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Landen van het eurogebied in 2019

EA Eurogebied

BE België
DE Duitsland
EE Estland
IE Ierland
EL Griekenland
ES Spanje
FR Frankrijk
IT Italië
CY Cyprus
LV Letland
LT Litouwen
LU Luxemburg
MT Malta
NL Nederland
AT Oostenrijk
PT Portugal
SI Slovenië
SK Slowakije
FI Finland

Overige landen van de Europese Unie in 2019

EU Europese Unie
EU15 Europese Unie, met uitzondering van de landen die na 2003 zijn toegetreden

BG Bulgarije
CZ Tsjechië
DK Denemarken
HR Kroatië
HU Hongarije
PL Polen
RO Roemenië
SE Zweden
UK Verenigd Koninkrijk
VK Verenigd Koninkrijk
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Andere landen

AU Australië
CA Canada
CH Zwitserland
IL Israël
JP Japan
NO Noorwegen
NZ Nieuw‑Zeeland
TR Turkije
US Verenigde Staten
VS Verenigde Staten

Gewesten in België

BRU Brussel
VLA Vlaanderen
WAL Wallonië

Andere afkortingen

AES Adult Education Survey – Enquête Volwasseneneducatie
AMLCO Anti-money-laundering compliance officer
APP Expanded asset purchase programme –  

Programma voor de aankoop van activa
ARB Algemene risicobeoordeling

Bbp Bruto binnenlands product
BLS Bank Lending Survey – Enquête naar de bancaire kredietverlening
BRRD Bank Recovery and Resolution Directive
Btw Belasting over de toegevoegde waarde

CCP Central counterparty – Centrale tegenpartij
CCyB Countercyclical capital buffer – Contracyclische kapitaalbuffer
CET 1 Common equity Tier 1 – Tier 1-kernkapitaal
CFI Cel voor financiële informatieverwerking
CO2 Koolstofdioxide
COP Conference of the Parties
CPB Centraal Planbureau
CPMI Committee on Payments and Market Infrastructures
CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
CRD Capital Requirements Directive
CRR Capital Requirements Regulation
CSD Central securities depository – Centrale effectenbewaarinstelling

DSTI Debt‑service‑to‑income ratio

EAK Enquête naar de arbeidskrachten
EBA European Banking Authority – Europese Bankautoriteit
EC Europese Commissie



305BNB Rapport 2018 ¡ Afkortingen

ECB Europese Centrale Bank
EDIS European deposit insurance scheme
EER Europese Economische Ruimte
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
ESA European Supervisory Authority – Europese toezichtsautoriteit
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
€STR Euro Short‑Term Rate
Eurostat Statistical Office of the European Union
EU-SILC EU Statistics on Income and Living Conditions –  

EU‑statistiek van inkomens en levensomstandigheden

FAG Financiële Actiegroep
FCA Financial Conduct Authority
Federgon Federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR‑dienstverleners
FinTech Finance Technology
FMI Financiëlemarktinfrastructuur
FOD Federale Overheidsdienst
FOD WASO Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Forem Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
FPB Federaal Planbureau
FSAP Financial Sector Assessment Program
FSB Financial Stability Board
FSMA Financial Services and Markets Authority – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

GAAP Generally Accepted Accounting Principles
GGMMI Gemiddeld Gewaarborgd Minimum Maandinkomen
G‑SIB Global Systemically Important Bank

HICP Geharmoniseerde consumptieprijsindex
HR Human Resources
HRW 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
ICS International Capital Standard – Internationale kapitaalstandaard
ICT Informatie- en communicatietechnologie
IFD Investment Firm Directive
IFR Investment Firm Regulation
IFRS International Financial Reporting Standards
IMF Internationaal Monetair Fonds
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Infrabel Infrastructuurbeheerder van het Belgische spoorwegnet
INR Instituut voor de Nationale Rekeningen
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
IT Informatietechnologie

JPM EMBI JP Morgan Emerging Market Bond Index
JPM GBI JP Morgan Government Bond Index
JST Joint Supervisory Team

LAC DT Loss-absorbing capacity of deferred taxes –  
Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

LCR Liquidity coverage ratio – Dekkingsratio voor de liquiditeit
LO Liquiditeitsoverschotten
LSI Less significant institution – Minder belangrijke instelling
LTV Loan‑to‑value ratio

MIP Macroeconomic Imbalance Procedure
MMT Moderne Monetaire theorie
MRC Minimum Required Capital – Minimale kapitaalvereiste
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

NACE Nomenclatuur van de economische activiteiten van de Europese Gemeenschap
NAR Nationale Arbeidsraad
NBB Nationale Bank van België
NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
NSFR Net stable funding ratio – Netto stabiele financieringsratio
NWWZ Niet‑werkende werkzoekende

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OLO Lineaire obligatie
OPEC Organisatie van olie-exporterende landen
ORSA Own Risk and Solvency Assessment

PFMI Principles for Financial Market Infrastructures
PMI Purchasing Manager’s Index
PRA Prudential Regulation Authority
PSD Payment Services Directive

R&D Research and Development
RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
RV Reserveverplichtingen
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
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S&P Standard & Poor’s
SCR Solvency capital requirement – Solvabiliteitskapitaalvereiste
SDG Sustainable development goal
SCvV Studiecommissie voor de Vergrijzing
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
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

UCV Uitwisselingscentrum en Verrekening

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
VIX Volatility Index
VN Verenigde Naties
VTE Voltijdequivalent
VWEU Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

WEG Wage Expert Group
WG / FT Witwassen van geld en financiering van terrorisme
WHO Wereldhandelsorganisatie
WVV Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen
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