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A. Inleiding

De Bank oefent verschillende prudentiële mandaten uit. Bij de wet van 25 april 2014 werd ze officieel aangesteld 
als de macroprudentiële autoriteit in België. De recente initiatieven die de Bank in het kader van dit mandaat 
heeft genomen, worden beschreven in Kader 6 van het deel 'Economische en financiële ontwikkelingen' van 
het Verslag. In het Macroprudentieel Verslag, dat de Bank jaarlijks publiceert, wordt nader ingegaan op het 
macroprudentiële kader. Op microprudentieel niveau is de Bank belast met het toezicht op de kredietinstellingen, 
de verzekeringsondernemingen, de financiëlemarktinfrastructuren en de betalingsinstellingen. De operationele 
aspecten van het toezicht dat op deze instellingen werd uitgeoefend in 2019 – voor de kredietinstellingen, in 
het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism – SSM) – worden in 
hoofdstuk B uiteengezet. De ontwikkelingen in het regelgevend en wettelijk kader – voor bepaalde specifieke 
sectoren of voor alle sectoren samen – komen aan bod in hoofdstuk C. De Bank, via het Afwikkelingscollege, 
werd eveneens aangewezen als nationale afwikkelingsautoriteit in België. De handelingen die in dat kader 
werden gesteld worden beschreven in hoofdstuk D. Tot slot worden de aspecten van het prudentieel toezicht 
die specifiek verband houden met de digitalisering van de financiële diensten behandeld in hoofdstuk E.
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