA-verslag van 2018 blijkt bijvoorbeeld
dat de solvabiliteitsratio van de hele Belgische sector 192 % bedraagt wanneer alle langetermijngarantiemaatregelen in aanmerking worden genomen,
maar dat dit percentage terugloopt tot 174 % wanneer deze maatregelen niet worden meegerekend.
Dit verschil van 18 procentpunt is kleiner dan het
Europees gemiddelde, dat ongeveer 38 procentpunt
bedraagt, met een solvabiliteitsratio die daalt van
239 % tot 201 %. Er zij ook opgemerkt dat in België
39 ondernemingen gebruik maken van de volatiliteitsaanpassing van de relevante risicovrije rentetermijnstructuur en slechts één onderneming de overgangsmaatregel voor de technische voorzieningen
toepast. Op Europees niveau passen 737 van de in
totaal 2912 verzekerings- en herverzekeringsondernemingen minstens één maatregel toe.
Van EIOPA wordt verwacht dat zij, in voorkomend
geval na overleg met het ESRB en na openbare

1 Zie Verslag 2017 van de Bank.
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raadplegingen te hebben gehouden, een advies verstrekt aan de Europese Commissie over de beoordeling van de langetermijngarantiemaatregelen. De
Commissie zal uiterlijk op 1 januari 2021 een verslag
over de herziening van deze maatregelen publiceren.

2.2 De boekhoudstandaard IFRS 17
Sinds 1 januari 2012 moet elke verzekerings- en herverzekeringsonderneming naar Belgisch recht een geconsolideerde jaarrekening neerleggen en een jaarverslag over haar geconsolideerde jaarrekening opstellen
indien zij alleen of gezamenlijk op één of meer dochterondernemingen naar Belgisch of buitenlands recht
toezicht houdt. Deze geconsolideerde jaarrekening
moet worden opgesteld overeenkomstig alle door
de International Accounting Standards Board (IASB)
vastgestelde internationale boekhoudstandaarden die
op de balansdatum werden aangenomen door de
Europese Commissie.
Op 18 mei 2017 publiceerde de IASB IFRS 17, een
nieuwe standaard voor verzekeringsovereenkomsten
die de vorige standaard IFRS 4 vervangt. Deze standaard omvat een reeks beginselen voor de waardering
van verzekeringsovereenkomsten en is hoofdzakelijk
gebaseerd op het gebruik van actuele waarden en
op een uniformisering van de presentatie van de
rekeningen. De algemene waarderingsbeginselen van
de nieuwe standaard sluiten relatief nauw aan bij die
van de Solvabiliteit II-regeling. Zo moet de verwachte
waarde van de kasstromen van de overeenkomsten
bij beide worden geprojecteerd voor elke maturiteit,
verdisconteerd met een risicovrije rentecurve en gecorrigeerd met een risicomarge.
De standaard zal naar verwachting wereldwijd in
werking treden op 1 januari 2022. In Europa wordt
de standaard slechts van toepassing wanneer deze
is bekrachtigd door de Europese Commissie. De inwerkingtreding van de standaard was oorspronkelijk
gepland voor 1 januari 2021, maar in november 2018
besloot de IASB om de tenuitvoerlegging voorlopig met één jaar uit te stellen om te vermijden dat
de goede voorbereiding van de ondernemingen in
het gedrang zou komen door de onzekerheden verbonden aan de eventuele heronderhandeling van de
standaard waar de IASB zich momenteel over buigt
op verzoek van verschillende sectorale organisaties.
In het kader van dit goedkeuringsproces werd de
European Financial Reporting Advisory Group
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(EFRAG), een Europees adviespanel inzake financiële
verslaggeving, door de Europese Commissie verzocht
om advies uit te brengen over de bekrachtiging van
de standaard. Dit advies moet gepaard gaan met een
gedetailleerde impactanalyse, waaronder een kostenbatenanalyse, alsook met een meer algemene analyse
van de economische impact van de invoering van de
standaard in de Europese Unie. Hiervoor werkt de
EFRAG samen met de toezichthouders en betrokken
ondernemingen, die deelnemen aan praktijktests om
de analyses van de EFRAG tot een goed einde te brengen. Daarnaast verrichte en publiceerde EIOPA een
analyse waarin de voordelen van de standaard vanuit
Europees oogpunt en de overeenkomsten tussen de
Solvabiliteit II-regeling en de nieuwe boekhoudstandaard werden toegelicht, waardoor ook de mogelijke
efficiëntiewinsten werden benadrukt. Er dient echter
te worden opgemerkt dat de nieuwe standaard aanzienlijk complexer is dan de vorige en dat de tenuitvoerlegging ervan momenteel een uitdaging vormt
voor de betrokken ondernemingen.

2.3 Modernisering van het
regelgevingskader inzake governance
De wet betreffende het toezicht op de verzekeringsondernemingen 1 heeft de voor de verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen geldende kwalitatieve
regels inzake governance, versterkt. Sinds de inwerkingtreding van deze nieuwe regeling heeft de Bank
een groot aantal dossiers in verband met governance
behandeld en een eerste balans opgemaakt van de
tenuitvoerlegging van de nieuwe kwalitatieve vereisten. Zo bleek het nodig om verschillende aspecten
van het regelgevingskader te moderniseren en werd
op 13 september 2018 een mededeling 2 gepubliceerd
die de overkoepelende circulaire inzake het governancesysteem voor de verzekerings- en herverzekeringssector 3 heeft bijgewerkt op verschillende gebieden.
Deze mededeling verduidelijkte allereerst het begrip evenredigheid door de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen en de verzekerings- en

1 Wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de
verzekerings- of herverzekeringsondernemingen.
2 Mededeling NBB_2018_23 van 13 september 2018 over de
bijwerking van de overkoepelende circulaire betreffende het
governancesysteem.
3 Circulaire NBB_2016_31 over de prudentiële verwachtingen van
de Nationale Bank van België inzake het governancesysteem
voor de verzekerings- en herverzekeringssector (“overkoepelende
circulaire betreffende het governancesysteem”).
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herverzekeringsgroepen naar Belgisch recht op basis
van kwantitatieve en kwalitatieve criteria in te delen in
twee categorieën : significante ondernemingen / groepen en minder significante ondernemingen / groepen.
De concrete gevolgen van deze indeling op het gebied van governance werden nader vastgelegd. Zo
is de frequentie voor de volledige herziening van het
Regular Supervisory Report (zie paragraaf E.1.) drie
jaar voor minder significante ondernemingen / groepen (met een jaarlijkse kennisgeving van wijzigingen)
en één jaar voor significante ondernemingen / groepen. Een ander voorbeeld is het feit dat, in minder
significante ondernemingen, eenzelfde persoon verschillende onafhankelijke controlefuncties mag cumuleren of dat een onafhankelijke controlefunctie extern
mag worden uitbesteed. Voorts moeten bij de taakverdeling tussen de leden van het directiecomité van
een minder significante onderneming minder strenge
regels worden nageleefd dan de regels die voor significante ondernemingen van toepassing zijn.
Vervolgens werden verschillende dimensies van het
begrip governancesysteem nader toegelicht. De taken
van de beleidsbepalende organen met betrekking tot
de validatie van de prudentiële rapporteringen en het
integriteitsbeleid werden verduidelijkt. De organisatorische regels die overeenkomstig artikel 76 van de wet
moeten worden nageleefd voor de bewaring van documenten die betrekking hebben op verzekerings- en
herverzekeringsactiviteiten en de verwachtingen van
de Bank inzake de rapportering van de onafhankelijke
controlefuncties en de cumulatie van functies werden
ook gepreciseerd.
Gelet op het feit dat een groeiend aantal ondernemingen bepaalde kritieke functies of activiteiten uitbesteedt, versterkte de Bank ten slotte haar vereisten
op het gebied van uitbesteding door met name de
inhoud van het aan haar te verstrekken informatiedossier en de modaliteiten van de rapportering van de
dienstverlener aan de beleidsbepalende organen van
de betrokken onderneming vast te leggen.

verzekeringsgroepen (internationally active insurance
groups – IAIG’s 1). Dit raamwerk omvat met name de
ontwikkeling van een internationale standaard voor
kapitaalvereisten (International Capital Standard – ICS)
die uit verschillende onderdelen bestaat : de bepaling
betreffende de consolidatieperimeter, de waardering
van activa en passiva, de kapitaalbestanddelen en de
kapitaalvereisten.
De afgelopen vier jaar werden hieromtrent reeds verschillende fieldtests uitgevoerd. Fieldtests dienen om
de bovenstaande kapitaalstandaarden te verfijnen en
de kwalitatieve aspecten van het regelgevend kader verder te ontwikkelen. Daarnaast kan ook input worden verkregen van deskundigen van zowel
de betrokken sector als de toezichthouders. In de
verslagperiode werd een fieldtest uitgevoerd om de
kapitaalvereisten nader te bepalen volgens een standaardbenadering. Er werden ook gegevens verzameld
over de interne modellen die worden gebruikt voor de
vaststelling van de kapitaalvereisten. Verwacht wordt
dat de internationale kapitaalstandaard kan worden
afgerond tegen eind 2019 om op geconsolideerde
basis en na een waarnemingsperiode van vijf jaar te
worden toegepast op alle betrokken internationaal
actieve verzekeringsgroepen. Er lopen momenteel besprekingen om, met name, de Europese Solvabiliteit IInorm te erkennen als de praktische tenuitvoerlegging
van de internationale norm voor kapitaalvereisten.

2.5 Stresstests
Het beleid van de Bank inzake stresstests voor verzekeringsondernemingen bepaalt dat de verzekeringssector minstens jaarlijks aan een stresstest moet
worden onderworpen en dat deze moet worden afgestemd op de Europese stresstest indien er een
plaatsvindt. In 2018 voerde EIOPA een dergelijke
Europese stresstest uit waaraan twee Belgische verzekeringsgroepen deelnamen. Daarnaast besliste de
Bank om eveneens een stresstest op te leggen aan
een reeks individuele verzekeraars die gezamenlijk een
significant deel van de Belgische verzekeringssector

2.4 International Capital Standard
In het kader van de wereldwijde convergentie van
prudentiële verzekeringsnormen en de bevordering van financiële stabiliteit werkt de Internationale
Vereniging
van
Verzekeringstoezichthouders
(International Association of Insurance Supervisors,
IAIS) aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijk prudentieel raamwerk voor internationaal actieve

1 IAIG’s zijn verzekeringsgroepen die voldoen aan twee criteria ;
de eerste houdt verband met de omvang van de buitenlandse
activiteit, de tweede met de grootte van de groep. Zo moeten
IAIG’s premies uitgeven in minstens drie landen en moet meer
dan 10 % van hun brutopremies worden uitgegeven in het
buitenland. Daarnaast moeten ze gedurende drie jaar gemiddeld
over meer dan $ 50 miljard aan activa of meer dan $ 10 miljard
aan premies beschikken. De toezichthouder beschikt over
een zekere beoordelingsmarge bij de toepassing van deze
maatregelen wanneer hij bepaalt of een specifieke groep al dan
niet moet worden beschouwd als een IAIG.
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vertegenwoordigen. Voor deze Belgische stresstest
werd gebruikgemaakt van dezelfde scenario’s die werden ontwikkeld voor de EIOPA-oefening.
De Europese stresstest omvatte in 2018 drie scenario’s. Twee scenario’s bestonden uit een combinatie
van marktrisico’s en verzekeringstechnische risico’s.
Beide scenario’s werden ontwikkeld door EIOPA en
het ESRB en zijn een weerspiegeling van de beoordeling door het ESRB van de voornaamste risico’s voor
het Europees financieel stelsel.
Het Yield Curve Down-scenario (YCD) heeft als hoofddoel de potentiele kwetsbaarheden van de verzekeringssector die voortvloeien uit een langdurige lagerenteomgeving in samenhang met een beperkte
stijging van de risicopremies en een daling van het
sterftecijfer ten gevolge van medische ontwikkelingen, te identificeren en te beoordelen. Het scenario
treft zowel de activa als de passiva van de ondernemingen, door de combinatie van een omgeving van
dalende risicovrije rentecurves, schokken op materiële
activaklassen van de beleggingsportefeuille en een
hoger dan verwachte toename van de gemiddelde
levensverwachting. Dit scenario maakt niet alleen deel
uit van het raamwerk van de Bank voor de beoordeling van macroprudentiële risico’s, maar het laat ook
toe eventuele zwakheden op microprudentieel niveau
vast te stellen. Dit betekent concreet dat de resultaten
van het YCD-scenario in aanmerking worden genomen bij de beoordeling van het dossier voor de aanvraag van een vrijstelling van het aanleggen van de
knipperlichtvoorziening voor renterisico (zie kader 16,
paragraaf E.1.).
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De referentiedatum voor deze oefening werd vastgelegd op 31 december 2017. Voor ieder scenario werd
gevraagd de invloed te berekenen op de balans, de
eigen middelen en het kapitaalvereiste. De resultaten
van deze stresstests werden gepubliceerd op de website van EIOPA 1.

2.6 Ontwikkelingen op het
gebied van rapportering
Voor de prudentiële rapportering door de verzekeringsondernemingen werd de nadruk in 2018 gelegd
op de kwaliteit van de gegevens en op de vereenvoudiging van bepaalde beschrijvende en kwantitatieve
rapporteringen.
De kwaliteit van de gegevens van de kwalitatieve
rapporteringen blijft immers een aandachtspunt voor
zowel de sector als de toezichthouders. Naast haar
bijdrage aan de invoering van nieuwe validatietests op
Europees niveau voerde de Bank haar eigen validatietests uit op Belgisch niveau. Er werden systematische
tests van de lijst van activa ingevoerd om de overeenstemming tussen de informatie van de Solvabiliteit IIrapportering en die van de jaarrekeningen te controleren. De Bank bleef ook de auditors betrekken bij het
proces voor de kwaliteitscontrole van de prudentiële
rapporteringen en zal haar dialoog met deze laatsten
verderzetten om haar ervaring te delen en haar verwachtingen te verduidelijken.

Het Yield Curve Up-scenario (YCU) test de veerkracht
van de sector in geval van een plotse en sterke
stijging van de risicoaversie aangevuld met een opwaartse herziening van de schadelast en een weerslag
op de afkoop van verzekeringsovereenkomsten. Dit
scenario uit zich in een opwaartse verschuiving van
de risicovrije rentecurves, een forse stijging van de
risicopremies voor de belangrijkste activaklassen, een
inflatieverhoging met gevolgen voor de technische
voorzieningen niet-leven en aanzienlijke uitgaande
kasstromen door de toename van de afkopen.

Een nieuwe mededeling 2 wijzigt de beschrijvende
rapporteringen die de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen vanaf 2019 aan de Bank moeten
bezorgen. De voornaamste ontwikkelingen zijn : (i) de
integratie van het governancememorandum in het
Regular Supervisory Report (RSR), (i) de herziening van
de indieningsfrequentie voor het RSR, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naargelang de onderneming
als significante of minder significante onderneming is
aangemerkt, (iii) de aan voorwaarden onderworpen
toelating om in het RSR te verwijzen naar interne documenten en (iv) de aanpassing van de indieningsmodaliteiten voor bepaalde rapporteringen. Naast deze
inhoudelijke herzieningen legt de mededeling ook de
indieningsdata van de rapporteringen voor 2019 vast

Het derde scenario, dat werd ontwikkeld door EIOPA,
simuleert de invloed van verschillende natuurrampen
op de financiële positie van de verzekeraars. Dit
scenario werd niet gebruikt in het kader van de
Belgische stresstest.

1 https://eiopa.europa.eu/Publications/Surveys/EIOPA%202018%20
Insurance%20Stress%20Test%20Report.pdf.
2 Mededeling NBB_2018_24 / Verzekerings- en
herverzekeringssector – periodieke verslagen die vanaf 2019 via
eCorporate moeten worden ingediend.
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en bevat de website van de Bank een inventaris van
de te gebruiken rapporteringstemplates.
In het kader van haar risicoanalyse voert de Bank jaarlijks een reeks horizontale analyses uit met betrekking
tot de voornaamste risico’s voor de verzekeringssector.
Daarbij worden het renterisico, het liquiditeitsrisico en
het spreadrisico van de Belgische verzekeraars meer
gedetailleerd in kaart gebracht. Voor de analyse van het
rente- en liquiditeitsrisico werden reeds vóór de invoering
van Solvabiliteit II specifieke rapporteringen ontwikkeld.
Op basis van de nieuwe gegevens die verkregen zijn via
de Solvabiliteit II-rapportering heeft de Bank in 2018
onderzocht in welke mate de rapporteringen over het
rente- en liquiditeitsrisico kunnen worden gestroomlijnd.
Teneinde een vollediger en meer gedetailleerd beeld te
krijgen van de blootstelling van de verzekeringssector
aan het renterisico, besloot de Bank in 2014 om een
specifieke jaarlijkse standaardrapportering uit te werken voor de monitoring van dit risico. De gegevens
werden doorgaans opgevraagd voor zowel de volledige portefeuille van de ondernemingen als voor de
belangrijkste productsegmenten. Dankzij de informatie
die via de Solvabiliteit II-rapportering wordt verkregen,
kon de rapportering voor het renterisico vereenvoudigd
worden. Zo worden de projecties van de kasstromen
van de technische voorzieningen en van de rendementen niet langer opgevraagd. Daarnaast dienen de
duration van de technische voorzieningen en van de
activa ter dekking van deze voorzieningen alsook de
projectie van de kasstromen van de activa enkel nog
op portefeuilleniveau te worden gerapporteerd. Het
deel over de samenstelling van de gewaarborgde rentevoeten op de verzekeringsportefeuille wordt volledig
behouden. De indieningsdatum van deze rapportering
wordt wel met twee maanden vervroegd vanaf 2019.

Rekening houdend met de neerwaartse trend van de
premievolumes van de traditionele levensverzekeringen
en met de toename van het aandeel van de illiquide
activa op de Belgische verzekeringsmarkt, voorziet de
Bank in een afzonderlijke driemaandelijkse liquiditeitsrapportering voor alle levensverzekeringsondernemingen. Deze rapportering is toegespitst op de monitoring
van de in- en uitgaande kasstromen, het verloop van
de liquide activa en passiva en, tot slot, het verloop van
de blootstellingen aan instrumenten en derivaten met
een potentieel liquiditeitsrisico. Dit laat toe het liquiditeitsrisico van een verzekeringsonderneming zowel
op individueel als op sectorniveau op een meer systematische wijze in kaart te brengen. De Solvabiliteit IIrapportering biedt nu de mogelijkheid om rechtstreeks
of onrechtstreeks een aantal gelijkaardige indicatoren
af te leiden. Om de doeltreffendheid van beide rapporteringen te bevorderen, werd de liquiditeitsrapportering dan ook beter afgestemd op de Solvabiliteit
II-rapporteringsvereisten. De gegevens met betrekking
tot de liquiditeit van de investeringsportefeuille worden
bijvoorbeeld niet langer opgevraagd, maar worden
afgeleid van de Solvabiliteit-II-rapportering van de lijst
van activa. De indieningsdatum van deze rapportering
blijft onveranderd.
Op Europees niveau maakte EIOPA ook bekend dat
zij voornemens is vanaf 2019 een denkoefening op
te starten over de rapportering. De rapportering
zal worden herzien om de relevantie van de inhoud alsook de structuur en de standaardformaten
van de Quantitative Reporting Templates (QRT’s) te
herbeoordelen. Het is echter niet de bedoeling om
het aantal te verstrekken gegevens te verkleinen of
vergroten, maar om alle rapporteringen en publicaties beter af te stemmen op het doel dat ermee
wordt beoogd.
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F. Financiëlemarktinfrastructuren
Wat de financiëlemarktinfrastructuren betreft, werd tijdens het verslagjaar bijzondere aandacht besteed aan
IT- en cyberrisico’s, de impact van FinTech op de bedrijfsmodellen van financiëlemarktinfrastructuren en de
ontwikkelingen op het vlak van de brexit. Deze onderwerpen worden apart behandeld in hoofdstuk G. De rest
van dit hoofdstuk is gewijd aan de andere activiteiten op het vlak van het toezicht en het oversight op marktinfrastructuren, betalingen en aanbieders van kritieke diensten.

1. Cartografie van de sector
De Bank is verantwoordelijk voor zowel het oversight
als het prudentieel toezicht op financiëlemarktinfrastructuren (FMI’s), effectenbewaarnemers, betalingsdienstaanbieders en aanbieders van kritieke diensten. Het oversight is gericht op de veiligheid van
het financiële stelsel, terwijl het prudentieel toezicht
betrekking heeft op de veiligheid van de operatoren
van de FMI’s.
FMI’s zijn kritieke componenten van binnenlandse en
internationale financiële markten door de diensten
die ze leveren, zoals het vergemakkelijken van de
uitwisseling van geld voor goederen, diensten en
financiële activa, of het aanbieden van een veilig en
efficiënt middel waarmee autoriteiten systeemrisico’s
kunnen beheren en centrale banken hun monetair
beleid kunnen uitvoeren 1. FMI’s zijn ontworpen om
betalings-, clearing- en afwikkelingsactiviteiten te
concentreren om de risico’s beter te beheren en
de kosten en vertragingen hierbij te verminderen.
Goed functionerende FMI’s kunnen de efficiëntie,
transparantie en veiligheid van financiële systemen
aanzienlijk verbeteren. FMI’s concentreren het risico echter vaak en slecht ontworpen en beheerde
FMI’s kunnen zelfs een bron van systeemrisico zijn.
Vandaar dat adequate reglementering, toezicht en
oversight nodig zijn.
De centrale banken hebben traditioneel deze oversight-rol op zich genomen omdat ze er alle belang
bij hebben de veiligheid en efficiëntie van betalings-,
clearing- en afwikkelingssystemen te handhaven.

Een van de belangrijkste taken van centrale banken is immers te zorgen voor het behoud van het
vertrouwen van het publiek in de munt, en dit
vertrouwen hangt in
grote mate af van het
vermogen van ecoCentrale banken hebben
nomische
agenten
er alle belang bij de
om geld en financiële
veiligheid en efficiëntie
instrumenten vlot en
veilig over te dragen
van betalings-, clearingvia deze FMI’s. Deze
en afwikkelingssystemen
systemen
moeten
te handhaven
daarom robuust en
betrouwbaar zijn, en
beschikbaar
blijven
wanneer de markten in een crisis verkeren ; bovendien mogen ze nooit zelf de oorzaak zijn van een
dergelijke crisis. Het oversight streeft deze doelstellingen na door de systemen te monitoren, te beoordelen en, waar nodig, te wijzigen.
De Bank is ook verantwoordelijk voor het micro
prudentieel toezicht op individuele financiële instellingen, waarbij de nadruk gelegd wordt op de financiële soliditeit van de operator (door de naleving van
de prudentiële vereisten te beoordelen).

1 De rol die FMI’s spelen voor de financiële markten en de reële
economie wordt beschreven in paragraaf 1.1 van het ’ Financial
Market Infrastructures and Payment Services Report 2018 ’
(https://www.nbb.be/doc/ts/publications/fmi-andpaymentservices/2018/fmi-report2018.pdf).
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In gevallen waar de Bank zowel oversight als prudentieel toezicht uitoefent, kunnen deze twee activiteiten als complementair worden beschouwd.
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de systemen en instellingen die onder het toezicht / oversight
van de Bank staan. Naast de classificatie op basis van

het soort geleverde diensten worden de instellingen
ook gegroepeerd op basis van : (i) de rol van de
Bank (namelijk prudentiële toezichthouder, overseer
of beide) en (ii) de internationale dimensie van het
systeem of de instelling (de Bank als enige autoriteit,
internationale samenwerkingsovereenkomst met de
Bank als hoofdrolspeler, of andere rol van de Bank).

Tabel 25
Cartografie van de sector van financiëlemarktinfrastructuren en betalingsdiensten

Internationale samenwerking
De Bank treedt op
als hoofdautoriteit

De Bank treedt op
als enige autoriteit

De Bank neemt deel aan het toezicht,
onder leiding van een andere autoriteit

Effectenbewaarnemer
Bank of New York Mellon SA / NV

Betalingsdienstaanbieders (PSPs)
Betalingsinstellingen (PIs)
Instellingen voor elektronisch geld (ELMIs)
De volledige lijst van instellingen is beschikbaar op :
https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/
prudentieel-toezicht/toezichtsdomeinen/
betalingsinstellingen-en-instellingen-1

Prudentieel
toezicht

Centrale
effectenbewaarinstelling (CSD)
Euroclear Belgium
Prudentieel
toezicht en
oversight

Effectenbewaarnemer
BNYM Brussels branch

Internationale centrale
effectenbewaarinstelling (ICSD)
Euroclear Bank SA / NV

Effectenverrekeningssystemen (CCP)
LCH Ltd (UK), ICE Clear Europe (UK)
LCH SA (FR), Eurex Clearing AG (DE),
EuroCCP (NL), Keler CCP (HU), CC&G (IT)

Betalingsverwerkers
Worldline SA / NV

Geassimileerde
vereffeningsinstelling
Euroclear SA / NV
Aanbieder van
kritieke diensten
SWIFT

Oversight

Dienstverlener
TARGET2‑Securities (T2S) 1

Centrale effectenbewaarinstelling
NBB‑SSS

Betalingssysteem
TARGET2 (T2) 1
CLS Bank

Kaartschema’s
Bancontact 1
MasterCard Europe
Betalingssysteem
Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV) 1

Post‑trade infrastructuren

Effectenverrekening
Effectenvereffening

Betalingssystemen
Betalingsinstellingen en
Instellingen voor elektronisch geld

Effectenbewaarneming

Betalingsverwerkers

Dienstverleners

T2S

Kaartschema’s

Aanbieders van kritieke diensten

SWIFT

Bron : NBB.
1 Peer review in Eurosysteem / ESCB.
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2. Prioriteiten inzake oversight
en toezicht
Verschillende onderwerpen zoals IT- en cyberrisico’s,
en de impact van FinTech en de brexit, worden op
transversale wijze behandeld in Hoofdstuk G. In de
loop van het verslagjaar werden er ook instellingsspecifieke prioriteiten bepaald aan de hand van risicoanalyses. De liquiditeitsrisico’s en de operationele
risico’s waren veel voorkomende thema’s. Er werd ook
bijzondere aandacht besteed aan de nieuwe vergunningsvereisten in het kader van de verstrenging van
de Europese regelgeving. De instellingen die reeds
een vergunning hadden verkregen in België, dienden
aan te tonen dat zij voldeden aan deze nieuwe vereisten om hun activiteiten verder te mogen zetten.
In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan
op de vergunningsaanvragen van Belgische centrale
effectenbewaarinstellingen op grond van de CSDverordening, de centrale tegenpartijen, het toezicht
op de betalingsinstellingen, met inbegrip van de toepassing van de grandfathering-procedure op grond
van de tweede Europese betalingsdienstenrichtlijn
(PSD2), en het oversight op de betalingsactiviteiten.

werd beschouwd door de Bank. Na raadpleging van
de ’ relevante autoriteiten ’ 3 (gedurende een wettelijke periode van maximaal 3 maanden na de datum
waarop de aanvraag volledig is verklaard) zal de Bank
in de loop van 2019 beslissen of Euroclear Belgium
voldoet aan alle voorwaarden om een vergunning als
CSD te verkrijgen.
Gedurende het gehele vergunningsproces van
Euroclear Belgium hield de Bank nauw contact met
de bevoegde autoriteiten in Frankrijk en Nederland,
omdat Euroclear Belgium hetzelfde technische platform (ESES) gebruikt als Euroclear France en Euroclear
Nederland en hun vergunningsdossiers dus veel identieke elementen bevatten. Hoewel het evaluatieproces bilateraal door elke bevoegde autoriteit en haar
CSD georganiseerd wordt, coördineren de betrokken
autoriteiten dit proces onderling, vanwege de vele
identieke elementen.

Hoewel NBB-SSS 2 strikt juridisch gezien niet onder de
bevoegdheid valt van de autoriteit die bevoegd is voor
CSD’s, heeft de Bank beslist om intern een onafhankelijke controle op te zetten op de naleving van de
CSD verordening door NBB-SSS. De Bank is daarnaast
ook verantwoordelijk voor de controle op de naleving
van de CSD-verordening door privé-CSD’s (namelijk
Euroclear Belgium en Euroclear Bank), wat een gelijk
speelveld bevordert.

Ook voor de internationale centrale effectenbewaarinstelling Euroclear Bank heeft de Bank ingezet
op internationale samenwerking. De overseers van
de centrale banken die de belangrijkste deviezen
uitgeven – en waarmee een multilaterale samenwerkingsovereenkomst werd gesloten – kunnen
standpunten uitwisselen inzake de evaluatie door
de Bank van het beheer van het krediet-, liquiditeits- en operationeel risico in Euroclear Bank.
Zoals het geval was voor Euroclear Belgium, werd
ook de aanvraag van Euroclear Bank voor het verkrijgen van een vergunning op grond van de CSDverordening als onvolledig beschouwd en heeft de
Bank tijdens het verslagjaar specifieke aandacht
besteed aan die domeinen waarvoor aanvullende
informatie werd gevraagd. Ter voorbereiding op de
erkenning als CSD van Euroclear Bank werd ook
nauw samengewerkt met de Luxemburgse autoriteiten, die bevoegd zijn voor de andere internationale centrale effectenbewaarinstelling Clearstream
Banking Luxembourg, om tot een geharmoniseerde
aanpak te komen.

In september 2017 had Euroclear Belgium een aanvraag voor een vergunning op grond van de CSDverordening ingediend. De Bank had geoordeeld
dat die aanvraag onvolledig was, in die zin dat zij
nog bijkomende informatie nodig had om te kunnen beoordelen of aan alle vereisten uit de CSDverordening was voldaan. In september 2018 heeft
Euroclear Belgium alle gevraagde bijkomende informatie geleverd, waarna haar aanvraag als volledig

1 Verordening (EU) nr. 909 / 2014 betreffende de verbetering van
de effectenafwikkeling in de Europese Unie en betreffende
centrale effectenbewaarinstellingen.
2 NBB-SSS is het effectenvereffeningssysteem (securities settlement
system – SSS) dat beheerd wordt door de Bank en waar
de obligaties van de Belgische Staat en de regionale entiteiten en
van sommige privé-emittenten worden uitgegeven. Aandelen van
Belgische bedrijven worden uitgegeven in Euroclear Belgium.
3 Het gaat met name om ESMA, het Eurosysteem als centrale bank
die de euro uitgeeft, en de autoriteiten van de lidstaten waarvoor
de CSD belangrijk is.

Centrale effectenbewaarinstellingen
Wat de centrale effectenbewaarinstellingen (central
securities depositories – CSD’s) betreft, heeft de Bank
zich als nationale bevoegde autoriteit in het verslagjaar gericht op de beoordeling van de naleving van de
CSD verordening 1.
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Effectenvereffeningssystemen
Hoewel geen enkele centrale tegenpartij (central
counterparty – CCP) haar zetel in België heeft, neemt
de Bank deel aan verschillende CCP-toezichtscolleges,
omdat deze instellingen verrichtingen vereffenen in de
boeken van een Belgische centrale effectenbewaarinstelling of vanwege het belang van een Belgische
financiële instelling als deelnemer in een CCP. Omdat
de activiteiten in euro van de CCP’s die thans vanuit
het Verenigd Koninkrijk werkzaam zijn, aanzienlijk
kunnen zijn, wordt de impact van de brexit aandachtig gevolgd. Voor het overige worden de toezichtsprioriteiten voor de verschillende CCP’s bepaald door de
nationale bevoegde autoriteiten, in samenspraak met
de toezichtscolleges.
Prudentieel toezicht betalingen
De Bank heeft een brede verantwoordelijkheid op het
gebied van betalingen en naargelang van het systeem
of de instelling treedt ze op als overseer of prudentieel
toezichthouder, terwijl ze als prudentieel toezichthouder waakt over de betalingsdienstaanbieders.
Eind 2018 stonden 19 betalingsinstellingen en vijf
instellingen voor elektronisch geld onder het toezicht
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van de Bank. Daarnaast oefende de Bank toezicht
uit op vijf instellingen met beperkt statuut 1 en vijf
bijkantoren van buitenlandse instellingen. Tijdens het
verslagjaar werden er geen bijkomende vergunningen
als betalingsinstelling, of instelling voor elektronisch
geld, naar Belgisch recht verleend. Daarnaast werden
er tijdens het verslagjaar drie vergunningen geschrapt,
werden er twee bijkantoren naar buitenlands recht
vergund en ging er één instelling over van het beperkt
statuut naar het volledig statuut.
Een belangrijk aspect van de vergunningen die door
de Bank worden toegekend in het kader van de
brexit is de effectieve verplaatsing van de betalingsen / of e-gelddiensten naar een Belgische entiteit.
Dit houdt in dat de zakelijke beslissingen voor de
Belgische markt – en bij uitbreiding de EER-markt
indien de diensten er worden verstrekt op basis van
de vergunning in België – dienen te worden genomen
door de Belgische entiteit, en dat er daadwerkelijke

1 Een beperkt statuut houdt in dat aan een aantal administratieve
vergunningsvereisten niet moet worden voldaan (bijvoorbeeld
het indienen van een ex-ante plan om statistische gegevens te
verstrekken aan de Bank of een plan om zware incidenten aan de
Bank te melden). Vereisten inzake IT-veiligheid of de strijd tegen
het witwassen van geld zijn daarentegen ook voor instellingen
met een beperkt statuut volledig van toepassing.
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Tabel 26
Verloop van het aantal onder toezicht staande betalingsinstellingen en instellingen
voor elektronisch geld
(eindeperiodegegevens)

2014

2015

2016

2017

2018

Betalingsinstellingen

18

20

24

26

25

Naar Belgisch recht

11

12

16

19

19

4

5

5

5

3

3

3

3

2

3

11

11

9

9

9

5

5

5

5

5

5

5

3

3

2

1

1

1

1

2

Beperkte instellingen

1

Bijkantoren naar buitenlands recht die onder het recht van
een lidstaat van de EER ressorteren
Instellingen voor elektronisch geld
Naar Belgisch recht
Beperkte instellingen

2

Bijkantoren naar buitenlands recht die onder het recht van
een lidstaat van de EER ressorteren

Bron : NBB.
1 Instellingen geregistreerd als beperkte instellingen op grond van artikel 82 van de wet van 11 maart 2018 en onderworpen
aan een beperkt regime.
2 Instellingen geregistreerd als beperkte instellingen op grond van artikel 200 van de wet van 11 maart 2018 en onderworpen
aan een beperkt regime.

activiteiten moeten plaatsvinden in of vanuit deze
entiteit. Aanvragers kunnen gebruikmaken van de
inhoud van hun oorspronkelijk buitenlands aanvraagdossier maar dit moet worden aangepast aan het
perspectief van de Belgische entiteit en dient rekening
houden met de Belgische specificiteiten inzake toepasselijke wetgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot
de antiwitwasregelgeving.
In 2017 had de Bank reeds een vergunning verleend
aan twee Belgische betalingsinstellingen die opgericht werden door Britse betalingsinstellingen om
na de brexit verder diensten te kunnen verlenen op
het continent.
Tijdens de tweede helft van het verslagjaar werden
verschillende aanvragen ontvangen van Britse betalingsinstellingen die een vergunning wilden verkrijgen
voor een Belgische betalingsinstelling die parallel zou
werken met de Britse instelling en die diensten in de
EER zou verlenen vanuit de Belgische entiteit.
Tijdens de verslagperiode bestond een van de prioriteiten van het prudentieel toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch
geld in de implementatie van de tweede Europese
richtlijn betreffende betalingsdiensten (PSD2) 1,

die werd omgezet in Belgisch recht door de wet
van 11 maart 2018 2. Deze wet vereist met name
dat de Bank verifieert, aan de hand van een door de
instelling overgemaakt dossier, of deze laatste voldoet aan de bijkomende vergunningsvereisten die
werden ingevoerd door de PSD2. De overgangsprocedure, die plaatsvond tijdens het verslagjaar, staat
tevens bekend als de grandfathering-procedure.
Instellingen die geen volledig dossier hebben ingediend binnen de opgelegde termijn kunnen door
de Bank verplicht worden hun betalingsactiviteiten
te staken.
De vergunningsvereisten die door de PSD2 werden
toegevoegd aan de vereisten die van toepassing waren op grond van de PSD1, betreffen de volgende
acht domeinen :

1 Richtlijn (EU) 2015 / 2366 van het Europees Parlement en de
Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten
in de interne markt, houdende wijziging van de
Richtlijnen 2002 / 65 / EG, 2009 / 110 / EG en 2013 / 36 / EU en
Verordening (EU) nr. 1093 / 2010 en houdende intrekking van
Richtlijn 2007 / 64 / EG.
2 Wet van 11 maart 2018 betreffende het statuut van en
het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen
voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van
betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van
elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen, BS
26 maart 2018 (hierna “de wet van 11 maart 2018”).
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1. de bescherming van gevoelige
betalingsgegevens ;
2. de naleving van de EBA-richtsnoeren over sterke
cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en
veilige open communicatiestandaarden 1 :
3. de toepassing van een adequaat
IT-beveiligingsbeleid ;
4. het melden aan de Bank van veiligheids- en
operationele incidenten ;
5. het verzamelen van statistische gegevens over de
transacties, fraude en prestaties ;
6. de invoering van de nodige
bedrijfscontinuïteitsregelingen ;
7. de naleving van de regels omtrent de uitgifte van
op kaarten gebaseerde betaalinstrumenten ; en
8. de naleving van de regels betreffende het beheer
van betaalrekeningen.
Er zij opgemerkt dat niet alle vereisten van toepassing
zijn op elke instelling, aangezien sommige vereisten
specifiek zijn voor een bepaald bedrijfsmodel.
Daarnaast publiceerde de Bank tijdens het verslagjaar ook de nodige bijkomende circulaires en rapporteringsverplichtingen voor de sector, zodat de
naleving van deze nieuwe vereisten doorlopend kan
worden opgevolgd. Voorts zette de Bank ook de
nodige stappen om de door de EBA ontwikkelde
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technische standaarden en richtsnoeren om te zetten in Belgisch recht en deze mee te delen aan de
Belgische betaalsector.
Oversight op de betalingsactiviteiten
De Bank oefent oversight uit op betalingssystemen,
verwerkers van betaalinstrumenten en kaartschema’s.
De goede en veilige verwerking van kaartbetalingen in
België is, omwille van de rol hiervan in de reële economie, een belangrijke doelstelling van het oversight van
de Bank. Hoewel betalingsverwerkers niet noodzakelijk betalingssystemen zijn, is de Belgische economie
sterk afhankelijk van hun goede werking en is zij
dus aangewezen op de stabiliteit en continuïteit van
betalingen in giraal geld. De wet van 24 maart 2017 2
plaatst de systeemrelevante betalingsverwerkers onder het rechtstreeks wettelijk toezicht van de Bank en
legt bepaalde bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden vast.

1 Gedelegeerde Verordening (EU) 2018 / 389 van de Commissie
van 27 november 2017 tot aanvulling van Richtlijn
(EU) 2015 / 2366 van het Europees Parlement en de Raad
wat betreft technische reguleringsnormen voor sterke
cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open
communicatiestandaarden.
2 Wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers
van betalingstransacties.
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Wat de betalingssystemen betreft, publiceerde de ECB
in 2018 de resultaten van de beoordeling door het
Eurosysteem van alle betalingssystemen in het eurogebied. Voor de systeemrelevante betalingssystemen (systemically important payment systems – SIPS) 1 zijn de
bij deze beoordeling gehanteerde criteria opgenomen
in de SIPS-verordening van de ECB 2, terwijl de criteria
voor de andere systemen vermeld worden in het door
de ECB ontwikkelde ad-hoc oversight-kader 3. In dit
verband heeft de Bank de beoordeling uitgevoerd van
het UCV (Uitwisselingscentrum en Verrekening), het
Belgisch binnenlands systeem dat de meeste interbancaire retailbetalingen binnen België verwerkt.
Wat het UCV betreft, werd in 2018 vooral gewerkt
aan de voorbereiding van het platform voor instantbetalingen, dat de cliënten van de deelnemende banken
in staat zal stellen om overschrijvingen uit te voeren,
waarvan het bedrag binnen enkele seconden op de
rekening van de begunstigde zal worden overgemaakt.
De lancering van dit platform is aangekondigd voor
begin 2019. In het kader van het oversight op het UCV
heeft de Bank deze voorbereidende fase opgevolgd.
In het verslagjaar heeft de Bank ook deelgenomen,
eveneens in het kader van het Eurosysteem, aan de
toetsing van de kaartschema’s aan de EBA-richtsnoeren
met betrekking tot de veiligheid van internetbetalingen.

In dit verband heeft de Bank enerzijds het Bancontactschema onderzocht en anderzijds, als lead overseer,
de rol van coördinator vervuld voor een internationale
groep die belast is met de evaluatie van Mastercard
Europe. Net zoals voor de bovengenoemde betalingssystemen heeft de ECB een samenvattend verslag gepubliceerd over het algemeen niveau van naleving van
deze richtsnoeren door de sector.
De wet van 24 maart 2017 houdende het toezicht
op verwerkers van betalingstransacties legt aan de
systeemrelevante verwerkers 4 verplichtingen op met
betrekking tot risicobeheer, operationele continuïteit
en melding van incidenten. Conform deze wet heeft
de Bank in november 2018 een reglement aangenomen dat de verschillende modaliteiten van deze
verplichtingen nader omschrijft ; dit reglement zal binnenkort worden gepubliceerd in de vorm van een
koninklijk besluit.

1 De systeemrelevante betalingssystemen (SIPS) zijn : TARGET2, EBA
Euro 1, EBA / STEP2 en STET (het Franse retailbetalingssysteem).
2 Verordening (EU) Nr. 795 / 2014 van de Europese Centrale Bank
van 3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor
systeemrelevante betalingssystemen (ECB / 2014 / 28).
3 Revised oversight framework for retail payment systems, ECB,
februari 2016.
4 Momenteel hebben twee verwerkers dit statuut : Worldline en
equensWorldline.
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G. Sectoroverschrijdende aspecten van
prudentiële regelgeving en toezicht
De Bank is als prudentieel toezichthouder bevoegd voor een aantal domeinen die meerdere sectoren betreffen
en bijgevolg niet worden behandeld bij de bespreking van de banken, de verzekeringsondernemingen of de
financiëlemarktinfrastructuren in dit Verslag.
2018 werd met name gekenmerkt door opvallende ontwikkelingen in het Europees wettelijk kader betreffende
de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme alsook, op nationaal niveau, door
de inwerkingtreding van de nieuwe antiwitwaswet.
De entiteit Kwaliteitswaarborging, die tot doel heeft te verzekeren dat de activiteiten inzake prudentieel toezicht
en afwikkeling van de Bank voldoen aan een aantal kwaliteitsvereisten, zette haar werkzaamheden voort.
Op het gebied van FinTech en digitalisering verzond de Bank een vragenlijst naar een representatieve
steekproef van kredietinstellingen, marktinfrastructuren, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch
geld en verzekeringsondernemingen teneinde een sectorwijd inzicht te verkrijgen in de belangrijke tendensen
en ontwikkelingen. Een specifiek aandachtspunt was de omzetting van de tweede Europese richtlijn betreffende
betalingsdiensten (PSD2).
Gelet op de verdere toename van de cyberdreigingen werkte de Bank actief mee aan de verdere ontwikkeling
op Europees niveau van een reglementair kader voor het beheer van de cyberrisico’s en aan de formulering van
aanbevelingen ter zake. Tijdens het verslagjaar voerde zij ook verschillende inspecties uit met betrekking tot de
cyberrisico’s en bracht zij een raamwerk voor ethische hacking tot stand. Tot slot zette de Bank in samenwerking
met Febelfin haar werkzaamheden voort om e-bankingfraude in kaart te brengen.
Op het gebied van governance en de medewerking van de revisoren aan het prudentieel toezicht werd het
verslagjaar gekenmerkt door de uitwerking van een gemeenschappelijke aanpak van de Bank en de FSMA
betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie alsook door de publicatie
van een mededeling over de hernieuwing van de erkenning van de revisoren en van een nieuwe fit & propercirculaire. Daarnaast werkte de Bank mee aan de follow-up van de aanbevelingen van de Optima-commissie en
de commissie Panama Papers.
Tot slot wees de Bank de financiële instellingen in 2018 op de risico’s die zouden voortvloeien uit een ’hard brexit’scenario, met name door de overeenkomsten die ze hebben gesloten met Britse tegenpartijen.

1. Voorkoming van witwassen
van geld en financiering van
terrorisme
Wat de strijd tegen het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme (SWG / FT) betreft, hebben

er zich in 2018 op Europees niveau belangrijke ontwikkelingen voorgedaan in het rechtskader. Er werden
ook nieuwe projecten opgezet naar aanleiding van
belangrijke incidenten die zwakke punten in het bestaande rechtskader of in de toepassing ervan aan het
licht hadden gebracht.
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In België deden er zich naast deze ontwikkelingen ook
ontwikkelingen voor als gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe antiwitwaswet van 18 september 2017 1. De Bank heeft in het afgelopen jaar bijzondere aandacht besteed aan de effectieve toepassing
van deze nieuwe wet.

1.1 Ontwikkelingen in en tenuitvoerlegging
van het Europese rechtskader en
nieuwe projecten voor de toekomst
De vijfde Europese SWG / FT 2-richtlijn is op 9 juli 2018
in werking getreden. Deze richtlijn, die gelanceerd
werd naar aanleiding van de terroristische aanslagen
van 2015 in Europa, is er in de eerste plaats op gericht het Europese rechtskader evenals de respectieve
rechtskaders van de lidstaten te versterken, onder
meer wat betreft de waakzaamheidsmaatregelen die
moeten worden genomen ten aanzien van elektronisch geld of van landen met een hoog risico, en
wat betreft de transparantie van vennootschappen
en juridische constructies, met name door de reikwijdte van het begrip ’uiteindelijke begunstigden’
van trusts en fiducieën te verduidelijken. De richtlijn
voert voor de lidstaten de verplichting in om een
lijst op te stellen van prominente publieke functies
waarvan de uitoefening in een van de lidstaten aan
de bekleder ervan de hoedanigheid van ’politiek
prominent persoon’ verleent, wat tot een verhoogde
waakzaamheid moet leiden 3. Zij verplicht de lidstaten er ook toe de aanbieders van diensten met
betrekking tot virtuele valuta te onderwerpen aan
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de verplichtingen ter voorkoming van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme (WG / FT)
en aan een toezicht op de naleving van deze verplichtingen. De nieuwe richtlijn beoogt ook een
verbetering van de werking van de nationale financiële inlichtingeneenheden en van de samenwerking
tussen deze eenheden, alsook van de werking en de
onderlinge koppeling van de nationale registers van
uiteindelijke begunstigden van vennootschappen en
juridische constructies. Ze voert voor de lidstaten
ook een nieuwe verplichting in om een centraal
register of mechanisme op te zetten om de houders
van bankrekeningen of betaalrekeningen en kluizen
te identificeren. Tot slot bevat de vijfde richtlijn ook
diverse bepalingen om de samenwerking tussen de
nationale toezichthouders die bevoegd zijn op het
gebied van SWG / FT en de prudentiële toezichthouders, waaronder de ECB in het kader van het SSM,
te bevorderen en te intensiveren.

1 Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van
het gebruik van contanten.
2 Richtlijn (EU) 2018 / 843 van het Europees Parlement en de Raad
van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015 / 849 inzake
de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot wijziging van
de Richtlijnen 2009 / 138 / EG en 2013 / 36 / EU (PB van de EU van
19 juni 2018).
3 Hoewel sommige categorieën van politiek prominente personen,
zoals staatshoofden, regeringsleiders, ministers, enz. eenduidig
zijn, kunnen andere categorieën, zoals hogere officieren van
de strijdkrachten, leden van administratieve, leidinggevende
of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven, enz.
voor meer dan één interpretatie vatbaar zijn, in welk geval het
opstellen van een dergelijke lijst verduidelijking kan brengen.
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Aangezien deze vijfde antiwitwasrichtlijn tegen 10 januari 2020 in het nationale recht van de lidstaten
moet zijn omgezet, neemt de Bank deel aan de
werkgroep die wordt gecoördineerd door de FOD
Financiën – Thesaurie – en die belast is met het opstellen, op technisch niveau, van een voorontwerp
van wet tot omzetting van de richtlijn. In dit verband
zal de Bank er met name voor zorgen om wettelijke
bepalingen voor te stellen die de samenwerkingsverplichtingen van de nationale toezichthouders die bevoegd zijn inzake SWG / FT voldoende verduidelijken
en versterken, teneinde de doeltreffendheid van het
SWG / FT-toezicht te vergroten.
Op feitelijk niveau hebben er zich recentelijk verschillende incidenten voorgedaan in Europa, die in sommige lidstaten van de Europese Unie tekortkomingen
aan het licht hebben gebracht in de toepassing van
het Europese rechtskader voor SWG / FT en het toezicht daarop. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft de Europese Commissie op 12 september 2018 een mededeling 1 gepubliceerd waarin zij de
wetgevende en niet-wetgevende maatregelen opsomt
die zij bepleit om zowel het prudentieel toezicht op de
banken als het toezicht inzake SWG / FT op de korte
termijn te versterken, en waarin zij eveneens haar
langetermijnvisie uiteenzet.
Bij wijze van wetgevingsmaatregel op de korte termijn heeft de Commissie haar voornemen aangekondigd om de wettelijke belemmeringen voor de
uitwisseling van informatie tussen prudentiële toezichthouders en SWG / FT-toezichthouders volledig
weg te nemen door wijzigingen aan te brengen in de
richtlijn kapitaalvereisten 2. Zij heeft zich ook bereid
verklaard om in het kader van de lopende herziening
van de verordeningen tot oprichting van de drie
Europese toezichthoudende autoriteiten 3 in aanvullende wijzigingen te voorzien met betrekking tot hun
taken op het gebied van SWG / FT. Deze aanvullende
wijzigingen zijn in de eerste plaats bedoeld om de
bevoegdheden inzake SWG / FT binnen de EBA te
centraliseren, ook in de activiteitsdomeinen die onder de bevoegdheid van EIOPA of van de ESMA vallen. Zij zijn er ook op gericht de inhoud van de taken
die deze laatste op dit gebied heeft, te verduidelijken
en de juridische instrumenten waarover zij hiervoor
beschikt, te versterken. De Commissie overweegt
onder meer om in de verplichting te voorzien voor
de EBA om het Europees Parlement, de Raad en
de Commissie in kennis te stellen van onopgeloste
ernstige tekortkomingen die zij zou vaststellen in het

kader van met name haar peer reviews. Daarnaast
voorziet ze ook om aan de EBA een injunctierecht
toe te kennen om specifieke maatregelen op te
leggen aan zowel de
nationale
toezichtDe Europese
houders als aan de
Commissie heeft een
financiële
instellingen. Ten slotte wil de
reeks maatregelen
Commissie de EBA op
gepubliceerd om het
korte termijn een centoezicht inzake de strijd
trale rol toebedelen in
de samenwerking met
tegen het witwassen van
de autoriteiten van
geld en de financiering
derde landen.

van terrorisme te
versterken

Wat de niet-wetgevende maatregelen op
de korte termijn betreft, moedigt de Commissie de
Europese toezichthoudende autoriteiten, met name
de EBA, aan om gebruik te maken van de bevoegdheden waarover zij reeds beschikken. Dit houdt met
name in dat gemeenschappelijke richtsnoeren worden
opgesteld, dat er peer reviews worden uitgevoerd en
dat er procedures worden ingevoerd voor inbreuken
op de Europese wetgeving, om ervoor te zorgen,
enerzijds, dat de autoriteiten die bevoegd zijn voor
het prudentieel toezicht op de banken voldoende rekening houden met de WG / FT-risico’s, zelfs wanneer
deze autoriteiten niet tegelijkertijd belast zijn met
de specifieke verantwoordelijkheden inzake SWG / FTtoezicht, en, anderzijds, dat de doeltreffendheid en
convergentie van het toezicht inzake SWG / FT dat
door de nationale autoriteiten wordt uitgeoefend in

1 'Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement,
de Europese Raad, de Raad, de Europese Centrale Bank,
het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio’s – Versterking van het Uniekader voor prudentieel
en antiwitwastoezicht voor financiële instellingen',
12 september 2018, COM (2018) 645 final.
2 Richtlijn 2013 / 36 / EU van het Europees Parlement en
de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het
bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht
op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot
wijziging van Richtlijn 2002 / 87 / EG en tot intrekking van de
Richtlijnen 2006 / 48 / EG en 2006 / 49 / EG.
3 Verordening (EU) nr. 1093 / 2010 van het Europees Parlement
en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit),
tot wijziging van Besluit nr. 716 / 2009 / EG en tot intrekking
van Besluit 2009 / 78 / EG van de Commissie ; Verordening
(EU) nr. 1094 / 2010 van het Europees Parlement en de Raad
van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor
verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit
nr. 716 / 2009 / EG en tot intrekking van Besluit 2009 / 79 / EG van
de Commissie ; Verordening (EU) nr. 1095 / 2010 van het Europees
Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van
een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor
effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716 / 2009 / EG
en tot intrekking van Besluit 2009 / 77 / EG van de Commissie.
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heel Europa worden versterkt. De Commissie moedigt
de ECB ook aan om binnen de opgelegde termijn
het op grond van de vijfde richtlijn vereiste protocolakkoord met de SWG / FT-toezichthouders te sluiten,
teneinde hun onderlinge samenwerking te organiseren, en te verduidelijken hoe de SWG / FT-risico’s in
aanmerking moeten worden genomen bij de uitoefening van haar toezichtsbevoegdheden.
Voor de langere termijn kondigt de Commissie aan
dat zij de mogelijkheid zal onderzoeken om diepgaandere hervormingen door te voeren, die zouden
kunnen bestaan in enerzijds de vervanging van de
huidige SWG / FT-richtlijn, die uitgaat van minimale
harmonisatie, door een Europese verordening die
rechtstreeks toepasselijk is in de nationale rechtsorde
van de lidstaten en de volledige harmonisatie van de
nationale wetgevingen ter zake beoogt, en anderzijds de oprichting of aanwijzing van een Europese
autoriteit waarbij de verantwoordelijkheid voor de
uitoefening van het SWG / FT-toezicht gecentraliseerd
zou worden.
Sinds de publicatie van deze bijzonder belangrijke
mededeling van de Europese Commissie is de Bank
actief en constructief betrokken bij de technische
besprekingen over de bovengenoemde wetgevingsinitiatieven op korte termijn. De Bank is overtuigd
van de noodzaak om op Europees niveau krachtig en
doeltreffend te reageren op de recente incidenten,
en ziet er in het bijzonder op toe dat in dit verband
gewaarborgd kan worden dat de voorgestelde wijzigingen in de Europese wetgeving in technisch opzicht
van hoge kwaliteit zijn en dat een passend evenwicht
wordt gehandhaafd tussen de specifieke bepalingen
betreffende het toezicht inzake SWG / FT enerzijds en
het prudentieel toezicht anderzijds.
Er zij opgemerkt dat deze nieuwe bepalingen, wanneer zij aangenomen zullen zijn en van kracht zullen
worden, waarschijnlijk een belangrijke en rechtstreekse invloed zullen hebben op de verantwoordelijkheden van de Bank, zowel in haar hoedanigheid van
nationale SWG / FT-toezichthouder als in die van prudentiële toezichthouder.
Daarnaast heeft de Europese Raad, in dezelfde context
als de Europese Commissie, op 4 december 2018 1
ook zijn conclusies gepubliceerd met betrekking tot
een actieplan ter bestrijding van het witwassen van
geld, waarin de maatregelen worden uiteengezet die
de Europese Raad zo spoedig mogelijk ten uitvoer
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wil zien leggen door de Europese Commissie en de
Europese autoriteiten, evenals door de lidstaten en
hun bevoegde nationale autoriteiten, teneinde de
vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.

1.2 Toepassing van de antiwitwaswet
van 18 september 2017
Mededeling aan de financiële instellingen over
hun verplichtingen inzake SWG / FT
Na de inwerkingtreding van de antiwitwaswet van
18 september 2017 achtte de Bank het met het oog
op de effectieve toepassing van deze wet noodzakelijk om zich te voorzien van een doeltreffend
communicatiemiddel dat haar in staat stelt om aan
de financiële instellingen volledige, eenvoudige en
regelmatig geactualiseerde informatie te verstrekken, zodat zij alle wettelijke en reglementaire verplichtingen waaraan zij onderworpen zijn, in detail
kunnen kennen en begrijpen. Daartoe heeft de
Bank op haar website een nieuwe rubriek gecreëerd
waarin zij alle relevante teksten inzake SWG / FT
(wetten, reglementen, voorbereidende werkzaamheden, Europese en internationale richtsnoeren,....)
heeft samengebracht en ingedeeld per thema om
opzoekingen te vergemakkelijken. Via deze rubriek
kan de Bank aan de financiële instellingen ook de
aanbevelingen en commentaar richten die zij noodzakelijk acht voor een correcte en effectieve toepassing van de bepalingen van de antiwitwaswet en het
antiwitwasreglement.
Begin 2018 heeft de Bank de structuur van de nieuwe
rubriek van de website en alle referentiedocumenten
online gezet, waarna ze haar commentaar en aanbevelingen in verschillende fasen, thema per thema,
heeft toegevoegd, na haar ontwerpteksten ter raadpleging te hebben voorgelegd aan de beroepsverenigingen van de financiële sector. Eind 2018 bevatte
deze rubriek van de website aldus alle aanbevelingen
die de Bank nuttig achtte voor alle relevante aspecten
ter zake. Telkens er belangrijke wijzigingen worden
aangebracht in de website, worden de financiële instellingen op de hoogte gebracht via waarschuwingsmechanismen. Er kunnen ook vroegere versies van
de website worden geraadpleegd. In een volgende
fase zal de Bank deze rubriek van haar website in het
Engels online zetten.
1 Anti-Money Laundering Action Plan – Council Conclusions,
4 december 2018.
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In de toekomst zal de Bank deze website regelmatig
bijwerken telkens zij dit noodzakelijk acht, met name
om rekening te houden met de ontwikkelingen in
de normen en aanbevelingen van de internationale
instanties die bevoegd zijn inzake SWG / FT, met het
Europees en nationaal wettelijk en reglementair kader,
met de interpretatie van de geldende regels, enz.
Methodologie voor het risicogebaseerd toezicht
Aangezien de Bank wettelijk verplicht is om voor
de uitoefening van haar toezichtsbevoegdheden een
risicogebaseerde benadering te hanteren, moet zij
een toezichtsmethodologie ten uitvoer leggen die
in overeenstemming is met de gemeenschappelijke
richtsnoeren inzake risicogebaseerd toezicht die op
7 april 2017 zijn aangenomen door de Europese
toezichthoudende autoriteiten 1 en die de Bank voornemens is na te leven.
Te dien einde verzamelt de Bank, uitgaande van haar
ervaring van de voorbije jaren, de beknopte initiële informatie die zij nodig heeft over de inherente
WG / FT-risico’s waaraan elke financiële instelling is
blootgesteld, de kennelijke mate van overeenstemming van haar SWG / FT-mechanismen met de wettelijke en reglementaire verplichtingen en de kennelijke
mate van doeltreffendheid van deze mechanismen.
Zij doet dit aan de hand van de periodieke vragenlijst,
waarvan de versie van 2018 op sectorale basis werd
opgesteld 2. Bovendien heeft de Bank in 2018 extra
informaticatools ontwikkeld die het mogelijk maken
een geautomatiseerde voorafgaande analyse uit te
voeren van de antwoorden op de periodieke vragenlijst die elke financiële instelling online indient en ook
rekening te houden met alle beschikbare informatie,
waaronder met name het resultaat van eerdere offsite controles en inspecties ter plaatse, prudentiële
informatie of informatie die kan worden verkregen
via erkende bedrijfsrevisoren of betrouwbare externe
bronnen, zodat zij aan elke financiële instelling het
juiste risicoprofiel kan toekennen.
Op basis van dit risicoprofiel worden de prioriteit,
frequentie en intensiteit van de off-site controles bepaald. Deze kunnen naargelang van het geval onder
meer bestaan uit een gedetailleerd onderzoek van de
organogrammen, de gedragslijnen en de interne procedures van de betrokken financiële instelling, het ter
plaatse verzamelen en analyseren van preciezere informatie, een onderzoek van interneauditverslagen en
van het gevolg dat eraan gegeven is, vergaderingen

met de verantwoordelijke voor SWG / FT en met de verantwoordelijke hooggeplaatste leidinggevende, enz.
In voorkomend geval kunnen bezoeken ter plaatse
worden georganiseerd
om het toezichtsteam
De Bank blijft haar
een concreter beeld
van de situatie te geinstrumenten voor
ven. Hierbij wordt
risicogebaseerd toezicht
echter niet dezelfde
versterken
auditmethodologie
toegepast als voor
inspecties ter plaatse. De off-site controle behelst
ook de follow-up van de actieplannen die door de
financiële instellingen zijn opgesteld naar aanleiding
van eerdere inspecties ter plaatse. Deze off-site controleacties zijn bedoeld om vast te stellen welke maatregelen de betrokken financiële instelling binnen een
redelijke termijn moet vaststellen en uitvoeren om de
vastgestelde zwakke punten te verhelpen. In dit verband kan de Bank indien nodig gebruikmaken van de
handhavingsbevoegdheden die haar zijn toegekend
door de antiwitwaswet van 18 september 2017, die
haar onder andere toelaten hersteltermijnen vast te
stellen, dwangsommen op te leggen, de vervanging
van leiders te bevelen, activiteiten te schorsen, enz.
Het risicoprofiel dat aan de financiële instellingen wordt
toegekend op grond van de resultaten van eerdere
toezichtsacties, dient ook als basis voor de vaststelling
van de prioriteiten voor de ter plaatse uit te voeren
SWG / FT-inspecties en van de inspectieonderwerpen.
Toezichtsactie met betrekking tot de effectieve
tenuitvoerlegging van de nieuwe wettelijke en
reglementaire bepalingen
Ingevolge de inwerkingtreding van de antiwitwaswet
van 18 september 2017 moet de Bank ervoor zorgen
dat de financiële instellingen die onder haar wettelijke
toezichtsbevoegdheden vallen, binnen een redelijke
termijn de nodige maatregelen nemen om volledig en
effectief te voldoen aan hun nieuwe wettelijke en reglementaire verplichtingen. De meest cruciale daarvan

1 ’Gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende de kenmerken van
een op risico gebaseerde aanpak van het toezicht op witwassen
en terrorismefinanciering en de maatregelen die moeten worden
genomen wanneer toezicht op basis van het risico plaatsvindt –
De richtsnoeren inzake op risico gebaseerd toezicht’, ESAs 2016
72, 7 april 2017.
2 Circulaire NBB_2018_01 van 15 januari 2018 / Periodieke
vragenlijst met betrekking tot de bestrijding van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme.
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is de verplichting om een algemene beoordeling van
de WG / FT-risico’s uit te voeren, en om hun gedragslijnen en interne procedures inzake SWG / FT op deze
beoordeling te baseren. De Bank heeft in dit verband een toezichtsactie ondernomen waarbij zij alle
onder haar toezicht vallende financiële instellingen
verzocht heeft onverwijld een dergelijke algemene
risicobeoordeling uit te voeren en om daarnaast een
systematische analyse van de zwakke punten in hun
interne SWG / FT-mechanismen te verrichten, rekening
houdend met hun nieuwe wettelijke en reglementaire
verplichtingen en met de risico’s die zij hebben vastgesteld, en een actieplan op te stellen om deze zwakke
punten binnen een redelijke termijn te verhelpen 1.
De Bank had hen verzocht haar uiterlijk eind
maart 2018 een tussentijds verslag te bezorgen over
deze werkzaamheden, om zich ervan te kunnen
vergewissen dat deze effectief waren aangevat, en,
aansluitend daarop, medio juli 2018 een eindverslag
met een samenvatting van de conclusies van hun
risicoanalyse, van hun analyse van de zwakke punten en van hun actieplan om deze zwakke punten
te verhelpen.
De Bank integreert deze informatie in haar risicogebaseerd toezichtsproces zoals hierboven beschreven,
en geeft daarbij voorrang aan het onderzoek van de
informatie die wordt verstrekt door de financiële instellingen waaraan zij een hoog risicoprofiel heeft toegekend. De Bank zal haar toezichtsactie voortzetten
in 2019 en heeft de aandacht van de financiële instellingen gevestigd op het feit dat deze werkzaamheden
opnieuw zullen moeten worden uitgevoerd wanneer
dit nodig blijkt om hun interne SWG / FT-mechanismen
aan te passen aan veranderingen in de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld.
Specifieke toezichtsactie met betrekking tot
geldtransfers
Gelet op de hoge risico’s die specifiek verbonden
zijn aan geldtransfers waarbij op grote schaal gebruik wordt gemaakt van contant geld, heeft de
Bank in 2018 een horizontale toezichtsactie afgerond
die in 2017 werd opgestart en waarbij een steekproef werd onderzocht van transacties die werden
uitgevoerd door agenten van de belangrijkste betalingsinstellingen naar Belgisch of buitenlands recht
(money remitters) die actief zijn op het Belgische
grondgebied. Deze toezichtsactie heeft er in eerste
instantie toe geleid dat de Bank aan elk van de
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betrokken betalingsinstellingen individuele aanbevelingen heeft gericht om de vastgestelde tekortkomingen te verhelpen.
Op basis van alle uitgevoerde analyses en van de ontvangen aanvullende informatie heeft de Bank echter
ook vastgesteld dat sommige tekortkomingen vaak
voorkomen in de controleprocedures en -systemen
van deze instellingen. De geïdentificeerde aandachtspunten hebben voornamelijk betrekking op het toezicht op de agenten, codeerfouten, de waakzaamheid ten aanzien van transacties tussen Belgische
tegenpartijen, situaties die op een opsplitsing van
transacties kunnen wijzen en ten slotte de noodzaak
om ervoor te zorgen dat verzoeken om inlichtingen
en waarschuwingen uitsluitend door de compliancefunctie worden beheerd.
De Bank achtte het noodzakelijk om de volledige
sector via de publicatie van een mededeling 2 op de
hoogte te brengen van de algemene lessen die zij
uit deze horizontale toezichtsactie heeft getrokken.
Daarbij heeft zij benadrukt dat het van belang is dat
de verplichtingen die voortvloeien uit het wettelijk en
reglementair kader inzake SWG / FT en de gedrags
lijnen en interne procedures van de betalingsinstellingen, strikt worden nageleefd.
SWG / FT-toezicht met betrekking tot nieuwe
aanvragen tot vergunning of registratie
van entiteiten die onderworpen zijn aan de
antiwitwaswet van 18 september 2017
Bij de behandeling van aanvragen voor de vergunning van nieuwe financiële instellingen of de registratie van nieuwe bijkantoren of andere vormen
van vestiging op het Belgische grondgebied die
onderworpen zijn aan de antiwitwaswet van 18 september 2017 en die onder de toezichtbevoegdheden
van de Bank vallen, ziet de Bank erop toe dat deze
entiteiten volledig voldoen aan hun verplichtingen
ter zake, met name wat betreft hun governance
en organisatorische regelingen, gedragslijnen, procedures en interne controles die door hen moeten

1 Circulaire NBB_2018_02 van 24 januari 2018 / Algemene
risicobeoordeling inzake de bestrijding van het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme.
2 Mededeling NBB_2018_21 van 20 juni 2018 / Horizontale
controleanalyse waarbij een steekproef werd onderzocht
van transacties die via verbonden agenten van verschillende
onder toezicht staande betalingsinstellingen (money remitters)
werden verricht.
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worden vastgesteld op basis van een passende algemene risicoanalyse.
In 2018 werden er een bijzonder groot aantal
vergunnings- en registratiedossiers ingediend, met
name als gevolg van het nakende vertrek van het
Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en het
besluit van talrijke daar gevestigde financiële instellingen – met name betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld, maar ook kredietinstellingen, om zich te verplaatsen naar het grondgebied
van de Unie. In het kader van deze dossiers ziet de
Bank er in het bijzonder op toe dat zij zich ervan
kan vergewissen dat het beslissingscentrum voor de
uitoefening van de SWG / FT-functie zich effectief
binnen de Belgische entiteit bevindt en dat de organisatorische maatregelen die ten uitvoer worden
gelegd, de effectieve uitoefening van deze functie
mogelijk maken.
De behandeling van deze dossiers heeft een zeer
grote invloed gehad op de personele middelen die
door de Bank werden toegewezen aan de uitoefening
van haar bevoegdheden inzake SWG / FT-toezicht.

2. Kwaliteitswaarborging
(Quality assurance)
De entiteit Kwaliteitswaarborging zette haar in 2016
aangevatte werkzaamheden voort om te waarborgen
dat de activiteiten van de Bank inzake prudentieel
toezicht en afwikkeling (zowel in een nationale als in
een internationale context) voldoen aan de kwaliteitsvereisten ter zake.
Meer dan de helft van de uitgevoerde werkzaamheden hadden betrekking op het bankentoezicht en
waren toegespitst op drie hoofdthema’s : de afronding
van een opdracht voor kwaliteitswaarborging die tot
doel had te beoordelen in welke mate de governance,
organisatie en werking die de Bank in het kader van
het SSM heeft ingevoerd, haar in staat stellen haar
rol als bevoegde nationale autoriteit ten aanzien van
de ECB op gepaste wijze te vervullen ; een rol als enig
aanspreekpunt voor de ECB en als bijdrager aan de
activiteiten van de ECB inzake kwaliteitswaarborging
in het kader van het SSM ; en de voortzetting van
de werkzaamheden ter verbetering van de kwaliteit
van de processen, procedures en controles binnen de
operationele diensten die zijn belast met het toezicht
op de minder belangrijke instellingen (LSI’s).

De entiteit Kwaliteitswaarborging trad op ad-hoc
basis ook op als bemiddelaar, coördinator of adviseur in een reeks transversale dossiers, dat wil
zeggen dossiers over thema’s die tegelijkertijd betrekking hebben op verschillende diensten voor
prudentieel toezicht. Deze acties vonden plaats op
initiatief van de entiteit Kwaliteitswaarborging of
op verzoek van de leiding van de Bank. De entiteit
Kwaliteitswaarborging speelde in 2018 bijvoorbeeld
een belangrijke rol om te verzekeren dat de transversale aanbevelingen van de interne audit aan de
diensten voor prudentieel toezicht naar behoren
werden toegepast.
Het netwerk van correspondenten inzake kwaliteitswaarborging van de operationele diensten voor toezicht
en afwikkeling van de Bank zette zijn werkzaamheden
voort op het gebied van, enerzijds, de regelmatige en
gestructureerde uitwisseling van informatie betreffende
kwaliteit en, anderzijds, het overleg over het ontwikkelen van initiatieven om de kwaliteit van hun activiteiten
te verbeteren. Dit heeft een verdere tenuitvoerlegging
in deze diensten toegelaten van de kwaliteitsdoelstellingen die zijn vastgelegd om tot een effectief, efficiënt
en streng toezicht te komen.

3. FinTech
De laatste jaren werd de financiële sector gekenmerkt door een toenemende mate van digitalisering
en door de introductie van tal van nieuwe applicaties, processen of producten, onder impuls van
technologische innovaties en gewijzigde voorkeuren
van de consument. De digitale transformatie en
FinTech 1 zijn concepten die nauw verweven zijn en
die enerzijds worden gekenmerkt door de intrede op
de markt van nieuwe innovatieve dienstverleners en
anderzijds door initiatieven van bestaande instellingen om door middel van technologische innovaties
de organisatie, de dienstverlening en het productaanbod te verbeteren.
De Bank erkent het belang van deze ontwikkelingen
en heeft daarom verschillende stappen ondernomen
om hierover in dialoog te treden met zowel nieuwe als

1 De Raad voor Financiële Stabiliteit (Financial Stability Board,
FSB) definieert FinTech als financiële innovatie gedreven door
technologische ontwikkelingen die kunnen leiden tot nieuwe
bedrijfsmodellen, applicaties, processen of producten die een
materiële impact hebben op de financiële markten en instellingen
en op de financiële dienstverlening.
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gevestigde actoren in de markt. De Bank heeft in dit
kader onder meer, in samenwerking met de FSMA, een
centraal contactpunt (FinTech single point of contact)
opgezet, dat FinTech-gerelateerde vragen behandelt 1.

hebben. Maar ook op het vlak van kennis van en
ervaring met de vaak complexe regelgeving enerzijds,
en risicobeheer anderzijds, menen ze in het voordeel
te zijn ten opzichte van nieuwe financiële instellingen.

Gelet op de mogelijke invloed van nieuwe technologieën op de financiële markt, wenste de Bank ook een
sectorwijd inzicht te verkrijgen in de belangrijke tendensen en ontwikkelingen met betrekking
De Bank heeft de tot FinTech en digitalifinanciële sector gewezen sering in het Belgische
op de uitdagingen financiële landschap.
verbonden aan FinTech Daarom heeft de Bank
in de tweede helft
en digitalisering van 2017 aan een
representatieve steekproef van kredietinstellingen, marktinfrastructuren,
betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch
geld en verzekeringsondernemingen een gestructureerde vragenlijst toegezonden.

De Belgische bankensector maakt zich daarentegen
zorgen over zijn vaak verouderde IT-infrastructuur, die
aanleiding kan geven tot verhoogde werkingskosten,
inefficiënte of risicovollere processen, en moeilijkheden om innovatieve bedrijfsmodellen te implementeren.
Daarnaast bleken een aantal banken niet over een
duidelijke strategie inzake FinTech en digitalisatie te
beschikken, waardoor ze geen duidelijk beeld van de
situatie hebben en zich vaak terughoudend opstellen.
In elk marktsegment werden duidelijke voorbeelden
gevonden van dergelijke banken zonder innovatiestrategie, terwijl sommige van hun directe concurrenten die
al verder gevorderd zijn, duidelijk concrete concurrentievoordelen aan het opbouwen zijn. Kleinere banken
bleken zich vaker als ‘volgers’ te positioneren, waarbij
ze wezen op hun beperktere operationele en financiële slagkracht om te experimenteren, maar ook op de
grotere aantrekkingskracht van grotere banken ten opzichte van fintechbedrijven om samen te gaan werken.

In deze vragenlijst werd gepeild naar algemene inzichten en observaties in verband met FinTech, inzichten
met betrekking tot bepaalde specifieke bedrijfsmodellen en technologieën, de concrete strategie die de
instellingen volgen inzake FinTech en eventuele observaties of opmerkingen aangaande de regelgeving en
het toezicht. Daarnaast had de horizontale enquête
ook tot doel inzicht te krijgen in de houding van de
verschillende actoren ten aanzien van FinTech, de
impact die deze ontwikkelingen kunnen hebben op
hun huidige bedrijfsmodel en de maatregelen die ze
van plan zijn te nemen om op dit gebied bij te blijven.

3.1 Enquête bij de kredietinstellingen
Uit de antwoorden van de kredietinstellingen bleek
onder andere dat ze in de eerste plaats voornemens
zijn zich te moderniseren om zo ook in de toekomst
relevant te blijven. Wat volgens de banken ook een
vrij plausibel scenario is, is dat financiële diensten in
toenemende mate modulair worden en de banken
voldoende activiteit kunnen behouden terwijl een
groot aantal nieuwe, gespecialiseerde bedrijven enkele specifieke activiteiten overnemen, onder meer
door deze direct aan te bieden op de platformen van
banken en grote technologiebedrijven.
De banken menen vooral sterk te staan door hun
gevestigde cliëntenportefeuilles, hun kennis over de
cliënten en het vertrouwen dat hun cliënten in hen
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Wat betreft de impact van FinTech, zetten banken
vooral de cyberrisico’s in de verf, naast risico’s voor
hun winstgevendheid en strategie, en het risico dat
hun rol aan belang verliest doordat de cliënten rechtstreeks transacties afsluiten met beleggers, waardoor
de banken hun rol als intermediair verliezen.
Eind 2018 publiceerde de Bank de resultaten van deze
analyse op haar website 2, waarbij ook werd gewezen
op enkele goede praktijken in deze context. Centraal
bij deze aanbevelingen staat het ontwikkelen, uitvoeren en beheren van een duidelijke strategie, waarbij
de rol en de betrokkenheid van de raad van bestuur
een belangrijke succesfactor blijkt te zijn. Banken
dienen zich ook voldoende bewust te zijn van het
feit dat FinTech- en digitalisatieprojecten in sommige
gevallen noodzakelijk zijn om de huidige marktpositie
en het bestaande bedrijfsmodel in stand te houden en
om aan de veranderende wensen van de cliënten te
kunnen blijven voldoen.

1 Het centraal contactpunt voor FinTech is te vinden op de
volgende webpagina : https://www.nbb.be/nl/financieel-toezicht/
algemeen/fintech-contactpunt.
2 Impactanalyse van FinTech en digitalisering op de Belgische
banksector en bankentoezicht, NBB, 22 november 2018
(https://www.nbb.be/nl/artikels/impactanalyse-van-fintech-endigitalisering-op-de-belgische-banksector-en-bankentoezicht).
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3.2 Enquête bij de betalingsinstellingen,
de instellingen voor elektronisch geld
en de financiëlemarktinfrastructuren
Uit de enquête bij de betalingsinstellingen, de instellingen voor elektronisch geld en de financiëlemarktinfrastructuren blijkt in de eerste plaats dat het grootste
deel van de processen voor verrekening en vereffening, ondanks de intrede van nieuwe technologieën
en de innovatie in de sector, nog steeds plaatsvindt
op de bestaande betaal- en marktinfrastructuren. De
marktinfrastructuren en betalingsinstellingen die hebben deelgenomen aan de enquête hebben vastgesteld
dat de vernieuwende elementen voornamelijk gericht
zijn op de optimalisatie van de relatie met de consument (front end). Voorts blijkt uit de enquête dat de
respondenten een verscherping van de concurrentie
waarnemen in de betalingsmarkt, wat de marges van
de bestaande spelers onder druk zet. Deze vaststelling
wordt vanuit de sector verklaard door enerzijds de
nood aan verbetering in de klantervaring en anderzijds de intrede op de markt van het Open Bankingconcept (zie paragraaf G.4), waardoor nieuwe derde
partij aanbieders de markt zullen betreden. Ten slotte
gaf de meerderheid van de respondenten ook aan de
ontwikkelingen met betrekking tot de digitalisering
van de financiële sector van nabij te volgen.

3.3 Enquête bij de
verzekeringsondernemingen
De vragenlijst die de Bank aan de verzekeringsondernemingen heeft toegestuurd, was bedoeld om haar
in staat te stellen zich een beeld te vormen van de reflecties van de verschillende bestaande actoren en om
hun visie te kennen over de impact van InsurTech 1 op
de Europese en Belgische verzekeringsmarkten en over
de voornaamste juridische hinderpalen die de Belgische
verzekeringsondernemingen zouden kunnen beletten
hun strategie ter zake ten uitvoer te leggen.
Uit de ontvangen antwoorden blijkt dat de verzekeringsondernemingen het fenomeen InsurTech op
korte termijn eerder zien als een opportuniteit om de
dienstverlening te verbeteren, dan als een direct risico.
De verzekeringsondernemingen bereiden zich voor op
de komst van deze nieuwe technologieën, en de impact ervan op hun bedrijfsmodel of interne organisatie

1 De term InsurTech verwijst naar het gebruik van technologische
innovaties om besparingen te realiseren en de efficiëntie van
het huidige model van de verzekeringssector te vergroten.
InsurTech onderzoekt de mogelijkheden, zoals het aanbieden
van uiterst gepersonaliseerde polissen en het gebruik van nieuwe
gegevensstromen aan de hand van internetapparatuur om de
premies op dynamische wijze te evalueren op basis van het
waargenomen gedrag.
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wordt over het algemeen besproken binnen de raden
van bestuur en de directiecomités. De onafhankelijke
controlefuncties worden ook geraadpleegd tijdens het
besluitvormingsproces en intern worden er specifieke
werkgroepen opgericht. De grootste bezorgdheid van
de sector gaat eerder uit naar de wijzigingen die
moeten worden aangebracht in het bedrijfsmodel
dan naar de intrede van nieuwkomers op de markt.
De verzekeringsondernemingen zijn ook van mening
dat de huidige wetgeving de toepassing van nieuwe
technologieën in sommige gevallen beperkt, met het
oog op de bescherming van de consument.
Op middellange termijn kunnen de interne processen
van de verzekeringsondernemingen worden verbeterd, met name door een betere IT-organisatie, door
de oprichting van nieuwe departementen (bv. data
management) of door meer gebruik te maken van
robotisering voor terugkerende taken. Ook de procedures voor de raming van het schadebedrag en de
fraudebestrijding zullen worden verbeterd, wat een
impact zal hebben op de premies. De verzekeringsondernemingen verwachten een sterkere personalisering
van de risicodekking en, als gevolg daarvan, een afname van de risicomutualisering.
Op langere termijn zijn de verzekeringsondernemingen over het algemeen van mening dat de digitalisering en InsurTech de komende tien jaar een essentiële
rol zullen spelen op de markt op het gebied van productdistributie, dienstverlening aan de cliënt, zelfs op
het gebied van productontwerp, of in het kader van
de risicobeoordeling en de tarifering. De veranderingen in de wijze waarop producten worden ontwikkeld, getarifeerd of verdeeld, zullen de functie van
de verzekeringsondernemingen in sommige gevallen
beperken tot een rol van risicodrager.

4. Open Banking
De sterke ontwikkeling van de digitalisering van de
financiële sector wordt gedreven door de omzetting
van de tweede Europese richtlijn betreffende betalingsdiensten (PSD2) 1. Deze richtlijn, die werd omgezet in Belgisch recht door de wet van 11 maart 2018,
heeft betrekking op recente innovaties in de betalingssector en verplicht de betalingsdienstaanbieders om hun betaalrekeningeninfrastructuur open
te stellen (Open Banking). Dit moet het mogelijk
maken voor nieuwe spelers om de markt voor betalingsdiensten te betreden en betalingsinitiatie- en
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rekeninginformatiediensten aan te bieden. Het openstellen van de betaalrekeningeninfrastructuur gaat gepaard met strenge veiligheidsvoorschriften die moeten
kunnen worden nageleefd door de betalingsdienstaanbieders (banken, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld).
Daartoe introduceert de PSD2 in het regelgevend
kader twee nieuwe categorieën betalingsdienstaanbieders, namelijk betalingsinitiatiedienstaanbieders en
rekeninginformatiedienstaanbieders. Deze twee types
dienstverleners zullen, net zoals de andere instellingen die daarvoor een vergunning hebben verkregen,
toegang hebben tot de betaalrekeningen van een
betalingsdienstgebruiker indien deze hiervoor uitdrukkelijk zijn toestemming heeft gegeven. Een mogelijke
toepassing van deze wijziging in het wettelijk kader is
de mogelijkheid voor een rekeninginformatiedienst
aanbieder om het saldo van de verschillende rekeningen, die een particulier bij verscheidene financiële
instellingen aanhoudt, in één applicatie te consolideren. Voor betalingsinitiatiedienstaanbieders wordt het
op grond van de nieuwe regeling mogelijk betalingen
rechtstreeks te initiëren van de betaalrekening van
een gebruiker naar een begunstigde. In het onderstaande schema worden de nieuwe bedrijfsmodellen
weergegeven die mogelijk zijn op grond van het
nieuwe wetgevende kader.
Ook de reeds bestaande kredietinstellingen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch
geld zullen deze nieuwe diensten kunnen aanbieden. Dankzij dit nieuw wetgevend kader zal het voor
elk van deze spelers mogelijk zijn om op verzoek
van hun cliënt betaalrekeningen te raadplegen of
betalingen te initiëren vanaf rekeningen die door
deze cliënt worden aangehouden bij een andere financiële instelling. Voor de betalingsdienstgebruiker,
ongeacht of het om een natuurlijk persoon dan wel
om een rechtspersoon gaat, wordt het dus mogelijk
om al zijn of haar betaalrekeningen te beheren via
één enkele applicatie van één enkele dienstverlener.
Deze ontwikkeling zal de concurrentie tussen financiële dienstverleners voor wat betreft het verwerven
en behouden van hun cliënten naar alle waarschijnlijkheid verder doen toenemen.

1 Richtlijn (EU) 2015 / 2366 van het Europees Parlement en de
Raad van 25 november 2015 betreffende betalingsdiensten
in de interne markt, houdende wijziging van de
Richtlijnen 2002 / 65 / EG, 2009 / 110 / EG en 2013 / 36 / EU en
Verordening (EU) nr. 1093 / 2010 en houdende intrekking van
Richtlijn 2007 / 64 / EG.
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(*)
Derde Partij Aanbieders : een derde partij aanbieder kan (1) een betalingsinitiatiedienstverlener zijn, die vergund is door de Bank en beperkter regelgevend statuut heeft (aangezien deze niet in het bezit van klantenfondsen komt), of een
rekeninginformatiedienstverlener, die geregistreerd is bij de Bank (en ook niet in het bezit van klantenfondsen komt). Derde partij aanbieders kunnen ook banken, betalingsinstellingen of instellingen voor elektronisch geld zijn.
(**)
Rekeninghoudende betalingsdienstverleners : banken, betalingsinstellingen of instellingen voor elektronisch geld die vergund zijn door de Bank en onder toezicht van de Bank staan.
(***) API : Application programming interface of interface voor applicatieprogrammering.

Rekeninghoudende
betalings-dienstverleners

API
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applicatieprogrammering
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(2)

Post-PSD2 wordt het voor een consument mogelijk een betaling te initiëren via een
betalingsinitiatiedienstverlener (1) naar zijn online handelaar (2). De rekeninghoudende
betalingsdienstverlener geeft de instructie door aan de verrekening – en vereffeningsystemen (3)
en de overige stappen (4 & 5) blijven ongewijzigd.

Post-PSD2 wordt het voor een consument mogelijk de informatie van zijn verschillende
betaalrekeningen (1) te laten aggregeren via één rekeninginformatiedienstverlener (2).

Consument

Betalingsinitiatiedienstverlener

Rekeninginformatiedienstverlener

Derde Partij Aanbieders *

Schematisch overzicht van de bedrijfsprocessen verbonden aan de nieuwe betalingsdiensten

Grafiek  101

Aangezien een nieuw type actoren toegang kan krijgen
tot betaalrekeningen, bestaat een belangrijke pijler van
dit nieuwe Open Banking-landschap uit bijkomende informatica- en veiligheidsvoorschriften die door de sector moeten worden nageleefd. Meer specifiek betreft
het de toepassing van
De inwerkingtreding van sterke cliëntauthenticatie, voor het veilig
de PSD2-richtlijn maakt initiëren en uitvoeren
het mogelijk voor nieuwe van betalingen, en de
spelers om de markt implementatie van gemeenschappelijke en
van betalingsdiensten veilige standaarden
te betreden voor open communicatie, voor de interactie die zal plaatsvinden tussen rekeninghoudende
betalingsdienstaanbieders (namelijk banken, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld), rekeninginformatiedienstaanbieders en betalingsinitiatiedienstaanbieders. Teneinde een uniforme toepassing
van de nieuwe regelgeving in de EER te garanderen,
werd de EBA belast met de ontwikkeling van technische standaarden ter zake.
Sterke cliëntauthenticatie vereist het gebruik van twee
of meer van de volgende drie factoren, die onderling
onafhankelijk en vertrouwelijk dienen te zijn : iets wat
alleen de gebruiker weet (bijvoorbeeld een pincode),
iets wat alleen de gebruiker heeft (bijvoorbeeld een
betaalkaart) en iets wat de gebruiker is (bijvoorbeeld biometrische gegevens zoals een vingerafdruk).
Doordat de technische reguleringsnormen neutraal
zijn opgesteld voor wat betreft het technologie- en
bedrijfsmodel, is het voor de marktspelers mogelijk
om door middel van innovatie nieuwe producten te
ontwikkelen die rekening houden met deze vereiste.
Zo bestaan er reeds betaalkaarten die gebruikmaken
van een vingerafdruk, in plaats van een pincode, voor
het toepassen van sterke cliëntauthenticatie.
Wat de communicatiestandaarden betreft, introduceert de PSD2 de verplichting voor rekeninghoudende
betalingsdienstaanbieders om ten minste één interface aan te bieden waardoor de rekeninginformatiedienstaanbieders en betalingsinitiatiedienstaanbieders
toegang verwerven tot informatie over de door hen
beheerde betaalrekeningen. Voor de communicatie
tussen deze actoren zal de bestaande praktijk van
derdentoegang zonder identificatie (in sectorjargon ook wel screen scraping genoemd), bijgevolg
niet langer zijn toegestaan wanneer de technische
reguleringsnormen in werking zullen treden, op
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14 september 2019. Er dient te worden opgemerkt
dat deze technische reguleringsnormen alleen gelden
voor betaalrekeningen, in overeenstemming met het
toepassingsgebied van de PSD2. De normen gelden
dus niet voor de toegang tot rekeningen die niet als
betaalrekeningen worden aangemerkt.
De ontwikkelingen in de betalingsmarkt en in het
Open Banking-landschap zullen uitwijzen of de diverse doelstellingen van de PSD2, zoals het bevorderen
van concurrentie en innovatie, het bijdragen aan de
integratie van betalingen binnen de EU en het vergroten van het gebruiksgemak voor cliënten, gerealiseerd
zullen worden.

5. Cyber- en IT-risico’s
5.1 Verdere toename van cyber- en
IT-gerelateerde dreigingen
De digitalisering van de bedrijfsprocessen van de financiële sector, die reeds sterk geïnformatiseerd is, is in de
loop van het verslagjaar nog verder toegenomen. Ook
de mate van interconnectiviteit tussen de operationele
processen van de verschillende financiële actoren is zeer
hoog gebleven. Daarenboven kiezen de financiële instellingen steeds vaker voor bedrijfsmodellen waarbij informaticadiensten worden uitbesteed, volgens een operationele dan wel functionele specialisatie. De sterkere en
meer gediversifieerde digitalisering van de toegangskanalen voor cliënten van financiële instellingen en FMI’s
draagt eveneens bij tot de complexiteit van het financieel landschap en tot een verhoogd operationeel risico.
Wereldwijd worden cyberaanvallen alsmaar gesofisticeerder en krachtiger en vormt de financiële sector één van de potentiële doelwitten (zie kader 17).
Verwacht wordt dat het aantal langdurige en doelgerichte cyberaanvallen in de toekomst verder zal
toenemen. Cyberaanvallen kunnen binnen of buiten
de instelling ontstaan en de aanvallers kunnen diverse
motieven hebben, zoals financiële diefstal, geostrategische spionage, sabotage, terrorisme en activisme.
Doordat de cybercriminelen de aanval in sommige gevallen verborgen kunnen houden, kunnen gevoelige
of kritische financiële gegevens gedurende lange tijd
ongemerkt ontvreemd, opzettelijk bekendgemaakt,
gewijzigd of vernietigd worden.
In deze omstandigheden vormt het voor de financiële
instellingen en FMI’s een uitdaging om hun IT-systemen
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en -diensten en elektronische data adequaat te beveiligen tegen de diverse aanvallen. Omdat cyberdreigingen zeer snel evolueren, moet er meer dan ooit over
gewaakt worden dat de defensiecapaciteit van de instellingen en FMI’s het hen mogelijk maakt flexibel in te
spelen op veranderende aanvalspatronen. Oplossingen
voor het verzamelen van informatie over potentiële
bedreigingen, aanvallers en aanvalstypes, zijn hierbij
van wezenlijk belang. Voorts is het voor financiële instellingen ook nuttig om het risicoprofiel van de cliënt

en / of tegenpartij te kennen om bij bepaalde transacties het risico op fraude te kunnen bepalen. In het
kader van particulier bankieren wordt dit bijvoorbeeld
gedaan aan de hand van beveiligingsmechanismen
die geïntegreerd zijn in de applicatie voor internet- of
mobiel bankieren. In de context van de activiteiten van
correspondentbanken kan als voorbeeld het Customer
Security Programme (CSP) worden genoemd, dat uitgerold wordt door SWIFT om de beoordeling van het
tegenpartijrisico te vergemakkelijken.

KADER 17

Enkele voorbeelden van cyberincidenten en
-dreigingen die zich in 2018 hebben voorgedaan
Meltdown / Spectre : In januari werden kwetsbaarheden blootgelegd die eigen zijn aan de techniek
van speculatieve uitvoering, een processoroptimalisatie die steevast toegepast wordt in (alle) moderne
processoren. Hoewel chipfabrikanten ondertussen waar mogelijk de microcode hebben bijgewerkt om de
exploitatiemogelijkheden van deze kwetsbaarheden in te perken, kan op termijn waarschijnlijk enkel een
aanpassing van de hardware van de toekomstige processoren volledige bescherming bieden. Vooralsnog
zijn er in de financiële sector geen concrete incidenten bekend die gebaseerd zijn op de exploitatie van
deze kwetsbaarheden.
Coincheck Inc : In januari werd bericht dat fraudeurs meer dan 500 miljoen XEM-cryptomunten, de
valuta eigen aan het NEM (New Economy Movement) blockchainplatform, hadden ontvreemd. Op dat
moment waren de gestolen XEM-cryptomunten goed voor ongeveer 400 miljoen USD. Coincheck, een
uitwisselingsplatform voor deze cryptomunten, werd gehackt.
Mexico : In mei raakte bekend dat meerdere Mexicaanse banken het slachtoffer werden van een cyberaanval.
Fraudeurs zouden valse rekeningen gecrediteerd hebben, waarna grote sommen in contanten werden
opgenomen. De cliëntenrekeningen zouden niet geïmpacteerd geweest zijn door de aanval. Volgens de
berichtgeving zouden de fraudeurs erin geslaagd zijn om misbruik te maken van softwaremodules die door
de banken of derde partijen ontwikkeld werden en die toelaten om transacties uit te voeren via een lokaal
Mexicaans interbancair betalingssysteem. Het lokaal interbancair betalingssysteem zelf werd daarbij niet
gecompromitteerd ; enkel de toegangspunten tot dit netwerk bij individuele instellingen werden getroffen.
Supermicro : In oktober werd in de media uitvoerig bericht over de mogelijke manipulatie van Supermicromoederborden tijdens het productieproces, hetgeen deze hardwarecomponenten kwetsbaar zou maken
voor spionage. Aangezien die moederborden wereldwijd ingezet worden in serverinfrastructuur, was de
impact mogelijk enorm. Na onderzoek verklaarde Supermicro echter dat geen enkel bewijs gevonden
werd voor de aantijgingen die eerder via de media wereldkundig werden gemaakt. Desalniettemin heeft
deze berichtgeving het gevaar van cyberaanvallen via toeleveringsbedrijven van hardware, software en
IT-diensten onder de aandacht gebracht. Eerder in 2018 waarschuwden de autoriteiten in zowel de
Verenigde Staten als het Verenigd Koninkrijk al expliciet voor het gevaar dat uitgaat van dit type aanval.
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Naast cyberrisico brengt de sterke afhankelijkheid van
IT-oplossingen in de financiële sector ook andere uitdagingen met zich mee. Traditionele instellingen worden
onder druk gezet door innovatieve spelers, nieuwe technologieën, verwachtingen van cliënten of toenemende
veiligheidsrisico’s om
Het is cruciaal om hun soms sterk verouderde IT-architecturen
erover te waken dat te vernieuwen, maar
de financiële sector de complexiteit van
flexibel kan inspelen hun IT-landschap maakt
het moeilijk om deze
op de veranderende doelstelling op korte
cyberdreigingen termijn te bereiken op
een verantwoordelijke
wijze, d.w.z. zonder onevenredig hoge risico’s te nemen.
Tevens is het risico van een toenemende afhankelijkheid
van derden voor informaticadiensten en van gestandaardiseerde informatiesysteemcomponenten, sterk aanwezig. Met name cloudoplossingen worden steeds vaker,
en voor steeds belangrijkere processen, aangewend.
Ook het voldoende representatief testen van hersteloplossingen die de continuïteit moeten garanderen na
incidenten, blijft een belangrijk aandachtspunt.
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Het is dan ook belangrijk dat de bestuursorganen
van de financiële actoren over de nodige expertise
en informatie beschikken om de risico’s op passende wijze te kunnen bewaken en binnen aanvaardbare perken te houden. Daarnaast dienen alle
medewerkers van deze ondernemingen zich bewust
te zijn van de cyber- en IT-risico’s, zodat zij begrijpen
hoe deze risico’s kunnen optreden en hoe zij dienen
te reageren.
De beoordeling en de bevordering van de beheersing van cyber- en IT-risico’s vormen eveneens topprioriteiten voor het prudentieel toezicht en het
oversight op financiële instellingen en FMI’s, waarbij
de Europese en internationale samenwerking steeds
belangrijker wordt. Op het niveau van de individuele
instellingen wordt een verdere versterking van de
maatregelen en inspanningen ter bescherming tegen cyber- en IT-risico’s sterk aangemoedigd. Tevens
wordt de nodige aandacht besteed aan de sectoroverschrijdende beheersingsstrategieën die zich
in België en in het buitenland aan het ontwikkelen
zijn. Beide aspecten worden in de volgende paragrafen verder toegelicht.
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5.2 Richtsnoeren inzake
cyberweerbaarheid
De Bank heeft de afgelopen jaren in belangrijke mate
bijgedragen aan de totstandkoming van een regelgevend kader om de beheersing van cyber- en IT-risico’s
te verbeteren. Op 1 januari 2016 trad een prudentiële
circulaire 1 in werking betreffende de verwachtingen
van de Bank op het vlak van de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van systeemrelevante
instellingen. Voorts droeg de Bank actief bij tot de
totstandkoming van een Europees regelgevend kader
voor het beheer van cyber- en IT-risico’s onder auspiciën
van de EBA. Dit leidde enerzijds tot de publicatie van
EBA-richtsnoeren voor toezichthouders betreffende de
beoordeling van het ICT-risico in het kader van de
prudentiële toetsing en evaluatie (Supervisory Review
and Evaluation Process – SREP) voor kredietinstellingen
en beleggingsondernemingen 2, die in werking traden
op 1 januari 2018. Anderzijds resulteerde dit in EBAaanbevelingen voor de uitbesteding (outsourcing) door
financiële instellingen aan aanbieders van clouddiensten 3. Ook werden er door de EBA diverse technische
standaarden, richtsnoeren en aanbevelingen gepubliceerd in het kader van de tweede Europese richtlijn
betreffende betalingsdiensten (PSD2), waarin cyber- en
IT-aspecten aan bod komen. De EBA bereidt ook richtsnoeren voor over uitbesteding in het algemeen en
over het beheer van ICT- en beveiligingsrisico’s.
Ook voor FMI’s werden in dit verband verschillende
initiatieven genomen. In juni 2016 publiceerden het
Committee on Payments and Market Infrastructures
(CPMI) en de International Organization of Securities
Commissions (IOSCO) richtsnoeren inzake cyberweerbaarheid 4, die onmiddellijk van toepassing zijn
op FMI’s. Op basis van deze richtsnoeren heeft het
Eurosysteem tijdens dit verslagjaar de Cyber Resilience
Oversight Expectations (CROE) ontwikkeld, die in december 2018 gefinaliseerd werden na een publieke
consultatieronde. In mei 2018 werd door het CPMI
een strategie 5 gepubliceerd ter beperking van het
frauderisico bij wholesalebetalingen. Deze strategie
stelt maatregelen voor ter voorkoming, opsporing
en remediëring van fraude, en benadrukt de noodzaak van adequate communicatie ter zake door alle
betrokken actoren in de publieke en private sector.
In haar hoedanigheid van medevoorzitter van de
CPMI-werkgroep heeft de Bank een significante bijdrage geleverd aan deze strategie. Net als de andere
centrale banken die lid zijn, werkt de Bank aan de
implementatie van deze strategie.

5.3 Operationele activiteiten
Cyber- en IT-risico’s vormen voor de Bank een aandachtspunt in het kader van haar prudentieel toezicht
en haar oversight. Haar aandacht gaat hierbij enerzijds uit naar de beveiliging van en het vertrouwen
in individuele financiële instellingen en FMI’s, en,
anderzijds, naar de sector als geheel. De benadering
voor de individuele instellingen is tweeledig. Enerzijds
dienen de instellingen eigen vermogen aan te houden
ter dekking van hun operationele risico’s, waaronder
cyber- en IT-risico’s. Anderzijds wordt nauw toegezien
op de operationele veiligheid en robuustheid van de
kritieke processen bij de financiële instellingen en
FMI’s. De beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van de IT-systemen en data staan hierbij centraal.
De Bank voerde in 2018 diverse inspectieopdrachten
uit (voor banken die onder het SSM vallen) om na
te gaan of het regelgevend kader wordt nageleefd
en of de IT-systemen met betrekking tot cyber- en
IT-risico’s adequaat worden beheerd. Daarnaast bewaakt zij deze risico’s bij de financiële instellingen en
FMI’s in het kader van haar permanente en recurrente
toezichtswerkzaamheden.
De Bank besteedt ook in toenemende mate aandacht
aan sectorbrede initiatieven. In het kader van het SSM
worden bijvoorbeeld regelmatig transversale analyses
uitgevoerd over cyber- en IT-gerelateerde thema’s.
Zo werd alle belangrijke banken alsook de grootste
minder belangrijke banken in 2018 gevraagd een
IT-vragenlijst in te vullen die belangrijke informatie
verschaft voor het jaarlijkse SREP en tevens toelaat
transversale analyses uit te voeren.
Vanuit haar rol als sectorale autoriteit voor de toepassing van de wet ter beveiliging en bescherming
van kritieke infrastructuren (voornamelijk systeemrelevante banken en FMI’s), beoordeelt de Bank tevens
de doeltreffendheid van controlesystemen bij deze

1 Circulaire NBB_2015_32 van 18 december 2015 betreffende
aanvullende prudentiële verwachtingen op het vlak van
de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van
systeemrelevante financiële instellingen.
2 EBA-richtsnoeren inzake de beoordeling van het ICT-risico in
het kader van het proces van toetsing en evaluatie door de
toezichthouder (SREP), mei 2017.
3 EBA-aanbevelingen inzake uitbesteding aan aanbieders van
clouddiensten, december 2017.
4 CPMI-IOSCO Guidance on cyber resilience for financial market
infrastructures, juni 2016.
5 Reducing the risk of wholesale payments fraud related to
endpoint security (https://www.bis.org/cpmi/publ/d178.htm).
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infrastructuren, organiseert ze sectorbrede oefeningen en coördineert ze operationele incidenten die systeemrelevant zijn voor de Belgische financiële sector.
Met het oog op de tenuitvoerlegging van de aanbeveling van de High Level Expert Group (HLEG) met
betrekking tot de toekomst van de Belgische financiële sector, om de nodige aandacht te besteden aan
cyberveiligheid, werd
De Bank heeft een de Financial Sector
Cyber advisory Council
raamwerk voor ethische (FSCC) opgericht, die
hacking tot stand wordt voorgezeten
gebracht door de Bank en bestaat uit vertegenwoordigers van het
Centrum voor Cybersecurity België, Febelfin, Assuralia
en van de financiële sector. De FSCC tracht via een
aantal initiatieven de cyberweerbaarheid van de
Belgische financiële sector te vergroten.
Een concrete realisatie in dit verband is de totstandbrenging van een raamwerk voor ethische hacking
door de Bank, namelijk TIBER-BE (Threat Intelligence
Based Ethical Red Teaming Belgium). Dit programma
vormt het Belgische onderdeel van een methodologie
die ontwikkeld werd door het Eurosysteem en beoogt de cyberweerbaarheid van individuele FMI’s en
financiële instellingen te verhogen aan de hand van
gesofisticeerde tests, en tot belangrijke inzichten te

302

komen met betrekking tot de cyberbeveiliging van
de Belgische financiële sector in zijn geheel. De Bank
stimuleert deze oefeningen vanuit haar rol als bewaker van de financiële stabiliteit en deze tests staan
bijgevolg los van haar bevoegdheden als prudentieel
toezichthouder en overseer.

5.4 E-bankingfraude
In 2018 werd de nauwe samenwerking met onder meer Febelfin voortgezet om e-bankingfraude in
kaart te brengen en de consument te sensibiliseren.
De duidelijk opwaartse trend die werd vastgesteld
in 2017 voor wat betreft het aantal gevallen van ebankingfraude en de hieruit voortvloeiende financiële
verliezen, werd in de eerste helft van 2018 bevestigd.
Net zoals de voorbije jaren waren de opgetekende
gevallen van e-bankingfraude bij particulieren in 2018
bijna uitsluitend het gevolg van fraudetechnieken
waarbij cybercriminelen e-bankinggebruikers misleiden om hun persoonlijke beveiligingscodes te verkrijgen (meestal na telefonisch contact of via een malafide website). De toename van het aantal gevallen
van fraude in 2017 en 2018 is dan ook te wijten aan
een stijging van het aantal aanvallen, en niet zozeer
aan het gebruik van innovatieve fraudetechnieken.
De Bank volgt in dit verband ook nauwlettend de ontwikkelingen met betrekking tot de risico’s verbonden
aan de inwerkingtreding van de PSD2-richtlijn.
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Grafiek  102
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6. Ontwikkelingen op het gebied
van governance en opdracht van
de revisoren tot medewerking
aan het prudentieel toezicht
Deskundigheid van de verantwoordelijken
voor de compliancefunctie
Het verslag van de High Level Expert Group (HLEG)
van 2016 over de toekomst van de Belgische financiële sector bevatte een reeks aanbevelingen in verband met de versterking van het deugdelijk bestuur
(internal governance) in financiële instellingen. Dit
had in 2017 reeds geleid tot wijzigingen in de verschillende sectorale wetten, met name om de Bank in
staat te stellen om aan de verantwoordelijken voor de
compliancefunctie dezelfde vereisten inzake deskundigheid op te leggen als deze die reeds door de FSMA
worden toegepast. Bijgevolg hebben de Bank en de
FSMA in 2018 een gemeenschappelijke aanpak ontwikkeld om de vereisten van beide toezichthoudende
autoriteiten inzake de beoordeling van de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de compliancefunctie beter op elkaar af te stemmen. Deze vereisten
werden neergelegd in een reglement van de Bank 1.
De voornaamste nieuwigheid bestaat erin dat de
kandidaat-verantwoordelijke voor de compliancefunctie moet slagen voor een examen dat wordt
afgenomen bij een opleidingscentrum dat erkend is
door de Bank en de FSMA. In dit verband hebben

deze twee toezichthouders op 18 mei 2018 een
gezamenlijke mededeling 2 gepubliceerd, waarin de
modaliteiten zijn vastgelegd volgens dewelke de
instellingen die examens willen organiseren, de erkenningsaanvraag aan beide toezichthoudende autoriteiten dienen te richten. De erkenningsaanvraag
dient met name de nodige inlichtingen te bevatten
om na te kunnen gaan of het examen voldoet aan
alle erkenningsvoorwaarden (inhoud van de examenvragen, samenstelling en werkwijze van de jury,
praktische organisatie, enz.).
Voortaan dienen de verantwoordelijken voor de compliancefunctie en andere personen belast met de compliancefunctie ook deel te nemen aan een programma
voor permanente opleiding bij een opleidingsinstelling
die op advies van de Bank door de FSMA is erkend.
In dit verband publiceerde de FSMA op 8 mei 2018
een mededeling 3 waarin nader wordt ingegaan op
de draagwijdte van deze verplichting tot permanente
opleiding, in het bijzonder wat de frequentie en de
inhoud van de opleidingen betreft.

1 Reglement van de Bank van 6 februari 2018 betreffende
de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de
compliancefunctie, goedgekeurd bij koninklijk besluit van
15 april 2018 en in werking getreden op 1 juni 2018.
2 Mededeling NBB_2018_19 van 18 mei 2018 betreffende
de aanvraag tot erkenning van examens met het oog op de
uitoefening van de compliancefunctie.
3 Mededeling FSMA_2018_05 van 8 mei 2018 betreffende de
permanente opleiding van de complianceofficers.
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Hernieuwing van de erkenning
van de revisoren
Gelet op het maatschappelijk belang van financiële instellingen en verzekeringsondernemingen mag
de opdracht van commissaris enkel worden toevertrouwd aan revisoren die daartoe erkend zijn door
de Bank. De erkenning van een revisor door de Bank
wordt verleend voor een periode van zes jaar, op
grond van het erkenningsreglement van de Bank
van 21 december 2012 1. Ten vroegste 6 maanden
en uiterlijk 3 maanden voor de afloop van de vorige
erkenning dient de erkende revisor uit eigen beweging een verzoek tot hernieuwing van de erkenning
in te dienen voor een nieuwe periode van zes jaar. De
eerste verzoeken tot hernieuwing zouden bij de Bank
moeten worden ingediend in de loop van het eerste
trimester van 2019.
In dit verband heeft de Bank op 21 september 2018
een mededeling 2 gepubliceerd waarin toelichting
wordt gegeven bij de vorm en de inhoud van het
verzoek tot hernieuwing van de erkenning. Deze
mededeling somt de inlichtingen op die een dergelijk dossier dient te bevatten, in het bijzonder met
betrekking tot de opgedane ervaring met mandaten
bij instellingen onder toezicht (beschrijving van de
mandaten, beoordeling van de samenwerking met
de Bank, plan van aanpak voor de toekomst). De
bedoeling is om specifieke informatie te verkrijgen
in aanvulling op het erkenningsdossier, die de Bank
in staat moet stellen na te gaan of deze informatie
overeenstemt met het dossier dat zij in de loop der
jaren heeft opgebouwd, in het kader van een systeem voor de jaarlijkse beoordeling van de kwaliteit
van het functioneren van de revisor per mandaat
uitgeoefend bij een onder toezicht staande instelling. Krachtens het erkenningsreglement dient de
Bank een eventuele beslissing tot weigering van de
hernieuwing van een erkenning immers te motiveren
in het licht van de verwachtingen inzake de vereiste
bekwaamheid en toewijding bij de uitoefening van
de opdracht.

Opvolging parlementaire aanbevelingen
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de parlementaire commissies Optima 3 en Panama Papers 4
heeft de Bank haar volle medewerking verleend aan
diverse initiatieven op regelgevend vlak, onder andere
inzake transacties met verbonden partijen en bijzondere mechanismen.
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Tevens werd de aanpassing van het wettelijk kader
inzake transacties met verbonden partijen door het
IMF aanbevolen in het kader van het FSAP van 2017
(zie hoofdstuk A van het deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht’), om te voldoen aan de
kernbeginselen voor effectief bankentoezicht van het
Bazels Comité (Core Principles for Effective Banking
Supervision, Principle 20 - Transactions with related
parties). De sectorale wetten bepalen nu al dat leningen, kredieten of borgstellingen dienen te worden
gesloten tegen cliëntenvoorwaarden en aan het wettelijk bestuursorgaan en de toezichthouder dienen
te worden gemeld 5. Om uitvoering te geven aan de
aanbevelingen werd een wijziging van deze regeling
voorbereid, die voorziet in een uitbreiding van zowel het materieel toepassingsgebied (alle transacties
met verbonden partijen) als het personeel toepassingsgebied (uitbreiding tot alle intragroepstransacties, met inbegrip van transacties met dochter- en
zusterondernemingen).
Om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van
beide parlementaire commissies rond fiscale fraude
(bijzondere mechanismen) werd een werkgroep opgericht bestaande uit vertegenwoordigers van het
kabinet van Financiën, Thesaurie, de Bijzondere
Belastinginspectie, de FSMA en de Bank.
Deze werkgroep heeft zich over drie onderwerpen
gebogen :
¡¡aanpassing van het wettelijk kader inzake bijzondere mechanismen, opdat deze mechanismen makkelijker aan het gerecht kunnen worden
gemeld ;
¡¡actualisatie van de lijsten van bijzondere mechanismen, waarbij werd nagegaan welke mechanismen geschrapt kunnen worden uit de bestaande
1 Reglement van de Bank van 21 december 2012 betreffende de
erkenning van revisoren en revisorenvennootschappen.
2 Mededeling NBB_2018_26 van 21 september 2018 betreffende
de hernieuwing van de erkenning van revisoren.
3 Op 7 juli 2016 werd een parlementaire onderzoekscommissie
in het leven geroepen, die op 28 juni 2017 een verslag heeft
uitgebracht over het faillissement van Optima Bank : zie in dit
verband ‘Parlementair onderzoek belast met het onderzoek
over de oorzaken van het faillissement van Optima Bank en
de eventuele belangenvermenging tussen de Optima Groep en
haar componenten enerzijds en openbare besturen anderzijds’,
Parl. St. Kamer, 2016-2017, Doc. 54 1938 / 007.
4 Op 21 april 2016 werd een bijzondere commissie ‘Internationale
fiscale fraude / Panama Papers’ opgericht, die op 31 oktober 2017
haar verslag heeft uitgebracht : zie ‘De Panama Papers en de
internationale fiscale fraude’, Parl. St. Kamer, 2016-2017, Doc.
54 2749 / 001.
5 Zie artikel 72 van de bankwet en artikel 93 van de Solvabiliteit
II-wet.
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circulaires 1, welke mechanismen eventueel anders
moeten worden geformuleerd en welke dienen te
worden toegevoegd ; en
¡¡sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met
de Bijzondere Belastinginspectie waardoor aan de
Bank en de FSMA nuttige gegevens kunnen worden overgemaakt in het kader van het toezicht op
een financiële instelling.

Geschiktheid van bestuurders en
andere personen met sleutelfuncties
De prudentiële wetgeving schrijft voor dat bestuurders, leden van het directiecomité, verantwoordelijken
voor onafhankelijke controlefuncties en effectieve leiders bij financiële instellingen over de voor hun functie
vereiste deskundigheid en professionele betrouwbaarheid dienen te beschikken. De geschiktheidsbeoordeling van deze personen wordt vaak omschreven als de
beoordeling van hun fit & proper-karakter.
In de nasleep van de financiële crisis staat het onderwerp ’geschiktheid’ reeds een aantal jaren hoog op
de agenda, wat leidde tot de publicatie van een reeks
nieuwe regels, richtsnoeren en aanbevelingen op internationaal, Europees en nationaal niveau.
Zo publiceerden de EBA en de ESMA op 26 september 2017 gemeenschappelijke richtsnoeren voor het
beoordelen van de geschiktheid van leden van het
leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie 2. Ook de ECB bracht onlangs haar SSM-gids
uit voor de beoordeling van de deskundigheid en de
betrouwbaarheid 3. In de verzekeringssector reiken
de EIOPA-richtsnoeren voor het governancesysteem 4
op hun beurt een beleidskader aan voor zowel de
individuele als collectieve geschiktheid van leiders en
verantwoordelijken voor onafhankelijke controlefuncties bij verzekeringsondernemingen.
Rekening houdend met het toenemend aantal regels
en richtsnoeren over dit onderwerp, drongen een actualisatie en een zekere vorm van codificatie zich op, teneinde een goed overzicht van het toepasselijke kader
te behouden. Bijgevolg publiceerde de Bank op 18 september 2018 een nieuwe fit & proper-circulaire 5, die
tot doel had een fit & proper-handboek in het leven te
roepen en de voornoemde richtsnoeren van de EBA en
EIOPA om te zetten in het Belgische prudentiële kader.
Het fit & proper-handboek strekt ertoe een overzicht te
geven van alle ter zake toepasselijke regelgevende en

beleidsdocumenten en deze waar nuttig verder toe te
lichten. Daarnaast bevat het handboek ook toelichting
bij thema’s die niet als zodanig worden behandeld in
specifieke beleidsdocumenten. Het handboek
Het onderwerp
combineert een crosssectorale aanpak met
"geschiktheid"
sectorspecifieke tekst
(fit & proper) staat
en verwijzingen : daar
reeds een aantal jaren
waar het handboek en
hoog op de agenda,
de er in vervatte basisprincipes betrekking
zowel op nationaal als
hebben op alle finanop internationaal niveau
ciële instellingen onder
toezicht van de Bank,
worden de relevante wetteksten en beleidsdocumenten vermeld die van toepassing zijn op de verschillende
soorten financiële instellingen.
Inhoudelijk bouwt het handboek voort op de richtsnoeren uit de fit & proper-circulaire van 2013, die met de
invoering van het handboek werd opgeheven. Voorts
werden een aantal onderwerpen verder uitgewerkt
of op het voorplan gebracht. Zo werd de primaire
verantwoordelijkheid van de instellingen bij de geschiktheidsbeoordeling verder benadrukt, en werden
de hoofstukken betreffende de collectieve geschiktheid, het voortdurend karakter van de geschiktheid
(en, in voorkomend geval, de herbeoordeling van de
betrokken persoon), alsook de tijd die besteed moet
worden aan de uitoefening van de bestuursfunctie
nader uitgewerkt. Het handboek belicht tevens een
aantal nieuwigheden op het vlak van deskundigheid,
waaronder het reglement van de Bank betreffende
de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de
compliancefunctie 6 (zie hoger). Wat de professionele
1 Het gaat meer bepaald om twee circulaires van
18 december 1997, namelijk circulaire D1 97 / 9 aan
de kredietinstellingen en circulaire D4 97 / 4 aan de
beleggingsondernemingen, en mededeling nr. D. 207 van
30 november 2001 aan de verzekeringsondernemingen.
2 Richtsnoeren EBA / GL / 2017 / 12 van 26 september 2017
voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het
leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie.
Deze richtsnoeren vervangen met ingang van 30 juni 2018 de
richtsnoeren EBA GL 2012 / 06 van 22 november 2012.
3 SSM-gids voor de beoordeling van de deskundigheid en
betrouwbaarheid, mei 2018.
4 EIOPA-richtsnoeren voor het governancesysteem van
14 september 2015, in het bijzonder richtsnoeren 11 tot 14.
5 Circulaire NBB_2018_25 van 18 september 2018 betreffende
de geschiktheid van bestuurders, leden van het directiecomité,
verantwoordelijken van onafhankelijke controlefuncties en
effectieve leiders van financiële instellingen.
6 Koninklijk besluit van 15 april 2018 tot goedkeuring van het
reglement van de Nationale Bank van België van 6 februari 2018
betreffende de deskundigheid van de verantwoordelijken voor de
compliancefunctie.
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betrouwbaarheid betreft, vermeldt het handboek nu
tevens uitdrukkelijk dat het vertonen van een gebrek
aan transparantie ten aanzien van de toezichthouder,
alsook inbreuken op de wetgeving ter voorkoming van
het witwassen van geld, de consumentenwetgeving en
de fiscale wetgeving, elementen zijn die in aanmerking
worden genomen bij de beoordeling van de geschiktheid van de betrokken persoon.
Specifiek voor de banksector worden in het handboek een aantal bijzonderheden verbonden aan de
EBA-richtsnoeren en het SSM-toezicht belicht. Zo zijn
in het handboek de vereisten inzake het aantal jaar
relevante beroepservaring voor bestuurders van belangrijke instellingen onder ECB-toezicht afgestemd
op de drempelniveaus bepaald in de SSM-gids. Voorts
worden voor de geschiktheidsbeslissingen die onder
de bevoegdheid van de ECB ressorteren, ook iets
ruimere streeftermijnen naar voren geschoven, die
aansluiten bij de huidige praktijk. Ten slotte wordt in
het hoofdstuk betreffende de onafhankelijkheid van
bestuurders en het beheer van belangenconflicten
verduidelijkt hoe de bepalingen van de bankwet over
dit onderwerp zich verhouden tot het bepaalde in de
EBA-richtsnoeren.
Voor de verzekerings- en herverzekeringssector
werden de normen inzake deskundigheid en betrouwbaarheid van 2013 grotendeels gehandhaafd
in het handboek. Er werd echter een reeks elementen toegevoegd, met name met betrekking tot de
Solvency II-regeling : (i) de verplichting om een fit &
proper-beleid te ontwikkelen, (ii) de verduidelijking
van de theoretische basiskennis die verwacht wordt
op het gebied van verzekeringen en herverzekeringen, (iii) de vaststelling van specifieke normen
voor de deskundigheid die verwacht wordt van de
verantwoordelijken voor de onafhankelijke controlefuncties, (iv) de vaststelling van normen inzake
deskundigheid die moeten worden nageleefd door
de ‘verbindingspersoon’ die binnen de onderneming
moet worden aangesteld in geval van uitbesteding
van een onafhankelijke controlefunctie, en (v) de
aanbeveling om in financiële conglomeraten waar
significante zakelijke relaties tussen de bank en de
verzekeringsonderneming worden aangeknoopt, een
onafhankelijke bestuurder in de zin van artikel 526ter
van het Wetboek van Vennootschappen in de raad
van bestuur van de verzekeringsonderneming te hebben die geen deel uitmaakt van de raad van bestuur
van de bank en de moederentiteit. Daarnaast werden
ook de regels herzien die de Bank in het kader van
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haar geschiktheidsbeoordeling volgt (fit & properinterview, modalisering van de beslissingen van de
Bank, enz.).
Aangezien het handboek in beginsel een levend
document vormt dat eveneens online wordt gepubliceerd, zal het geregeld worden aangepast aan de
nieuwe ontwikkelingen ter zake, zodat de instellingen ook in de toekomst blijvend zullen beschikken
over een actueel overzicht van het prudentiële kader
in dit domein.

7. Brexit
Na het referendum over de Britse uittreding uit de EU
startte het Verenigd Koninkrijk op 29 maart 2017 de
procedure beschreven in artikel 50 van het Verdrag
betreffende de Europese Unie, om zich uit de Unie
terug te trekken, en derhalve een ’derde land’ te
worden. Tenzij in een specifiek akkoord een andere
datum wordt vastgesteld, zal het gehele regelgevingskader van de EU niet langer van toepassing zijn op het
Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019. De financiële
instellingen dreigen met name de Europese paspoorten
te verliezen waarmee ze tot dusver hun diensten vrij
konden aanbieden op elkaars grondgebied.
Sinds mei 2017 onderhandelen de EU en het Verenigd
Koninkrijk over een scheidingsakkoord om ernstige
gevolgen van een wanordelijke brexit (’hard brexit’)
te vermijden. Dit scenario zorgt voor grote juridische
onzekerheid over de bestaande zakelijke relaties en
zou kunnen leiden tot een plotselinge onderbreking
van de dienstverlening, wat een aanzienlijke weerslag
zou hebben op de economische bedrijvigheid. Beide
partijen hebben zich ertoe verbonden tot een akkoord
te komen, maar ernstige meningsverschillen in de
twee kampen zouden kunnen verhinderen dat een
akkoord wordt gesloten. Indien een akkoord effectief
wordt bekrachtigd, zou het een overgangsperiode tot
31 december 2020 kunnen bevatten.
Gelet op de voormelde onzekerheden heeft de
Europese Commissie alle betrokken partijen eraan
herinnerd dat het van belang is zich voor te bereiden
op een ’hard brexit’-scenario dat in maart 2019 werkelijkheid zou kunnen worden. Tegen deze achtergrond
brachten de Europese toezichthoudende autoriteiten
en de ECB adviezen uit en verduidelijkten ze aan de
financiële sector wat hun verwachtingen zijn. De Bank
wees de Belgische financiële instellingen meermaals
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op de risico’s van een ’hard brexit’-scenario, verwijzend naar de door de EBA gepubliceerde opinies en
aan de hand van enquêtes bij de sector en prudentiële
acties ten aanzien van de betrokken instellingen.
Om de continuïteit van hun activiteiten te waarborgen, is het mogelijk dat de financiële instellingen
een nieuwe vergunning moeten aanvragen bij de bevoegde nationale autoriteiten, bepaalde clausules van
hun overeenkomsten dienen te wijzigen of bepaalde
activiteiten moeten overdragen.
De Bank stelt vast dat de blootstellingen van de
Belgische financiële sector aan Britse tegenpartijen algemeen genomen relatief beperkt zijn. Eind juni 2018
bedroegen deze blootstellingen € 39 miljard voor de
Belgische banken, of 4 % van hun totale activa, en
€ 6 miljard voor de Belgische verzekeringsondernemingen, wat overeenkomt met 2 % van hun beleggingen.
De mogelijke impact van een ’hard brexit’ is echter
niet beperkt tot de rechtstreekse blootstellingen en is
afhankelijk van zowel de aard van de activiteiten van
de onderneming als van het vereiste niveau van paraatheid, dat verschilt van de ene instelling tot de andere.

Zelfs wanneer ze niet rechtstreeks diensten verlenen aan
Britse cliënten, dreigen vele instellingen toch te worden
getroffen, door de overeenkomsten die ze hebben gesloten met Britse tegenpartijen. Er bestaat bijvoorbeeld
juridische onzekerheid over de mogelijkheid om wijzigingen aan te brengen of bepaalde opties uit te oefenen in
het kader van bestaande OTC-derivatencontracten die
niet worden verwerkt
door een verrekenkaHoewel de rechtstreekse
mer (central counterblootstellingen van de
party – CCP). Om dit
Belgische financiële
risico te verminderen,
moeten de instellinsector relatief beperkt
gen nagaan in welke
zijn, is verhoogde
gevallen toestemming
waakzaamheid vereist
moet worden verkregen van de bevoegde
voor de uitdagingen die
nationale
autoriteimet name verbonden zijn
ten (respectievelijk de
aan een ’hard brexit’
FSMA in België en
de Financial Conduct
Authority in het Verenigd Koninkrijk). Voorts is het
mogelijk dat obligaties die worden uitgegeven door
Belgische banken maar die onder Brits recht vallen,
niet meer in aanmerking zullen komen voor interne
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versterking (bail-in), waardoor bepaalde wijzigingen
zouden moeten worden aangebracht in de clausules
van de uitgifteovereenkomsten.

worden opgericht mits de Britse autoriteiten hiervoor
een vergunning verlenen en de Bank hiertegen geen
bezwaar maakt.

Britse CCP’s spelen een cruciale rol in de Europese
financiële markt. Deze instellingen zijn immers verantwoordelijk voor de clearing van meer dan 90 % van
de transacties in rentederivaten in Europa. Momenteel
zijn de Britse CCP’s onderworpen aan de Europese
verordening betreffende OTC-derivaten (European
Market Infrastructure Regulation – EMIR). Zij dreigen
hun vergunning voor de clearing van deze producten
in Europa te verliezen. Een omvangrijke en plotselinge
onderbreking van de clearingdiensten van de Britse
CCP’s zou kunnen leiden tot aanzienlijke instabiliteit
op de financiële markten. Teneinde de Europese financiële instellingen minder afhankelijk te maken van
de Britse CCP’s, moedigen de Europese autoriteiten
hen aan toenadering te zoeken tot CCP’s die zijn
gevestigd in andere landen van de Europese Unie
dan het Verenigd Koninkrijk. Om te vermijden dat
de lopende activiteiten ernstig worden verstoord, zal
de Commissie echter de vergunningen van de Britse
CCP’s tijdelijk verlengen. Met het oog op een beter
kader voor de activiteiten van de systeemrelevante
CCP’s die zijn gevestigd in derde landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk na de brexit, beoogt de
Europese Commissie om in het kader van de aanpassing van de EMIR-verordening meer bevoegdheden
voor het toezicht op deze entiteiten toe te kennen
aan de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten.

Na de brexit komt het recht van de Britse verzekeringsondernemingen om bescherming te bieden aan
cliënten in de Europese Economische Ruimte (EER) in
het gedrang. Tegen deze achtergrond zijn verschillende Britse verzekeringsondernemingen reeds begonnen dochterondernemingen op te richten in België.
Door zich in België te vestigen, zullen ze hun activiteiten ook kunnen uitoefenen in de andere landen
van de Europese Economische Ruimte, hetzij in het
kader van het vrij verrichten van diensten, hetzij via
bijkantoren. Voorts moeten de verzekeringsondernemingen erop toezien dat ze schadevergoedingen kunnen blijven uitkeren voor de door cliënten uit de EU
aangegane bestaande verzekeringsovereenkomsten.
Vele ondernemingen hebben reeds stappen genomen
om hun overeenkomsten over te dragen aan een in
de EU gevestigde entiteit. Deze procedure vergt tijd
omdat hiervoor goedkeuring moet worden verkregen
van zowel de nationale prudentiële toezichthouders
in de EU en het Verenigd Koninkrijk als van het Britse
Hof van Justitie.

Een aantal Belgische banken verstrekken bankdiensten aan het Verenigd Koninkrijk. De Bank heeft
hen verzocht contact op te nemen met de Britse
autoriteiten om de continuïteit van deze diensten te
verzekeren. Daarnaast dienen zij hun cliënten tijdig te
informeren, met name wanneer deze diensten worden gewijzigd of stopgezet.
Evenzo moeten bepaalde Belgische verzekeringsondernemingen een bijkantoor of dochteronderneming
oprichten in het Verenigd Koninkrijk om de continuïteit van hun verplichtingen jegens hun Britse cliënten
te waarborgen. Een dergelijke entiteit kan slechts
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Hetzelfde geldt voor de Britse betalingsinstellingen,
instellingen voor elektronisch geld en beleggingsondernemingen, die het paspoort zullen verliezen dat
nodig is om hun activiteiten voort te zetten bij hun
cliënten in de EU. Een reeks instellingen hebben
vergunningsdossiers ingediend bij de Bank of zijn
voornemens dit te doen om de continuïteit van hun
diensten in België / in de EU te verzekeren.
De teams van de Bank die belast zijn met prudentieel
toezicht zijn meermaals in dialoog getreden met de
Belgische financiële instellingen. Deze blijken goede
vorderingen te hebben gemaakt met de identificatie
van de risico’s van en de voorbereiding op de mogelijke gevolgen van een ’hard brexit’. De Bank voert
ook besprekingen met instellingen die hun structuur
willen wijzigen of een bijkantoor of dochteronderneming willen vestigen in België om diensten aan te
bieden aan cliënten in de EU.
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Bronnen : ECB, Eurostat, IMF, NBB.
1 Voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens naar volume.
2 Verhouding tussen het aantal werklozen en de beroepsbevolking, in %.
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Bijlage 1

4,0

2,9

3,8

4,1

6,3

7,4

3,8

5,7

8,2

5,3

5,5

6,6

5,7

7,0

7,6

19,8

4,9

6,0

3,8

15,3

10,4

9,1

3,4

8,2

2018

2,0

–0,1

1,3

0,7

0,7

0,1

0,9

0,8

–1,2

–0,2

0,0

–0,5

–0,2

0,6

0,4

0,0

1,0

1,8

0,1

–0,3

–0,1

0,3

0,4

0,2

2016

1,6

0,5

2,1

2,7

3,7

2,9

1,3

3,7

0,7

1,6

2,1

1,4

0,3

1,6

0,8

1,1

2,2

2,2

1,3

2,0

1,3

1,2

1,7

1,5

2017

Inflatie

2,2

1,2

2,4

2,5

2,6

2,6

1,9

3,5

0,8

2,0

2,0

2,6

0,7

1,4

1,2

0,9

2,1

2,3

1,6

1,8

1,3

2,1

1,9

1,8

2018
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8,1

Nederland

0,9

0,1
−4,2
−1,2
2,0
5,4
−5,1
1,8
7,0
1,4
−0,7

Portugal

Ierland

Slowakije

Luxemburg

Slovenië

Cyprus

Estland

Malta

Letland

1,8

China

Bronnen : EC, IMF, NBB.

3,9

−2,3

Verenigde Staten

Japan

−5,2

Verenigd Koninkrijk

Litouwen

0,7

−0,6

Finland

2,1

1,4

4,0

−2,3

−3,8

13,8

3,3

−8,4

7,1

4,4

−0,2

8,5

0,2

0,6

−1,0

2,6
−0,6

Griekenland

0,9

10,5

1,9

2,7

−0,6

8,2

4,0

2017

Saldo op de lopende rekening

Oostenrijk

−0,4

2,2

België

2,5

−0,8

Frankrijk

Spanje

8,7

Italië

3,5

Duitsland

2016

Eurogebied

(in % bbp)

0,7

3,6

−2,5

−3,5

−0,8

0,0

12,3

3,5

−8,2

7,5

4,2

0,0

11,7

0,0

0,7

−0,2

2,0

−0,1

10,1

1,2

2,6

−0,6

7,8

3,8

2018

−3,7

−3,7

−3,9

−2,9

0,3

0,1

0,9

−0,3

0,3

−1,9

1,6

−2,2

−0,5

−2,0

−1,7

0,5

−1,6

−2,4

0,0

−4,5

−2,5

−3,5

0,9

−1,6

2016

−3,9

−4,3

−3,8

−1,8

0,5

−0,6

3,5

−0,4

1,8

0,1

1,4

−0,8

−0,2

−3,0

−0,7

0,8

−0,8

−0,9

1,2

−3,1

−2,4

−2,7

1,0

−1,0

2017

−4,1

−3,7

−4,7

−2,0

0,6

−0,8

1,3

0,5

2,8

0,5

1,3

−0,6

−0,1

−0,7

−0,8

0,6

−0,3

−0,7

1,1

−2,7

−1,9

−2,6

1,6

−0,6

2018

Financieringssaldo van de overheid

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

Bijlage 2

44,2

235,6

106,8

87,9

39,9

40,3

56,3

9,2

105,5

78,7

20,7

51,8

73,4

129,2

63,0

178,5

83,0

106,1

61,9

99,0

131,4

98,2

67,9

91,2

2016

47,0

237,6

105,2

87,5

39,4

40,0

50,9

8,7

96,1

74,1

23,0

50,9

68,4

124,8

61,3

176,1

78,3

103,4

57,0

98,1

131,2

98,5

63,9

88,9

2017

Overheidsschuld

50,1

238,2

106,1

87,4

34,8

37,1

47,9

8,0

105,0

70,2

21,4

48,8

63,9

121,5

59,8

182,5

74,5

102,0

53,2

96,9

131,1

98,7

60,1

86,9

2018
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3

5,5
0,9

−5,2
2,0

2,1

−1,9

4,7

3,1

−2,2
−2,4

−1,1

2,0

2,7

9,6

10,3

1,7

4,2

2,2

−1,3

−2,1

−0,9

1,8

7,3

6,7

−0,3

0,7

1,4

6,0

6,5

−2,5

4,2

1,2

0,3

2011

1,5

0,2

0,0

1,6

1,4

−0,1

0,2

0,1

0,3

0,2

−0,6

0,7

2,2

0,0

−0,1

0,2

1,4

0,6

2012

−0,1

0,3

−0,3

−0,4

−0,8

0,2

0,2

0,3

0,9

0,5

−0,4

0,1

−4,3

−0,2

−3,9

−1,5

0,3

0,7

2013

Bronnen : INR, NBB.
1 Bijdrage tot de verandering van het bbp.
2 Consumptieve bestedingen van de particulieren en van de overheid, bruto‑investeringen in vaste activa en saldo aan‑ en verkopen van kostbaarheden.
3 Bijdrage tot de verandering van het bni.
4 Finale binnenlandse bestedingen en voorraadwijziging.
5 Totale binnenlandse bestedingen en uitvoer van goederen en diensten.
6 Consumptieve bestedingen en bruto‑investeringen in vaste activa van de overheid.

Overheidsbestedingen 6

Finale bestedingen

5

p.m. Totale binnenlandse bestedingen 4

Bni

Saldo van de primaire inkomens ontvangen van het buitenland

Handelsoverschot (+) of -tekort (−) als gevolg van de
ruilvoetverandering 3

−2,3

−9,0

Bbp

−9,4

Invoer van goederen en diensten

0,7

0,6

−0,8
−0,4

1,5

0,7

11,0
−1,1

−2,1

1,8

−0,8

1,0

2,7

2010

−7,5

−10,4

Uitvoer van goederen en diensten

Netto-uitvoer van goederen en diensten 1

Voorraadwijziging en saldo aan- en verkopen van kostbaarheden

p.m. Finale binnenlandse bestedingen 1, 2

Overheid

Ondernemingen

Woningen

1

1,1
−6,7

Consumptieve bestedingen van de overheid

Bruto-investeringen in vaste activa

0,5

Consumptieve bestedingen van de particulieren

2009

(voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens ; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Bbp en belangrijkste bestedingscategorieën, naar volume

Bijlage 3

0,6

3,5

2,0

0,5

−0,9

0,2

1,3

6,2

5,2

−0,8

0,3

1,8

1,4

6,5

5,7

5,8

0,6

0,6

2014

0,6

2,5

1,6

1,1

−1,2

0,7

1,7

3,4

3,5

0,1

0,3

1,2

0,7

3,6

1,0

2,7

0,6

0,9

2015

−0,4

4,6

2,1

2,6

0,6

0,5

1,5

8,5

7,6

−0,5

0,3

1,7

−2,0

4,7

3,7

3,8

−0,2

1,7

2016

0,7

2,9

1,1

2,0

1,1

−0,8

1,7

4,3

5,0

0,6

0,0

1,1

2,1

2,3

0,0

1,8

0,6

1,1

2017

1,2

2,0

0,7

−0,1

−0,2

−1,4

1,4

2,8

3,5

0,7

−0,3

1,0

4,9

1,7

0,4

1,7

0,8

0,8

2018 r
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78 780

Bruto-investeringen in vaste activa

99 402

686 630

377 145

382 929

3 823

379 106

307 524

309 486

1 962

5 339

371 913

9 275

56 705

19 630

85 609

90 128

196 069

2011

103 654

704 046

385 110

396 983

9 482

387 500

316 546

318 935

2 390

2 246

382 929

9 644

57 823

20 205

87 672

94 011

201 182

2012

105 337

708 128

387 467

398 808

6 468

392 340

315 788

320 661

4 873

52

387 514

9 250

57 962

19 732

86 944

96 087

204 385

2013

Bronnen : INR, NBB.
1 Consumptieve bestedingen van de particulieren en van de overheid, bruto‑investeringen in vaste activa en saldo aan‑ en verkopen van kostbaarheden.
2 Finale binnenlandse bestedingen en voorraadwijziging.
3 Totale binnenlandse bestedingen en uitvoer van goederen en diensten.
4 Consumptieve bestedingen en bruto‑investeringen in vaste activa van de overheid.

94 393

637 654

91 912

582 628

Overheidsbestedingen 4

Finale bestedingen

358 541

340 889

3

p.m. Totale binnenlandse bestedingen 2

376 608

11 508

365 101

272 554

349 211

430

6 560
279 114

Bni

Saldo van de primaire inkomens ontvangen van het buitenland

348 781

233 847

Bbp

Invoer van goederen en diensten

7 892
241 739

3 188

355 454

−3 219

344 200

Uitvoer van goederen en diensten

Netto-uitvoer van goederen en diensten

Voorraadwijziging en saldo aan- en verkopen van kostbaarheden

p.m. Finale binnenlandse bestedingen

8 394

51 415

19 852

79 661

85 999

189 693

2010

8 131

51 463

Ondernemingen

Overheid

19 186

Woningen

1

83 782

181 546

2009

Consumptieve bestedingen van de overheid

Consumptieve bestedingen van de particulieren

(niet voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens, in € miljoen)

Bbp en belangrijkste bestedingscategorieën, tegen lopende prijzen

Bijlage 4

106 715

728 286

397 550

402 848

2 761

400 087

328 200

330 737

2 537

1 292

396 295

9 367

61 868

20 927

92 161

97 348

206 748

2014

107 510

737 240

405 147

408 777

−2 234

411 010

326 230

332 094

5 864

2 094

403 077

9 459

64 311

21 210

94 980

98 051

210 022

2015

108 689

770 307

419 020

425 083

423

424 660

345 647

351 287

5 640

3 106

415 928

9 313

67 699

22 121

99 132

99 376

217 405

2016

111 972

810 566

433 938

444 349

5 297

439 052

371 514

376 628

5 114

4 724

429 233

9 771

70 657

22 727

103 156

102 201

223 858

2017

115 583

844 449

448 181

455 257

4 726

450 531

393 919

396 268

2 349

6 398

441 784

10 537

73 123

23 369

107 029

105 046

229 709

2018 r
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Overige diensten

78

79

605
565

593
551

790

2 352

3 747

727

4 474

783

2 348

3 724

722

4 446

4 553

5 118

7 180

2010

545

621

795

2 384

3 800

735

4 535

79

4 614

5 159

7 225

2011

559

636

797

2 380

3 812

743

4 555

80

4 635

5 194

7 247

2012

584

637

800

2 354

3 791

749

4 540

79

4 619

5 203

7 259

2013

598

644

807

2 354

3 805

755

4 560

78

4 638

5 236

7 268

2014

579

653

810

2 372

3 836

765

4 601

77

4 678

5 256

7 284

2015

553

667

813

2 401

3 882

778

4 660

77

4 737

5 290

7 300

2016

525

680

815

2 439

3 934

790

4 724

78

4 802

5 327

7 312

2017

495

691

816

2 475

3 982

801

4 783

78

4 860

5 355

7 321

2018 r

Bronnen : FPB, INR, RVA, Statbel, NBB.
1 Personen in de leeftijdscategorie van 15 tot 64 jaar.
2 Namelijk de bedrijfstakken landbouw ; industrie ; bouwnijverheid ; productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht ; productie en distributie van water ; afval- en afvalwaterbeheer en sanering ;
handel ; reparatie van auto’s en motorfietsen ; vervoer en opslag ; verblijfsaccommodatie en restaurants ; informatie en communicatie ; financiële activiteiten en verzekeringen ; exploitatie van en handel in onroerend
goed ; vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten ; en administratieve en ondersteunende diensten.
3 Namelijk de bedrijfstakken menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ; kunst, amusement en recreatie ; overige diensten ; en huishoudens als werkgever.
4 Niet-werkende werkzoekenden.

Werkloosheid 4

3

Overheid en onderwijs

Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 2

Loontrekkenden

Zelfstandigen

Binnenlandse werkgelegenheid

Grensarbeiders (saldo)

4 524

5 075

Beroepsbevolking

Nationale werkgelegenheid

7 124

2009

Bevolking op arbeidsleeftijd 1

(jaargemiddelden, duizenden personen)

Arbeidsmarkt

Bijlage 5

316

Statistische bijlage ¡ NBB Verslag 2018
79,9
35,3

Van 55 tot 64 jaar

71,5
61,7

Vlaanderen

Wallonië

68,8
81,9

Ten hoogste hoger secundair

Hoger

62,4
40,9

Staatsburgers van andere EU‑landen

Overige

40,3

65,1

68,8

81,9

69,1

48,4

62,2

72,1

59,2

37,3

80,5

61,0

39,6

65,1

68,7

82,0

68,9

47,3

62,2

71,8

58,2

38,7

79,8

60,5

73,0

61,5

61,9

67,3

2011

38,9

65,1

68,6

81,8

68,5

47,1

62,5

71,5

58,2

39,5

79,9

59,4

72,7

61,7

61,8

67,2

2012

39,9

63,6

68,7

81,0

68,6

46,8

62,3

71,9

56,8

41,7

79,8

57,9

72,3

62,1

61,8

67,2

2013

40,5

65,7

68,6

82,0

67,2

46,6

61,8

71,9

58,7

42,7

79,7

57,8

71,6

62,9

61,9

67,3

2014

42,7

66,4

68,5

81,8

67,2

45,6

61,5

71,9

58,7

44,0

79,3

57,6

71,3

63,0

61,8

67,2

2015

41,6

67,8

69,0

82,2

67,7

45,6

62,6

72,0

59,8

45,4

79,9

57,6

72,3

63,0

62,3

67,7

2016

41,6

68,2

69,8

82,2

67,8

45,9

63,2

73,0

60,8

48,3

80,4

57,5

73,4

63,6

63,1

68,5

2017 2

42,2

68,5

70,8

83,4

68,8

45,2

63,1

74,6

60,9

49,9

81,3

58,1

73,7

65,2

64,2

69,5

2018 3

Bron : Statbel.
1 Deze werkgelegenheidsgraden worden berekend op basis van de geharmoniseerde gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten.
2 Als gevolg van de hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten, waarbij in het bijzonder een roterend panel werd ingevoerd, zijn de resultaten vanaf 2017 niet volledig vergelijkbaar met die van de voorgaande
jaren. Voor meer informatie, zie https://statbel.fgov.be.
3 Gemiddelden van de eerste drie kwartalen.

68,4

Belgen

Naar nationaliteit

47,7

Ten hoogste lager secundair

Naar scholingsniveau

59,5

Brussel

Naar gewest

61,8

73,5

73,2

Van 30 tot 54 jaar

61,6

Van 20 tot 29 jaar

Naar leeftijd

Mannen

Vrouwen

62,0

67,6

2010

61,0

61,6

p.m. Totaal (van 15 tot 64 jaar)

Naar geslacht

67,1

Totaal

2009

(in % van de overeenstemmende bevolking in de leeftijdscategorie van 20 tot 64 jaar 1, jaargemiddelden)

Werkgelegenheidsgraad

Bijlage 6

NBB Verslag 2018 ¡ Statistische bijlage

317

29,5

Overige
30,7

11,0

7,5

4,5

8,2

27,8

10,3

6,3

3,8

6,8

14,1

9,5

4,3

17,1

4,0

6,4

18,7

7,2

7,2

7,2

2011

30,6

11,3

6,5

4,0

7,8

14,2

10,1

4,6

17,5

4,5

6,7

19,8

7,7

7,4

7,6

2012

29,9

12,5

7,4

4,9

8,3

16,0

11,4

5,1

19,3

5,4

7,4

23,7

8,7

8,2

8,5

2013

30,9

11,4

7,5

4,7

8,8

16,4

12,0

5,1

18,5

5,4

7,6

23,2

9,1

8,0

8,6

2014

26,6

11,0

7,6

4,6

8,7

17,0

12,0

5,2

17,5

5,6

7,7

22,1

9,2

7,8

8,6

2015

27,3

9,9

7,0

4,2

8,0

16,2

10,6

4,9

16,9

5,7

7,1

20,1

8,1

7,6

7,9

2016

25,0

9,9

6,2

4,3

7,2

14,8

9,8

4,4

15,0

5,9

6,2

19,2

7,2

7,1

7,1

2017 2

24,0

8,3

5,3

3,5

6,0

13,5

8,8

3,5

13,4

4,4

5,3

17,0

6,4

5,7

6,1

2018 3

Bron : Statbel.
1 Deze werkloosheidsgraden worden berekend op basis van de geharmoniseerde gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten.
2 Als gevolg van de hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten, waarbij in het bijzonder een roterend panel werd ingevoerd, zijn de resultaten vanaf 2017 niet volledig vergelijkbaar met die van de voorgaande
jaren. Voor meer informatie, zie https://statbel.fgov.be/nl.
3 Gemiddelden van de eerste drie kwartalen.

11,1

Staatsburgers van andere EU‑landen

Belgen
7,1

4,5

Hoger

Naar nationaliteit

8,1

Ten hoogste hoger secundair

15,4

11,5

11,2

13,7

5,2

17,4

4,6

7,3

5,0

Ten hoogste lager secundair

Naar scholingsniveau

Wallonië

Vlaanderen

Brussel
15,9

5,1

Van 55 tot 64 jaar

Naar gewest

6,8

Van 25 tot 54 jaar

22,4

8,2

7,8

21,9

8,6

8,4

2010

8,1

8,0

Van 15 tot 24 jaar

Naar leeftijd

Mannen

Vrouwen

Naar geslacht

Totaal

2009

(in % van de overeenstemmende beroepsbevolking in de leeftijdscategorie van 15 tot 64 jaar 1, jaargemiddelden)

Werkloosheidsgraad

Bijlage 7

318

Statistische bijlage ¡ NBB Verslag 2018
27,2

14,4
62,8

Van 25 tot 54 jaar

Van 55 tot 64 jaar

30,8
36,7

Vlaanderen

Wallonië

14,2

33,0
45,1

Staatsburgers van andere EU‑landen

Overige

45,1

29,9

48,2

30,7

32,8

14,7

29,6

55,3

37,0

30,8

35,1

59,7

15,3

68,0

27,7

38,9

33,3

2011

47,9

30,1

32,6

14,9

29,3

55,6

36,3

31,0

34,6

58,6

15,0

68,5

27,5

38,7

33,1

2012

46,4

30,7

32,0

14,8

28,9

55,3

35,6

30,2

34,9

55,9

14,7

69,0

27,3

37,7

32,5

2013

45,0

29,4

31,9

14,0

30,0

55,4

35,8

30,1

33,4

54,9

14,4

69,8

27,6

37,0

32,3

2014

45,6

29,1

32,0

14,2

29,9

56,6

36,1

30,0

34,3

53,4

14,9

70,0

27,8

37,0

32,4

2015

46,0

28,6

32,0

14,2

30,0

57,0

36,1

30,1

33,5

51,9

14,9

71,5

27,7

37,1

32,4

2016

47,3

27,8

31,7

14,1

29,9

58,3

36,1

29,4

33,9

48,7

15,2

71,9

27,2

36,8

32,0

2017 2

47,2

29,1

31,1

13,6

29,1

59,1

36,6

28,2

35,0

47,8

15,2

70,6

27,3

35,9

31,6

2018 3

Bron : Statbel.
1 Deze inactiviteitsgraden worden berekend op basis van de geharmoniseerde gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten.
2 Als gevolg van de hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten, waarbij in het bijzonder een roterend panel werd ingevoerd, zijn de resultaten vanaf 2017 niet volledig vergelijkbaar met die van de voorgaande
jaren. Voor meer informatie, zie https://statbel.fgov.be/nl.
3 Gemiddelden van de eerste drie kwartalen.

32,7

Belgen

Naar nationaliteit
32,1

14,3

28,8

Hoger

28,5

55,2

Ten hoogste hoger secundair

53,7

35,9

30,1

33,7

60,8

13,7

67,5

26,6

38,2

32,3

2010

Ten hoogste lager secundair

Naar scholingsniveau

34,5

Brussel

Naar gewest

67,6

Van 15 tot 24 jaar

Naar leeftijd

39,1

Mannen

33,1

Vrouwen

Naar geslacht

Totaal

2009

(in % van de overeenstemmende bevolking in de leeftijdscategorie van 15 tot 64 jaar 1, jaargemiddelden)

Inactiviteitsgraad
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54,2

p.m. Totaal (van 15 tot 64 jaar)

64,3

Mannen

67,3
45,6

Van 30 tot 54 jaar

Van 55 tot 64 jaar

51,8
76,4

Ten hoogste hoger secundair

Hoger

69,0
40,6

Staatsburgers van andere EU‑landen

Overige
40,1

71,4

59,6

77,9

53,8

39,8

47,0

68,6

46,2

65,3

54,3

55,3

59,8

2016

41,0

72,8

60,1

77,6

53,6

40,9

48,5

69,5

47,2

67,0

54,6

56,2

60,8

2017
2

39,6

71,6

60,7

77,9

52,8

40,6

48,9

70,3

45,6

65,7

56,2

56,3

60,9

2018
3

48,7

71,9

72,7

84,1

72,3

50,6

45,6

84,6

65,0

75,6

68,2

66,4

71,9

2015

46,0

70,4

73,1

84,1

72,3

50,4

46,7

84,8

64,6

76,3

67,7

66,5

72,0

2016

44,1

69,8

74,1

84,1

72,4

51,5

49,5

85,4

64,6

77,7

68,2

67,5

73,0

2017

Vlaanderen
2

48,9

72,5

75,5

86,0

73,7

51,9

52,2

87,0

65,8

78,4

70,7

69,3

74,6

2018
3

35,2

57,8

62,8

79,7

61,3

40,2

40,8

74,1

49,6

65,9

57,2

56,2

61,5

2015

36,7

61,0

63,7

80,1

62,6

40,7

42,8

75,1

50,2

67,3

57,9

57,1

62,6

2016

Wallonië

38,3

61,5

64,2

80,4

62,8

40,0

45,8

75,3

49,4

67,7

58,7

57,7

63,2

2017 2

34,8

60,1

64,4

80,7

63,4

38,1

45,8

75,2

49,6

68,0

58,3

57,8

63,1

2018 3

Bron : Statbel.
1 Deze werkgelegenheidsgraden worden berekend op basis van de geharmoniseerde gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten.
2 Als gevolg van de hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten, waarbij in het bijzonder een roterend panel werd ingevoerd, zijn de resultaten vanaf 2017 niet volledig vergelijkbaar met die van de voorgaande
jaren. Voor meer informatie, zie https://statbel.fgov.be/nl.
3 Gemiddelden van de eerste drie kwartalen.

58,9

Belgen

Naar nationaliteit

41,2

Ten hoogste lager secundair

Naar scholingsniveau

46,1

Van 20 tot 29 jaar

Naar leeftijd

53,2

Vrouwen

Naar geslacht

58,7

Totaal

2015

Brussel

(in % van de overeenstemmende bevolking in de leeftijdscategorie van 20 tot 64 jaar 1, jaargemiddelden)

Werkgelegenheidsgraad : uitsplitsing per gewest
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18,7

16,9
11,4

Van 25 tot 54 jaar

Van 55 tot 64 jaar

12,6
31,6

Staatsburgers van andere EU‑landen

Overige
30,9

11,8

16,6

8,5

20,1

30,7

14,1

15,9

35,9

17,6

16,1

16,9

2016

29,2

10,4

14,8

8,3

18,1

27,4

12,9

14,0

33,2

15,1

14,9

15,0

2017 2

29,9

9,6

12,6

7,2

16,0

26,2

10,4

12,6

30,9

14,6

12,0

13,4

2018 3

18,2

8,8

4,7

3,2

5,3

10,3

4,2

4,3

15,2

5,7

4,6

5,2

2015

22,0

7,9

4,2

2,9

5,0

9,7

3,3

4,2

14,1

5,0

4,7

4,9

2016

20,3

8,8

3,7

3,3

4,0

8,6

4,5

3,5

12,8

4,0

4,8

4,4

2017 2

Vlaanderen

16,9

5,5

3,1

2,5

3,3

7,1

3,0

2,7

12,2

3,6

3,4

3,5

2018 3

35,1

11,9

11,3

5,7

12,8

22,3

6,8

10,8

32,2

12,5

11,4

12,0

2015

31,8

9,8

10,0

5,2

11,3

20,1

7,6

9,5

27,9

10,8

10,3

10,6

2016

Wallonië

27,5

10,9

9,2

4,7

10,8

19,4

6,5

8,7

29,0

10,5

9,0

9,8

2017 2

29,0

10,3

8,1

3,9

9,5

18,6

5,8

8,0

23,9

9,1

8,4

8,8

2018 3

Bron : Statbel.
1 Deze werkloosheidsgraden worden berekend op basis van de geharmoniseerde gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten.
2 Als gevolg van de hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten, waarbij in het bijzonder een roterend panel werd ingevoerd, zijn de resultaten vanaf 2017 niet volledig vergelijkbaar met die van de voorgaande
jaren. Voor meer informatie, zie https://statbel.fgov.be/nl.
3 Gemiddelden van de eerste drie kwartalen.

16,9

Belgen

Naar nationaliteit

9,1

21,6

Ten hoogste hoger secundair

Hoger

29,3

Ten hoogste lager secundair

Naar scholingsniveau

36,2

Van 15 tot 24 jaar

Naar leeftijd

15,9

Mannen

17,5

Vrouwen

Naar geslacht

Totaal

2015

Brussel

(in % van de overeenstemmende beroepsbevolking in de leeftijdscategorie van 15 tot 64 jaar 1, jaargemiddelden)

Werkloosheidsgraad : uitsplitsing per gewest
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26,9

27,1

48,5

16,0

25,5
43,7

Staatsburgers van andere EU‑landen

Overige
44,6

23,1
45,2

23,1

35,8

15,5

36,7

55,2

44,3

20,5

77,4

27,1

40,7

33,9

2017
2

46,5

24,5

36,7

16,1

39,1

56,5

45,4

21,5

78,6

29,0

40,9

35,0

2018
3

45,0

25,2

29,7

13,2

27,4

55,8

52,5

12,0

67,1

26,0

34,0

30,0

2015

44,8

27,5

29,7

13,4

27,7

56,1

51,7

11,9

68,6

25,8

34,4

30,1

2016

47,6

27,1

28,9

13,1

27,6

56,8

48,1

12,0

68,5

25,1

33,7

29,4

2017

Vlaanderen
2

43,5

27,6

27,7

11,9

26,3

56,7

46,2

11,3

66,3

24,6

31,8

28,2

2018
3

49,5

37,1

35,6

15,5

32,7

59,3

56,2

18,2

72,7

31,4

40,9

36,1

2015

49,5

35,6

35,6

15,6

32,6

60,0

53,7

18,3

74,8

31,2

41,0

36,1

2016

Wallonië

49,5

33,7

35,8

15,7

32,4

61,6

51,0

18,9

75,9

31,1

41,0

36,1

2017 2

53,6

35,9

36,0

16,1

32,0

63,3

51,4

19,8

75,3

31,6

41,6

36,6

2018 3

Bron : Statbel.
1 Deze inactiviteitsgraden worden berekend op basis van de geharmoniseerde gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten.
2 Als gevolg van de hervorming van de enquête naar de arbeidskrachten, waarbij in het bijzonder een roterend panel werd ingevoerd, zijn de resultaten vanaf 2017 niet volledig vergelijkbaar met die van de voorgaande
jaren. Voor meer informatie, zie https://statbel.fgov.be/nl.
3 Gemiddelden van de eerste drie kwartalen.

35,5

Belgen

Naar nationaliteit
34,9

14,9

37,1

Ten hoogste hoger secundair

Hoger

35,5

52,4

Ten hoogste lager secundair

Naar scholingsniveau
53,3

45,3

20,3

Van 55 tot 64 jaar

19,9

76,6

Van 25 tot 54 jaar

76,6

40,1

33,5

41,4

34,3

2016

Van 15 tot 24 jaar

Naar leeftijd

Mannen

Vrouwen

Naar geslacht

Totaal

2015

Brussel

(in % van de overeenstemmende bevolking in de leeftijdscategorie van 15 tot 64 jaar 1, jaargemiddelden)

Inactiviteitsgraad : uitsplitsing per gewest
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24 020
5 549
94 132
44 909
15 187
12 372
4 456
3 235
8 394
5 581
−1 438
13 171
−14 609

23 333
5 458
90 641
43 748
15 029
10 695
4 342
3 361
8 131
5 335
−5 437
13 338
−18 775

2010
180 141
155 439
92 644
41 104
51 541
9 249
13 211
40 335
24 702
181 579
87 447
49 989
33 873
21 507
12 367
436
1 592
6 817
783
5 335
520
634
37 458

2009
170 090
147 274
89 295
38 870
50 425
8 108
12 119
37 753
22 817
175 528
84 887
48 353
32 737
20 900
11 837
390
1 502
6 903
750
4 922
518
631
36 535

2011

25 295
5 805
101 460
46 771
15 888
13 375
4 501
3 496
9 275
8 155
−2 261
13 638
−15 899

190 781
163 769
97 451
43 344
54 106
10 673
14 144
41 502
27 012
193 042
91 583
52 350
35 852
22 724
13 128
450
1 637
6 605
814
5 802
481
709
39 232

2012

26 336
5 995
106 389
48 655
16 515
13 308
4 711
3 577
9 644
9 979
−2 440
13 969
−16 409

200 070
171 708
100 765
44 483
56 282
11 599
15 433
43 912
28 362
202 510
96 121
55 208
38 035
24 128
13 908
456
1 626
6 816
832
6 172
487
783
40 913

2013

27 033
6 192
106 692
50 194
17 131
13 591
5 128
3 355
9 250
8 044
690
12 972
−12 281

206 752
177 343
103 677
46 131
57 545
12 218
17 320
44 129
29 409
206 062
99 370
57 787
39 807
25 241
14 566
500
1 611
7 080
833
6 622
505
830
41 582

2014

27 791
6 282
106 786
50 890
17 042
13 996
4 782
3 546
9 367
7 163
659
13 057
−12 397

208 747
180 272
105 164
46 885
58 279
12 586
17 912
44 610
28 475
208 087
101 301
58 705
40 743
25 956
14 788
541
1 548
6 627
831
7 042
499
874
42 596

2015

28 544
6 309
104 926
51 120
16 722
14 061
5 071
3 334
9 459
5 159
2 373
12 449
−10 076

210 838
183 289
107 071
47 211
59 859
13 643
17 509
45 066
27 549
208 465
103 538
59 879
42 022
26 747
15 276
545
1 477
6 035
851
7 449
490
1 010
43 660

2016

29 030
6 373
106 589
52 337
16 896
14 266
5 511
3 657
9 313
4 610
1 755
12 076
−10 321

214 928
185 509
106 106
46 849
59 256
14 621
17 537
47 246
29 420
213 173
106 584
61 760
43 714
27 902
15 812
536
1 405
5 799
817
7 843
487
1 160
44 824

2017

30 042
6 498
108 175
53 971
17 582
14 690
4 266
3 635
9 771
4 258
6 997
10 870
−3 874

225 112
194 307
109 524
48 694
60 830
18 110
17 902
48 770
30 805
218 115
109 941
63 623
45 699
29 230
16 469
572
1 270
5 357
806
8 229
487
1 204
46 318

2018 r

31 097
6 665
111 727
55 070
18 137
14 819
5 161
3 729
10 545
4 266
7 172
10 179
−3 007

232 354
200 599
111 949
49 611
62 338
19 761
18 595
50 295
31 754
225 182
113 454
65 525
47 510
30 642
16 868
598
1 101
5 091
647
8 821
493
1 264
47 930

Bronnen : INR, NBB.
1 Conform het ESR 2010 wordt de opbrengst van de door de overheid aan de EU overgedragen douanerechten niet opgenomen in de totale overheidsontvangsten, evenmin als de door de EU rechtstreeks geïnde ontvangsten.
2 In hoofdzaak de bedrijfsvoorheffing, de voorafbetalingen, de inkohieringen en de opbrengst van de opcentiemen op de personenbelasting.
3 Geheel van de sociale bijdragen, inclusief de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de bijdragen van de niet-werkende bevolking.
4 In hoofdzaak de voorafbetalingen, de inkohieringen en de roerende voorheffing van de ondernemingen.
5 In hoofdzaak de roerende voorheffing van de particulieren, de onroerende voorheffing (inclusief de opbrengst van de opcentiemen) en de successie- en registratierechten.
6 Inkomens uit vermogen, toegerekende sociale bijdragen, lopende overdrachten en kapitaaloverdrachten van andere sectoren en verkopen van geproduceerde goederen en diensten, inbegrepen de activering van de
investeringsuitgaven voor eigen rekening.
7 Nieuwe benaming voor de brugpensioenen.
8 Naast de twee belangrijkste in de tabel vermelde subcategorieën omvat deze rubriek hoofdzakelijk de uitkeringen aan personen met een handicap, de overdrachten naar de instellingen die hen verzorgen en de
pensioenen van oorlogsslachtoffers.

Ontvangsten 1
Fiscale en parafiscale ontvangsten
Heffingen die voornamelijk op de inkomens uit arbeid wegen
Personenbelasting 2
Sociale bijdragen 3
Belastingen op de ondernemingswinsten 4
Heffingen op de overige inkomens en op het vermogen 5
Belastingen op goederen en diensten
Niet‑fiscale en niet‑parafiscale ontvangsten 6
Uitgaven exclusief rentelasten
Sociale uitkeringen
Vervangingsinkomens
Pensioenen
Pensioenen van de private sector
Pensioenen van de overheid
Inkomensgarantie voor ouderen
Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag 7
Werkloosheidsuitkeringen
Loopbaanonderbrekingen en tijdskrediet
Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
Arbeidsongevallen en beroepsziekten
Leefloon
Overige sociale uitkeringen 8
waarvan :
Gezondheidszorg
Kinderbijslag
Overige primaire uitgaven
Bezoldigingen van het overheidspersoneel
Lopende aankopen van goederen en diensten
Subsidies aan ondernemingen
Lopende overdrachten aan het buitenland
Overige lopende overdrachten
Bruto-investeringen in vaste activa
Overige kapitaaluitgaven
Saldo exclusief rentelasten
Rentelasten
Financieringssaldo

(in € miljoen)

Ontvangsten, uitgaven en financieringssaldo van de overheid

Bijlage 12

NBB Verslag 2018 ¡ Statistische bijlage

323

−673

−119

694

−154

665

−91

−286

−383

192

−639

−2 580

Sociale
zekerheid

Entiteit I

−792

−4 461

−10 859

−9 204

−10 299

−10 392

−14 127

−13 737

−11 588

−15 901

Totaal

−2 295

−23

−177

−1 140

−1 431

−899

−337

−1 455

−2 694

−2 759

Gemeenschappen en
gewesten 1

80

610

716

268

−667

−990

−1 946

−707

−327

−115

Lokale
overheid

Entiteit II

−2 215

587

539

−872

−2 098

−1 889

−2 283

−2 161

−3 021

−2 874

Totaal

−3 007

−3 874

−10 321

−10 076

−12 397

−12 281

−16 409

−15 899

−14 609

−18 775

Gezamenlijke
overheid

Bronnen : INR, NBB.
1 Deze cijfers omvatten, vanaf 2015, de voorschotten op de gewestelijke opcentiemen op de personenbelasting, hoewel die voorschotten volgens de methodologie van het ESR 2010 als louter financiële transacties worden
beschouwd en de gewestelijke opcentiemen pas op het ogenblik van de inkohiering in rekening worden gebracht. De hier aangenomen benadering stemt overeen met die welke wordt gevolgd voor het formuleren van
de begrotingsdoelstellingen in de aanbevelingen van de afdeling ’Financieringsbehoeften van de overheid’ van de Hoge Raad van Financiën en in de stabiliteitsprogramma’s.

−5 155

2018 r

−10 209

2014

2017

−10 106

2013

−9 869

−13 743

2012

−10 705

−13 929

2011

2016

−10 949

2015

−13 322

2010

Federale
overheid 1

2009

(in € miljoen)

Financieringssaldo per deelsector van de overheid
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0,2
−0,4
−0,8
3,8
4,7
−0,4
0,6
0,5
0,1
−0,2
0,4
0,1
−0,3
0,1
0,0

0,3
−0,7
0,0
0,2

−0,9
1,1
0,0
0,6
0,0
−0,2
0,0
0,2

−0,3
−0,1
0,0
−0,2

99,7
364 081

2010

7,0
6,8
5,2
4,1
−1,5
−1,6
0,2

99,5
347 168

2009

0,1
−0,1
0,0
0,0

0,3

0,1

0,0
0,1

0,3
0,9
0,0
0,8

2,9
0,5
−0,1
3,7
3,8
−0,6
2,4

102,6
388 937

2011

0,1
0,0
0,0
−0,2

0,0

0,1

0,0
−0,8

−0,2
−0,7
0,0
1,5

1,7
2,0
1,4
3,6
2,2
−0,6
−0,3

104,3
404 292

2012

0,2
−0,2
0,0
0,0

0,0

0,2

0,0
−0,4

−0,1
−1,1
−0,1
0,7

1,1
1,8
2,0
3,2
1,2
0,2
−0,7

105,5
413 733

2013

0,4
0,0
0,0
−0,3

0,7

0,2

0,1
−0,8

0,1
0,3
−0,1
0,4

2,1
1,1
1,2
3,2
2,0
0,2
1,1

107,6
430 373

2014

0,1
0,3
0,0
0,0

0,0

0,3

0,2
−1,0

0,1
−0,7
0,0
0,1

−1,1
−0,4
0,2
2,9
2,7
0,6
−0,7

106,5
437 541

2015

0,5
0,4
0,0
−0,8

0,0

0,3

0,1
−0,7

0,4
0,3
0,0
0,1

−0,4
−1,0
−0,6
2,8
3,3
0,4
0,6

106,1
450 390

2016

−0,2
0,0
0,0
0,4

0,0

0,4

0,0
−0,2

−0,2
−0,5
0,1
0,2

−2,7
−2,6
−1,0
2,4
3,4
1,6
−0,1

103,4
453 994

2017

0,1
0,0
0,0
n.

0,0

0,4

0,0
−0,1

0,0
0,0
−0,1
0,3

−1,4
−1,9
−0,3
2,2
2,6
1,6
0,5

102,0
459 321

2018 r

Bronnen : INR, NBB.
1 Schuld zoals die is gedefinieerd in de Verordening (EG) Nr. 479/2009 van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de toepassing van het aan het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap gehechte Protocol
betreffende de procedure bij buitensporige tekorten.
2 De endogene verandering van de overheidsschuld wordt bepaald door het verschil tussen het primair saldo dat vereist is voor een stabilisering van de overheidsschuld in % bbp – d.w.z. het saldo dat overeenstemt met
het verschil tussen de impliciete rente op de schuld en de nominale bbp‑groei, vermenigvuldigd met de verhouding tussen de schuld aan het einde van het voorgaande jaar en het bbp van de beschouwde periode – en
het feitelijk primair saldo.
3 Veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar.
4 Een positieve (negatieve) waarde impliceert een verhoging (verlaging) van de schuld.
5 Behalve financiële derivaten.

Verandering van de schuld
Endogene verandering 2
Primair saldo vereist voor een stabilisering van de schuld
Impliciete rente op de schuld
Nominale bbp-groei 3
Feitelijk primair saldo
Verandering als gevolg van andere factoren 4
Nettoaankoop van financiële activa
Chartaal geld en deposito’s
Aandelen en overige deelnemingen
Effecten met uitzondering van aandelen 5
Leningen
Waarderingseffecten
Invloed van wisselkoersverschillen
Invloed van emissie- en terugkooppremies
Verschil tussen interesten op basis van vastgestelde rechten en
interesten op kasbasis
Volume‑effecten
Wijzigingen in sectorclassificatie en overige volumemutaties
Overige effecten
Nettoverandering van de overige te betalen en te ontvangen
rekeningen
Financiële derivaten
Nettoverandering van de andere financiële verplichtingen
Statistische afwijkingen

Schuldpeil (einde periode)
p.m. Schuldpeil einde periode (€ miljoen)

(in % bbp, tenzij anders vermeld)

Determinanten van de verandering van de geconsolideerde brutoschuld van de overheid 1
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6
48
9
50
107
1
6
7
2
2
1
1
97
48
0
28
91
24
2
145
587
893
1 480
23

48
9
47
104
0
4
4
2
2
1
1
97
50
0
29
94
23
1
147
571
873
1 444
23

2010

6

2009

23

641
915
1 556

26
89
25
2
142

0

47

95

1

1

2

1

52
108
9
6
15

9

47

7

2011

21

667
942
1 609

24
83
25
2
134

0

46

88

1

1

2

2

53
104
9
6
15

9

42

7

2012

20

673
933
1 606

23
81
24
2
130

0

46

84

1

1

2

2

55
104
11
10
21

10

39

7

2013

20

683
950
1 631

23
79
24
2
128

0

47

81

1

1

2

2

56
103
15
10
25

10

37

6

2014

20

709
970
1 679

21
72
24
2
119

0

43

76

1

1

2

2

52
99
17
10
27

10

37

7

2015

20

640
999
1 639

22
70
24
2
118

0

45

73

1

1

2

2

50
92
21
8
29

8

34

6

2016

Bron : NBB.
1 De nominatieve lijst van de aan het toezicht van de Bank onderworpen instellingen is te raadplegen op haar website www.nbb.be.
2 Met uitsluiting van de met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde instellingen.
3 In het kader van de met de FSMA overeengekomen taakverdeling ziet de Bank bovendien toe op 14 bijkantoren van beleggingsondernemingen naar buitenlands recht uit landen van de EER.

Financiële holdings
Totaal
Kredietinstellingen
Kredietinstellingen naar Belgisch recht
In België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen
die ressorteren onder een staat die geen lid is van de EER
In België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen
die onder een andere lidstaat van de EER ressorteren
Totaal kredietinstellingen
Ingeschreven betalingsinstellingen naar Belgisch recht
Instellingen voor elektronisch geld naar Belgisch recht
Totaal
Vereffeningsinstellingen naar Belgisch recht 2
Totaal
Kaartschema’s
Totaal
Retailbetalingssystemen
Totaal
Verstrekkers van diensten inzake financieel berichtenverkeer
Totaal
Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht
In België gevestigde bijkantoren van verzekeringsondernemingen
die onder een andere lidstaat van de EER ressorteren
In België gevestigde bijkantoren van verzekeringsondernemingen
die ressorteren onder een staat die geen lid is van de EER
Volgens specialisatie
Verzekeringsondernemingen Leven
Verzekeringsondernemingen Niet‑leven
Gemengde verzekeringsondernemingen
Herverzekeringsondernemingen
Totaal verzekeringsondernemingen
Vrije dienstverlening
Kredietinstellingen
Verzekeringsondernemingen
Totaal vrije dienstverlening
Beursvennootschappen met vergunning in België 3
Totaal

(eindeperiodegegevens)

Overzicht van de aan het toezicht van de Nationale Bank van België onderworpen instellingen 1
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19

672
917
1 589

20
67
25
2
114

0

46

68

1

1

2

2

46
88
24
8
32

8

34

5

2017

17

672
1 095
1 767

16
72
24
3
115

0

46

69

1

1

2

2

47
87
22
7
29

8

32

6

2018

Methodologische toelichting

Gegevens die van het ene jaar tot het andere met elkaar worden vergeleken, verwijzen naar dezelfde periode
van elk van de beschouwde jaren, tenzij anders vermeld. Als gevolg van afrondingen kunnen de totalen in de
tabellen afwijken van de som van de rubrieken.
Om te kunnen beschrijven hoe diverse belangrijke economische gegevens zich in België over het gehele jaar 2018
hebben ontwikkeld, waren ramingen nodig : het voor het verslagjaar beschikbaar statistisch materiaal is immers
soms nog fragmentarisch. In de tabellen en de grafieken staat naast die ramingen – die werden afgesloten op
basis van de gegevens die beschikbaar waren op 25 januari 2019 – de letter ‘r’. Het gaat daarbij slechts om
orden van grootte die de tendensen toelichten die zich op dat ogenblik reeds leken af te tekenen. De Belgische
gegevensbronnen zijn voornamelijk het INR, Statbel en de Bank. De toelichting bij de internationale omgeving
en ook de vergelijkingen tussen de economieën onderling zijn doorgaans gebaseerd op de recentste gegevens
of ramingen van instellingen zoals de EC, het IMF, de OESO en de ECB.
De euro is de valuta-eenheid die in het Verslag wordt gebruikt voor de gegevens die betrekking hebben op
de landen van het eurogebied. De bedragen die verwijzen naar de periodes vóór de invoering van de euro
– 1 januari 1999 voor België en voor de meeste lidstaten – werden omgerekend tegen de onherroepelijk
vastgestelde omrekeningskoers van de euro. In dit Verslag wordt het eurogebied voor zover mogelijk gedefinieerd
als het geheel van de EU-landen die tijdens de periode 1999-2015 de eenheidsmunt hebben aangenomen,
behalve in de hoofdstukken over het monetair beleid en de prijzen, waarin de definitie van het eurogebied
overeenstemt met zijn samenstelling op het beschouwde ogenblik. Naast België omvat het eurogebied dus ook
Cyprus, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta,
Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje. Aan deze landengroep wordt gemakshalve
ook gerefereerd als het ‘eurogebied’ wanneer het gaat over de periode vóór de inwerkingtreding van de
derde fase van de EMU. Voor bepaalde analyses is de OESO als bron gebruikt, wat betekent dat de landen
van het eurogebied die geen lid zijn van deze internationale instelling, namelijk Cyprus en Malta, niet in de
analyse worden betrokken. Aangezien het kleine economieën betreft, blijven de gegevens van de OESO toch
representatief voor het eurogebied als geheel.
Ter vereenvoudiging worden, bij de uitsplitsing naar sectoren, de huishoudens en de instellingen zonder
winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens – volgens het ESR 2010 afzonderlijke sectoren – ondergebracht
bij de ‘particulieren’ : de termen ‘particulieren’ en ‘huishoudens’ worden echter door elkaar gebruikt. Hetzelfde
geldt voor ‘vennootschappen’ en ‘ondernemingen’. Uit het oogpunt van de bestedingen van het bbp omvatten
de ‘ondernemingen’ echter ook de zelfstandigen, terwijl deze laatsten in de reële en financiële sectorrekeningen
deel uitmaken van de ‘huishoudens’.

NBB Verslag 2018 ¡ Methodologische toelichting

327

328

Methodologische toelichting ¡ NBB Verslag 2018

Conventionele tekens
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art.
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Afkortingen

Landen van het eurogebied in 2018
EA		

Eurogebied

BE 		
DE 		
EE 		
IE 		
EL 		
ES 		
FR 		
IT 		
CY 		
LV		
LT		
LU 		
MT 		
NL 		
AT		
PT		
SI 		
SK 		
FI 		

België
Duitsland
Estland
Ierland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Italië
Cyprus
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Oostenrijk
Portugal
Slovenië
Slowakije
Finland

Overige landen van de Europese Unie
EU		
EU15		

Europese Unie
Europese Unie, met uitzondering van de landen die na 2003 zijn toegetreden

BG 		
CZ 		
DK		
HR		
HU 		
PL 		
RO		
SE 		
UK 		

Bulgarije
Tsjechië
Denemarken
Kroatië
Hongarije
Polen
Roemenië
Zweden
Verenigd Koninkrijk
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Andere landen
JP		
TR		
VS		

Japan
Turkije
Verenigde Staten

Gewesten en provincies in België
BRU		
VLA		
WAL		

Brussel
Vlaanderen
Wallonië

ANTW		
HENEG		
LIM		
LUIK		
LUX		
NAM		
O-VLA		
VL-BRA		
W-BRA		
W-VLA		

Antwerpen
Henegouwen
Limburg
Luik
Luxemburg
Namen
Oost-Vlaanderen
Vlaams-Brabant
Waals-Brabant
West-Vlaanderen

Andere afkortingen
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ABEX 		
Actiris 		
API 		
APP 		

Associatie van Belgische Experten
Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling
Application Programming Interface – Interface voor applicatieprogrammering
Expanded asset purchase programme – Programma voor de aankoop van activa

Bbp 		
BIB 		
BLS 		
Bni 		
BRRD 		
Btw 		

Bruto binnenlands product
Bank voor Internationale Betalingen
Bank Lending Survey – Enquête naar de bancaire kredietverlening
Bruto nationaal inkomen
Bank Recovery and Resolution Directive
Belasting over de toegevoegde waarde

CBFA 		
CCP 		
CCyB 		
CET 1 		
CO2 		
COP 		
CPB 		
CPMI 		
CRB 		
CRD 		
CREG 		
CROE 		
CRR 		

Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
Central counterparty – Centrale tegenpartij
Countercyclical capital buffer – Contracyclische kapitaalbuffer
Common equity Tier 1 – Tier 1-kernkapitaal
Koolstofdioxide
Conference of the Parties
Centraal Planbureau
Committee on Payments and Market Infrastructures
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Capital Requirements Directive
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
Cyber Resilience Oversight Expectations
Capital Requirements Regulation

Afkortingen ¡ NBB Verslag 2018

CSD 		
CSP 		
CSPP 		
CVA 		

Central securities depository – Centrale effectenbewaarinstelling
Customer Security Programme
Corporate Sector Purchase Programme
Credit valuation adjustment – Aanpassing van de kredietwaardering

DESI 		
DG 		
DSTI 		

Digital Economy and Society Index
Directoraat-generaal
Debt-service-to-income ratio

EAK 		
Enquête naar de arbeidskrachten
EBA 		
European Banking Authority – Europese Bankautoriteit
EC 		
Europese Commissie
ECB 		
Europese Centrale Bank
Ecofin 		
Raad Economische en Financiële Zaken
EDIS 		
European deposit insurance scheme
EER 		
Europese Economische Ruimte
EFRAG 		
European Financial Reporting Advisory Group
EIOPA 		European Insurance and Occupational Pensions Authority – Europese Autoriteit voor
Verzekeringen en Bedrijfspensioenen
Elia 		
Beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit
EMIR 		
European Market Infrastructure Regulation
EMU 		
Economische en Monetaire Unie
Eonia 		
Euro OverNight Index Average
ESCB 		
Europees Stelsel van Centrale Banken
ESM 		
European Stability Mechanism – Europees stabiliteitsmechanisme
ESMA 		European Securities and Markets Authority – Europese Autoriteit voor Effecten
en Markten
ESR 2010
Europees Systeem van Rekeningen 2010
ESRB 		
European Systemic Risk Board – Europees Comité voor Systeemrisico's
Eurostat 		
Statistical Office of the European Union
EU-SILC 		EU Statistics on Income and Living Conditions – EU-statistiek van inkomens en
levensomstandigheden
Febelfin 		
Federgon
FinTech 		
FMI 		
FOD 		
FOD WASO
Forem 		
FPB 		
FSAP 		
FSB 		
FSCC 		
FSMA 		

Belgische federatie van de financiële sector
Federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR-dienstverleners
Finance Technology
Financiëlemarktinfrastructuur
Federale Overheidsdienst
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
Federaal Planbureau
Financial Sector Assessment Program
Financial Stability Board
Financial Sector Cyber advisory Council
Financial Services and Markets Authority – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

GAAP 		
GVV 		
GW 		

Generally Accepted Accounting Principles
Gereglementeerde vastgoedvennootschappen
Gigawatt

HICP 		
HLEG 		

Geharmoniseerde consumptieprijsindex
High Level Expert Group
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HR 		
HRW 		

Human Resources
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

IAB 		
Internationaal Arbeidsbureau
IAIG 		
Internationally active insurance groups – Internationaal actieve verzekeringsgroepen
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 – Intern proces voor de beoordeling van de
toereikendheid van het kapitaal
ICE Endex 	Intercontinental Exchange – European Energy Derivatives Exchange
ICS 		
International Capital Standard – Internationale kapitaalstandaard
ICT 		
Informatie- en communicatietechnologie
IFRS 		
International Financial Reporting Standards
ILAAP 		Internal Liquidity Adequacy Assessment Process – Intern proces voor de beoordeling van de
toereikendheid van de liquiditeit
IMD 		
Institute for Management Development
IMEC 		
Interuniversitair Micro-Electronica Centrum
IMF 		
Internationaal Monetair Fonds
Infrabel 		
Infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet
INR 		
Instituut voor de Nationale Rekeningen
INRIX 		
Aanbieder van verkeers‑ en navigatiediensten
InsurTech
Insurance Technology
IOSCO 		
International Organization of Securities Commissions
ISCED 		International Standard Classification of Education – Internationale standaard
onderwijsindeling
ISCO 		International Standard Classification of Occupations – Internationale standaard
beroepenclassificatie
JPM EMBI
JPM GBI 		
JST 		

JP Morgan Emerging Market Bond Index
JP Morgan Government Bond Index
Joint Supervisory Team

km 		
Kmo 		
KU Leuven
kWh 		

kilometer
Kleine of middelgrote onderneming
Katholieke Universiteit Leuven
Kilowattuur

LCR 		
LSI 		
LTV 		

Liquidity coverage ratio – Dekkingsratio voor de liquiditeit
Less significant institution – Minder belangrijke instelling
Loan-to-value ratio

m2 		
Vierkante meter
MDA 		
Maximum distributable amount
MIP 		
Macroeconomic Imbalance Procedure
MREL 		Minimum requirement for own funds and eligible liabilities – Minimumvereiste voor eigen
vermogen en in aanmerking komende passiva
MSCI 		
Morgan Stanley Capital International
MTO 		
Medium-term objective – Doelstelling op middellange termijn
MW 		
Megawatt
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NACE 		
NAFTA 		
NBB 		
NCB 		
NSFR 		
NWWZ 		

Nomenclatuur van de economische activiteiten van de Europese Gemeenschap
North American Free Trade Agreement – Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst
Nationale Bank van België
Nationale centrale bank
Net stable funding ratio – Netto stabiele financieringsratio
Niet-werkende werkzoekende

OECD 		
OESO 		
OLO 		
OPEC 		
ORSA 		
O-SII 		

Organisation for Economic Co-operation and Development
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
Lineaire obligatie
Organisatie van olie-exporterende landen
Own Risk and Solvency Assessment
Other systemically important institution – Overige systeemrelevante instelling

PSD 		
PWA 		

Payment Services Directive
Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap

QA 		
QIS 		

Quality assurance – Kwaliteitsborging
Quantitative Impact Study – Kwantitatieve impactstudie

R&D 		
RIZIV 		
RSR 		
RSZ 		
RVA 		

Research and Development
Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Regular Supervisory Reporting
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

S&P 		
Standard & Poor’s
SBBS 		
Sovereign Bond-Backed Securities
SCvV 		
Studiecommissie voor de Vergrijzing
SDG 		
Sustainable development goal
SGP 		
Stabiliteits- en groeipact
SI 		
Significant institution – Belangrijke instelling
SITC 		
Standard International Trade Classification
SRB 		
Single Resolution Board – Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
SREP 		Supervisory Review and Evaluation Process – Procedure van prudentiële toetsing en evaluatie
SRF 		
Single Resolution Fund – Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds
SRM 		
Single Resolution Mechanism – Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme
SRMR 		Single Resolution Mechanism Regulation – Verordening betreffende het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsmechanisme
SSM 		
Single Supervisory Mechanism – Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme
Statbel 		
Algemene Directie Statistiek
STS 		Simple, transparent and standardised securitisations – Eenvoudige, transparante en
gestandardiseerde effectiseringen
SWIFT 		
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
TFP 		
Totale factorproductiviteit
TIBER 		
Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming
TLAC 		
Total loss-absorbing capacity – Totaal verliesabsorptievermogen
TLTRO 		Targeted longer-term refinancing operations – Gerichte langerlopende
herfinancieringstransacties
TRIM 		
Targeted Review of Internal Models
TWh 		
Terawattuur
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UAntwerpen
UCLouvain
UCV 		
UGent 		
ULB 		
ULiège 		

Universiteit Antwerpen
Université Catholique de Louvain
Uitwisselingscentrum en Verrekening
Universiteit Gent
Université Libre de Bruxelles
Université de Liège

VDAB 		
VIB 		
VIX 		
VN 		
VTE 		
VUB 		

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Vlaams Instituut voor Biotechnologie
Volatility Index
Verenigde Naties
Voltijdequivalent
Vrije Universiteit Brussel

WDP 		
WEF 		
WG / FT 		
WHO 		

Warehouses De Pauw
World Economic Forum
Witwassen van geld en financiering van terrorisme
Wereldhandelsorganisatie

YCD 		
YCU 		

Yield Curve Down
Yield Curve Up

µm		

micrometer
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