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Verslag voorgesteld door
de gouverneur namens
de Regentenraad*
In 2020 maakten we met zijn allen een bijzonder zware tijd door. Rond de jaarwisseling werd de
door een nieuw coronavirus veroorzaakte ziekte COVID-19 voor het eerst vastgesteld in China.
Zeer snel groeide ze uit tot een echte pandemie. België werd bijzonder hard getroffen, met een
groot aantal besmettingen en vele overlijdens. Dat zorgde in de eerste plaats voor veel menselijk leed
en zette de verzorgingssector zowel in de lente als in de herfst onder extreme druk. De bestaande
capaciteit dreigde ontoereikend te worden en de zorgverleners hadden aanhoudend te kampen
met een overmatige werklast. Om een niet meer te beheersen verspreiding van het virus te
voorkomen, werd het sociale, culturele en economische leven drastisch ingeperkt. Tot tweemaal
toe ging het land in lockdown en net als elders in de wereld ontstond hierdoor de diepste recessie
sinds de Tweede Wereldoorlog. De gezondheidscrisis werd aldus ook een economische crisis.
Het was evenwel geen optie alles op zijn beloop te laten, en dit niet alleen uit humanitair oogpunt.
Ook de economische situatie zou dan niet noodzakelijk beter zijn geweest. Een ongecontroleerde
verspreiding van het virus zou immers snel hebben geleid tot een paniekerige beperking van de
sociale contacten en zou evenzeer voor economische schade hebben gezorgd.
Het virus is nog steeds niet onder controle en zal ook in 2021 de economie blijven beïnvloeden.
Toch is er beterschap in zicht. Momenteel zijn immers al verschillende vaccins beschikbaar en is
de overheid met een grootschalige inentingscampagne gestart. Bovendien heeft de economie in
het derde kwartaal van 2020 een grote veerkracht getoond. Dit versterkte de overtuiging dat het
beleid erop gericht moet zijn zo goed mogelijk de periode te overbruggen waarin het virus nadelig
is voor de economie. Zo kan de schade op langere termijn beperkt blijven. Die overbrugging is het
hoofdthema dat de gouverneur in dit namens de Regentenraad uitgebrachte verslag bespreekt.
In het eerste hoofdstuk wordt beschreven hoe de economie in 2020 onder de COVID-19-schok
te lijden had. In het tweede hoofdstuk wordt stilgestaan bij de forse reactie van het monetair,
prudentieel en budgettair beleid. Die reactie heeft erger voorkomen en gaf de aanzet om een brug
te slaan naar het post-coronatijdperk. Het derde hoofdstuk blikt vooruit : wat is er nodig om de
economie en het financieel systeem aan de overkant van de brug te laten gedijen en de sociale
cohesie te vrijwaren ? Het vierde hoofdstuk, ten slotte, bevat de conclusies.
Uit die bespreking blijkt dat het economisch beleid tot dusver al met al goed heeft gereageerd op
deze bijzonder zware crisis, waardoor een totale instorting van de economie kon worden vermeden.
Dat was wereldwijd het geval, evengoed als in het eurogebied en in België. Hoe moeilijk het ook was de
beleidsondersteuning in 2020 te bewerkstelligen, de uitdagingen voor de toekomst zijn nog veel groter.
De pandemie is immers nog niet onder controle en omdat de overheid een groot deel van de schok heeft

* Eén Regent maakt voorbehoud bij de paragrafen 41 en 42.
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opgevangen, bestaat er nog veel onzekerheid over de uiteindelijke impact van de crisis. Het zal er vooral
op aankomen de Belgische economie wendbaarder te maken, zodat ze zich zonder netto banenverlies
kan aanpassen aan de noodzakelijke transities die de coronacrisis en de digitale en groene agenda’s met
zich brengen en ze de verschraling van het arbeidsaanbod als gevolg van de vergrijzing kan opvangen.
Dat zal inspanningen vergen, aangezien crisissen in het verleden doorgaans gedurende een langere
periode sporen hebben nagelaten. Niettemin is het van essentieel belang aldus het inkomensverlies ten
gevolge van de crisis te beperken en het toekomstige groeipotentieel te versterken. Bovendien wordt
daardoor voorkomen dat de crisis de houdbaarheid van de overheidsfinanciën nog meer in het gedrang
brengt, nu het begrotingsbeleid zo sterk werd aangewend en de kosten van de vergrijzing zich meer doen
gevoelen. De monetaire, prudentiële en budgettaire beleidsinstanties zullen van hun kant stapsgewijs hun
crisismodus moeten verlaten en er daarbij moeten op toezien dat de op stabiliteit gerichte fundamenten
van de monetaire unie overeind blijven. Houdbare overheidsfinanciën en een volgehouden focus op
prijsstabiliteit en financiële stabiliteit zijn op langere termijn immers van essentieel belang om te zorgen
voor een goede werking van de economie en toekomstige crisissen het hoofd te kunnen bieden.
De daaropvolgende delen van het verslag van de Nationale Bank van België reiken voor al die domeinen
meer omstandige informatie en analyse aan. Daarbij wordt ook geput uit de voor de Economic Risk
Management Group (ERMG) geproduceerde werkzaamheden en verslagen. Deze groep werd al in maart
door de federale regering opgericht om de economische weerslag van de coronacrisis te monitoren.
Ze werd voorgezeten door de heer Piet Vanthemsche en door de gouverneur van de Nationale Bank.

1. Net als vele andere economieën ondergingen België en het
eurogebied de diepste recessie sinds de Tweede Wereldoorlog
Een wereldwijd gesynchroniseerde recessie
1.

Als gevolg van de coronacrisis is de wereldeconomie in 2020 met 3,5 % gekrompen. Dat is meer
dan het dubbele van de teruggang tijdens de financiële crisis in 2009 en de grootste daling sinds
de Tweede Wereldoorlog. Bijna alle economieën – zowel de geavanceerde als de opkomende –
ondergingen een diepe recessie. Van de grote landen liet enkel China nog een positieve groei
optekenen. De groei liep er niettemin fors terug, namelijk van 6,1 % in 2019 tot 2,3 %. China werd
al tijdens het eerste kwartaal van 2020 zwaar getroffen, maar kon zich vervolgens snel herstellen
omdat het virus er vlug onder controle was en de economie werd ondersteund door het stimuleren
van de investeringen. Elders openbaarde COVID-19 zich pas voluit vanaf maart. Hierdoor bleef
de krimp van de economische bedrijvigheid in het eerste kwartaal nog enigszins beperkt, maar
was die zeer uitgesproken tijdens het tweede kwartaal. Daarop volgde een fors maar onvolledig
herstel tijdens het derde kwartaal. In het najaar werd Europa getroffen door een tweede golf van
besmettingen en de Verenigde Staten zelfs door een derde. Dit drukte opnieuw de economische
activiteit, zij het in mindere mate dan tijdens de eerste golf. Vooral de bouwnijverheid en de
verwerkende nijverheid hielden beter stand, terwijl de dienstensector sterk aangetast bleef.

Omdat de coronaschok wereldwijd op nagenoeg synchrone wijze toesloeg, konden individuele
landen de weerslag ervan niet afvlakken via hun uitvoer. De invoervraag liep immers overal
aanzienlijk terug. Bovendien werd het internationaal handelsverkeer tijdens de eerste golf
gehinderd door onderbrekingen in de mondiale productieketens en door
De wereldhandel daalde tijdelijke transportbelemmeringen, terwijl het in de periode vóór de coronacrisis
fors in de eerste jaarhelft al te kampen had met een toenemend protectionisme. De wereldhandel kromp
dan ook met 9,6 % in 2020. Net als de economische bedrijvigheid liep de
handel vooral in de eerste jaarhelft terug, waarna een herstel volgde. Ook in België namen de
uit- en invoerstromen sterk af, maar vanaf de zomer trokken ze opnieuw aan. Eind december
2.

zeer
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bereikten de EU en het Verenigd Koninkrijk op de valreep een akkoord over hun toekomstige
handelsbetrekkingen. Een worstcasescenario met de invoering van tarieven en quota kon daardoor
worden vermeden. Niettemin zal het handelsverkeer met het Verenigd Koninkrijk voortaan worden
gehinderd door douaneformaliteiten en andere niet-tarifaire handelsbelemmeringen. De bruuske
vraaguitval in de wereldeconomie leidde bovendien tot een forse daling van de olieprijs die
aanvankelijk nog in de hand werd gewerkt door een prijsoorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië.
De lage olieprijs was een belangrijke factor achter de algemene daling van de inflatie.

De Belgische economie kromp met 6,2 %
3.

Op het Europese continent trof het virus al in februari Italië, waarna het aantal infecties vanaf
maart ook in België opliep. Medio maart werden de eerste beperkende maatregelen ingevoerd.
Samen met de toen reeds stilgevallen internationale handel leidde dat al in het eerste kwartaal
tot een daling van het bbp met 3,4 %. Daarop volgde een nog veel scherpere krimp tijdens
het tweede kwartaal. De gezondheidsbeperkingen bleven immers tot
medio mei van kracht en werden vervolgens maar geleidelijk versoepeld.
Economie in vrije val
De economie raakte in die periode in een vrije val. Over beide kwartalen
tijdens het tweede kwartaal
samen liep de economische bedrijvigheid met niet minder dan 15 %
terug. De weerslag was het grootst in de dienstensectoren waar sociaal contact tot de kern
van het businessmodel behoort, zoals de horeca, de contactberoepen, de evenementenbranche
en de culturele sector, maar ook in de zogeheten niet-essentiële detailhandel en de reis- en
luchtvaartsector. Zij kregen ook de meest ingrijpende beperkingen opgelegd. Op dat ogenblik
bleven echter weinig bedrijfstakken gespaard. Met name de bouw en de verwerkende nijverheid
deelden ook in de klappen tijdens de eerste golf.

4.

In het derde kwartaal groeide de economie met 11,6 %. Hoewel ze zich daarmee slechts
gedeeltelijk herstelde, was dat herstel krachtiger dan aanvankelijk verwacht. Dat gold niet enkel
voor België. In tal van andere landen werd eveneens een dergelijke verrassend sterke ommekeer
vastgesteld. Die veerkracht is in essentie aan drie factoren toe te schrijven. Vooreerst is de huidige
crisis van een heel bijzondere aard. Ze werd veroorzaakt door een factor die volledig buiten de
economie staat, terwijl recessies vaak het resultaat zijn van in het systeem zelf opgebouwde
onevenwichten. De correctie daarvan vergt doorgaans tijd en vermindert hierdoor de kracht
van het herstel, terwijl in deze crisis het opheffen van de gezondheidsbeperkingen meteen voor
een sterke opleving zorgde. Dat werd bovendien mogelijk gemaakt omdat de hele beleidsmix
er precies op gericht is de economie over de coronaschok heen te tillen en aldus te voorkomen
dat een neerwaartse spiraal op gang komt. Ten slotte hebben de bedrijven, de werknemers en
de overheid zich snel aangepast, wat de weerbaarheid ten goede is gekomen. Een en ander
doet vermoeden dat de economie zich, behalve indien de beleidsondersteuning te snel wordt
teruggeschroefd, op middellange termijn sneller zal herstellen dan bij voorgaande recessies.

5.

Die weerbaarheid is ook gebleken tijdens de tweede golf, die uit gezondheidsoogpunt sterker
was dan de eerste maar een veel kleinere weerslag had op de economie. De ervaringen van
de eerste golf waren daarbij leerzaam. Scholen en crèches bleven dit keer open, zodat het
voor ouders eenvoudiger was te blijven werken. Telewerk vond nog meer
Dat de diensten
ingang. Bovendien werkten de sociale partners protocollen uit om in veilige
zwaarst werden
omstandigheden te kunnen blijven functioneren waar werken op afstand
niet mogelijk was. Onlineverkoop of ‘click and collect’-diensten raakten
is een bijzonder
ook op de binnenlandse markt wijder verspreid en compenseerden een
van deze crisis
deel van het verlies ten gevolge van het wegvallen van fysieke transacties.
Niettemin bleef dat deel van de dienstensector waar digitaal consumeren geen alternatief kan
bieden, hardnekkig lijden. Zo werden de diensten uiteindelijk het zwaarst getroffen. Dat is een

het
getroffen,
kenmerk
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bijzonder kenmerk van deze crisis, aangezien de activiteit in de dienstensector doorgaans een
minder uitgesproken cyclisch profiel vertoont. Tijdens het vierde kwartaal nam het bbp zelfs licht
toe met 0,2 %. Toch lag het bbp daarmee nog altijd bijna 5 % lager dan eind 2019. Op jaarbasis
liep de economische bedrijvigheid uiteindelijk met 6,2 % terug.

De overheid ving het grootste deel van het geleden inkomensverlies op en
behoedde de economie zo voor een nog diepere recessie
De overheid heeft het grootste gedeelte van de schok opgevangen. Dit verliep in belangrijke mate
automatisch omdat gezinnen en bedrijven door hun inkomensverlies ook minder belastingen
moeten betalen. Bovendien fungeerde ook de sociale zekerheid als automatische stabilisator.
Daarnaast heeft de overheid een hele reeks maatregelen genomen om het verlies
De tijdelijke werkloosheid verder te beperken en aldus de economie te behoeden voor een nog diepere
groeide samen met het recessie. Het stelsel van tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor
zelfstandigen hebben daarbij een belangrijke rol gespeeld. Beide regelingen
overbruggingsrecht voor
bestonden voorheen al, maar door de uitbreiding van het toepassingsveld ervan
zelfstandigen uit tot en de verhoging van de uitkeringen groeiden zij uit tot een van de belangrijkste
een van de belangrijkste stabiliserende mechanismen in deze crisis. Zo deden op het hoogtepunt
stabiliserende mechanismen van de eerste golf, in april, respectievelijk een miljoen loontrekkenden en
400 000 zelfstandigen er een beroep op. Bovendien werd de degressiviteit van
de werkloosheidsuitkeringen opgeschort, kregen de lokale overheden meer middelen om de
toegenomen vraag naar steun te financieren en verleenden de gewesten extra tegemoetkomingen
aan de zwaarst getroffen gezinnen. Die koopkrachtondersteunende maatregelen beliepen in
totaal € 9 miljard of 2 % bbp. Aldus ging de koopkracht van de gezinnen er op macroschaal niet
op achteruit, hoewel sommigen ontegensprekelijk een grote impact ondervonden.
6.

De bedrijven konden dan weer gebruikmaken van tijdelijke werkloosheid om hun loonsom te
verminderen zonder werknemers te moeten ontslaan. Bovendien keerden de gewesten premies uit
aan bedrijven die werden gedwongen te sluiten of die een sterk omzetverlies leden. Daarnaast nam de
federale overheid solvabiliteitsversterkende maatregelen in de vennootschapsbelasting. Tot slot genoten
bepaalde bedrijfstakken specifieke steunmaatregelen. Alles samen beliep de steun aan de bedrijven
en de zelfstandigen € 7,3 miljard of 1,6 % bbp. Toch gingen zowel het bruto-exploitatieoverschot als
het beschikbaar inkomen van de bedrijven er in 2020 op achteruit en ontstond er een bijzonder sterke
liquiditeitsbehoefte. De aanzuivering van dat liquiditeitstekort was, zoals verderop wordt toegelicht,
een belangrijke beleidsprioriteit. Hierbij was een belangrijke rol weggelegd voor de banksector en voor
de federale en gewestelijke investeringsmaatschappijen. Niettemin nam voor tal van
Er ontstond bij de bedrijven bedrijven het faillissementsrisico merkbaar toe, hoewel er in 2020 minder bedrijven
een sterke liquiditeitsbehoefte over de kop gingen. Dit was niet alleen te danken aan de talrijke steunmaatregelen,
en het faillissementsrisico maar ook aan de invoering van een moratorium op faillissementen tijdens zowel
nam merkbaar toe de eerste als de tweede golf. De steunmaatregelen als geheel, en met name de
bufferfunctie van het stelsel van tijdelijke werkloosheid, hebben er ook toe geleid
dat het banenverlies in 2020 veeleer gering bleef. Het aantal zelfstandigen nam zelfs nog toe, terwijl
bij de loontrekkenden 23 000 banen verloren gingen. De werkloosheidsgraad steeg in 2020 slechts
licht tot 5,7 %.
7.

De binnenlandse vraag liep sterk terug
8.

12

De bedrijfsinvesteringen daalden met bijna 9 %. Terwijl de toegevoegde waarde vooral in
bepaalde sectoren sterk terugliep, deed de investeringsuitval zich in alle bedrijfstakken voor.
Deze weerspiegelt dan ook niet zozeer het directe effect van de beperkende maatregelen,
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maar veeleer een afgeleid effect van de verslechterde vraagvooruitzichten, de grote onzekerheid
over de toekomst en de verzwakte bedrijfsbalansen. Voor de toekomst komt het erop aan te
vermijden dat het herstel van de bedrijfsbalansen een moeizaam proces wordt dat gedurende
geruime tijd de investeringen zou drukken.
9.

De daling van de particuliere consumptie is iets minder uitgesproken, maar daarom niet minder
opmerkelijk. Doorgaans is de particuliere consumptie de meer stabiele bestedingscomponent
van het bbp, maar in 2020 liep ze met 8,6 % terug. Dat ligt niet aan het verloop van het
beschikbaar inkomen, dat op macroschaal goed werd gevrijwaard. Ook
De particuliere consumptie
de daling van de inflatie, die terugliep van 1,2 % in 2019 tot 0,4 %
kromp fors, ook al bleef het
in 2020, had een gunstige invloed op de koopkracht. Die daling hing
immers vooral samen met de afname van de olieprijzen, en deze laatste
beschikbaar inkomen op
worden niet volledig doorberekend in de indexering van de inkomens.
macroschaal goed gevrijwaard
Het effect van de lagere olieprijs op de inflatie was groter dan de snellere
prijsstijgingen voor voedingsmiddelen. Voor de consumenten werden de mogelijkheden om hun
inkomen te besteden evenwel beknot door de gezondheidsmaatregelen. Daarbij komt dat ze
zelfs tijdens de periodes met een versoepeling voorzichtigheid aan de dag legden en winkelen
spontaan vermeden. Ten slotte hielden de consumenten ook uit voorzorg de vinger op de knip.
Uiteindelijk werd in 2020 dan ook bijna 21 % van het beschikbaar inkomen gespaard, tegen
13 % in 2019. Zo’n forse stijging van de spaarquote is atypisch en de ruim € 20 miljard extra
gespaarde middelen kunnen in een latere fase eventueel een sterke expansie van de particuliere
consumptie of de investeringen financieren. In 2020 gaf dat extra sparen vooral aanleiding tot
een forse toename van de deposito’s van de gezinnen. Die factor versterkte dan ook de balansen
van de gezinnen, al hadden die tijdens de eerste fase van de crisis eveneens te lijden onder de
koersdalingen van aandelen en deelbewijzen van beleggingsfondsen. Het zijn vooral de meer
vermogende gezinnen die aan die laatste factor waren blootgesteld. Tegen het einde van het
jaar waren die verliezen grotendeels goedgemaakt.

Een crisis met ongelijke effecten, zowel in België als tussen landen van het
eurogebied
10.

De crisis trof niet alle bedrijfstakken in dezelfde mate. Terwijl bepaalde sectoren, vooral in
de diensten, zwaar te lijden hadden, zagen sommige hun activiteit in 2020 zelfs toenemen.
Zo is er in de handel bijvoorbeeld een groot verschil tussen de zogeheten niet-essentiële en
essentiële component ervan. Terwijl de coronacrisis de eerstgenoemde fel trof, floreerde de
tweede, onder meer omdat een deel van de vraag naar voeding verschoof van de horeca naar
thuismaaltijden. Met de sterke ontwikkeling van e-commerce zaten dan
Door het sectoraal profiel
weer ICT- en koeriersdiensten in de lift, maar dat ging ten koste van
van de coronacrisis was de
een verlies aan toegevoegde waarde in het traditionele handelscircuit.
Een deel daarvan vloeide af naar grote, in het buitenland gevestigde
weerslag groter voor kleinere
onlineverkopers. Zelfs binnen bedrijfstakken zijn er grote verschillen,
bedrijven en voor zelfstandigen
waarbij zich ook een geografische dimensie aftekende. Zo werd Brussel
bijvoorbeeld zwaar geraakt door het wegblijven van zowel de zakenreizigers en de toeristen
als de vele pendelaars. Een deel van die weggevallen vraag kwam evenwel elders in het land
tot uiting, bijvoorbeeld omdat thuiswerkers meer gingen consumeren in de buurt waar ze
wonen. Bepaalde segmenten van de toeristische sector hadden de afgelopen zomer dan weer
kortstondig baat bij een zelden geziene vraag naar vakantie in eigen land. Desondanks hadden
reisbureaus en de luchtvaart het zwaar te verduren omdat er veel minder naar het buitenland
werd gereisd. Op macroschaal leidde diezelfde factor evenwel tot een verbetering van de
lopende rekening. In normale omstandigheden overstijgen de toeristische uitgaven van Belgen
in het buitenland immers die van buitenlandse toeristen in België. De coronacrisis trof in het
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bijzonder kleinere bedrijven, alsook vele zelfstandigen, omdat die gemiddeld meer actief zijn in
de zwaarst getroffen en verplicht gesloten sectoren. Zo deed tijdens de eerste golf meer dan de
helft van de zelfstandigen een beroep op een overbruggingsrecht.
Dat gedifferentieerd sectoraal profiel van de crisis had ook tot gevolg dat de meer kwetsbare
groepen zwaarder werden getroffen. De weerslag van een conjunctuurverslechtering is doorgaans
het grootst voor uitzendkrachten, tijdelijke werkkrachten en freelancers. Dat effect werd in deze
crisis nog versterkt omdat deze arbeidsvormen vaker voorkomen in de dienstensectoren waar de
crisis het hardst toesloeg. Om dezelfde reden werden ook de werknemers met flexi-jobs en de
jobstudenten zwaar getroffen. Wie in het informele circuit werkzaam was, kwam zelfs helemaal
in de kou te staan. De werknemers in de meest getroffen sectoren verdienen
De meer kwetsbare groepen doorgaans ook minder, zijn vaker laaggeschoold en verhoudingsgewijs meer
werden zwaarder getroffen afkomstig van buiten de EU. De groepen met het laagste inkomen zijn dan
ook veel sterker vertegenwoordigd in het stelsel van de tijdelijke werkloosheid
dan de werknemers met een hoger inkomen, die doorgaans een betere toegang hebben tot
telewerk. Daarenboven beschikken de eerstgenoemden in de regel over minder financiële
buffers om een inkomensverlies op te vangen. Daar staat evenwel tegenover dat voor lagereinkomensgroepen de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid op jaarbasis een groter deel van
het geleden inkomensverlies compenseren. De vrouwen verkeren in deze crisis in een bijzondere
situatie. Ze zijn zowel oververtegenwoordigd in de zwaarst getroffen bedrijfstakken, zoals de
horeca en de niet-essentiële detailhandel, als in de essentiële takken zoals de gezondheidszorg.
Terwijl de eerste groep inkomensverlies leed, had de tweede met een uiterst hoge werkdruk af
te rekenen. Bovendien zorgen vrouwen nog steeds het vaakst voor de kinderen, waardoor zij
meer dan mannen de gevolgen van de sluiting van de scholen en crèches dienden op te vangen.
Ten slotte kwam in het onderwijs pijnlijk aan het licht hoe groot de digitale kloof is bij jongeren.
Kinderen uit kansarme gezinnen hebben minder toegang tot het internet. Bovendien beschikken
ze zelden over een pc of hebben ze niet altijd voldoende plaats thuis. Daarnaast ervaren ze de
fysieke afwezigheid van de leerkracht als een grotere handicap, omdat hun ouders doorgaans
minder goed in staat zijn om die rol deels over te nemen. Voor de beleidsmakers is het een
grote uitdaging te bewerkstelligen dat de crisis bestaande kwetsbaarheden niet bestendigt, laat
staan ze nog vergroot.
11.

Ook in het eurogebied heeft de coronaschok ongelijke effecten gesorteerd. Zo was de recessie
in België iets minder diep dan in het eurogebied als geheel, maar wel dieper dan in Nederland
en Duitsland, waar het bbp met respectievelijk 4,3 en 5,5 % terugliep. Van de grotere landen
bevinden Italië, Frankrijk en Spanje zich aan het andere uiteinde van het spectrum. In de eerste
twee daalde het bbp met ongeveer 9 %, in Spanje zelfs met 11 %. Die verschillen hebben in
de eerste plaats te maken met de intensiteit waarmee het coronavirus de
In het eurogebied dook verschillende landen trof. Daarnaast spelen ook de structurele kenmerken
opnieuw een risico van van de verschillende economieën een belangrijke rol. Gelet op het specifieke
fragmentatie op sectorale profiel van de coronacrisis, werden bijvoorbeeld landen die sterk
afhankelijk zijn van buitenlands toerisme doorgaans zwaarder getroffen.
Dat geldt ook voor landen met een relatief hoog percentage kleinere bedrijven, omdat die vaak
over minder ruimte beschikken om een schok op te vangen. Of de verschillen in beschikbare
begrotingsmiddelen een belangrijke rol hebben gespeeld, is minder duidelijk. Bij aanvang van
de coronacrisis rees wel meteen de vraag of de landen met een hoge overheidsschuld in staat
zouden zijn de crisis op te vangen, zeker omdat zij ook relatief zwaar door het virus werden
getroffen. Tijdens de eerste weken van de crisis nam de rente op hun overheidspapier dan
ook fors toe, veel meer dan elders in het eurogebied. Het opdrogen van de marktfinanciering
voor bedrijven had dan weer een grotere impact in de landen waar de schuldhefboom van de
bedrijfssector hoger is. Als gevolg van die factoren dook opnieuw een risico van fragmentatie in
het eurogebied op, dat een extra uitdaging vormde bij de bestrijding van de crisis.
12.

14
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2. De brug naar de overkant : de ongezien forse ondersteuning
door het monetair, prudentieel en budgettair beleid in
perspectief gebracht
De ratio van de forse beleidsreactie
13.

Niet alleen de omvang van de coronacrisis is uniek ; de intensiteit van de beleidsreactie
is dat evenzeer. Van meet af aan werden wereldwijd alle beschikbare hefbomen op volle
kracht in werking gesteld. Via het monetair en budgettair beleid werd er zowel sneller als
forser gereageerd dan bij de financiële crisis en via het prudentieel beleid werden tijdens de
coronacrisis zelfs voor het eerst de kapitaal- en liquiditeitsbuffers van de banken versoepeld.
Aldus reageerde ieder beleidsdomein niet alleen krachtig, maar ook in dezelfde richting, zodat
ze elkaar versterkten bij hun ondersteuning van de economie.

14.

Het bijzondere karakter van de COVID-19-crisis verklaart die constellatie. Nooit voorheen
waren delen van de economie om gezondheidsredenen stilgelegd. Meteen werd duidelijk dat
dit niet enkel de direct betrokken sectoren zou treffen, maar via domino-effecten een sterk
neerwaartse spiraal op gang kon brengen. Een zeer diepe recessie dreigde
Het economisch weefsel
gepaard te gaan met het mogelijke verlies van een belangrijk deel van
het productiepotentieel als gevolg van een stortvloed aan faillissementen.
stond op het spel
Het economisch weefsel zelf stond op het spel. Zonder een stevige
beleidsreactie waren zeer negatieve scenario’s niet uit te sluiten. Precies die vrees leidde tot de
aanvankelijk zeer hevige reacties op de financiële markten. Die paniek dreigde op haar beurt de
crisis nog te verscherpen en er zelfs een financiële dimensie aan toe te voegen, hoewel ze nu,
anders dan in 2009, niet in de financiële sector was ontstaan.

15.

De draagwijdte van de schok vergde dus een forse beleidsreactie, die gemakkelijker tot
stand kwam door de aard ervan. De oorsprong van de COVID-19-schok lag namelijk volledig
buiten het economisch systeem en dat speelde een belangrijke rol. Hierdoor was aan de
beleidsondersteuning immers een geringe moral hazard verbonden, terwijl die tijdens de
financiële crisis wel aanwezig was. Winstbejag op korte termijn in de financiële sector
had toen immers mede gezorgd voor de crisis. Ditmaal dreigden daarentegen intrinsiek
levensvatbare bedrijven én banen verloren te gaan als gevolg van een externe schok.
Bovendien is dit soort schok door zijn omvang moeilijk verzekerbaar. Dat zijn precies de
omstandigheden waarin de overheid een rol heeft als verzekeraar in laatste instantie.
Omdat de economie niet van binnenuit was gaan haperen, vergrootte tot slot de kans dat
ze opnieuw zal kunnen gedijen zodra de gezondheidscrisis voorbij is, hoewel deze ook
structurele veranderingen teweegbrengt naarmate ze langer duurt. Het kwam er dan ook
in eerste instantie op aan de economie tijdelijk te ondersteunen om de periode waarin de
gezondheidscrisis woedt, te overbruggen.

16.

Om die brug te kunnen slaan, ontstond er een enorme behoefte aan liquiditeit, vooral bij
de bedrijven. Ondanks het abrupte omzetverlies konden bedrijven immers slechts een deel
van hun kosten terugschroeven, bijvoorbeeld door gebruik te maken van
In deze crisis zal de
het stelsel van tijdelijke werkloosheid, terwijl andere vaste en semivaste
kosten bleven doorlopen. Dat gold bijvoorbeeld voor betalingen van huur
sector deel moeten
en huurlasten, rente, verzekeringspremies of noodzakelijk onderhoud van
van de oplossing
de bedrijfsinfrastructuur. Evenzo leden sommige gezinnen inkomensverlies
terwijl ze hun leningen dienden af te lossen. Bij het dekken van die liquiditeitsbehoefte heeft de
financiële sector van nature een belangrijke rol te spelen. Terwijl die sector in 2009 nog een deel
van het probleem vormde, zal hij in deze crisis dan ook deel moeten uitmaken van de oplossing.

zelf

financiële
uitmaken
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De sedert de financiële crisis doorgevoerde hervormingen in het financieel en prudentieel
landschap waren er immers op gericht de sector weerbaar te maken tegen schokken en het
prudentieel beleid te kunnen aanwenden om buffers vrij te geven. Ook het monetair beleid had
hier een vooraanstaande rol te spelen. Het is immers de ultieme verstrekker van liquiditeit en stuurt
de algemene financieringsvoorwaarden in de economie.
Toch is de grote liquiditeitsbehoefte niet de enige uitdaging in deze crisis. Ze deed immers
voorgoed inkomen verloren gaan. Hierdoor ontstond er van meet af aan ook een solvabiliteitsrisico,
dat scherper wordt naarmate de coronacrisis langer aansleept. Bovendien heeft deze crisis
ongelijke effecten, waarbij sommige sectoren en bedrijven zeer fors worden geraakt en
andere veel minder. Dat onderscheidt haar van een meer traditionele recessie.
Het begrotingsbeleid is het Die kenmerken plaatsen het begrotingsbeleid op de voorgrond. Dit is immers
beleidsdomein bij uitstek het beleidsdomein bij uitstek dat gericht ondersteuning kan verlenen waar
dat gericht tijdelijke die het meest nodig is. Het kan directe inkomensondersteuning bieden aan
ondersteuning kan verlenen de getroffen gezinnen en bedrijven om aldus een solvabiliteitsprobleem te
waar die het meest nodig is voorkomen. Als er toch solvabiliteitsproblemen ontstaan, kan het vervolgens
de private sector helpen die op te vangen, ofwel door kredietgaranties te
verstrekken aan de banksector ofwel, op een meer directe wijze, door zelf een bijdrage te leveren
aan de herstructurering van bedrijfsbalansen. Door die factoren kwam het begrotingsbeleid
centraal te staan bij het opvangen van de coronacrisis. Dat maakt de gebruikelijke aanbeveling
dat budgettaire ondersteuning tegelijkertijd tijdig, tijdelijk en gericht moet plaatsvinden, niet
minder relevant. Het tijdelijke karakter van de ondersteuning is geheel coherent met haar
doelstelling, namelijk de economie over de coronaschok heen tillen. Zo voorkomt het ook dat
de overheidsfinanciën op blijvende wijze worden belast. Het gerichte karakter van de steun heeft
dan weer vooral te maken met de zeer ongelijke effecten van deze crisis.
17.

Monetair beleid aan het werk : stabilisering van de financiële markten,
soepele financieringsvoorwaarden en ondersteuning van de kredietstroom
naar bedrijven en gezinnen

16

18.

Wereldwijd hebben de centrale banken als eerste gereageerd, vaak met bijzonder ingrijpende
acties. Daarbij beoogden ze in wezen drie doelstellingen. Ten eerste was het nodig de
financiële markten te stabiliseren nadat de aanvankelijke paniekreactie marktfinanciering
bijzonder duur had gemaakt of zelfs geheel had laten opdrogen. Aankopen van effecten
waren daartoe het aangewezen instrument, waarbij niet enkel overheidspapier werd gekocht
maar ook werd geput uit andere, meer risicovolle activaklassen. Sommige effecten werden
in deze crisis zelfs voor het eerst gekocht. Bovendien hebben de grootste centrale banken
onderling deviezenswaps gesloten, zodat de financiering in dollar en in euro ook buiten
de eigen jurisdictie verzekerd bleef. Daarnaast streefden de centrale banken een algemene
versoepeling van de financieringsvoorwaarden na. Ze brachten deze tot stand door de
beleidsrente te verlagen waar hiervoor nog voldoende ruimte bestond, zoals de Federal
Reserve en de Bank of England deden, door de renteverwachtingen te drukken via
forward guidance en door de rendementscurve verder af te vlakken met aankopen van
overheidsobligaties. Tot slot werden specifieke programma’s opgezet om de kredietstroom
naar bedrijven en gezinnen te ondersteunen.

19.

Die drie motieven lagen ook ten grondslag aan de reactie van het Eurosysteem, dat al vóór
de aanvang van de coronacrisis een sterk accommoderend beleid voerde. De belangrijkste
beleidsrente was in september 2019 immers teruggebracht tot –0,5 %. Voorts kocht het
Eurosysteem sedertdien via het programma voor de aankoop van activa maandelijks voor
€ 20 miljard effecten aan. Hoewel de indruk bestond dat de resterende beleidsruimte bij de
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aanvang van de crisis veeleer beperkt was, heeft het Eurosysteem in werkelijkheid toch zeer
sterk gereageerd. De aankopen van effecten vormden het belangrijkste instrument voor de
eerste twee doelstellingen, namelijk de financiële markten stabiliseren
Het PEPP heeft twee
en soepele financieringsvoorwaarden bewerkstelligen. Die aankopen
doelstellingen: de financiële
vonden vooral plaats via het pandemie-noodaankoopprogramma
(Pandemic Emergency Purchase Programme – PEPP), dat op 18 maart
markten stabiliseren en soepele
van start ging. Het beschikbare bedrag voor de PEPP-aankopen bedroeg
financieringsvoorwaarden
aanvankelijk € 750 miljard, maar werd in twee stappen – namelijk in juni
bewerkstelligen
en december 2020 – uitgebreid tot € 1850 miljard ; voorts werd de looptijd
van het programma verlengd tot ten minste maart 2022. Tegen dan zou de economie, volgens
de inschatting van de Raad van Bestuur van de ECB in december, voldoende ondersteund
moeten zijn om over de urgentiefase heen te raken.
20.

Het PEPP was van meet af aan een programma met een flexibele spreiding van de aankopen
in de tijd, over de verschillende activaklassen en tussen de landen van het eurogebied. Die
flexibiliteit was nodig om passend de stress op de financiële markten aan te pakken. Zo werd
in de beginfase van de pandemie niet alleen meer gekocht dan nadien, maar waren de
aankopen toen ook meer gericht op de activa die het meest onder druk stonden. Precies
daarom werd in die fase een aanzienlijk volume commercial paper gekocht, omdat die markt
zo goed als volledig was stilgevallen. Om dezelfde reden kocht het Eurosysteem aanvankelijk
relatief meer overheidsobligaties van de landen waar de rente het meest was gestegen, ook al
geldt de kapitaalsleutel als ultieme referentie voor de spreiding van die aankopen. Aldus werd
erop toegezien dat alle landen van het eurogebied soepele financieringsvoorwaarden konden
genieten, zodat het risico op divergerende ontwikkelingen werd ingeperkt. Het herstelplan Next
Generation EU dat de Europese Raad in de zomer in de steigers zette, was een ander – dit keer
budgettair – beleidsinstrument dat de fragmentatiedruk verlichtte.

21.

Dankzij het PEPP werd de bruuske verstrakking van de financiële voorwaarden op de financiële
markten tijdens de beginfase van de coronacrisis geheel ongedaan gemaakt. De rentes op
overheidspapier op 10 jaar lagen aan het einde van het jaar zelfs iets lager dan aan het begin ervan,
ook al gaven de overheden veel nieuwe schuld uit ter financiering van hun ondersteuning van de
economie. Terwijl bijvoorbeeld de rente op Belgische overheidsobligaties
Als de marktomstandigheden
op 10 jaar in januari 2020 0 % beliep en tijdens de periode maart-april
gunstig zijn, hoeft
was opgelopen, daalde ze in december tot –0,4 %. Dat is amper hoger
dan de rente op de depositofaciliteit van het Eurosysteem – namelijk
het PEPP-budget van
–0,5 % – zodat de rendementscurve bijzonder vlak werd. De Raad van
€ 1850 miljard niet volledig
Bestuur deelde in december mee dat de PEPP-aankopen voortaan zullen
te worden aangewend
worden uitgevoerd om gunstige financieringsvoorwaarden in stand te
houden. De aankopen zullen dus worden bepaald op grond van de marktomstandigheden en
als die gunstig zijn, hoeft het PEPP-budget niet volledig te worden aangewend. Bij ongunstige
marktomstandigheden kan het evengoed worden vergroot, mocht dat nodig blijken.

22.

Terwijl de grootschalige aankoop van overheidsobligaties een belangrijk instrument vormde, was
de doelstelling steevast het versoepelen van de algemene financieringsvoorwaarden, ook die van
de private sector. De rentecurve voor overheidspapier geldt immers als basis voor het bepalen
van de andere rentes in de economie. Door de rente laag te houden, wordt bovendien vermeden
dat het expansieve begrotingsbeleid private investeringen zou gaan verdringen. Aldus kan de
economie maximaal worden ondersteund, wat ook nodig is voor de prijsstabiliteit. De inflatie in
het eurogebied liep in 2020 immers fors terug en aan het einde van het jaar was ze zelfs licht
negatief. Dat weerspiegelt niet enkel de forse daling van de olieprijs of de tijdelijke btw-verlaging
in Duitsland, maar is ook het resultaat van een diepliggender impact van de crisis. Deze raakt
momenteel de vraagzijde van de economie sterker dan de aanbodzijde, zodat een neerwaartse
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prijsdruk, onder meer voor diensten, de kostenverhogende weerslag van de coronaschok
overstijgt. Dat het streven naar prijsstabiliteit ook in deze crisis de diepere reden is voor het fors
accommoderende monetair beleid, neemt niet weg dat vandaag een belangrijk deel van de
beleidsimpact via de financieringskosten van de overheden doorwerkt. Het duurzaam aantrekken
van de inflatie hangt immers samen met de opleving van de economie en deze heeft in de
specifieke omstandigheden van de coronacrisis nood aan ondersteuning via het begrotingsbeleid.
23.

Precies via dit samenspel tussen beide beleidsdomeinen is het monetair beleid erin geslaagd
een belangrijke bijdrage te leveren aan de stabilisering van de economie en dat hoewel
de beleidsrentes al dicht bij hun ondergrens lagen. De vrees dat het daardoor machteloos
zou zijn, was dus ongegrond. Zonder een expliciete coördinatie ontstond in de coronacrisis
immers een spontane synergie tussen het monetair beleid en het begrotingsbeleid, omdat
een forse begrotingsrespons hoe dan ook vereist was. Het begrotingsbeleid is dan weer enkel
doeltreffend indien het geloofwaardig blijft en de houdbaarheid van de overheidsschuld niet in
het gedrang brengt. Dat hangt niet alleen af van de huidige renteconstellatie. Het is evenzeer
noodzakelijk dat de genomen maatregelen voldoende gericht en tijdelijk zijn, en dat de impuls
het groeipotentieel daadwerkelijk ondersteunt. Op die wijze blijft de schuld uiteindelijk ook
onder een andere renteconstellatie financierbaar. Ook dat is eigen aan de spontaan tot stand
gekomen synergie : ze mag niet als een structureel gegeven worden gezien. Het monetair beleid
heeft niet tot taak de houdbaarheid van de overheidsschuld te vrijwaren.

Omdat de private sector in het eurogebied zich grotendeels financiert met leningen bij banken, was
de ondersteuning van de bancaire kredietverlening vanaf het begin van de crisis een derde belangrijke
doelstelling van de Raad van Bestuur van de ECB. De versoepeling van de voorwaarden voor de
gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (Targeted longer-term refinancing operations,
TLTRO) was daartoe het voornaamste instrument. Gedurende de urgentiefase
De TLTRO’s zijn het van de pandemie – aanvankelijk tussen juni 2020 en juni 2021, maar inmiddels
voornaamste instrument om verlengd tot juni 2022 – kunnen banken zich bij het Eurosysteem financieren
de bancaire kredietverlening tegen –0,5 % en indien zij hun kredietverlening aan de bedrijven minstens op
te ondersteunen peil houden zelfs tegen –1 %. Ook het via TLTRO’s op te nemen bedrag werd
in twee stappen verhoogd. Bovendien werden de onderpandvereisten voor de
herfinancieringstransacties versoepeld. Gelet op deze bijzonder gunstige voorwaarden was de
vraag naar TLTRO-financiering zeer aanzienlijk. Hierdoor konden de banken gemakkelijker voldoen
aan de grote kredietvraag van de bedrijven tijdens de eerste golf. Bovendien zijn de rentetarieven
die ze de bedrijven en de gezinnen aanrekenen, in 2020 niet gestegen.
24.

Prudentieel beleid : ondersteuning van de kredietverlening en oog voor de
stabiliteit van het financieel systeem
De prudentiële regelgevers en toezichthouders lieten de banken extra manoeuvreerruimte
om de beschikbare kapitaal- en liquiditeitsbuffers te gebruiken voor de transmissie van de
monetaire en budgettaire steunmaatregelen naar de niet-financiële private sector, zonder
daarbij evenwel de stabiliteit van het financieel systeem op het spel te zetten.
Soepelere kapitaalvereisten Bepaalde elementen van de reglementaire kapitaalvereisten werden versoepeld
geven banken extra ruimte om de kredietverlening te ondersteunen en door de crisis teweeggebrachte
om de kredietverlening verliezen op te vangen. De microprudentiële toezichthouders van de Belgische
te waarborgen banken – het SSM voor de belangrijke instellingen en de Bank voor de minder
belangrijke instellingen – maakten zowat € 4 miljard eigen vermogen vrij.
De macroprudentiële contracyclische kapitaalbuffers, die in België en verschillende andere
Europese landen vóór het uitbreken van de gezondheidscrisis waren geactiveerd, werden
zeer snel teruggebracht tot 0 %. Op die wijze kwam bij de Belgische banken ongeveer
25.
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€ 2 miljard extra eigen vermogen vrij. Zodoende beschikten ze eind maart, samen met de reeds
beschikbare marge, over meer dan € 20 miljard vrij te gebruiken eigen vermogen. Via micro- en
macroprudentiële aanbevelingen werd oneigenlijk gebruik van deze buffers voor de uitkering
van dividenden en andere winstuitkeringen sterk afgeraden tot en met 1 januari 2021. De Bank
breidde die macroprudentiële aanbeveling uit tot alle Belgische banken en verzekeraars, inclusief
de dochterondernemingen van een internationale groep.
26.

De Bank gaf de macroprudentiële kapitaalbuffer van ongeveer € 2 miljard voor de Belgische
hypothecaire leningen nog niet vrij, maar staat klaar om dat te doen indien de verliezen op
deze portefeuille zouden oplopen. Die buffer werd in 2013 ingevoerd om banken de nodige
veerkracht te geven bij schokken op de huizenmarkt of een forse stijging van de werkloosheid.
De Belgische woningmarkt hield goed stand tijdens de eerste maanden van de coronacrisis.
Zowel de kredietverlening als de prijsontwikkeling vertoonden zelfs
De kapitaalbuffer voor
tekenen van een nieuwe versnelling in de tweede jaarhelft. Als gevolg
Belgische hypothecaire
van de op 1 januari 2020 ingevoerde prudentiële verwachtingen van de
Bank omtrent de kredietvoorwaarden voor nieuw hypothecair krediet,
leningen wordt vrijgegeven
lijkt dit nieuwe dynamisme evenwel niet langer toe te schrijven aan een
zodra dat nodig is
al te soepele kredietverlening. Voorzichtige kredietvoorwaarden zullen op
termijn leiden tot een geleidelijke afname van de risicovolle subsegmenten in de hypothecaire
portefeuilles van de Belgische banken. Voorlopig blijven deze echter een risico voor de financiële
stabiliteit in België. Er zouden bijvoorbeeld spanningen kunnen ontstaan bij het verstrijken
van de moratoria voor hypothecaire leningen. Een vrijgave van de buffer kan de banken dan
helpen om duurzame oplossingen te vinden voor zwaar door de crisis getroffen cliënten met
een te hoge schuldenlast. Zodoende verkleint de kans op het uitbreken van een crisis op de
huizenmarkt als gevolg van een forse stijging van wanbetalingen en huisuitzettingen.

27.

Hoewel het aandeel van de probleemleningen stabiel bleef op ongeveer 2 % van de totale
uitstaande leningen, bereidden de Belgische banken zich in 2020 voor op een forse toename van
de kredietverliezen. Tijdens de eerste negen maanden boekten ze op de winst- en verliesrekening
€ 2,5 miljard extra voorzieningen voor kredietverliezen. Ook het aandeel geherstructureerde
leningen nam duidelijk toe, ondanks de tijdelijke uitsluiting van leningen waarop een algemeen
mechanisme voor betalingsuitstel van toepassing is.

28.

De lage wanbetalingsgraad in 2020 bewijst echter ook het succes van de maatregelen die gericht
waren op directe inkomenssteun, tijdelijke opschorting van faillissementsprocedures en bankkrediet,
om zoveel mogelijk wanbetalingen te vermijden. Charters of wetgevende initiatieven boden in
aanmerking komende debiteurs betalingsuitstel voor schuldaflossing en verzekeringspremies.
Eind september hadden ze betrekking op niet minder dan 13 % van de bedrijfsleningen en 6 %
van de hypothecaire leningen. Om een tijdelijk en beperkt liquiditeitstekort
Betalingsuitstel voor
te financieren, gingen veel debiteurs ook extra bankleningen aan.
Grote multinationale ondernemingen maakten in maart en april massaal
schuldaflossing en extra
gebruik van bestaande kredietlijnen bij de Belgische banken om hun
bankleningen dekten in grote
liquiditeitspositie te verstevigen en de daling van de omzet op te vangen.
mate de liquiditeitsbehoefte
Daarna losten ze die leningen opnieuw af naarmate de economische situatie
van bedrijven
en de toegang tot alternatieve financieringsbronnen zich herstelde. De kleine
en middelgrote Belgische ondernemingen deden in 2020 een stabieler en licht stijgend beroep
op bancaire kredietverlening. Hierdoor kwam de kredietverlening aan de Belgische bedrijven,
na de korte en tijdelijke toename in maart en april, uit op een jaarlijks groeitempo van 2,4 %
in november, tegen 4,1 % eind 2019. De uitbreiding van bestaande gewestelijke mechanismen
en de invoering van een nieuw federaal mechanisme voor de toekenning van bankleningen
met staatsgarantie, gaven banken extra mogelijkheden om in hoogst onzekere economische
omstandigheden leningen te verstrekken aan risicovolle maar levensvatbare bedrijven. Het federale
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mechanisme was in april uitgewerkt voor een totaalbedrag van € 50 miljard en omvatte leningen
met een looptijd tot één jaar. Het werd in juli uitgebreid met een tweede mechanisme dat gericht
was op de specifieke noden van kmo’s en bestond uit leningen tot en met 3 jaar. Aan het einde
van het jaar werd dit laatste mechanisme verlengd tot in 2021, met leningen tot en met 5 jaar.
Hoewel het een cruciale component van de beleidsmix vormde, werden de bankleningen met
staatsgarantie voor bedrijven tot dusver in relatief beperkte mate gebruikt. Dit kan erop wijzen dat
de andere steunmaatregelen en het niet-gegarandeerde bankkrediet tijdens het verslagjaar aan
de liquiditeitsbehoefte van de meeste bedrijven voldeden. Naarmate die andere steunmaatregelen
verminderen of wegvallen in 2021, zullen de banken ervoor moeten zorgen dat in aanmerking
komende bedrijven gemakkelijk en voldoende toegang blijven hebben tot dit vooralsnog weinig
gebruikte alternatieve financieringskanaal. Aangezien de tweede lockdown langer duurt dan
aanvankelijk verwacht, moeten wellicht aanvullende tijdelijke maatregelen worden overwogen voor
bepaalde bedrijfssegmenten, met name de sectoren die het meest kwetsbaar zijn voor de crisis.

Het begrotingsbeleid ondersteunde vooral de inkomens van gezinnen en
bedrijven
Ook het begrotingsbeleid heeft wereldwijd zeer fors gereageerd om aldus de economie te
stabiliseren. De begrotingsimpuls was in vele gevallen groter dan ten tijde van de financiële
crisis. Dat was niet enkel zo in de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk of China,
maar ook in de landen van het eurogebied, waaronder België. De forse reactie in het eurogebied
werd mogelijk gemaakt door twee Europese beslissingen die meteen bij de aanvang van de
crisis, in maart, werden genomen. Enerzijds activeerde de Ecofin-Raad de zogeheten algemene
ontsnappingsclausule voor de Europese begrotingsregels. Die clausule bepaalt dat bij een
substantiële schok de begrotingsregels kunnen worden opgeschort, mits
Reeds in maart werden de daardoor de houdbaarheid van de overheidsfinanciën niet in het gedrang
Europese begrotingsregels komt. Die clausule zal ook in 2021 van toepassing blijven. Anderzijds heeft de
opgeschort EC ook voor de regels op staatssteun een tijdelijk kader ingesteld, gelet op de
brede noodzaak om de bedrijven te ondersteunen. Bovendien werd het voeren
van een expansief begrotingsbeleid aanzienlijk vergemakkelijkt doordat het monetair beleid de
financieringskosten laag hield. In het eurogebied is het begrotingstekort opgelopen tot zowat
8,8 % bbp. In België, Frankrijk, Italië en Spanje oversteeg het zelfs 10 % bbp, vooral omdat
die landen al in 2019 een relatief hoog tekort lieten optekenen. De overheidsschuld is in het
eurogebied tot ongeveer 100 % bbp toegenomen. In België bedraagt ze 115 %, terwijl ze in
Frankrijk 120 % bbp benadert en in Spanje dat niveau heeft bereikt. In Italië is de overheidsschuld
zelfs tot 160 % bbp opgelopen. Hoe noodzakelijk de ondersteuning op korte termijn ook was,
in de toekomst zal hoe dan ook moeten worden toegezien op de houdbaarheid van de schuld.
29.

De budgettaire ondersteuning vertoont in de verschillende landen doorgaans een soortgelijk
patroon, dat ook in het Belgische begrotingsbeleid is terug te vinden. Zo waren de automatische
stabilisatoren in België goed voor zowat de helft van de begrotingsimpuls. Daarnaast waren er extra
uitgaven om de gezondheidscrisis te beheersen, namelijk 1,3 % bbp. Zowat vier
begrotingstekort steeg vijfde daarvan was ten laste van de federale overheid en één vijfde was voor
in België tot 10 % bbp rekening van de gemeenschappen en gewesten. De gezinnen genoten voor 2 %
en de overheidsschuld bbp inkomensondersteuning, waarvan het leeuwendeel ten laste van de federale
tot 115 % bbp overheid is. De directe steun aan de bedrijven beliep in 2020 1,6 % bbp. Meer dan
de helft daarvan was afkomstig van de gemeenschappen en gewesten en bestond
uit premies voor gedwongen sluiting of een sterke omzetdaling. In totaal kwam het begrotingstekort
uit op 10,1 % bbp, tegen 1,9 % in 2019. De gezamenlijke schuld van alle geledingen van de Belgische
overheid is gestegen tot 115,1 % bbp, dat is 17 procentpunt meer dan in 2019. Aan die stijging
lagen drie factoren ten grondslag : het begrotingstekort zelf, de forse daling van het bbp en ten
30.

Het
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slotte een reeks transacties die niet in het begrotingstekort moeten worden opgenomen maar die wel
aanleiding geven tot een toename van de schuld. Ook zij weerspiegelen een vorm van ondersteuning
door het begrotingsbeleid. Het gaat om het betalingsuitstel dat werd verleend op belastingen en
sociale bijdragen en om de leningen van federale en gewestelijke investeringsmaatschappijen
aan bedrijven, bijvoorbeeld in de luchtvaartsector. De garantiemechanismen die de verschillende
overheden uitwerkten om de kredietverlening te ondersteunen, hadden van hun kant geen weerslag
op het tekort of de schuld in 2020. Dat zal wel het geval zijn zodra die mechanismen effectieve
kredietverliezen moeten opvangen.

Next Generation EU : de primeur van een gemeenschappelijk budgettair
crisisinstrument
31.

Naast het op nationaal niveau gevoerde begrotingsbeleid nam ook de EU nieuwe
gemeenschappelijke initiatieven. Deze zijn erop gericht de druk op de overheidsfinanciën van
de individuele lidstaten te verlichten door Europa een deel van de stabiliseringsinspanning te
laten dragen. In april werden drie nieuwe vangnetten gespannen : een nieuwe kredietlijn bij het
EMS voor de lidstaten, een garantiefonds voor de kredieten van de Europese Investeringsbank
aan bedrijven en een kredietmechanisme ter financiering van de stelsels die de werkgelegenheid
van loontrekkenden en zelfstandigen helpen vrijwaren. Veel fundamenteler nog was het in juli
op touw gezette “Next Generation EU”-plan (NGEU) voor een totaalbedrag van € 750 miljard,
dat zal worden gefinancierd via de uitgifte van EU-schuld. Daarmee werd voor het eerst een
gemeenschappelijk budgettair crisisinstrument in stelling gebracht.

32.

NGEU heeft als uitdrukkelijk doel om de zwakkere landen de coronacrisis te helpen verwerken.
Verhoudingsgewijs kunnen deze er immers meer aanspraak op maken. Bovendien zal iets meer
dan de helft ervan, namelijk € 390 miljard, de vorm aannemen van overdrachten. Dat komt
overeen met een impuls van bijna 3 % bbp, weliswaar te spreiden over de periode 2021-2026.
Voor sommige landen beloopt die impuls evenwel een veelvoud daarvan,
terwijl hij voor de rijkere landen – waaronder België – minder groot is. De
Next Generation EU moet
rest zal bestaan uit leningen aan de lidstaten. NGEU is, gelet op de timing
vanaf 2021 het herstel
van het plan, niet zozeer een instrument van cyclische stabilisering. Het wil
kracht bijzetten en zowel
daarentegen vanaf 2021 het herstel van de economie kracht bijzetten en
de weerbaarheid als
zowel de weerbaarheid als het groeipotentieel van de lidstaten vergroten.
het groeipotentieel van
Daartoe omvat het een uitdrukkelijke governance die erop zal toezien
de lidstaten vergroten
dat de middelen worden gebruikt om de investeringen en structurele
hervormingen in de lidstaten te bevorderen. Het plan moet bovendien
prioritair worden aangewend voor de noodzakelijke groene en digitale transities. De lidstaten
moeten daartoe tegen 30 april 2021 hun nationale plannen voor herstel en veerkracht indienen.
De voor NGEU aangegane schuld zal vanaf 2028 en over een periode van maximaal 30 jaar
worden terugbetaald, ofwel uit nieuwe eigen middelen voor de EU ofwel, zo nodig, via bijdragen
van de lidstaten. NGEU is een belangrijke nieuwe stap in het Europese integratieproces, ook al
gaat het slechts om een tijdelijk initiatief. De al dan niet succesvolle implementatie van NGEU zal
bepalen of dergelijke instrumenten ook in de toekomst nog zullen worden ingezet.

Hoewel in 2020 erger werd voorkomen, blijven er belangrijke uitdagingen
voor de toekomst
33.

De forse en bovendien gelijklopende impulsen van de diverse beleidsdomeinen hebben de
economie en het financieel systeem in 2020 kunnen onderstutten. In het eurogebied waren
de beleidsreacties zelfs voor het eerst onderling gelijkgestemd. Dat contrasteert sterk met de
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schuldencrisis van 2011-2012, toen enkel het monetair beleid ondersteuning bood, terwijl in
de meer kwetsbare landen de banken en de overheid in een negatieve spiraal zaten. Niettemin
blijven er aanzienlijke uitdagingen, zowel op korte als op langere termijn. Om de economie in de
transitie naar het post-coronatijdperk te laten herstellen, is het nodig dat middelen vlot kunnen
verschuiven en dat de solvabiliteitsproblemen een oplossing krijgen. De crisis mag geen blijvende
sporen nalaten op de arbeidsmarkt en de sociale cohesie moet worden gevrijwaard. Bovendien
moeten alle beleidshefbomen worden geactiveerd om tegen 2030 de door de federale overheid
beoogde werkgelegenheidsgraad van 80 % te bereiken. De digitale en groene transities
moeten gestalte krijgen, zodat de economie zowel efficiënter als duurzamer wordt. Er zal ook
onvermijdelijk werk moeten worden gemaakt van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën,
nu het begrotingsbeleid zo sterk werd aangewend in deze crisis en de kosten van de vergrijzing
zich meer doen gevoelen. Ten slotte zullen ook de monetaire en prudentiële beleidsinstanties
hun crisismodus moeten verlaten. De economie kan immers niet blijvend aan het infuus liggen,
maar moet na de urgentiefase zelf haar weg beginnen te zoeken naar een structureel herstel.
Indien op al die domeinen voluit wordt ingezet, zal de coronacrisis uiteindelijk gestalte geven
aan de economie van de toekomst.

3. Van ondersteuning naar herstel : wat is nodig om de economie
en het financieel systeem opnieuw te laten floreren en de sociale
cohesie te vrijwaren ?
De transitie naar de economie van de toekomst vereist dat middelen vlotter
kunnen worden herschikt
Omdat het virus ook nog in 2021 een weerslag zal hebben op de economie, blijft aanvankelijk
een zekere ondersteuning wenselijk. Bepaalde sectoren bevinden zich immers nog in een acute
crisisfase. Toch zal die steun, naarmate de gezondheidstoestand en de economische situatie
als gevolg van de vaccinatie normaliseren, selectiever moeten worden en geleidelijk maar
vastberaden worden ingetrokken. In de acute crisisfase bestaat het grootste risico erin dat bij
gebrek aan voldoende ondersteuning té veel productiepotentieel zou verloren
De opleving kan krachtig gaan door het verlies aan levensvatbare bedrijven. Wanneer de economie
noch duurzaam zijn indien straks uit die gevarenzone is, zal een ander risico echter de bovenhand nemen,
ze van zombiebedrijven namelijk dat overmatige en ondoeltreffende ondersteuning niet-levensvatbare
moet komen bedrijven kunstmatig in stand houdt. Dat resulteert niet enkel in onmiddellijke
kosten voor de begroting. Ook de opleving zelf zal eronder lijden. Deze kan
krachtig noch duurzaam zijn indien ze van dergelijke zogeheten zombiebedrijven moet komen.
De verdwijning ervan komt uiteindelijk de groei ten goede. Ze maakt immers middelen vrij voor
meer productieve activiteiten. Hoe vlotter die hun weg kunnen vinden naar toekomstgerichte
activiteiten, des te krachtiger zal het herstel zijn.
34.

35.

22

De specifieke kenmerken van de coronacrisis vergemakkelijken dat noodzakelijke
reallocatieproces evenwel niet. Ten eerste discrimineert deze crisis nauwelijks of niet tussen
levensvatbare en niet-levensvatbare bedrijven. Zodoende is de financiële gezondheid van een
bedrijf veel minder dan gebruikelijk een betrouwbare indicator om het reallocatieproces te
sturen. Ten tweede brengt de crisis zelf een hele reeks verschuivingen met zich. Hierdoor valt
moeilijker uit te maken welke activiteiten in de toekomst al dan niet levensvatbaar zullen
zijn. Die verschuivingen doen zich niet enkel voor tussen sectoren, maar ook tussen bedrijven
binnen eenzelfde sector, afhankelijk van bijvoorbeeld hun vestigingsplaats of hun vermogen
om het businessmodel bij te sturen. Daarenboven is het vooralsnog onduidelijk welke
veranderingen van tijdelijke dan wel van meer structurele aard zijn. Toch staat nu al vast dat de
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digitaliseringstendens door de coronacrisis nog werd versterkt. Bovendien moet de economie
hoe dan ook inspelen op de uitdagingen van de groene transitie en de klimaatverandering, en
op de oprukkende vergrijzing. Die factoren moeten dus in ieder geval in aanmerking worden
genomen bij de overgang naar de economie van de toekomst.
36.

De Belgische economie zal moeten afrekenen met economische veranderingen die niet alleen
worden veroorzaakt door de gezondheidscrisis, maar ook door de huidige ecologische en
digitale transities. De kracht van het herstel en de snelheid waarmee de Belgische economie
die veranderingen zal opvangen, zullen afhangen van een groot aantal weerbaarheidsfactoren.
Hoewel die allemaal relevant zijn, verdient het vermogen om de middelen – zowel kapitaal
als arbeid – af te stemmen op toekomstgerichte activiteiten, in de huidige context bijzondere
aandacht. Dat soort van wendbaarheid is nu net een van de zwakkere punten van de Belgische
economie. In het verleden is immers gebleken dat bedrijven zonder toekomst in België niet
erg vlot worden vervangen door nieuw opgerichte ondernemingen.
Ervoor zorgen dat de
Integendeel, sommige waren in staat om langere tijd actief te blijven
zonder hun rentabiliteitsproblemen op te lossen. Dit is een van de
noodzakelijke transities
factoren die aan de lage productiviteitsgroei en de onvoldoende brede
vlotter verlopen, moet de
doorstroming van technologische vernieuwingen ten grondslag liggen.
eerste beleidsprioriteit zijn
De grote geografische verschillen in de werkloosheidsgraad en de talrijke
nog openstaande vacatures vormen eveneens indicaties van dat gebrek aan wendbaarheid.
Ervoor zorgen dat de noodzakelijke transities vlotter verlopen, moet dan ook de eerste
beleidsprioriteit zijn. Zo niet zal het permanente verlies aan bedrijvigheid als gevolg van de
coronacrisis groter uitvallen en zal opnieuw een hardnekkige kern van structurele werkloosheid
ontstaan, zoals bij voorgaande crisissen doorgaans het geval was. Om dat doel te bereiken, moet
een brede waaier aan beleidshefbomen worden gehanteerd die elkaar onderling versterken.
Een van die hefbomen is het creëren van een concurrerende marktomgeving die ruimte biedt
voor nieuwkomers en prikkels geeft om te innoveren. De voortzetting van recente initiatieven
om de ondernemingsgeest te stimuleren en de ontwikkeling van het risicokapitaal kunnen
eveneens de oprichtingsgraad van ondernemingen in België duurzaam verhogen. Daarnaast
zal, zodra de situatie is genormaliseerd, moeten worden onderzocht wat de gevolgen zijn
van de hervorming van het faillissementsrecht in 2019. Dat is nodig om de impact van die
hervorming op de dynamiek van het economisch weefsel na te gaan. Het transitieproces
op de arbeidsmarkt in goede banen leiden, is een andere beleidsprioriteit. Deze kan onder
meer worden verwezenlijkt door het verwerven, via het onderwijs of gedurende de volledige
loopbaan, van de door de markt gevraagde nieuwe vaardigheden te versterken en aan te
moedigen. Voorts dient de geografische mobiliteit te worden bevorderd. Ten slotte moet er
worden naar gestreefd de loondynamiek en het productiviteitsverloop beter op elkaar af te
stemmen in de bedrijven. De financiële sector heeft dan weer de belangrijke taak om mede de
reallocatie van middelen te sturen.

De financiële sector vervult een sleutelrol in de reallocatie van de middelen
naar levensvatbare bedrijven
37.

De financiële sector heeft een sleutelrol te spelen in de structurele reallocatie van kapitaal
en arbeid naar bedrijven en sectoren die de groei kunnen schragen tijdens de herstelfase en
de transitie naar de economie van de toekomst. Door bij te dragen aan het wegwerken van
overmatige schuldenlast bij levensvatbare bedrijven en het laten uitdoven van de financiering
van niet-levensvatbare bedrijven, zal de sector mee bepalen hoe krachtig, dynamisch en
duurzaam het economisch herstel zal zijn. Eerdere financiële crisissen leren daarbij dat een snelle
en volledige erkenning en afschrijving van onherstelbare verliezen cruciaal is.
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Op de financiële markten verdisconteren de marktprijzen voor verhandelde effecten uiterst snel
wijzigingen in de financiële vooruitzichten van de emittenten van die effecten. Dit principe
van marktwaardering kan echter door onevenwichtigheden in de markt en bij grote schokken,
een vlucht van de beleggers naar veilige activa en cash op gang brengen. De coronacrisis
en de daarmee gepaard gaande “dash for cash” legden aldus een aantal
Bepaalde subsegmenten overblijvende kwetsbaarheden bloot in bepaalde subsegmenten van de
van de geldmarkt, de geldmarkt, de obligatiemarkt en de markt voor vastgoedfondsen Door de
obligatiemarkt en de markt interventies van de centrale banken bleef de verstoring van de normale
voor vastgoedfondsen marktwerking beperkt en veerden de meeste aandelen- en obligatiemarkten
blijven kwetsbaar voor in 2020 vrij snel weer op. Zelfs de zwaarst getroffen bedrijfstakken konden,
mits ze een passende risicopremie betaalden, op die markten opnieuw vreemde
marktschokken
middelen aantrekken of schulden herschikken. Daarbij dient wel te worden
opgemerkt dat de beleggers bij het herstel van de aandelen- en obligatiekoersen duidelijk een
onderscheid maakten tussen verschillende bedrijven en sectoren, op grond van hun inschatting
van de toekomstvooruitzichten van de ondernemingen na de coronacrisis.
38.

Voor veel bedrijven en gezinnen blijft de banksector echter de enige verstrekker van vreemd
vermogen in de vorm van schulden. Het aanleggen van toereikende voorzieningen voor kredietrisico’s
en het afschrijven van niet-renderende leningen zijn voor de kredietinstellingen dan ook belangrijke
stappen om de onherstelbare verliezen van de crisis weg te werken en het daaropvolgende herstel
voor te bereiden. Door de vele steunmaatregelen en de grote onzekerheid over de economische
ontwikkeling was het voor de banken echter geen gemakkelijke taak om de onderliggende
kredietkwaliteit van de leningen op basis van traditionele maar thans vertekende
De Belgische banksector indicatoren correct in te schatten. Gelet op de hoge onzekerheid over het verloop
beschikt over de nodige van de pandemie en de economie resulteerde dit in relatief sterke verschillen
middelen om een cruciale tussen de omvang van de voorzieningen die banken aanlegden volgens de
rol in de herstelfase op een IFRS 9-boekhoudnormen, zelfs binnen dezelfde landsgrenzen. Uit die divergenties
dynamische wijze te vervullen blijkt echter ook dat sommige banken de kredietverliezen mogelijk onderschatten,
omdat ze uitgaan van relatief gunstige veronderstellingen. Daardoor stellen zij niet
alleen hun financiële positie al te rooskleurig voor. Ze dreigen ook de kracht van het economisch
herstel in gevaar te brengen, enerzijds door niet snel genoeg de financiering van zombiebedrijven
te beëindigen en anderzijds door onvoldoende schuldherschikking en extra middelen te verstrekken
aan de levensvatbare bedrijven. Dankzij een gezonde financiële uitgangspositie aan het begin van
de crisis en ruime kapitaal- en liquiditeitsbuffers, beschikt de Belgische banksector over de nodige
middelen om die cruciale rol in de herstelfase op een dynamische wijze te vervullen, zonder daarbij
de financiële stabiliteit in het gedrang te brengen. Grote terughoudendheid terzake is in de context
van deze crisis contraproductief omdat ze de impact van de crisis op de reële economie aanzienlijk
zou verlengen en versterken.
39.

Een herkapitalisering van levensvatbare bedrijven met tijdelijke solvabiliteitsproblemen vrijwaart
het economisch weefsel en bespoedigt het economisch herstel. Naast schuldverlichting in overleg
met de schuldeisers kan die herkapitalisering in de betrokken ondernemingen tot stand komen
door nieuw eigen vermogen te injecteren of achtergestelde schulden te verstrekken. De Belgische
federale en regionale overheden erkenden zeer snel dat het nodig was de
Een herkapitalisering liquiditeitssteun aan te vullen met een reeks maatregelen om de versterking van
van levensvatbare het eigen vermogen van de bedrijven te bevorderen. Voor veel levensvatbare
bedrijven met tijdelijke bedrijven zullen het economisch herstel in combinatie met eigen inspanningen
en belastingmaatregelen, zoals de wederopbouwreserve, immers niet volstaan
solvabiliteitsproblemen om de solvabiliteitsmarge op korte termijn weer gezond te maken. Bestaande
vrijwaart het economisch kaders voor overheidsparticipaties in ondernemingen werden daarom uitgebreid
weefsel en bespoedigt en nieuwe initiatieven werden genomen om meer particuliere en institutionele
het economisch herstel investeerders in levensvatbare ondernemingen aan te trekken.
40.
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De reallocatie van middelen moet ook op de arbeidsmarkt vlot kunnen verlopen
41.

De coronacrisis heeft al in 2020 tot een zeker banenverlies geleid. In de transitie naar de
economie van de toekomst zullen nog arbeidsplaatsen verloren gaan. Toch zullen er elders
ook banen worden gecreëerd. Het is van het grootste belang dat de noodzakelijke reallocatie
van middelen ook op de arbeidsmarkt vlot kan verlopen, om te vermijden dat de coronacrisis
een bron van structurele werkloosheid wordt. Die wendbaarheid op de arbeidsmarkt zal
ook de sociale cohesie ten goede komen. De inzet is groot, aangezien de zwaarst getroffen
sectoren arbeidsintensief zijn en de werknemers er bovendien vaak al een enigszins kwetsbaar
profiel hebben. Bovendien heeft de crisis in 2020 ook de groei van de beroepsbevolking
getemperd, terwijl die doorgaans weinig gevoelig is voor conjunctuurschommelingen. Dit is
mogelijk een tijdelijk verschijnsel dat voortvloeit uit de om gezondheidsredenen opgelegde
beperkingen, de vrees voor besmettingen of de plotse bevriezing van de vraag naar arbeid
die het zoeken naar een baan ontmoedigde. Niettemin moet een meer
Wendbaarheid op de
definitieve uittreding uit de arbeidsmarkt worden voorkomen. Nu reeds
is de lage werkgelegenheidsgraad in België vooral toe te schrijven
arbeidsmarkt zal ook de sociale
aan een lage participatiegraad. Het is dan ook van cruciaal belang
cohesie ten goede komen
mensen in de beroepsbevolking te houden of, beter nog, ze naar de
arbeidsmarkt te begeleiden. Dit geldt des te meer omdat het arbeidsaanbod in de toekomst
verder zal verschralen als gevolg van de oprukkende vergrijzing. Het is dan ook niet raadzaam
terug te grijpen naar de recepten uit het verleden, waarbij werknemers aan het einde van
hun loopbaan werden gestimuleerd via vroegtijdige uittreding de arbeidsmarkt te verlaten.
Herstructureringen moeten zowel sociaal aanvaardbare oplossingen bieden als erop gericht
zijn, via interactie met de overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, de kansen van de
getroffen werknemers op de arbeidsmarkt te versterken. Het arbeidsaanbod op peil houden,
is bovendien absoluut noodzakelijk om de doelstelling van een werkgelegenheidsgraad van
80 % te halen.

42.

De huidige beleidsondersteuning wil voorkomen dat de coronacrisis blijvende sporen op de
arbeidsmarkt nalaat. Het stelsel van tijdelijke werkloosheid door corona is daarbij een bijzonder
geschikt instrument. Dankzij dat stelsel kan de tijdelijke schok worden overbrugd, terwijl de
meerwaarde die in de bestaande arbeidsrelatie vervat zit, kan worden gevrijwaard. Werkgevers
en werknemers hebben immers vaak geïnvesteerd in het verwerven van bedrijfsspecifiek
menselijk kapitaal. Na verloop van tijd vergroot evenwel het risico dat diezelfde regeling
noodzakelijke aanpassingen gaat verhinderen. Ze zal dan ook gaandeweg moeten worden
afgebouwd. In de plaats daarvan moeten werknemers die hun baan verliezen, snel elders aan
de slag kunnen gaan dankzij een combinatie van intense begeleiding, opleidingskansen en
gepaste financiële prikkels. Zodra de banencreatie opnieuw aan kracht wint, verdwijnt ook de
reden waarom de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen werd opgeschort. Zelfs in 2020
is de arbeidsmarkt erg reactief gebleken. Na de plotse bevriezing tijdens de eerste golf namen
de vacatures bij uitzendkantoren en overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling snel weer toe.
Tijdens het derde kwartaal bedroeg de vacaturegraad opnieuw 3,3 %, bijna even hoog als
eind 2019. De reallocatie van middelen waartoe de crisis noopt, is in 2020 immers al op gang
gekomen, aangezien het bepaalde activiteiten voor de wind ging.

43.

De coronacrisis verandert geenszins de gebruikelijke aanbeveling om een beroep te doen op
eenieders talent en verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat iedereen over de competenties
en de vaardigheden kan beschikken die nodig zijn om een plaats op de arbeidsmarkt te vinden
en die ook te behouden, nu er grondige veranderingen op til zijn. Twee dimensies werden
in deze crisis extra in het licht gesteld. In de eerste plaats is het verwerven van de nodige
digitale competenties nog crucialer gebleken dan voorheen. Digitaal onderlegd menselijk
kapitaal is onontbeerlijk voor de digitale omwenteling. Zowel het onderwijs als het levenslang
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leren moeten daar sterk op inzetten. De digitalisering zal er minder disruptief door worden.
Omdat ze bovendien de aard van het werk verandert, kan ze het zelfs gemakkelijker maken
langer aan de slag te blijven. Daarnaast kan niet worden ontkend dat ook
Het afstandsonderwijs heeft het onderwijs zwaar heeft geleden onder de coronacrisis. Leerachterstand
in de praktijk de kloof moet worden ingehaald en alles moet in het werk worden gesteld om
met de meest kwetsbare vroegtijdig afhaken te vermijden. Het afstandsonderwijs heeft in de praktijk
scholieren vergroot immers de kloof met de meest kwetsbare scholieren vergroot. Ook hier
bestaat een risico dat de coronacrisis blijvende sporen nalaat, en dat terwijl
vergelijkend internationaal onderzoek van vóór het begin van de crisis al wees op grote
ongelijkheid inzake schoolresultaten en op een achteruitgang van de algemene kwaliteit van
het onderwijs.
44.

In een omgeving waarin de verschillende sectoren en bedrijven asymmetrisch door de coronaschok
werden geraakt en er een reallocatie van middelen op til is, moeten de sociale partners erop
toezien dat bij de komende loononderhandelingen voldoende ruimte wordt gelaten voor een
sectorale en zelfs bedrijfsspecifieke invulling. Op die manier kan de loonvorming duidelijker
weergeven waar zich de meest lonende werkgelegenheidskansen bevinden en aldus de
reallocatie kracht bijzetten. Bovendien moeten de sociale partners er, overeenkomstig de wet tot
bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen,
voor zorgen dat het loonverloop blijft aansluiten bij dat in de buurlanden. De instandhouding
van het concurrentievermogen is immers van groot belang op een ogenblik dat de economie
een moeilijke periode doormaakt en de coronacrisis bovendien aanleiding kan geven tot een
herschikking van de mondiale waardeketens.

De hoognodige digitale en groene transities : niet enkel een zaak van
overheidsinvesteringen maar vooral van oriëntatie van de private sector
45.

Het staat buiten kijf dat er bij de digitale en groene transities een belangrijke rol is weggelegd
voor de overheidsinvesteringen. Bovendien heeft de infrastructuur in België geleden onder de
ondermaats gebleven investeringen van de overheid, ondanks de gestage toename van haar
primaire uitgaven. Een verhoging van de op het groeipotentieel gerichte investeringen is dan
ook wenselijk. Daarnaast moeten de extra NGEU-middelen maximaal worden aangewend om
de digitale en groene transities te ondersteunen. Dat wordt trouwens zo voorgeschreven in het
governancekader ervan. Die extra impuls is weliswaar tijdelijk, maar bedraagt voor de komende
zes jaar samen toch € 5,9 miljard of 1,2 % bbp. Het komt erop aan dat bedrag zorgvuldig
en oordeelkundig te besteden. De overheid heeft bovendien een belangrijke rol te spelen als
facilitator van de noodzakelijke investeringen. De private sector zal immers ook een groot deel
van de investeringsinspanning moeten leveren en kan dit het best doen in een goede coherentie
en synergie met de openbare investeringsprojecten.

Dat samenspel tussen overheid en private sector kenmerkt ook de digitaliseringsagenda.
De overheden moeten in hun eigen werking een digitale voorloper zijn en investeren in de
digitale kennis en vaardigheden van de bevolking. Daarnaast is de digitalisering ook een cruciale
zaak voor de bedrijven, hun werknemers en hun klanten, die op hun beurt
De digitalisering heeft ofwel andere bedrijven ofwel consumenten zijn. Doordat ze in België al vrij goed
tijdens de crisis voor gevorderd is, heeft de digitalisering tijdens de crisis voor weerbaarheid gezorgd
weerbaarheid gezorgd en heeft ze zelfs nog meer ingang gevonden. Toch verkeert de toepassing van
de nieuwste ontwikkelingen in domeinen zoals robotica, 3D-printing, cloud
computing en artificial intelligence nog maar in een beginfase. De succesvolle toepassing ervan
hangt niet enkel af van de technologische ontwikkeling zelf maar ook van de wendbaarheid van
de bedrijven. Het hele functionerings- en beheermodel moet immers mee evolueren net als de
46.
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vaardigheden van de werknemers. Ook de digitale netwerkinfrastructuur behoort tot de private
sector. België beschikt over een hoge graad van connectiviteit via het vast netwerk met hoog
debiet. Voor mobiel internet is die connectiviteit echter minder goed en heeft ze bovendien te
lijden onder de achterstand bij het toekennen van 5G-vergunningen door de overheid. Deze
technologie is evenwel cruciaal voor de verdere transitie naar de digitale economie, vooral voor
de ontwikkeling van nieuwe activiteiten en productiemethoden. Daarnaast moet deze crisis
worden aangegrepen als een opportuniteit om de achterstand inzake in België gevestigde
e-commerce in te lopen en de resterende belemmeringen uit de weg te ruimen.
47.

Ook voor de klimaattransitie zal de bijdrage van de private sector cruciaal zijn. Dat geldt in de
eerste plaats voor de bedrijven. Zij stoten immers ongeveer drie kwart van de broeikasgassen
uit. Het resterende kwart is voor rekening van de gezinnen, waarbij investeringen nodig zullen
zijn om het woning- en wagenpark aan te passen. Om al die investeringen op microschaal
daadwerkelijk te realiseren, dient de overheid vooral op te treden als coördinator van het
transitieproces en, via passende prikkels, de private initiatieven in de juiste richting te sturen.

48.

Een veelvoud aan instrumenten kan daarbij nuttig zijn, maar uit economisch oogpunt is werken
met een duidelijk prijssignaal het meest efficiënt. Door de maatschappelijk relevante prijs voor
de uitstoot van CO2 vast te stellen en tevens een pad aan te kondigen voor de toekomstige
verhogingen ervan, geeft de overheid bedrijven en gezinnen immers een duidelijk signaal dat
ze hun keuzes moeten aanpassen. Het EU-emissiehandelssysteem dat van toepassing is op de
grote bedrijven, zorgt op indirecte wijze voor een dergelijke tarifering. De daaruit voortvloeiende
koolstofprijs is evenwel erg volatiel, wat de signaalfunctie kan vertroebelen. Daarnaast kan ook
worden gewerkt met een directe aanpassing van de tarifering, bijvoorbeeld door de invoering
van een koolstoftaks. Dat zou de onzekerheid over de prijs wegnemen en
De klimaattransitie sturen
derhalve de investeringsbeslissingen vergemakkelijken. Hoe aantrekkelijk
het idee ook is, het zal niet eenvoudig zijn de toepassingsmodaliteiten
met een duidelijk prijssignaal,
ervan uit te werken. Een koolstoftarifering zal immers onmiskenbaar
is uit economisch oogpunt
een invloed hebben op de ondernemingen en de gezinnen, hoewel
het meest efficiënt
de huidige lage prijzen van fossiele energie die maatregel wenselijk
maken. Die invloed zal des te kleiner uitvallen naarmate ondernemingen en gezinnen meer
toegang hebben tot koolstofarme alternatieven. Het is dan ook belangrijk die alternatieven
te bevorderen en te investeren in onderzoek en ontwikkeling. Het antwoord zal deels ook
moeten komen van een toegenomen wendbaarheid, aangezien de waardecreatie zal moeten
verschuiven van koolstofrijke naar koolstofarme technologieën. Het is waarschijnlijk dat de
invoering van een koolstoftarifering op korte termijn zal leiden tot een vervroegde afschrijving
van installaties. Sommige gezinnen die geen toegang hebben tot koolstofarme alternatieven,
zullen ook te kampen hebben met hogere uitgaven. In het licht van de in het regeerakkoord
vastgelegde budgettaire neutraliteit van een koolstoftaks kan een herverdelingsmechanisme
worden ingezet dat wordt gefinancierd met de opbrengsten van de belasting. Dit mechanisme
zou de koopkracht van de armste gezinnen en het concurrentievermogen van de verzwakte
sectoren deels kunnen vrijwaren, zonder hen evenwel minder aan te zetten om te investeren in
koolstofarme technologieën.

49.

De klimaattransitie creëert voor de financiële instellingen nieuwe uitdagingen en kansen.
Ze komt ook tot uiting in de verwachtingen en behoeften van hun cliënten. De prudentiële
toezichthouders nemen verschillende initiatieven om ervoor te zorgen dat de financiële sector
beter rekening houdt met de aan de klimaatverandering verbonden risico’s. Gelet op de
sleutelrol van de financiële sector in de financiering van de reële economie moet het hierdoor
mogelijk zijn de overgang naar een koolstofarme economie te versnellen, en tegelijkertijd oog
te blijven hebben voor de risico’s die inherent zijn aan een dergelijke transitie, vooral indien deze
abrupt zou verlopen.
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Klimaat en digitalisering zijn zo systemisch dat ze tal van beleidsdomeinen behelzen. In een federaal
land als België vallen ze bovendien onder de bevoegdheid van verschillende geledingen van de
overheid. Dat 5G nog niet is ingevoerd, heeft vooral te maken met een gebrek aan eensgezindheid
tussen die geledingen. Voor de verdeling van de inmiddels aangescherpte klimaatdoelstellingen
zal ook overeenstemming moeten worden bereikt. Bovendien is in 2020 ook bij het beheer van
de gezondheidscrisis zelf gebleken hoe complex de besluitvorming in België
Een vlotte coördinatie tussen is. De uitrol van de vaccinatiecampagne vereist van zijn kant eveneens intense
de verschillende geledingen samenwerking en coördinatie. Ten slotte zullen de verschillende geledingen van
van de overheid is essentieel de overheid in de toekomst moeten overeenkomen hoe zij zullen bijdragen tot de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën. De tekorten van de gemeenschappen
en gewesten zijn immers eveneens fors opgelopen en bovendien valt een groot deel van de
uitgaven onder hun bevoegdheid. Het is belangrijk dat die coördinatie vlot verloopt en dat een
maximale synergie wordt nagestreefd. Dit kan de besluitvorming versnellen en voorkomen dat
het economisch leven met een té zwaar regelgevend kader wordt opgezadeld als gevolg van
fragmentatie of een gebrekkige afstemming van bevoegdheden.
50.

Zonder bijsturing komt de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën
op middellange termijn in het gedrang
Op dit ogenblik is het helemaal niet zeker of de economie bij haar herstel nog een verdere
begrotingsimpuls nodig zal hebben. De bijzondere aard van deze crisis en de inspanningen
om het economisch weefsel te vrijwaren, impliceren dat de opleving grotendeels spontaan
kan plaatsvinden zodra de gezondheidstoestand niet langer een rem zet op de bedrijvigheid.
Het krachtige herstel tijdens het derde kwartaal van 2020, dat weliswaar werd onderbroken
door de tweede golf, wijst in die richting. De kracht van het herstel zal ook
Het is helemaal niet zeker worden bevorderd indien de reallocatie van middelen vlot kan verlopen.
of de economie bij haar Bovendien kan de grote spaarbuffer die is aangelegd, leiden tot een sterke
herstel nog een verdere opleving van de vraag zodra de consumptiemogelijkheden niet langer worden
begrotingsimpuls nodig heeft gehinderd door het virus en het vertrouwen is teruggekeerd. Daar komt bij
dat voor de komende jaren al een zekere begrotingsimpuls te verwachten valt,
gelet op de herstelplannen van de federale en regionale overheden en het feit dat niet al de
tijdens de coronacrisis genomen maatregelen van tijdelijke aard zijn. Een niet onbelangrijk deel
van de extra uitgaven in de gezondheidssector is immers structureel. Voorts is een verhoging
van de laagste pensioenen gepland. Daarnaast nemen de begrotingskosten van de vergrijzing,
zelfs zonder deze laatste factor, vanaf 2022 jaarlijks toe met 0,2 % bbp.
51.
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52.

Een en ander impliceert dat volgens de jongste ramingen van de Bank het begrotingstekort bij
ongewijzigd beleid de komende jaren slechts in beperkte mate zal teruglopen, namelijk van 10,1 %
bbp in 2020 tot 5,9 % in 2023. Behalve aan het wegvallen van de tijdelijke crisismaatregelen, is
die vermindering van het tekort toe te schrijven aan de aantrekkende conjunctuur. Daardoor zal
de belastinggrondslag zich herstellen na de forse klap die deze in 2020 heeft gekregen, zij het
niet volledig omdat werd aangenomen dat de crisis tot een permanent inkomensverlies zal leiden.
Dat maakt het des te belangrijker voluit in te zetten op het vitaliseringsproces van de economie om
aldus dat verlies te beperken, wat een gunstige weerslag op de begroting zal hebben. De primaire
uitgaven, van hun kant, zouden tegen 2023 uitkomen op 55 % bbp, ongeveer 5 procentpunt
hoger dan vóór de coronacrisis. Bovendien zou die stijging slechts voor ongeveer een half
procentpunt voortvloeien uit een toename van de overheidsinvesteringen ter ondersteuning van
het groeipotentieel.

53.

Een tekort van om en bij de 6 % bbp zal zelfs bij de huidige – bijzonder lage – rentevoeten tot
een verdere toename van de schuldgraad leiden. Bijsturing is dus nodig zodra het economisch
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herstel robuust is, zo niet komt de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in het gedrang.
Daarbij zal het tekort relatief snel moeten worden teruggedrongen tot 3 % bbp. Dat is in
de huidige omstandigheden immers het niveau waarop het mogelijk
Een tekort van 6 % leidt zelfs
zal zijn de schuldgraad te stabiliseren. Vervolgens moet verder worden
toegewerkt naar de middellangetermijndoelstelling van een structureel
bij de huidige rentevoeten
begrotingsevenwicht, zodat begrotingsbuffers kunnen worden aangelegd
tot een verdere toename
door de schuldgraad terug te dringen. Zonder een significante verhoging
van de schuldgraad
van de fiscale en parafiscale druk, zal het grootste deel van de inspanning
van de uitgavenzijde moeten komen. In ieder geval zal bij het bijsturen van ontvangsten en
uitgaven de weerslag ervan op het groeipotentieel een belangrijk criterium zijn.
54.

Er mag niet worden verondersteld dat de rente permanent laag zal blijven en uit zichzelf
voor de houdbaarheid van de schuld zal zorgen. Het monetair beleid van het Eurosysteem
is immers krachtens zijn mandaat gericht op het vrijwaren van de prijsstabiliteit, niet op de
houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Vroeg of laat komt de dag dat de rente opnieuw
zal stijgen en ook dan moeten de overheden in staat zijn hun schuldgraad onder controle
te houden. De rol van aankoopprogramma’s, zoals PEPP, mag in deze context niet worden
geïnterpreteerd als een signaal dat het Eurosysteem onvoorwaardelijk overheidsobligaties zal
blijven opkopen. Ook die aankopen zijn ingegeven door het streven naar prijsstabiliteit en door
het feit dat ze in de huidige context een belangrijke schakel zijn in de monetaire transmissie.
Het waarborgen van de houdbaarheid van de overheidsfinanciën behoort dan ook intrinsiek
tot de verantwoordelijkheid van het begrotingsbeleid. Daarvan afwijken zou de op stabiliteit
gerichte fundamenten van de monetaire unie op de helling zetten.

55.

Omdat die afbakening van verantwoordelijkheden gebaat is bij een helder governancekader, moet
na de acute fase van de crisis zo snel mogelijk een einde worden gemaakt aan de opschorting
van de begrotingsregels. Die opschorting impliceert immers niet dat het Stabiliteits- en groeipact
niet meer van toepassing is. Het tegendeel is waar : de activering van de ontsnappingsclausule is
er precies krachtens dat pact gekomen. Bij voorkeur wordt intussen overeenstemming gevonden
over een vereenvoudiging van de regels, aangezien ze complex zijn en dit een weerslag heeft op
de implementatie van het pact. Daarbij dient ook te worden onderzocht
in hoeverre voldoende ruimte voor de overheidsinvesteringen kan worden
Het aanleggen van buffers is
gelaten zonder evenwel de houdbaarheid van de schuld in het gedrang te
nodig om ook in de toekomst
brengen. Dat streven naar vereenvoudiging mag echter geen voorwendsel
schokken te kunnen opvangen
zijn om het terugschroeven van de ontsnappingsclausule op de lange baan
te schuiven. Zodra de crisis achter de rug is, dient de houdbaarheid van de overheidsfinanciën
immers te worden veiliggesteld door buffers aan te leggen. Enkel dan kan de sociale zekerheid
een efficiënte stabilisator blijven en ontstaat er voor het begrotingsbeleid nieuwe ruimte om
schokken op te vangen. Deze crisis heeft eens te meer het belang daarvan onderstreept. Voorts
zou het begrotingsbeleid in België gebaat zijn bij een verdere verbetering van het nationale
governancekader. Het is met name wenselijk de ontvangsten beter in te schatten bij de
begrotingsopmaak en een budgettaire meerjarenplanning te introduceren, eventueel gekoppeld
aan een uitgavenregel. Daarnaast moeten de verschillende geledingen van de overheid klare en
bindende afspraken maken over de begrotingsdoelstellingen.

Monetair en prudentieel beleid na de coronacrisis
56.

De Raad van Bestuur van de ECB ging in januari 2020 van start met een evaluatie van
zijn monetairbeleidsstrategie. De huidige formulering van de strategie dateert immers al
van 2003. Inmiddels is zowel de economische als de financiële omgeving waarin het monetair
beleid opereert, grondig gewijzigd. Een van de belangrijkste structurele veranderingen is de
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totstandkoming van de lagerenteomgeving. Die ontstond niet zozeer door toedoen van het
monetair beleid zelf, maar als gevolg van de lagere productiviteitsgroei, de toegenomen
spaarneiging en de uitgesproken voorkeur voor risicovrije activa. Het resultaat daarvan is een
lage evenwichtsrente. Hierdoor is het moeilijker een stimulerend monetair beleid te voeren en
neerwaartse druk op de inflatie tegen te gaan. Daarom werden steeds meer niet-conventionele
instrumenten gehanteerd, zoals grootschalige aankopen van activa. De coronacrisis heeft die
uitdagingen ondertussen nog verscherpt. Ook andere factoren, zoals de
De Nationale Bank globalisering, de digitalisering, de klimaatverandering en de toenemende
organiseerde op rol van de niet-bancaire financiële intermediatie, veranderen de omgeving
22 januari een publiek waarin het monetair beleid wordt gevoerd en wettigen een grondige reflectie.
luisterevenement in het De evaluatie is een inclusief proces waarbij wordt geluisterd naar diverse
kader van de evaluatie van stakeholders. De Bank organiseerde in die context op 22 januari jongstleden
de monetairbeleidsstrategie een publiek luisterevenement met een brede waaier van maatschappelijke
organisaties. Ze verzocht de Belgische inwoners en inwoonsters ook hun
standpunt over het monetair beleid mee te delen via een internetportaal. De Raad zal in zijn
beraadslagingen rekening houden met de conclusies van die raadplegingen.
Bij die evaluatie wordt het nastreven van prijsstabiliteit niet ter discussie gesteld. Die opdracht
wordt immers opgelegd door het Verdrag betreffende de EU. Wel wordt nagegaan hoe die
opdracht het best kan worden ingevuld in de grondig gewijzigde omgeving. De formulering
van de prijsstabiliteitsdoelstelling en de factoren achter de lage inflatie zijn daarbij belangrijke
aandachtspunten. Voorts wordt stilgestaan bij de effectiviteit van het eigen beleid, met
name van het gebruik van niet-conventionele instrumenten, en bij de neveneffecten ervan,
bijvoorbeeld voor de spaarder of de financiële stabiliteit. Op het vlak van de financiële
stabiliteit wordt met name nagegaan in hoeverre het macroprudentieel beleid de ongewenste
neveneffecten van het monetair beleid kan inperken. Is dat onvoldoende het geval, dan heeft
het monetair beleid hier een grotere rol te spelen. Bovendien wordt bekeken of het monetair
beleid – steeds binnen de contouren van het Verdrag en zonder afbreuk te doen aan het streven
naar prijsstabiliteit – andere beleidsdoelstellingen kan helpen verwezenlijken. Voorbeelden
van dergelijke doelstellingen zijn het bevorderen van de werkgelegenheid en het tegengaan
van de klimaatverandering. Ten slotte worden ook de interacties tussen het monetair en het
budgettair beleid onder de loep genomen. Die zijn van belang in crisisperiodes, maar ook
erna. Het monetair beleid moet immers steeds en volledig onafhankelijk
De uitkomst van de reflectie zijn prijsstabiliteitsopdracht kunnen uitvoeren. De reflectie moet tegen het
zal de formulering van einde van de zomer 2021 afgerond zijn. De uitkomst ervan zal dan ook
het monetair beleid na de formulering van het monetair beleid na de huidige urgentiefase van
de urgentiefase van de de coronacrisis helpen bepalen. Niet enkel het Eurosysteem evalueert zijn
coronacrisis helpen bepalen strategie ; ook andere centrale banken doen dat. Zo heeft de Federal Reserve
haar herziening van de strategie in augustus 2020 afgerond. Naast een meer
voluntaristische invulling van het streven naar volledige werkgelegenheid, zal de Amerikaanse
centrale bank, na een periode met een inflatie onder de 2 %, wellicht gedurende enige tijd
een iets hogere inflatie nastreven. De Federal Reserve rekent erop dat die strategie haar in
staat zal stellen de inflatieverwachtingen beter op 2 % te verankeren.
57.

58.

30

Voor de financiële sector zullen de gevolgen van de coronacrisis een belangrijk aandachtspunt
op korte termijn blijven. Stresstests en sterke solvabiliteitsposities wijzen er weliswaar op dat
kredietinstellingen en verzekeraars over toereikende kapitaalbuffers beschikken om verliezen
in een ongunstig scenario op te vangen. Niettemin zullen toezichthouders en regelgevers
nauwlettend moeten nagaan welke impact de verwachte stijging van wanbetalingen door
gezinnen en bedrijven en eventuele nieuwe turbulenties op de financiële markten hebben op
de winstgevendheid en solvabiliteit. Zij moeten er ook voor zorgen dat financiële instellingen
daarbij niet verzaken aan hun cruciale functies in het financieel systeem, maar zo nodig de
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beschikbaar gestelde kapitaal- en liquiditeitsbuffers aanwenden om die
Toezichthouders en
functies steeds te vrijwaren. Ze moeten daarbij bijzondere aandacht
regelgevers moeten er
schenken aan eventuele belemmeringen voor een passend gebruik van
voor zorgen dat financiële
die buffers en dienen eventuele lessen te trekken voor de toekomst.
instellingen niet verzaken
De coronacrisis is immers een eerste grondige test van het nieuwe
aan hun cruciale functies
kapitaalraamwerk. Dit raamwerk werd na de mondiale financiële crisis
ingevoerd voor de banken en verzekeringen in Europa en de crisis kan
worden aangegrepen om de werking ervan te beoordelen en desnoods bij te sturen.
59.

De focus van het prudentieel beleid op preventief crisisbeheer tijdens het verslagjaar was een
cruciaal element in het succesvolle antwoord van de beleidsmakers op het uitbreken van de
coronacrisis. Door de vrijgave van buffers en de tijdelijke versoepeling van sommige prudentiële
regels kregen kredietinstellingen de nodige ruimte om ten volle hun rol te spelen in het opvangen
van de initiële schok. Deze crisismodus zal in de toekomst geleidelijk aan plaats moeten maken
voor de herstelfase. Daarbij speelt de financiële sector een rol in de structurele reallocatie van
kapitaal en arbeid naar bedrijven en sectoren die de economische groei kunnen schragen in de
herstelfase en die de economie van de toekomst zullen vormgeven. De toezichthouders moeten
in deze fase het gebruik van de vrijgegeven buffers blijven aanmoedigen, met uitzondering van
de uitkering van dividenden, de wederinkoop van aandelen of kapitaalverminderingen. Deze
zouden in elk geval, overeenkomstig de Europese aanbevelingen, tijdelijk zeer beperkt moeten
blijven. Communicatie over het te volgen pad en de tijd waarover de banken zullen beschikken
om de gebruikte reserves weer op te bouwen, kan daarbij helpen. Om de wederopbouw van
die reserves te vergemakkelijken, moeten de autoriteiten er nauwlettend op toezien dat de
noodzakelijke voorwaarden voor een toereikende winstgevendheid en concurrentiekracht van
de financiële sector gewaarborgd blijven.

60.

In België zal de Bank in 2021 zorgvuldig de ontwikkelingen op de woningmarkt moeten
volgen. Bij de eerste signalen van oplopende verliezen als gevolg van wanbetalingen en
overmatige schuldenlast kan ze dan eventueel de sinds 2013 geactiveerde macroprudentiële
kapitaalbuffer vrijgeven, waardoor de kans van een crisis op de woningmarkt kan worden
verminderd. De ontwikkelingen in de commerciële vastgoedmarkt, met name als gevolg van
de versnelde overgang naar e-commerce en telewerk, zullen ook regelmatig moeten worden
beoordeeld in het kader van de controle van de financiële stabiliteit. Andere aandachtspunten
voor de toezichthouder dateren van vóór de coronacrisis, maar blijven actueel. Daartoe
behoren de noodzakelijke aanpassing van het zakenmodel van de financiële instellingen
aan de langdurige lagerenteomgeving, de digitalisering en de toenemende concurrentie
van niet-bancaire financiële spelers in nichemarkten, waaronder betalingen. Een versterkte
beheersing van operationele risico’s, zoals IT- en cyberrisico’s, en een robuust kader om
de anti-witwascontroleverplichtingen te volgen, mogen daarbij niet uit het oog worden
verloren. De hertekening van de zakenmodellen en van het risicobeheer zal ook voldoende
rekening moeten houden met het toenemende belang van klimaatgerelateerde risico’s en
opportuniteiten. Zo kan de financiële sector zich preventief wapenen tegen onvoorziene
schokken in de economie en ook in de toekomst haar cliënten helpen ze op te vangen en
een brug naar de overkant te bouwen.

NBB Verslag 2020 ¡ Verslag voorgesteld door de gouverneur namens de Regentenraad

31

4. Conclusie

32

61.

In 2020 is de gezondheidscrisis zeer snel uitgegroeid tot de diepste economische crisis sinds
de Tweede Wereldoorlog. Net als in vele andere landen, kromp de economische bedrijvigheid
in België zeer fors, namelijk met 6,2 %. De neergang was het scherpst op het toppunt van de
eerste besmettingsgolf, terwijl de impact op de economie tijdens de tweede golf beperkter was.
De crisis had bovendien een zeer asymmetrische weerslag. Ze trof vooral de dienstensectoren
waar sociaal contact tot de kern van het businessmodel behoort. Dat verklaart ook waarom
kleinere bedrijven en zelfstandige ondernemers het meest werden geraakt. Die zijn immers
meer actief in de zwaarst getroffen sectoren. Deze laatste zijn bovendien arbeidsintensief en
de meer kwetsbare groepen hadden tot dusver het meest te lijden. Dat brengt het risico met
zich dat op de arbeidsmarkt bestaande kwetsbaarheden worden bestendigd of zelfs vergroot.
Deze crisis is ook van een heel bijzondere aard aangezien de oorsprong ervan volledig buiten
het economisch systeem lag. Een en ander leidde ertoe dat de monetaire, prudentiële en
budgettaire beleidsinstanties fors en bovendien gelijkgestemd reageerden om levensvatbare
bedrijven in staat te stellen de periode waarin het virus woedt, te overbruggen. Tegelijkertijd
konden ze zo ook bestaande banen vrijwaren en het beschikbaar inkomen van de gezinnen
ondersteunen. Inmiddels is er door de start van de vaccinatiecampagne beterschap in zicht en
heeft de economie bovendien een sterke veerkracht getoond na de eerste golf. Dit sterkte de
overtuiging dat een dergelijke overbrugging de enige juiste beleidsaanpak was. Aldus werd een
volledige instorting van het economisch weefsel voorkomen en werd de basis gelegd voor het
herstel van morgen.

62.

Het werk is echter nog lang niet voltooid. Er bestaat immers nog veel onzekerheid over het
te verwachten verloop van de economie. Het virus zal de economie nog enige tijd nadelig
beïnvloeden en bovendien nemen de solvabiliteitsproblemen bij de bedrijven toe naarmate de
crisis langer duurt. Aanvankelijk blijft een zekere ondersteuning dan ook wenselijk en moeten
de solvabiliteitsproblemen adequaat worden aangepakt. Toch zal de steun, naarmate de
economische situatie normaliseert, selectiever moeten worden en geleidelijk maar vastberaden
worden ingetrokken. De economie kan immers niet blijvend aan het infuus liggen, maar moet
na de urgentiefase zelf haar weg beginnen te zoeken naar een structureel herstel. Een grote
wendbaarheid is daartoe noodzakelijk zodat de Belgische economie zich vlot kan aanpassen
aan de noodzakelijke transities ten gevolge van de coronacrisis en de digitale en groene
agenda’s, en ze de verschraling van het arbeidsaanbod door de vergrijzing kan opvangen. Bij die
reallocatie van middelen is voor de financiële sector een sleutelrol weggelegd. In 2020 heeft
die sector al de verschillende beleidsimpulsen aangegrepen om de door de crisis veroorzaakte
grote liquiditeitsbehoefte mede te lenigen. Dankzij een gezonde financiële uitgangspositie
aan het begin van de crisis en ruime kapitaal- en liquiditeitsbuffers, beschikt de Belgische
banksector over de nodige middelen om die cruciale rol in de herstelfase op een dynamische
wijze te vervullen. Het is bovendien van het grootste belang dat de noodzakelijke reallocatie
van middelen ook op de arbeidsmarkt vlot kan verlopen, om te vermijden dat de coronacrisis
een bron van structurele werkloosheid wordt. Die wendbaarheid op de arbeidsmarkt zal ook
de sociale cohesie ten goede komen. Dat zal inspanningen vergen, aangezien crisissen in het
verleden doorgaans gedurende een langere periode sporen hebben nagelaten. Een intensieve
coördinatie tussen de verschillende beleidsdomeinen en geledingen van de Belgische overheid
is eveneens noodzakelijk om de economie van de toekomst tot stand te brengen.

63.

Op dit ogenblik is het helemaal niet zeker of de Belgische economie bij haar herstel nog een
verdere begrotingsimpuls nodig zal hebben. Zo ja, dan moet die impuls hoe dan ook zowel tijdelijk
als gericht zijn en bovendien het groeipotentieel daadwerkelijk ondersteunen, bijvoorbeeld via
weloverwogen overheidsinvesteringen. Van die beginselen is echter al afgeweken. Bepaalde
begrotingsmaatregelen voor de periode 2020-2023 zijn namelijk niet alleen structureel maar
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ook gericht op lopende uitgaven, en dat terwijl de begrotingskosten van de vergrijzing jaarlijks
al, los van enige crisis, met 0,2 % bbp toenemen. Dat is een van de redenen waarom het
begrotingstekort, ondanks het veronderstelde wegvallen van de tijdelijke steunmaatregelen,
slechts zou teruglopen van 10,1 % bbp in 2020 tot 5,9 % bbp in 2023. Een andere reden is het
permanente inkomensverlies waartoe de crisis leidt. Dat verlies tast de belastinggrondslag aan,
terwijl de uitgaven, zonder bijsturing van het beleid, even snel als vóór de crisis blijven groeien.
Dit onderstreept eens te meer hoe belangrijk het is voluit in te zetten op het vitaliseringsproces
van de economie om aldus dat verlies te beperken. Het resterende tekort zal moeten worden
weggewerkt via begrotingsconsolidatie, zodra het herstel voldoende robuust is. De timing
van de consolidatie is dus nog onzeker, maar het lijdt geen twijfel dat het nodig zal zijn de
begroting bij te sturen. Zelfs bij de huidige – bijzonder lage – rentevoeten leidt een tekort
van om en bij de 6 % bbp immers tot een verdere toename van de schuldgraad, terwijl de
schuld van de gezamenlijke overheid in 2020 al is gestegen tot 115 % bbp. Enkel wanneer de
overheidsfinanciën structureel gezond zijn, kan de sociale zekerheid een efficiënte stabilisator
blijven en ontstaat er voor het begrotingsbeleid nieuwe ruimte om schokken op te vangen.
64.

Niet alleen de budgettaire, maar ook de monetaire en prudentiële beleidsinstanties zullen
stapsgewijs hun crisismodus moeten verlaten en er daarbij moeten op toezien dat de op stabiliteit
gerichte fundamenten van de monetaire unie overeind blijven. Houdbare overheidsfinanciën
en een volgehouden focus op prijsstabiliteit en financiële stabiliteit zijn op langere termijn
immers van essentieel belang om te zorgen voor een goede werking van de economie en om
eventuele toekomstige crisissen het hoofd te kunnen bieden. Die bijsturingen in de diverse
beleidsdomeinen zullen, gelet op de omvang van de ondersteuning, een bijzonder complexe
evenwichtsoefening zijn. Het resultaat ervan zal bepalend zijn voor het uiteindelijke welslagen
van de in 2020 begonnen aanpak van de coronacrisis.

Pierre Wunsch
Gouverneur
Brussel, 27 januari 2021
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Economische
en financiële
ontwikkelingen

© Brussels Airlines

1. Wereldeconomie
en eurogebied

1.1 COVID-19 bezorgde alle economieën wereldwijd
een enorme klap	

43

Kader 1 – De opkomende landen waren in 2020 niet langer de
motor van de wereldeconomie

1.2 Vastberaden en cruciale economische
beleidsmaatregelen	60

1.1 COVID-19 bezorgde alle economieën
wereldwijd een enorme klap
Een jaar als geen ander
In december 2019 brak in China een besmettelijke
en dodelijke ziekte uit, als gevolg van een nieuw
coronavirus. Deze ziekte, die officieel de naam
COVID-19 kreeg, groeide snel uit tot een pandemie.
Terwijl China de verspreiding van het virus op eigen
bodem met drastische maatregelen snel wist in te
dammen, werden de meeste geavanceerde landen in
maart en april 2020 geconfronteerd met een krach‑
tige eerste golf aan besmettingen en moeilijkheden
om die te bedwingen. In de zomer sloeg het virus
vervolgens hard toe in onder meer Zuid-Amerika en

India. De Verenigde Staten (VS) kregen in die periode
ook een nieuwe opflakkering te verwerken. In Europa
leek de situatie toen onder controle. Het begin van
de herfst ging echter gepaard met een derde golf
in de VS en een tweede in Europa. Het aantal be‑
vestigde besmettingen in Europa kwam toen heel
wat hoger uit dan tijdens de eerste golf ; deze cijfers
moeten echter met enige omzichtigheid worden ge‑
ïnterpreteerd, aangezien er in oktober bijvoorbeeld
gemiddeld drie keer meer getest werd dan in april.
De ernst van de golf in het najaar werd echter ook be‑
vestigd door andere indicatoren, zoals het percentage
positieve stalen in de geteste populatie, het aantal

Grafiek  1
De pandemie raakte de grote economieën in golven
(totaal aantal nieuw bevestigde besmettingen gedurende de voorgaande 14 dagen, per 100 000 inwoners)
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ziekenhuisopnames en het aantal overlijdens. In China
en Japan bleef het aantal besmettingen tot het einde
van het jaar relatief beperkt.

drukbezochte plaatsen en nabije contacten vermeden
zouden worden tot een vaccin of groepsimmuniteit
voldoende bescherming zou bieden. In tegenstelling
tot in China bleek één lockdown in een aantal grote
economieën echter onvoldoende om het virus te
beteugelen. De heropflakkeringen leidden er tot de
herinvoering van sommige beperkende maatregelen,
waardoor het broze herstel vroegtijdig onderbroken
werd.

Bijna overal hebben overheden op nationaal of regi‑
onaal niveau ongeziene sanitaire maatregelen geno‑
men om de verspreiding van het virus af te remmen,
om een overschrijding van de beschikbare ziekenhuis‑
capaciteit te voorkomen en om het aantal doden te
beperken. Grote delen van de economische bedrijvig‑
Het resultaat is dat voor de eerste keer in de mo‑
heid alsook het volledige sociale en culturele leven
derne geschiedenis een pandemie als enige factor
werden tijdelijk stilgelegd. De ervaring van China
ten grondslag ligt aan een ernstige, wereldwijde
had immers getoond dat een strenge lockdown een
economische crisis. Deze
effectieve manier was om
De sinds WO II ongekende
is de meest gesynchroni‑
het aantal nieuwe besmet‑
wereldwijde economische crisis
seerde crisis ooit, aange‑
tingen snel terug te drin‑
gen, waardoor de meest
in 2020 zou gevolgd kunnen worden zien in 2020 alle grote lan‑
den met uitzondering van
drastische maatregelen er
door een duidelijk herstel zodra
China in een recessie ver‑
snel konden worden ver‑
de pandemie onder controle is
zeild raakten. Bovendien
soepeld. Deze harde aan‑
is dit de diepste crisis sinds WO II. De onmiddellijke
pak bood dus het perspectief op een vlug herstel. Hij
daling van het mondiale bbp op jaarbasis in 2020 viel
was bovendien noodzakelijk omdat de humanitaire
meer dan dubbel zo groot uit als tijdens de globale
en economische kosten van een scenario zonder lock‑
financiële crisis, die amper een decennium eerder alle
down op middellange termijn nog groter geweest
records in de naoorlogse geschiedenis gebroken had.
zouden zijn. Het aantal zieken en doden zou dan snel
COVID-19 is namelijk een externe schok die recht‑
opgelopen zijn, wat de economische bedrijvigheid
streeks en bijna simultaan de reële economie van alle
gedrukt zou hebben, omdat een deel van de arbeids‑
landen raakt. De globale financiële crisis daarentegen
krachten onbeschikbaar zou zijn geweest en omdat

Grafiek  2
De pandemie duwde de wereldeconomie in een diepe, gesynchroniseerde recessie
Groei van het mondiaal bbp
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Bron : Wereldbank.
1 Een recessie wordt hier gedefinieerd als een afname op jaarbasis van het bbp per hoofd van de bevolking.
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Tabel 1
Bbp in de voornaamste economieën
(veranderingspercentages naar volume t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Geavanceerde economieën

p.m.
Bijdrage tot de
mondiale groei

p.m.
Aandeel in het
mondiale bbp 1

(in procentpunt)

(in %)

2020

2020

2019

2018

2019

2,2

1,6

−4,9

−2,1

43,1

waarvan :
Verenigde Staten

3,0

2,2

−3,4

−0,5

15,9

Japan

0,3

0,3

−5,1

−0,2

4,1

Eurogebied

1,9

1,3

−7,3

−0,9

12,5

Verenigd Koninkrijk

1,3

1,4

−10,0

−0,2

2,4

Opkomende economieën

4,5

3,6

−2,4

−1,4

56,9

waarvan :
China

6,7

6,0

2,3

0,4

17,4

India

6,1

4,2

−8,0

−0,6

7,1

Rusland

2,5

1,3

−3,6

−0,1

3,1

Brazilië

1,3

1,4

−4,5

−0,1

2,4

Wereld

3,5

2,8

−3,5

−3,5

100,0

p.m. Wereldhandel 2

3,6

1,0

−9,6

Bronnen : ECB, IMF.
1 Volgens de definities van het IMF en berekend op basis van koopkrachtpariteiten.
2 Gemiddelde van de in‑ en uitvoer van goederen en diensten.

werd in belangrijke mate veroorzaakt door mondiale
macro-economische onevenwichten die zich jarenlang
hadden opgebouwd, waarbij eerst de financiële sec‑
tor geraakt werd voordat de gevolgen doorsijpelden
naar de reële economie. De coronacrisis biedt wel het
perspectief dat een versoepeling van lockdownmaat‑
regelen onmiddellijk zuurstof geeft aan de economie,
terwijl er meer tijd nodig is om macro-economische
onevenwichten te corrigeren. Hierdoor wordt ver‑
wacht dat de heropleving na de coronacrisis sneller
zal verlopen dan na de globale financiële crisis, waar‑
door het verschil qua totale gecumuleerde impact na
een aantal jaar kleiner zou worden. Niettemin zou de
COVID-19-pandemie ook over een ruimere periode
beschouwd de grootste economische crisis in de na‑
oorlogse periode veroorzaken.
De wereldeconomie kromp in 2020 met een onge‑
ziene 3,5 %, terwijl het IMF een jaar voordien nog
een positieve groei van 3,4 % had verwacht. Met

uitzondering van China lieten alle grote landen een
sterk negatieve groei optekenen. Er zijn weliswaar
grote verschillen tussen de landen onderling. Deze
worden verklaard door verscheidene factoren, zo‑
als de epidemiologische ontwikkelingen (met name
de intensiteit van de pandemie), de krachtdadigheid
van de beleidsrespons en de structurele kenmerken
van elke economie en elk gezondheidszorgsysteem.
Bovendien kampten vele landen reeds vóór de pan‑
demie met een zwakke groei, onder meer als gevolg
van de onzekerheden rond de spanningen tussen de
VS en China, de brexit en de sancties van het Westen
tegen Rusland. Deze factoren bleven ook in 2020
actueel, hoewel zij door de pandemie naar de achter‑
grond verdwenen.
COVID-19 had niet alleen een directe impact op
individuele economieën, de schok verspreidde zich
ook indirect via onder meer de financiële markten, de
grondstoffenprijzen en de handel.
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De financiële markten reageerden
fel, maar herstelden zich relatief snel
De uitbraak van de pandemie ging gepaard met een
zeer hoge mate van onzekerheid. Het virus kent im‑
mers een onvoorspelbaar verloop en de economische
impact blijft onduidelijk zolang een doeltreffend en
algemeen verkrijgbaar vaccin niet voorhanden is. Deze
onzekerheid heeft, in combinatie met het vooruitzicht
van abrupte onderbrekingen in de economische be‑
drijvigheid en de hiermee gepaard gaande sombere
verwachtingen, de financiële markten niet onberoerd
gelaten.
Aanvankelijk bleven de financiële markten rustig toen
de uitbraak van het coronavirus in China in januari
wereldnieuws werd. Op basis van eerdere ervaringen
met SARS, MERS en Ebola, gingen ze er toen im‑
mers nog van uit dat de verspreiding van het virus
bedwongen kon worden. Maar het sentiment keerde
snel toen eind februari een eerste cluster van besmet‑
tingen werd vastgesteld in Codogno (Noord-Italië) en
meldingen van nieuwe besmettingshaarden in andere
Europese landen en delen van de VS elkaar razend‑
snel opvolgden. Er brak paniek uit op de wereldwijde
financiële markten en risicovolle beleggingen werden
massaal gedumpt in een vlucht naar veiligheid en

liquiditeit. Tussen eind februari en eind maart teken‑
den de aandelenbeurzen van de grote geavanceerde
landen een waardeverlies van 30 % of meer op, dat
is het grootste verlies sinds de globale financiële crisis.
De plotse stormloop naar cash (dash for cash) bevroor
begin maart zelfs de werking van andere marktseg‑
menten die essentieel zijn voor de bedrijfsfinanciering
(zoals die voor bedrijfsobligaties of commercial paper),
terwijl de bedrijven juist nood hadden aan extra liqui‑
diteiten om hun sluitingsperiode te overbruggen.
De financiële markten kalmeerden echter snel zodra
de centrale banken van zowel geavanceerde als op
komende landen op doortastende wijze een waaier
aan maatregelen aankondigden, die vaak veel verder
gingen dan de acties tijdens de globale financiële
crisis. Deze maatregelen waren er niet alleen op ge‑
richt om de markten te stabiliseren, maar ook om de
kredietstroom naar bedrijven, gezinnen en zelfs de
overheid veilig te stellen. De beurzen herstelden zich
hierdoor geleidelijk in april en mei.
Omdat het virus in de meeste geavanceerde lan‑
den snel werd teruggedrongen en er werd verwacht
dat het uiterst soepele monetaire beleid over een
langere periode aangehouden zou worden, kenden
de aandelenmarkten vanaf begin juli een nieuwe

Grafiek  3
De verkoopgolf op de belangrijkste aandelenmarkten in maart was van korte duur
(indexcijfers 1 januari 2018 = 100)
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Grafiek  4
Het rendement van overheidsobligaties stabiliseerde zich op een historisch laag niveau in de
geavanceerde landen
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hausse. In een aantal landen, zoals de VS en China,
overtroffen de beursnoteringen zelfs de piekwaarden
van vóór de uitbraak van de pandemie. Aangezien
de reële ontwikkelingen en de nieuwsberichten toen
slechts gematigd positief waren, was er sprake van
een ontkoppeling tussen de financiële markten en
de reële economie. Het herstel van de aandelen
koersen was echter zeer heterogeen op het niveau
van de bedrijfstakken en zelfs tussen bedrijven in een‑
zelfde branche. Gezien de plotse omschakeling naar
onlineshopping en telewerk, boekten vooral bedrij‑
ven in diverse ICT‑domeinen, zowel onlineverkopers
als producenten van hardware en componenten,
grote beurswinsten. Deze opwaartse trend werd nog
versterkt door een wel erg uitgesproken optimisme
van investeerders met betrekking tot enkele tech‑
nologiebedrijven. De beursnoteringen van bedrijven
in de branches die harder werden getroffen door
COVID-19 – zoals energie, toerisme, autonijverheid en
banken – bleven daarentegen ver onder hun waarde
van vóór de crisis. Het uiteenlopende beursherstel
kan ook deels worden verklaard door de verschillen
in de samenstelling van de beursindices van de grote
landen.
Vanaf september werd het optimisme opnieuw ge‑
temperd door de enorme kracht waarmee het virus

nogmaals toesloeg in de VS en Europa. Ook een
aantal landen en regio’s die in het voorjaar relatief ge‑
spaard waren gebleven, zoals Griekenland, Oostenrijk
en Oost-Europa, werden toen zwaar getroffen. De op‑
eenvolgende aankondigingen van werkende vaccins
met hoge efficiëntie gaven de aandelenmarkten in
november 2020 echter een nieuwe boost.
De verkoopgolf in de aandelenmarkten van begin
maart ging aanvankelijk gepaard met een hogere
vraag naar veilige beleggingen, zoals de langeter‑
mijnoverheidsobligaties van geavanceerde landen,
wat zich vertaalde in een lager rendement van die
beleggingen. Naarmate het virus zich in Europa en de
VS verspreidde en het duidelijk werd dat overheden
ter ondersteuning van hun economie voor enorme
bedragen bijkomende schulden zouden aangaan op
de financiële markten, steeg de rente op overheids‑
obligaties in de VS, het Verenigd Koninkrijk (VK) en
alle landen van het eurogebied echter opnieuw. De
rentestijgingen waren groter in de economisch meest
kwetsbare landen van het eurogebied, met name
Italië en Spanje, aangezien deze landen harder getrof‑
fen werden door de pandemie en zij de crisis ingingen
met een hoger schuldniveau. De grootschalige aan‑
kopen van overheidspapier door alle grote centrale
banken zorgden echter voor een snelle ommekeer.
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Grafiek  5
De euro versterkte zijn positie ten aanzien van de meeste munten in 2020
(nominale effectieve wisselkoers, indexcijfers 1 januari 2020 = 100)
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Het rendement op overheidsobligaties stabiliseerde
zich overal op een historisch laag niveau, terwijl ook
de fragmentatiedruk binnen het eurogebied afnam.

kelderden. Zoals in de andere financiële markten,
was de paniek van korte duur en de meeste valuta’s
kwamen dan ook snel in rustiger vaarwater.

De kapitaalvlucht naar veilige havens begin maart
leidde toen ook tot een algemene appreciatie van
de dollar, en in mindere mate van de yen, ten op‑
zichte van de meeste andere munten, terwijl vooral
de munten van de meeste opkomende economieën

De euro begon vanaf mei opnieuw te verstevigen als
gevolg van een groeiend vertrouwen in het herstel van
de Europese economie. Investeerders reageerden posi‑
tief op de aankondigingen van Duitsland en Frankrijk
in mei om een aanzienlijk Europees herstelfonds op te
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richten, en op die van de ECB in juni om tijdens de co‑
ronacrisis een uiterst soepel monetair beleid te hand‑
haven. Het optimisme werd versterkt door het geringe
aantal nieuwe besmettingen in de meeste Europese
landen, terwijl het virus ongeremd circuleerde in de
VS, India en Brazilië en opnieuw opflakkerde in Japan.
De dollar daarentegen deprecieerde tegenover de
meeste munten, maar vooral tegenover de euro, deels
als gevolg van de relatief sterkere daling van de rente
op Amerikaans overheidspapier. De Chinese renminbi,
ten slotte, apprecieerde in de tweede helft van het
jaar op gecontroleerde wijze tegenover de meeste an‑
dere valuta, tegen de achtergrond van een succesvolle
economische heropleving en positieve renteverschillen.

De pandemie had een ongelijke
impact op de grondstoffenprijzen
Nadat eerst China en vervolgens grote delen van
Europa en de VS in lockdown gingen, werden alle
grondstoffenmarkten geconfronteerd met een nega‑
tieve vraagschok. De ontwikkeling van de grondstof‑
fenprijzen in de loop van het jaar liep onderling wel
sterk uiteen. Naar het einde van het jaar zorgden de
doorbraken in de zoektocht naar een vaccin voor
meer optimisme, waardoor ook de grondstoffenprij‑
zen opveerden.

Zo liep de vraag naar olie aanvankelijk zeer snel terug
door de wereldwijde scherpe daling van de indus‑
triële productie en de mobiliteit, als gevolg van het
ingevoerde verbod op niet-essentiële verplaatsingen.
De schok werd verder versterkt door capaciteitsbeper‑
kingen op de belangrijke overslagplaatsen. Ten slotte
speelde aan de aanbodzijde ook de prijsoorlog tussen
Rusland en Saudi-Arabië een grote rol in de volledige
instorting van de olieprijs, tot minder dan $ 20 per vat
Brent-olie in april. Onder deze extreme druk kwamen
beide landen en de andere olie-exporteurs overeen
om hun olieproductie drastisch te beperken. Hierdoor
kon de olieprijs zich gedeeltelijk herstellen, en vervol‑
gens stabiliseren rond $ 40 per vat, wat gevoelig lager
was dan in de voorgaande jaren. De vraag naar olie
bleef immers zwak, aangezien de commerciële lucht‑
vaart zich amper herpakte en nieuwe opflakkeringen
van COVID-19 de heropleving van andere vormen van
mobiliteit en economische bedrijvigheid afremden.
Door de verbeterde verwachtingen steeg de prijs van
een vat Brent-olie aan het einde van het jaar alsnog
tot ongeveer $ 50.
Door de uiterst lage olieprijzen slonken de inkomsten
in deviezen van de olie-uitvoerende landen. Een prijs
van zowat $ 40 per vat, die gedurende een groot
deel van het jaar werd opgetekend, wordt bovendien
voor vele van die landen als te laag beschouwd om

Grafiek  6
De olieprijzen bleven permanent lager na de initiële schok
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het overheidsbudget in evenwicht te kunnen houden,
zelfs zonder rekening te houden met de extra uitga‑
ven voor de bestrijding van het virus. In de VS heeft
deze lage prijs schalieolieproducenten met hogere
productiekosten uit de markt gedreven. De invoe‑
rende landen ondervonden dan weer de positieve
impact van de gedaalde olieprijzen, hoewel deze sterk
werd afgezwakt door het effect van de verminderde
economische activiteit.
De meeste andere grondstoffenprijzen kenden wel
een volledig herstel. Het prijsverloop van industriële
grondstoffen zoals ijzererts en koper is nauw verbon‑
den met de ontwikkelingen in China. Dat is een van
de weinige landen waar de industriële productie terug
opveerde naar het niveau van vóór de pandemie,
mede dankzij een sterke impuls van de overheid in
de vorm van nieuwe infrastructuurinvesteringen. De
metaalprijzen kenden ook een opwaartse druk als
gevolg van productie-onderbrekingen in de mijnbouw
in enkele landen door de beperkende maatregelen.
De prijsindex van de voedingsgrondstoffen, ten slotte,
is tijdens de tweede helft van het jaar geleidelijk
toegenomen.
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De internationale handel herstelde
zich geleidelijk na de instorting
tijdens het voorjaar
De impact van de COVID-19-schok werd ook nog ver‑
sterkt door een scherpe terugval van de wereldhan‑
del. De daling van de vraag van landen in lockdown,
onderbrekingen in de mondiale productieketens door
de tijdelijke sluiting van ondernemingen en tijdelijke
transportbelemmeringen deden de goederenhandel
in de eerste helft van het jaar aanzienlijk teruglopen.
Tijdens de piek van de eerste golf liet de goede‑
renhandel in mei een krimp van 17 % op jaarbasis
optekenen, een afname die sinds de start van de
gegevensinzameling door het Nederlands Centraal
Planbureau (CPB) in 2007 nog niet was voorgekomen.
In verhouding tot het verloop van de economische
bedrijvigheid, was de instorting van de handel tijdens
deze crisis weliswaar minder diep dan tijdens de
globale financiële crisis. In 2009 werden de handelsin‑
tensieve industriële branches immers zwaar getroffen,
terwijl de grootste klappen in de huidige crisis vielen
bij contact-intensieve diensten die – met uitzondering
van het toerisme – vaak internationaal minder verhan‑
deld worden. Bovendien stagneerde de expansie van
de mondiale waardeketens sinds de globale financiële
crisis (zie hieronder), waardoor hun relatief belang in
de totale handel sindsdien iets kleiner is.

De goederenhandel viel gemiddeld sterker terug in
de geavanceerde dan in de opkomende economieën,
en het herstel verliep er ook trager. Een deel van de
opkomende landen wist immers te profiteren van
de economische heropleving in China. Dat land was
zelf trouwens een uitschieter omdat het erin slaagde
zijn exportmachine op korte tijd te reactiveren. De
sectorale samenstelling van de uitvoer heeft hierbij
geholpen : China is immers een mondiale speler voor
producten waarvoor de vraag tijdens deze crisis zeer
groot was, zoals de uitrusting voor telewerk en home
entertainment, geneesmiddelen en persoonlijke be‑
schermingsmiddelen (onder meer mondkapjes). Door
de opleving van de industrie en de verbreding van het
economisch herstel trok ook de Chinese invoervraag
terug aan. In de meeste geavanceerde landen verliep
de heropleving van de internationale handel daar‑
entegen moeizamer, als gevolg van de onzekerheid
en de nieuwe uitbarsting van de pandemie. In het
eurogebied werd de negatieve impact op de handel
overigens nog versterkt door de diepe handelsintegra‑
tie tussen de lidstaten die eigen is aan het Europees
project en die veel voordelen biedt, maar de kwets‑
baarheid verhoogt in geval van een handelsschok.
De internationale handel werd eveneens getekend
door nieuwe protectionistische maatregelen op grond
van nationale veiligheidsoverwegingen. Zo werden er

rond de piek van de pandemie tijdelijke uitvoerbe‑
perkingen ingesteld op medische hulpmiddelen voor
COVID-19. Bovendien bleven de spanningen tussen
de VS en China aanhouden, ondanks de afsluiting
van het fase 1-handelsakkoord in het begin van het
jaar. Zo kregen Amerikaanse producenten en hun
partners in de waardeketens van halfgeleiders strenge
beperkingen van hun uitvoer naar China opgelegd.
China gebruikte dan weer handelssancties als repre‑
saille tegen Australië, nadat dat land opgeroepen had
om een internationaal onafhankelijk onderzoek uit te
voeren naar de oorsprong en het initiële beheer van
de coronacrisis in China.
De expansie van de mondiale waardeketens stag‑
neerde na de globale financiële crisis, als gevolg
van structurele factoren zoals digitalisering maar ook
toenemend protectionisme. De coronacrisis leidde tot
de perceptie dat die ketens onvoldoende weerbaar
waren tegen de onderbrekingen in transport en be‑
voorrading als gevolg van deze crisis ; de vastgestelde
problemen hielden evenwel niet direct verband met
de waardeketens op zich, maar wel met de lockdowns
in verschillende landen. De uitvoerbeperkingen door
sommige landen op acute momenten verhoogden
de bezorgdheid dat er voor essentiële producten een
te grote afhankelijkheid van een beperkt aantal bui‑
tenlandse spelers was ontstaan. Dit moedigde meer

Grafiek  7
De wereldhandel stortte in elkaar
(maandgegevens, in- en uitvoergemiddelden van goederen, veranderingspercentages op jaarbasis)
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en meer landen aan om een agressiever industrieel
beleid te voeren, gericht op de verhoging van de
nationale productie in ‘gevoelige’ branches. Samen
met de geopolitieke spanningen, het toenemende
aantal handelsrestricties en een merkbare shift van
multilateralisme naar bilaterale en regionale handels‑
akkoorden, zou deze crisis aldus kunnen bijdragen
aan een verkorting of regionalisering van de mondiale
waardeketens.
In weerwil van deze protectionistische tendensen bleef
de EU vasthouden aan haar principes van een open
handels- en investeringsbeleid. Eind 2020 sloot ze, na
zeven jaar onderhandelen, een investeringsakkoord af
met China. Het akkoord voorziet in een verdere open‑
stelling van de Chinese markt voor Europese investe‑
ringen in onder meer elektrische wagens, financiële
diensten en private ziekenhuizen. Verder komt China
ook tegemoet aan een aantal verzuchtingen van de
EU door gedwongen technologieoverdrachten te ver‑
bieden en meer transparantie over toegekende sub‑
sidies te verschaffen. De draagwijdte van dit akkoord
is echter beperkt in vergelijking met de handelsover‑
eenkomst die de EU op hetzelfde moment afgesloten
heeft met het VK.
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Het brexitproces werd afgerond met
een handelsakkoord
Het jaar eindigde met een nieuwe handelsovereen‑
komst tussen de EU en het VK, dat eind januari 2020
de Unie verliet. Tot eind december verliepen de han‑
delsrelaties met het VK nog volgens de regels van de
EU. Aan het einde van deze overgangsperiode, op
1 januari 2021, verliet het VK, met uitzondering van
Noord-Ierland, de douane-unie en de interne markt.
Op 24 december 2020 sloten de Britse regering en
de voorzitster van de Europese Commissie (EC) een
handels- en samenwerkingsovereenkomst (‘Trade and
Cooperation Agreement’) waarin onder meer de toe‑
komstige handelsrelaties tussen de EU en het VK
worden vastgelegd. De overeenkomst trad voorlopig
in werking op 1 januari 2021, vóór de goedkeuring
ervan door het Europees Parlement.
Op handelsvlak gaat het om een vrijhandelsakkoord.
De overeenkomst bepaalt dat er geen douanerechten
en quota gelden op alle goederentransacties, behalve
voor de goederen waarvan te weinig onderdelen in
de EU of het VK worden geproduceerd. Ze behelst
ook een ruime openstelling van de markten, vooral
voor overheidsopdrachten, vervoer en energie, met
inbegrip van kernenergie. Om een eerlijke concur‑
rentie te waarborgen, hebben beide partijen zich

ertoe verbonden een hoog niveau van bescherming
te handhaven voor arbeid, sociale zekerheid, milieu
en klimaat, net als gemeenschappelijke principes over
staatssteun. De verbintenissen met betrekking tot
het dienstenverkeer zijn relatief beperkt. Voor de
financiële diensten en andere aspecten zouden in de
toekomst echter nog overeenkomsten kunnen wor‑
den gesloten.

een grotere impact op de dienstenactiviteiten dan op
de industrie. Die laatste kon in veel landen als eerste
profiteren van de versoepelingsmaatregelen en bleef
gevrijwaard bij latere lockdowns. Daarentegen moch‑
ten sommige diensten niet heropstarten omdat er
nog geen vaccin was en kregen een aantal diensten
bij versoepelingen nog strakke beperkingen opgelegd,
zoals de verplichting om voldoende fysieke afstand te
garanderen.

Gezien de nauwe economische integratie tussen het
Een en ander kwam duidelijk tot uiting in het verloop
VK en de EU en hun geografische nabijheid, gaat
van het ondernemersvertrouwen. Tijdens de eerste uit‑
de overeenkomst in bepaalde opzichten verder dan
braak van COVID-19 stort‑
de bestaande overeen‑
te dat vertrouwen wereld‑
komsten tussen de EU en
Met de brexit worden, ondanks
wijd in elkaar. Dat was in
andere landen, met inbe‑
de draagwijdte van het
het bijzonder het geval in
grip van de akkoorden die
afgesloten akkoord, opnieuw
de dienstensector. Nadat
recent werden gesloten of
handelsbelemmeringen ingevoerd
het vertrouwen zich tegen
in werking traden, zowel
tussen de EU en het VK
de zomer vrijwel overal
wat betreft de toegang tot
hersteld had, bleek dat het
de markt als de onderlinge
in de dienstensector terug afvlakte (zoals in de VS en
afstemming van de regels. Niettemin zullen opnieuw
China) of zelfs verzwakte (in het eurogebied en het
niet-tarifaire belemmeringen worden ingevoerd – met
VK). Aan het einde van het jaar wees het onderne‑
name douaneformaliteiten, sanitaire en fytosanitaire
mersvertrouwen zo op een duidelijke tweedeling in de
controles, en normen en standaarden die in het VK
economie : terwijl de industrie verder herstelde, kromp
en de EU op een verschillende manier kunnen evo‑
de activiteit in de dienstensector, in onder meer het
lueren – waardoor de kosten van het handelsverkeer
eurogebied en het VK, opnieuw.
tussen de beide partijen zullen stijgen.
Om de economische schade op korte termijn te be‑
perken, werd voor de visserij een overgangsperiode
van vijf en een half jaar vastgelegd. Bovendien zullen
de zwaarst getroffen EU-landen, waaronder België,
meer aanspraak kunnen maken op de ‘Brexit ad‑
justment reserve’ van € 5 miljard, die wordt beheerd
door de EC en waarvan het grootste deel in 2021 ter
beschikking van de lidstaten zal worden gesteld.

De pandemie resulteerde wereldwijd
in een scherpe krimp, gevolgd door
een broos, ongelijk en onvolledig
herstel
De sectorale impact van de COVID-19-crisis verschilt
in belangrijke mate van de ervaringen met de globale
financiële crisis. Toen werden vooral de producenten
van investeringsgoederen en duurzame consump‑
tiegoederen getroffen, terwijl de diensten, met uit‑
zondering van de financiële sector, goed weerstand
boden. In 2020 daarentegen hadden de beperkende
maatregelen, die noodzakelijk waren om de epide‑
miologische curve om te buigen, gemiddeld genomen

Deze crisis onderscheidde zich ook van de globale
financiële crisis door de snelheid waarmee de econo‑
mische bedrijvigheid in elkaar stortte, waarbij particu‑
liere consumptie noch bedrijfsinvesteringen gespaard
bleven. Tijdens de periode waarin niet-essentiële win‑
kels en dienstenbedrijven gesloten waren, viel de
consumptie immers onmiddellijk fors terug. Bij de
heropening ervan volgde een inhaalbeweging, maar
het consumptieniveau van vóór de crisis werd niet
bereikt als gevolg van de resterende beperkingen en
van spontane gedragsaanpassingen om besmetting
te voorkomen. Daarnaast leidde de hoge mate van
onzekerheid met betrekking tot de ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt en die van de inkomens ook tot een
toename van het voorzorgssparen. Ook de investe‑
ringsplannen van de bedrijven werden verstoord door
de beperkende maatregelen en de investeringen her‑
stelden zich doorgaans minder snel dan de consump‑
tie. De bedrijven verkozen immers af te wachten,
als gevolg van de hoge mate van onzekerheid over
het grillige verloop van de pandemie en de mogelijk
permanente veranderingen in het consumptiegedrag
zodra de crisis voorbij zou zijn. De investeringsplannen
werden eveneens afgeremd door de omzetverliezen
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Grafiek  8
De pandemie heeft de grootste impact op de dienstensector
(PMI-indicatoren1)
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Bron : Refinitiv.
1 De PMI-indices variëren tussen 0 en 100. Een waarde hoger dan 50 wijst op een toename van de productie, terwijl een waarde onder de
50 op een daling duidt.

en de hogere schulden voor een deel van de bedrij‑
ven. Dat patroon van langzaam herstel is echter niet
ongewoon na een zware schok en manifesteerde zich
ook tijdens de globale financiële crisis. De overheids‑
consumptie vervulde daarentegen veeleer een contra‑
cyclische rol als gevolg van de aankoop van materiaal
en omdat de werkgelegenheid in de overheidssector
stabiel bleef.
Een en ander leidde tot een ongeziene terugval van
het bbp in het tweede kwartaal. Deze is vooral toe
te schrijven aan de ineenstorting van de particuliere
consumptie tijdens de lockdown, terwijl de consump‑
tie in een ‘normale’ recessie minder cyclisch is dan de
investeringen. De heropleving in het derde kwartaal
was krachtig, maar bleef onvolledig.
Het bbp-verloop in de verschillende landen werd
sterk beïnvloed door de grillen van het coronavirus.
Zo liepen de ontwikkelingen in het Chinese bbp
een kwartaal voor op deze in de andere grote lan‑
den, omdat China als eerste getroffen werd door
COVID-19. Omdat het land gevrijwaard bleef van
een tweede golf, slaagde het erin om in de tweede
helft van het jaar de basis van zijn heropleving te
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verbreden. Het virus flakkerde daarentegen in het
najaar in alle hevigheid opnieuw op in de VS, het
VK en het eurogebied, waardoor een abrupt einde
kwam aan de versoepelende maatregelen die de
heropleving in die landen hadden ondersteund. De
nieuwe beperkingen waren in het vierde kwartaal
echter minder schadelijk voor de economie dan de
lockdown was geweest in het tweede kwartaal.
Bedrijven en werknemers waren ondertussen immers
beter voorbereid om het werk vanop een afstand
te organiseren en scholen en kinderopvang bleven
veeleer (gedeeltelijk) open, waardoor ouders werk en
gezin beter konden combineren. Ten slotte hadden
de ervaringen uit de eerste golf aangetoond dat de
verwerkende nijverheid, de bouw en de detailhandel,
mits de strikte naleving van de opgelegde sanitaire
veiligheidsmaatregelen, zonder hoog besmettingsri‑
sico konden openblijven.
Het ongelijke herstel in de grote landen hield deels
ook verband met de budgettaire respons van de over‑
heid, qua omvang maar ook qua samenstelling. In de
VS lag de focus op de ondersteuning van de inkomens
van de gezinnen, waardoor de netto-inkomens van
de gezinnen er, in tegenstelling tot elders, zelfs op

Grafiek  9
Het kwartaalverloop van het bbp was extreem in alle grote landen
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Bronnen : Consensus Economics, nationale bronnen.
1 In het VK worden de nationale rekeningen opgesteld vanuit de productie-optiek, waardoor de lonen van de leerkrachten tijdens periodes
van schoolsluitingen niet opgenomen werden in de overheidsconsumptie.
2 De bbp-raming voor 2020 K4 is gebaseerd op de consensus forecast van 4 januari 2021.

vooruitgingen. Hierdoor werd de terugval van de
consumptie in de VS afgezwakt. De Chinese over‑
heid opteerde er daarentegen opnieuw voor om, in
samenwerking met de overheidsbedrijven, de over‑
heidsinvesteringen aan te zwengelen, een aanpak
die ook in eerdere crisissen zijn nut had bewezen. De
heropleving werd in China dan ook veel sterker gedra‑
gen door de investeringen dan door de consumptie.
Terwijl de Chinese economie in 2020 nog met 2,3 %
groeide, werden de overige opkomende economieën
zwaar getroffen door de crisis : gemiddeld lieten de
opkomende landen ongerekend China een negatieve

groei van 3,2 % optekenen. De verspreiding van het
coronavirus en de ermee samenhangende beperken‑
de maatregelen hadden ernstige directe gevolgen
voor de economische activiteit in die landen, die nog
werden versterkt door de externe schokken die de
pandemie onrechtstreeks veroorzaakte via de wereld‑
handel, het toerisme, de grondstoffenprijzen en de
internationale financiële markten (inclusief de valu‑
tamarkten). Tijdens de globale financiële crisis waren
deze landen nog de motor van de wereldeconomie,
met een groei van 2,8 % in 2009. Zij bevonden zich
toen immers niet in het epicentrum van de schok en
ondervonden er enkel de indirecte gevolgen van.
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KADER 1

 e opkomende landen waren in 2020 niet
D
langer de motor van de wereldeconomie
De opkomende economieën werden in eerste instantie indirect getroffen door de coronacrisis, als gevolg
van de ontwikkelingen in China en de geavanceerde landen. Ze kregen meerdere externe schokken te
verduren, die vaak van dezelfde aard waren als tijdens de globale financiële crisis maar nu meestal sterker
uitvielen. Door de bezorgdheid over de repercussies van COVID-19, met name voor de groeimodellen van
deze landen – die vaak afhankelijk zijn van de handel, de uitvoer van grondstoffen en/of de mondiale
waardeketens – trokken internationale investeerders zich terug. Alleen al in maart 2020 werd in totaal
meer dan $ 80 miljard aan portfoliokapitaal uit die landen weggehaald, wat veel meer was dan tijdens de
globale financiële crisis. Vanaf juni keerden de buitenlandse institutionele en particuliere beleggers terug,
maar het herstel bleef beperkt en onregelmatig. De aanvankelijk grote kapitaaluitstroom ging gepaard
met een scherpe verslechtering van de financiële voorwaarden : hun valuta’s namen sterk in waarde af,
de aandelenprijzen lieten er de snelste dalingen ooit optekenen en de rentetarieven op obligaties en
andere financiële instrumenten namen toe.
De pandemie, die in de loop van het tweede kwartaal ook veel opkomende landen rechtstreeks trof,
bracht de toch al noodlijdende economieën een nieuwe zware klap toe. Deze werd nog versterkt door
de specifieke kenmerken van hun economische structuur, de kwetsbaarheden in hun budgettaire en
externe posities die zich na de globale financiële crisis hadden opgebouwd en de beperkte beleidsruimte
waarover ze beschikten.
In de opkomende landen vertegenwoordigt de informele economie doorgaans een relatief groot deel
van de bedrijvigheid, wat de effecten van COVID-19 op diverse manieren verergert. Zo wonen en
werken informele werkers vaak op drukke plaatsen, waardoor het coronavirus zich makkelijker kan
verspreiden. Informele bedrijven zijn vaak ook actief in de dienstensector, die harder werd getroffen
door lockdowns en andere beperkende maatregelen. Voor informele werkers is het vaak ook onmogelijk
om te telewerken, waardoor ze meer last ondervinden van de ingestelde beperkingen. Bovendien zijn
zij doorgaans uitgesloten van overheidsuitkeringen en hadden ze weinig eigen spaargeld als buffer voor
tijdelijke inkomensverliezen tijdens de lockdown.
De afgelopen jaren is de totale schuldenlast in de meeste opkomende economieën gestegen. De schulden
van de overheid, de bedrijven en de gezinnen zijn in vrijwel alle landen toegenomen in verhouding
tot het bbp, maar met verschillende snelheden en vanuit verschillende startposities. De COVID-19crisis zal de schuldenlast van de overheid vermoedelijk aanzienlijk doen toenemen, als gevolg van een
beduidend lagere economische groei, een verdere forse verslechtering van de begrotingssaldi en mogelijk
de effectieve uitvoering van de garanties van de overheid. Voor sommige landen kan een hogere
schuldenlast aanleiding geven tot bezorgdheid over de toekomstige schuldhoudbaarheid. Dat is vooral
het geval voor de landen met bijkomende kwetsbaarheden, zoals die waar de schuld voor een groot deel
in vreemde valuta’s genoteerd is, een korte looptijd heeft of in belangrijke mate wordt aangehouden
door niet-ingezeten beleggers.
Meer dan de helft van de lage-inkomenslanden bevond zich in 2020, als gevolg van de pandemie, in een
precaire situatie en werd hierdoor afhankelijk van het IMF en nieuwe multilaterale initiatieven. Een eerste

u
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De opkomende landen hebben een grote informele economie en een stijgende schuldenlast
Belang van de informele economie 1

Totale schuld per economische sector
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Bronnen : BIS, ILO, Medina L. en F. Schneider (2019), ‘Shedding light on the shadow economy : A global database and the
interaction with the official one’, CESifo Working Paper, 7981, December.
1 De informele sector omvat alle economische activiteiten die om fiscale, regelgevende of institutionele redenen verborgen worden
gehouden voor de officiële autoriteiten. Informele werkgelegenheid omvat werkgevers en werknemers die voor eigen rekening
werken in de informele sector, meewerkende gezinsleden en werknemers zonder formeel contract.

initiatief van de G20 kwam er in april, toen werd overeengekomen dat 73 van de armste landen in
aanmerking kwamen voor een tijdelijke opschorting van de kapitaalaflossingen en interestbetalingen voor
officiële bilaterale leningen die door G20-landen werden toegekend. In november werd binnen de G20 ook
overeenstemming bereikt over een gemeenschappelijk kader voor verregaande schuldverlichting. Voor
een verhoging van de speciale trekkingsrechten bij het IMF, die extra liquiditeit zou kunnen verschaffen,
zoals tijdens de globale financiële crisis, werd daarentegen nog geen eensgezindheid gevonden.
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De pandemie veroorzaakte een
zware schok in het eurogebied met
uiteenlopende gevolgen voor de
lidstaten
Volgens de herfstramingen van de ECB zou het bbp
van het eurogebied tijdens het verslagjaar met 7,3 %
gekrompen zijn. Er werden grote verschillen vast‑
gesteld tussen de lidstaten. Zo wist een groep van
landen (Finland, de Baltische landen en Nederland)
de krimp te beperken tot minder dan 5 % en te‑
kende Ierland zelfs een licht positieve groei op, terwijl
de economische bedrijvigheid in de zuiderse landen
(Spanje, Italië, Frankrijk, Griekenland) met 9 % en
meer terugviel.
Een eerste, evidente verklaring voor die uiteenlopende
ontwikkelingen is het coronavirus zelf, dat niet alle
lidstaten met dezelfde intensiteit trof. De ernst van de
pandemie in de verschillende landen hing ongetwij‑
feld voor een deel samen met een aantal structurele
factoren, zoals het aandeel van ouderen in de be‑
volking, de bevolkingsdichtheid en de gezinssamen‑
stelling. Ze kon echter wel worden beperkt. Zo kon
de overheid sneller of trager voorzorgsmaatregelen

invoeren en kon de bevolking haar gedrag hieraan
aanpassen om besmetting te vermijden. Hoewel de
nationale overheden van alle lidstaten beperkende
maatregelen namen, zagen deze van de zwaarst ge‑
troffen landen zich gedwongen strenger op te treden
en deze maatregelen ook gedurende een langere
periode aan te houden. Alhoewel deze maatregelen
noodzakelijk waren om de gezondheidsimpact van de
pandemie onder controle te houden, hadden zij een
onmiddellijke economische kost tot gevolg. Landen
waar de pandemie sterker toesloeg, wat onder meer
blijkt uit een hoger totaal aantal COVID-19-doden per
100 000 inwoners, lieten in 2020 dan ook vaak een
grotere bbp-krimp optekenen.
Een tweede factor wordt gevormd door de economi‑
sche structuur van de landen. Zoals vermeld, werden
de verschillende bedrijfstakken immers op zeer onge‑
lijke wijze getroffen door de pandemie. Het betreft in
de eerste plaats het verschil tussen de verwerkende
nijverheid en de dienstensector, maar ook binnen
deze laatste waren er grote verschillen. De voorzorgs‑
maatregelen, zoals reisbeperkingen en de verplichting
om een minimale afstand te respecteren, wogen voor‑
al op het toerisme en de contact-intensieve diensten.

Grafiek  10
Diverse factoren zorgden voor grote groeiverschillen tussen de lidstaten van het eurogebied
Groei en economische structuur
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Bronnen : ECB, ECDC, Eurostat.
1 Het aantal COVID-19-doden is niet volledig vergelijkbaar tussen de verschillende landen.
2 De bedrijfstakken die het zwaarst werden getroffen door de COVID-19-crisis zijn accommodatie en restaurants (NACE-code I), kunsten,
entertainment en recreatie (NACE-code R), luchttransport (NACE-code H51) en reisagentschappen, touroperatoren en reservatiediensten
(NACE-code N79).
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Een aantal nationale studies na de eerste lockdown
toonden aan dat het omzetverlies voor deze bran‑
ches opliep tot 60 à 80 %, en zelfs meer in sommige
landen. Toen de meeste Europese landen versoepe‑
lingsmaatregelen goedkeurden, zorgde dat voor enig
soelaas, maar een volledig herstel was onmogelijk
aangezien het virus nog circuleerde en er geen vaccin
beschikbaar was. Een groter gewicht van de meest
getroffen bedrijfstakken in de economische bedrijvig‑
heid van een land leidt automatisch tot een grotere
impact van COVID-19 op het bbp. Door het belang
van het toerisme was deze factor vooral relevant voor
zuiderse landen als Griekenland en Spanje. Dat was
in mindere mate het geval voor andere populaire
vakantiebestemmingen zoals Italië en Frankrijk omdat
zij ook over een meer gediversifieerde economische
basis beschikken.

verklaren. In vergelijking met grotere ondernemin‑
gen konden kleinere bedrijven tijdens de coronacrisis
vaak immers slechts een kortere periode overbrug‑
gen zonder tekort aan werkkapitaal. Kmo’s zijn ook
vaak minder goed geïnformeerd over de relevante
steunmaatregelen en hun aanpassingsvermogen aan
de opgelegde nieuwe werkprotocollen is beperkter.
Tevens zijn ze relatief vaker actief in de meest getrof‑
fen bedrijfstakken.
Van alle andere factoren die mogelijk een rol gespeeld
hebben, kan ten slotte nog de beschikbare budget‑
taire marge en de kwaliteit van de overheidsinstel‑
lingen vermeld worden, die een impact hebben op de
veerkracht van een economie bij een externe schok.

Ook het aandeel van kmo’s en microbedrijven in de
economie en in de werkgelegenheid kan de dispariteit
tussen de lidstaten van het eurogebied voor een deel
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1.2 Vastberaden en cruciale economische
beleidsmaatregelen

Als reactie op de crisis hebben regeringen, centrale
banken en prudentiële autoriteiten overal ter wereld
maatregelen genomen waarvan zowel de omvang als
de snelheid waarmee ze werden ingevoerd, ongezien
zijn. Op die manier hebben ze kunnen vermijden dat
de recessie afgleed in een diepe en langdurige depres‑
sie en gepaard ging met een financiële crash.
De maatregelen waren noodzakelijk als gevolg van
de volstrekt nieuwe aard van de COVID-19-crisis.
De overheden werden door de gezondheidscrisis

gedwongen om volledige segmenten van de econo‑
mie stil te leggen. Het economische weefsel tijdens
de lockdownfase in stand houden en diegenen be‑
schermen die het zwaarst werden getroffen door het
stilleggen van de activiteiten, hadden voor hen daarbij
de hoogste prioriteit. Op die manier wilden ze de al‑
gemene voorwaarden veiligstellen voor een duurzame
opleving zodra de pandemie bedwongen is. Het was
bijgevolg nodig dat er snel economische en maat‑
schappelijke maatregelen werden genomen om de
financiële markten te stabiliseren en de financiering

Grafiek  11
De maatregelen van de budgettaire, monetaire en prudentiële autoriteiten versterken elkaar
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Bron : Boeckx J., M. Deroose en E. Vincent (2020), ’The ECB's monetary policy response to COVID-19’, NBB, Economic Review, september.
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van de economie tegen gunstige voorwaarden veilig
te stellen, de werkgelegenheid en het inkomen van de
gezinnen zo veel mogelijk te vrijwaren en te zorgen
voor voldoende liquiditeiten voor de ondernemin‑
gen. Naarmate de crisis bleef duren, moest worden
vermeden dat het economische potentieel blijvend
aangetast zou worden, door faillissementen van ge‑
zonde ondernemingen of een structurele stijging van
de werkloosheid te voorkomen. In de voornaamste
economieën werden gelijkaardige instrumenten inge‑
zet die inwerken op het monetaire, het prudentiële en
het budgettaire front.

ze vastberaden zijn de rentetarieven laag te houden
zolang de inflatiedoelstellingen niet bereikt zijn. Ze
waakten er ook over dat de monetaire stimulus wel
degelijk de private sector bereikte, via programma’s
van rechtstreekse kredietverlening aan ondernemin‑
gen, zoals in de VS, of door specifieke voorwaarden te
koppelen aan hun liquiditeitsvoorziening aan de ban‑
ken. Om de schaarste aan internationale reservevaluta
(voornamelijk de Amerikaanse dollar en de euro) het
hoofd te bieden, hebben de centrale banken onderlin‑
ge swapovereenkomsten gereactiveerd of afgesloten.
De centrale banken van sommige opkomende landen
werden er ook toe gebracht, naast hun interventies in
de valutamarkten als gevolg van de massale kapitaal‑
uitstromen, op hun markten ook effecten in nationale
valuta te kopen.

De centrale banken waren de eerste autoriteiten die
reageerden op de COVID-19-schok. Om de finan‑
ciële markten te stabiliseren, de goede werking er‑
van te herstellen en een te bruuske aanscherping
van de financiële voorwaarden te vermijden, heb‑
De beschikbaarheid van bankkrediet werd ook on‑
ben ze hun volledige instrumentarium ingezet. Zo
dersteund door de versoepeling van de prudentiële
verlaagden ze hun beleidsrentes waar daarvoor nog
vereisten voor het eigen vermogen en de liquiditeit
marge was en startten ze
van de banken. De pru‑
De
verschillende
overheden
namen
met programma’s voor de
dentiële autoriteiten gaven
aankoop van financiële ac‑
de bankensector op die
resolute maatregelen om gezinnen
tiva of versterkten ze de
manier extra manoeuvreer‑
en bedrijven te ondersteunen
bestaande programma’s,
ruimte om in de hoedanig‑
met name door meer effecten van de private sector
heid van financiële intermediair de reële economie te
of overheden aan te kopen. In hun communicatie
ondersteunen. Ze stonden de banken toe gebruik te
over het toekomstig monetair beleid, de zogenaamde
maken van de kapitaal- en liquiditeitsbuffers die ze
forward guidance, herhaalden de centrale banken dat
sinds de globale financiële crisis hebben opgebouwd.
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Daarnaast waren ze flexibeler in hun procedures en
termijnen. Zo heeft de Europese Bankautoriteit (EBA)
de stresstests met een jaar uitgesteld. Tot slot eisten de
prudentiële autoriteiten van de financiële instellingen,
of bevalen hen aan, dat ze om hun balansen te ver‑
sterken geen dividend zouden uitkeren aan hun aan‑
deelhouders en geen eigen aandelen zouden inkopen.
De overheden hebben door de werking van de au‑
tomatische stabilisatoren, die werden aangevuld met
brede discretionaire impulsen, de daling van het be‑
schikbaar inkomen van de gezinnen beperkt of zelfs
voorkomen. De maatregelen moesten ook de druk
op de kaspositie van de ondernemingen verlichten
door hun uitgaven te beperken of een deel van hun
inkomensverlies te compenseren. De regelingen voor
tijdelijke werkloosheid, waarvan de voorwaarden van
land tot land verschilden, hebben daarbij een sleu‑
telrol gespeeld. Ze ontlastten de werkgevers van een
groot deel van de arbeidskosten wanneer hun activi‑
teit werd stilgelegd, en maakten het tegelijk mogelijk
de werkgelegenheid en het inkomen van de werkne‑
mers in grote mate te vrijwaren. De overheden heb‑
ben de liquiditeit van de ondernemingen niet alleen
met financiële middelen ondersteund maar ook met
uitstel van belastingbetaling en door verschillende ga‑
rantiemechanismen voor leningen in te voeren (soms
in combinatie met private en/of publieke moratoria
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op bestaande leningen). Op die manier stelden ze de
toegang van de ondernemingen tot bankkrediet vei‑
lig. Om het solvabiliteitsrisico voor de ondernemingen
in te perken, hebben de autoriteiten vervolgens het
eigen vermogen van de ondernemingen die levens
vatbaar waren vóór de crisis en van strategische
ondernemingen proberen te versterken, met name
door middel van kapitaalinjecties en achtergestelde
leningen. In Europa werd de snelle en vastberaden
respons van de nationale overheden aangevuld met
omvangrijke initiatieven van de Europese instellingen,
om het hoofd te bieden aan de problemen voor de
volksgezondheid en de economie als gevolg van de
crisis en om de basis te leggen voor het herstel.
De maatregelen die in de verschillende domeinen van
het economisch beleid werden genomen, interageren
met elkaar. Zo versterken de overheidsgaranties op de
leningen en de prudentiële versoepelingen het effect
van de liquiditeitsmaatregelen die de centrale banken
namen om de kredietverlening aan de private sector
te ondersteunen. Daarnaast drukken de aankopen
van overheidsobligaties de rentetarieven en vergro‑
ten ze zo de begrotingsruimte van de overheden
die steunmaatregelen moesten nemen waardoor de
overheidsschuld toenam. Deze verschillende maat
regelen worden uitvoeriger toegelicht in de volgende
hoofdstukken.
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2.1 De COVID-19-pandemie heeft
de Belgische economie de
zwaarste klap toegebracht sinds
de Tweede Wereldoorlog
voedingsmiddelen, voor het werk en om medische
Ook België werd getroffen door de COVID-19redenen toegestaan. Veel ondernemingen hebben
pandemie die zich in 2020 over de hele wereld
hun activiteit moeten terugschroeven, soms drastisch,
verspreidde. Twee keer werd de gezondheidscrisis zo‑
of zelfs stilleggen, onder meer door een personeels‑
danig zorgwekkend dat de overheid beperkende maat‑
tekort, een daling van de vraag of verstoringen in de
regelen moest nemen om de toename van het aantal
toeleveringsketen.
besmettingen in te dammen. De eerste lockdown‑
periode duurde van mid‑
Na zeven weken van lock‑
den maart tot mei. Ze be‑
De gezondheidstoestand in 2020
down werd begin mei
gon met de sluiting van
leidde tot twee lockdowns
een strategie voor de ge‑
de cafés en restaurants en
leidelijke afbouw van de maatregelen ingevoerd.
na enkele dagen werden ook de meeste niet-voe‑
Die hield voor de burgers evenwel geen terugkeer
dingswinkels gesloten. Ook de bewegingsvrijheid van
naar het normale leven in en gezondheidsmaat‑
de bevolking werd sterk ingeperkt, want in essentie
regelen bleven gehandhaafd, in het bijzonder in
waren alleen verplaatsingen voor de aankoop van

Grafiek  12
De COVID-19-pandemie veroorzaakte in 2020 in België twee golven van ziekenhuisopnames
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bepaalde bedrijfstakken. Wie winkels, horecazaken
en culturele locaties bezocht, moest nog steeds
een reeks gezondheidsmaatregelen naleven zoals
de mondmaskerplicht, de social distancing en de
beperking van het aantal mensen dat tegelijkertijd
op dezelfde plaats mocht zijn.
Desondanks flakkerde de corona-epidemie opnieuw
op na de zomer, wat de overheid er eind oktober
toe aanzette om de bevolking een nieuwe, gedeelte‑
lijke lockdown op te leggen. De cafés en restaurants
en de niet-essentieel geachte handelszaken moesten
opnieuw sluiten. Een deel daarvan kon onder voor‑
waarden de deuren heropenen vanaf 1 december,
met uitzondering van de contactberoepen zoals de
kappers. Verplaatsingen bleven toegestaan, maar er
werd een avondklok ingevoerd, waarvan onder be‑
paalde voorwaarden kon worden afgeweken, zoals
voor het werk. De bedrijven leken zich gemakkelijker
aan te passen aan de nieuwe beperkingen, onder
meer omdat ze lessen hadden getrokken uit de eer‑
ste lockdown en intussen vertrouwd waren met de
regels om hun activiteit in veilige omstandigheden
te kunnen organiseren, zoals met telewerk of online
bestellingen en afhaalregelingen.

De sterkste daling van de
bedrijvigheid sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog
De lockdowns en de inperkingen van de activiteit die
in veel landen gelijktijdig werden afgekondigd, heb‑
ben de grootste weerslag op de Belgische economie
gehad sinds de Tweede Wereldoorlog. In het eerste
kwartaal van 2020 lag het bbp naar volume immers
al 3,4 % lager dan het kwartaal voordien, terwijl
de eerste beperkende maatregelen pas half maart
werden ingevoerd. De volledige toepassing van deze
maatregelen gedurende de hele maand april en de
slechts gedeeltelijke en geleidelijke opheffing ervan
in mei en juni hebben de bedrijvigheid in het tweede
kwartaal uiteraard nog zwaarder gedrukt. Het bbp
daalde toen met ongeveer 12 %, dat is de scherpste
daling die het Instituut voor de nationale rekeningen
(INR) ooit heeft opgetekend. De krachtige opleving in
het derde kwartaal (+11,6 %), dankzij een zekere nor‑
malisering van de economische bedrijvigheid in een
iets minder zorgwekkende gezondheidssituatie, vol‑
stond echter niet om terug te keren naar het niveau
van vóór de crisis. Onder invloed van de tweede golf
van de epidemie steeg het bbp in het vierde kwartaal

Grafiek  13
De economische bedrijvigheid was in vrije val tijdens de eerste helft van 2020
Bbp naar volume
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niet verder, maar het viel ook niet terug, terwijl dat in
de eerste jaarhelft wel het geval was. Het bbp bleef
immers vrijwel stabiel, met een groei met 0,2 % ten
opzichte van het voorgaande kwartaal.
Het bbp naar volume kwam hierdoor in 2020 6,2 %
lager uit dan het jaar voordien. Dat is de sterk‑
ste gemiddelde daling op jaarbasis sinds de Tweede
Wereldoorlog. Ter vergelijking : tijdens de globale fi‑
nanciële crisis in 2009 was het bbp met slechts
2 % gedaald. Overigens ging de Bank er in het na‑
jaar van 2019, in haar laatste prognoses voordat de
pandemie losbarstte, nog van uit dat de economie
in 2020 met 1,2 % zou groeien. De initiële schok op
de economische bedrijvigheid was dus veel groter dan
bij de globale financiële crisis. Het verschil zou daarna
wel verkleinen omdat een krachtiger herstel wordt
verwacht zodra de pandemie onder controle zal zijn.
De bbp-krimp in België in 2020 was van dezelfde
grootteorde als die in het eurogebied als geheel. Wat
onze belangrijkste buurlanden betreft, liep de bedrij‑
vigheid, volgens de najaarsprognoses 2020 van de
Europese Commissie (EC), sterker terug in Frankrijk
(–9,3 %), maar minder sterk in Duitsland (–5,5 %) en
Nederland (–4,3 %) waar tijdens de eerste golf van de
pandemie geen echte lockdown werd afgekondigd.

Het ondernemersvertrouwen kreeg
een knauw
De impact van de pandemie en de gevolgen ervan
voor de economie komen ook tot uiting in het ver‑
loop van de algemene synthetische conjunctuurin‑
dicator van de Bank. Zoals elders in Europa, begon
het ondernemersvertrouwen in maart af te nemen
en viel het in april terug tot het laagste niveau sinds
1980. Ondanks zeer forse stijgingen in juni en juli,
die nadien evenwel aanzienlijk vertraagden, keerde de
conjunctuurindicator niet terug naar zijn niveau van
het begin van het jaar. Vervolgens stabiliseerde het
ondernemersvertrouwen zich al met al gedurende de
laatste drie maanden van het jaar, ondanks de opflak‑
kering van de epidemie.
De forse verslechtering van het ondernemersver‑
trouwen tijdens de eerste golf van de pandemie
tekende zich af in alle voornaamste bedrijfstakken.
Ze was echter meer uitgesproken in de verwerkende
nijverheid, de handel en de dienstverlening aan be‑
drijven, die bijzonder zwaar werden getroffen door
de vertraging of zelfs stillegging van de activiteit,
en minder uitgesproken in de bouwnijverheid. In de
verwerkende nijverheid leidde de geleidelijke herne‑
ming van veel economische activiteiten tot een zeer
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Grafiek  14
Duidelijk herstel van de conjunctuur in de verwerkende nijverheid tijdens de tweede jaarhelft, maar
niet in de andere bedrijfstakken
(over de periode 1995-2020 genormaliseerde saldi van de antwoorden op de enquête van de Bank)
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sterke opleving in de loop van het derde kwartaal. In
de handel en de dienstverlening aan bedrijven bleef
de beoordeling van het ondernemingsklimaat echter
ongunstiger dan in het begin van het jaar. De her‑
opflakkering van de epidemie en de nieuwe inper‑
kingen in het vierde kwartaal leidden echter niet tot
een nieuwe achteruitgang van het ondernemersver‑
trouwen, en dit enkel omdat de bedrijfsleiders in de
verwerkende nijverheid optimistischer bleven.
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De dienstensector werd bijzonder
zwaar getroffen door de krimp van
de toegevoegde waarde
De economische gevolgen van de coronacrisis, die
werd veroorzaakt door een schok van uitzonder‑
lijke aard en omvang, verschilden van die van de
meeste andere recessieperiodes. Recessies vloeien
doorgaans voort uit een correctie van economische

onevenwichten of het uiteenspatten van financië‑
le bubbels. Aangezien het wegwerken daarvan tijd
vergt, verloopt het herstel over het algemeen geleide‑
lijk. Begin 2020 was de terugval van de bedrijvigheid
echter het rechtstreekse gevolg van de pandemie en
de beperkende maatregelen die daardoor moesten
worden genomen, en nadien werd een sterke ople‑
ving opgetekend, die verband hield met de verbete‑
ring van de gezondheidssituatie.
Overigens vloeide de recessie voort uit de com‑
binatie van een aanbod- en een vraagschok. In
eerste instantie moesten bedrijven hun activiteiten
terugschroeven of stilleggen als gevolg van de op‑
gelegde sluitingen, de in bepaalde ondernemingen
zeer moeilijk na te leven gezondheidsmaatregelen
zoals de social distancing, de afwezigheid van een
deel van het personeel of verstoringen in de toele‑
veringsketens. Daarnaast werden ook de consumptie
en de investeringen ondermijnd door de lockdowns

en het klimaat van grote onzekerheid. Aangezien de
pandemie alle landen trof, leed ook de buitenlandse
vraag onder de vergelijkbare omstandigheden bij de
handelspartners.
Uiteindelijk werd de dienstensector het zwaarst ge‑
troffen, hoewel de industrie doorgaans meer onder‑
hevig is aan conjunctuurbewegingen. De activiteiten
die nauwe contacten tussen personen vereisen, had‑
den zwaar te lijden onder de beperkende maatrege‑
len en de social distancing. Zo liep de toegevoegde
waarde van de horeca en de handel tijdens de eerste
negen maanden van het jaar met 14 % terug in verge‑
lijking met de overeenstemmende periode van 2019.
Bij de niet-marktdiensten kelderde de toegevoegde
waarde in de branche kunst, amusement en recreatie.
De bedrijven uit die branches werden in de loop van
het jaar immers meermaals gedwongen te sluiten of
hun activiteit aanzienlijk terug te schroeven. Ook in
de bedrijfstak van de gezondheids- en welzijnszorg

Grafiek  15
De dienstensector leverde de sterkste negatieve bijdrage aan de daling van de toegevoegde waarde
Bijdragen tot de verandering op jaarbasis
van het bbp naar volume
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viel de toegevoegde waarde in 2020 terug. Dat was
voornamelijk het gevolg van het uitstel van opera‑
ties en raadplegingen die geen verband hielden met
COVID-19, zodat er op de afdelingen intensieve zorg
voldoende capaciteit kon worden vrijgehouden voor
de patiënten die met het virus waren besmet. Hoewel
de overige dienstenbranches beter bestand bleken
tegen de crisis, leverden de marktdiensten over het
geheel genomen de negatiefste bijdrage aan het bbpverloop, mede door hun groot aandeel in de Belgische
economie (49 %).
In de industrie was de daling van de bedrijvigheid
over de eerste negen maanden van 2020 minder
uitgesproken, dankzij de sterke opleving in het derde
kwartaal, maar ze was toch aanzienlijk : de toege‑
voegde waarde liep er terug met 5,9 %. De industriële
activiteit werd immers zeer zwaar getroffen door de
zwakke binnenlandse en buitenlandse vraag. Ook de
verstoringen in de internationale toeleveringsketens
en de moeilijkheid om over voldoende personeel
te beschikken om de activiteiten voort te zetten,
droegen bij aan deze daling, vooral tijdens de eerste
lockdown. De farmaceutische industrie vormt een
uitzondering. Daar nam de toegevoegde waarde in
de eerste drie kwartalen van het jaar verder toe, door
de aard van haar activiteiten, die essentieel zijn in een
gezondheidscrisis van dergelijke omvang.
In de bouwnijverheid nam de toegevoegde waarde
tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 met 5,5 %
af. Tijdens de eerste lockdownperiode liep de activiteit
in deze branche sterk terug door de verplichting om
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gezondheidsmaatregelen te nemen. Met name de social distancing vergde een nieuwe organisatie van de
bouwplaatsen en de verplaatsingen van de ploegen,
terwijl telewerk slechts voor een zeer beperkt deel van
de activiteit mogelijk was.
In het vierde kwartaal meldden de ondernemingen
in de enquêtes van de Economic Risk Management
Group (ERMG) – een deskundigengroep op hoog
niveau die door de regering werd opgericht om de
weerslag van de crisis op de economie nauwlet‑
tend te volgen – nog steeds een lichte omzetdaling.
Over het geheel genomen was het gemelde verlies
evenwel veel minder groot dan tijdens de eerste golf
van de epidemie. De horeca, de detailhandel, de
groothandel en de vastgoedsector bleven de zwaarst
getroffen branches. Andere bedrijfstakken, zoals de
industrie en de bouw, ondervonden minder schade
dan in de eerste helft van het jaar. De ondernemin‑
gen hadden zich er vlotter aangepast aan de nieuwe
beperkingen, onder meer dankzij de ervaring die
ze intussen hadden opgebouwd en de opgestelde
protocollen die het mogelijk maakten de activiteiten
efficiënter te organiseren. De verslechtering van de
ondernemingsactiviteit in het vierde kwartaal vloeit
overigens niet uitsluitend voort uit het toegenomen
aantal COVID-19-besmettingen en de daaropvolgen‑
de aanscherping van de maatregelen. Ze is ook te
wijten aan de aanhoudende zwakte van de vraag,
die verband houdt met de gezondheidssituatie, die
ook in de belangrijkste partnerlanden van België was
verslechterd, en de context vol onzekerheden, zowel
voor de particulieren als voor de bedrijven.

2.2 De overheid heeft het grootste
deel van het inkomensverlies in
de economie opgevangen
De COVID-19-pandemie legde grote delen van de
bedrijvigheid lam en veroorzaakte zo een aanzienlijke
verarming van de Belgische economie. Het gecu‑
muleerde inkomensverlies van de particulieren, de
bedrijven en de overheid wordt op ongeveer € 41 mil‑
jard geraamd. Dat bedrag wordt verkregen door de
geactualiseerde raming van de in 2020 gegenereerde
inkomens te vergelijken met wat voor dat jaar werd

verwacht volgens de macro-economische najaars‑
prognoses van de Bank in 2019 (vóór het losbarsten
van de COVID-19-crisis).
Het overgrote deel van dat collectieve inkomensverlies
werd opgevangen door de overheid. Ze inde niet al‑
leen minder belastingen en sociale bijdragen doordat
de inkomsten uit arbeid en de particuliere consumptie

Grafiek  16
In 2020 ging ongeveer € 41 miljard aan inkomsten verloren
Verandering van de inkomens in de Belgische
economie in 2020
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terugliepen, de verschillende beleidsniveaus namen
ook zeer omvangrijke steunmaatregelen. Deze maat‑
regelen worden verder in dit hoofdstuk in hun context
geplaatst en worden uitvoeriger toegelicht in het
hoofdstuk over de overheidsfinanciën (hoofdstuk 4).
Aan de hand van die maatregelen wilden de federale
en regionale overheden de koopkracht van de door
de crisis getroffen gezinnen zo veel mogelijk vrijwaren
en de ondernemingen helpen waarvan de financiële
positie was aangetast door de beperking of zelfs stil‑
legging van hun activiteit. Met die maatregelen werd
een aanzienlijk deel van de inkomensverliezen als
gevolg van de crisis opgevangen, in het bijzonder voor
de gezinnen.

optekenen, met ongeveer 0,7 %. Per hoofd van de
bevolking is de koopkracht met 0,3 % gestegen.

De koopkracht van de particulieren
nam licht toe, dankzij een
aanzienlijke stijging van de
overdrachten

In nominale termen steeg het beschikbaar inkomen
met 1,4 %. Bij de belangrijkste componenten daalde
het geheel van het bruto gemengd inkomen van de
zelfstandigen en het bruto-exploitatieoverschot van de
gezinnen met 4,8 %, terwijl de brutolonen van werk‑
nemers met 1,7 % terugliepen. Die dalingen vloeien
voort uit de stillegging van veel ondernemingen en de
algemene vertraging van de economische bedrijvig‑
heid, die leidden tot een aanzienlijke terugval van het
totale aantal in de economie gewerkte uren. Bovendien
nam het inkomen van de particulieren in 2020 ook af
door de forse daling van het netto-inkomen uit vermo‑
gen (–10,6 %), voornamelijk als gevolg van de lagere
ondernemingsdividenden. In 2009, tijdens de globale
financiële crisis, werd een vergelijkbare ontwikkeling
vastgesteld. Ook de aanhoudende lagerenteomgeving
bleef in 2020 de netto rente-inkomsten drukken.

Ondanks de coronacrisis is de koopkracht van de ge‑
zinnen in 2020 licht verbeterd, al bleef de toename
ervan achter bij de stijging die redelijkerwijs kon
worden verwacht als er geen pandemie was geweest.
In reële termen uitgedrukt, dat wil zeggen ongere‑
kend het effect van het prijsverloop, liet het beschik‑
baar inkomen van de particulieren een lichte stijging

De daling van het inkomen uit arbeid werd gedeeltelijk
gecompenseerd door de werking van de automatische
stabilisatoren en door de steunmaatregelen van de
overheid. Zo liepen de overdrachten van de gezinnen
aan de andere sectoren terug met 1,2 %. Bovendien
namen de overdrachten die de gezinnen van de over‑
heid ontvingen in nog veel belangrijker mate toe,

Tabel 2
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

Bruto primair inkomen 1
Brutolonen

1

Bruto-exploitatieoverschot en
bruto gemengd inkomen
Inkomen uit vermogen

2016

2017

2018

2019

2020 r

2020 r

2,1

3,9

3,3

3,3

−3,3

260,3

3,1

3,7

3,8

3,7

−1,7

178,0

1,4

3,8

2,5

3,4

−4,8

57,4

−2,8

5,1

2,0

0,7

−10,6

24,9

Ontvangen lopende overdrachten

2,4

3,6

2,9

3,5

11,3

116,5

Betaalde lopende overdrachten 1

0,0

3,4

3,2

0,6

−1,2

94,9

Bruto beschikbaar inkomen

2,9

3,9

3,2

4,4

1,4

282,0

p.m. In reële termen 3

1,4

2,0

1,1

3,1

0,7

–

2

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.
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met meer dan 11 %. Die toename is vooral toe te
van de gezondheidsmaatregelen naar aanleiding van
schrijven aan de forse stijging van de vervangingsin‑
de COVID-19-crisis.
komens, omdat een groot
Sommige meer kwetsbare
aantal werknemers tijdelijk
De schijnbare stijging van
groepen van gezinnen
werkloos werd en veel zelf‑
het beschikbaar inkomen
standigen gebruikmaakten
van de gezinnen op ma‑
werden harder door de
van het overbruggingsrecht.
cro-economisch
niveau
pandemie getroffen
verhult echter de kwets‑
Als reactie op de krimp van de bedrijvigheid vanaf het
baarheid van sommige gezinnen voor de coronacrisis.
einde van het eerste kwartaal en de gevolgen daar‑
Zo bleek uit een enquête van de Bank die op het
van voor de arbeidsmarkt, nam de overheid immers
hoogtepunt van de crisis werd uitgevoerd dat een
maatregelen om het inkomen van de particulieren
aantal specifieke groepen van gezinnen aanzienlijke
te ondersteunen. Zo versoepelde ze de regeling voor
inkomensverliezen leden, in het bijzonder de gezin‑
tijdelijke werkloosheid in de context van de gezond‑
nen met zelfstandigen, tijdelijk werklozen of jobstu‑
heidscrisis, waardoor deze gemakkelijker geactiveerd
denten. Die enquête wees uit dat de inkomensdaling
kon worden, en kende ze een hogere tegemoetko‑
groter was voor de gezinnen met de minste financiële
ming toe dan in het normale systeem. De tijdelijke
draagkracht, ook al ligt de vervangingsratio van de
werkloosheid zorgt voornamelijk voor een gedeelte‑
uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid hoger voor de
lijke compensatie van het inkomensverlies voor een
werknemers met een lager inkomen. De werknemers
werknemer van wie de arbeidstijd vermindert om eco‑
uit de branches die het zwaarst werden getroffen
nomische redenen of door overmacht. Tegelijkertijd
door de crisis – namelijk de evenementen, de horeca,
verlicht de overheid zo de loonlast voor bedrijven, ter‑
het toerisme en de niet-voedingswinkels – en die dus
wijl de arbeidsrelatie met de werknemer blijft bestaan.
het langst tijdelijk werkloos zijn geweest, ontvangen
Voor de zelfstandigen werd het overbruggingsrecht
doorgaans een lager loon. De pandemie trof ook tal
eveneens verruimd. Dat biedt een vervangingsinko‑
van zelfstandigen, aangezien ze relatief vaker werk‑
men in de vorm van een maandelijkse vergoeding
zaam zijn in de meest geïmpacteerde bedrijfstakken.
– waarvan het bedrag verschilt naargelang van de
Voor hen geeft het overbruggingsrecht aanleiding tot
situatie van de begunstigde – wanneer de activiteit
de uitkering van een forfaitaire vergoeding, ongeacht
geheel of gedeeltelijk werd onderbroken als gevolg
het niveau van hun inkomen.
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Tabel 3
Determinanten van het bruto‑exploitatieoverschot van de ondernemingen 1, tegen lopende prijzen
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Bruto-exploitatiemarge per verkochte eenheid

2

Verkoopprijs per eenheid
Op de binnenlandse markt

2016

2017

2018

2019

2020 r

0,7

−0,3

2,7

2,2

0,1

−0,3

2,5

2,6

0,9

−1,2

1,1

2,0

2,1

1,5

0,4

−0,8

2,7

2,6

1,0

−2,2

−0,5

3,0

2,5

0,6

−1,5

−1,6

3,3

3,5

0,1

−2,6

1,3

1,8

0,9

1,4

0,3

Loonkosten per eenheid product 4

0,3

1,8

1,1

1,8

5,3

Netto indirecte belastingen per eenheid product

6,2

2,2

1,3

0,4

−22,1

Eindverkopen tegen vaste prijzen

4,9

3,5

1,6

1,2

−6,4

Bruto-exploitatieoverschot van de ondernemingen

5,6

3,2

4,4

3,4

−6,3

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 post 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 ze zijn niet gezuiverd
voor kalenderinvloeden.

De bedrijfsinkomsten van de
ondernemingen kwamen onder druk
te staan
Nadat het bruto-exploitatieoverschot van de onder‑
nemingen, dat zijn de inkomsten die zij uit hun
activiteit genereren, de voorbije jaren veelal sterker
groeide dan het nominale bbp, daalde het in 2020
met 6,3 %. Die daling is dus iets sterker dan die
van het bbp (–5,7 %) en is groter dan tijdens de
globale financiële crisis. Die ontwikkeling is gro‑
tendeels toe te schrijven aan de krimp van het ver‑
koopvolume (–6,4 %), op zowel de binnenlandse als
de buitenlandse markten. De brutomarges van de
ondernemingen stabiliseerden zich daarentegen (ze
vertoonden een minieme stijging met 0,1 %). Ze pro‑
fiteerden van een iets sterkere daling van de kosten
per verkochte eenheid dan van de verkoopprijzen
per eenheid. Op de binnenlandse markt lieten deze
laatste zelfs een lichte stijging optekenen. De kosten
van de ingevoerde goederen en diensten liepen te‑
rug, terwijl die van binnenlandse oorsprong al met
al stabiel bleven onder invloed van de aanzienlijke
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verlaging van de netto indirecte belastingen per een‑
heid (–22,1 %). In dat verband moet worden bena‑
drukt dat deze vermindering van de netto indirecte
belastingen van de ondernemingen voortvloeit uit de
forse toename van de productgebonden subsidies
die de overheid betaalde aan de branche van de ge‑
zondheidszorg. De ziekenhuizen en de andere private
zorginstellingen worden in de nationale rekeningen
immers beschouwd als volwaardige ondernemingen.
Met die subsidies beoogde de overheid het verlies
aan inkomsten te compenseren dat voortvloeide uit
het uitstel van niet-dringende behandelingen op het
hoogtepunt van de epidemie.
In de loop van het jaar werden de ondernemingen
evenwel ondersteund met een reeks maatregelen
en overdrachten van de overheid. Zo deed de ver‑
soepeling van de voorwaarden om gebruik te kun‑
nen maken van tijdelijke werkloosheid de loonlast
afnemen, terwijl ook het uitstel van de betaling van
de socialezekerheidsbijdragen de ondernemingen
wat meer ademruimte gaf op het hoogtepunt van
de crisis.

2.3 De afname van de binnenlandse
vraag was de belangrijkste factor
in de daling van de economische
bedrijvigheid in België
De COVID-19-crisis heeft, in tegenstelling tot eer‑
dere recessies, niet alleen de marktdiensten harder
getroffen dan de industrie maar zorgde ook voor
een ongeziene daling van de binnenlandse vraag.
De binnenlandse bestedingen (ongerekend de voor‑
raden) lieten in 2020 een historische terugval opte‑
kenen van 6,2 %. Ze daalden hiermee even sterk als
of sterker dan de uitvoer- en invoerstromen die ge‑
woonlijk volatieler zijn. Op de overheidsconsumptie
na werden alle componenten van de binnenlandse
vraag immers zwaar getroffen door de pandemie.

De particuliere consumptie en de bedrijfsinveste‑
ringen, die samen ongeveer twee derde van het
Belgische bbp vertegenwoordigen, kenden duize‑
lingwekkende dalingen van respectievelijk ongeveer
8 en 9 %, terwijl de investeringen in woningen van
de gezinnen een vergelijkbare duik namen (–9 %).
Ook de overheidsinvesteringen namen af, met name
omdat de bedrijvigheid in de branches van de bouw
en de openbare werken gedurende bepaalde peri‑
odes van het jaar stillag. Alleen de overheidsuitga‑
ven voor consumptie stegen licht in 2020, onder

Tabel 4
Bbp en voornaamste bestedingscategorieën
(voor kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens ; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

2016

2017

2018

2019

2020 r

Particuliere consumptie

1,6

1,9

1,9

1,5

−8,3

Overheidsconsumptie

0,5

0,1

1,2

1,7

0,8

Bruto-investeringen in vaste activa

4,2

1,4

3,4

3,4

−8,3

2,6

1,0

1,5

5,2

−9,0

Woningen
Ondernemingen

5,4

1,6

2,8

3,2

−8,7

−0,6

1,0

11,1

1,2

−3,4

p.m. Finale binnenlandse bestedingen 1

1,9

1,4

2,1

2,0

−6,2

Voorraadwijziging 2

0,3

0,0

0,3

−0,4

0,6

Overheid

Netto-uitvoer van goederen en diensten

−0,9

0,3

−0,5

0,2

−0,8

Uitvoer van goederen en diensten

6,2

5,5

0,6

1,0

−6,3

Invoer van goederen en diensten

7,5

5,2

1,3

0,8

−5,4

1,3

1,6

1,8

1,7

−6,2

Bbp

2

Bronnen : INR, NBB.
1 Ongerekend de voorraadwijziging.
2 Bijdragen tot de verandering van het bbp t.o.v. het voorgaande jaar, in procentpunt.
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termen licht toenam, liep de particuliere consumptie
in 2020 met 8,3 % terug in vergelijking met het jaar
voordien. Die uitgesproken daling is zowel te wijten
aan de maatregelen die werden genomen om de
verspreiding van het virus tegen te gaan en die het
de gezinnen onmogelijk hebben gemaakt bepaalde
uitgaven te verrichten, als aan hun toegenomen on‑
zekerheid over de economische situatie en hun baan.
Ter vergelijking : in 2009, tijdens de globale financiële
crisis, was de particuliere consumptie niet gekrompen.
De groei ervan vertraagde toen tot 0,6 % en nam het
daaropvolgende jaar opnieuw toe.

impuls van de extra uitgaven in de strijd tegen de
pandemie.
De krimp van de binnenlandse vraag ging gepaard
met een negatieve bijdrage van de netto-uitvoer
(–0,8 procentpunt) aan de bbp-groei, aangezien de
uitvoer iets sterker daalde dan de invoer. De voor‑
raadwijziging droeg daarentegen positief bij aan het
verloop van het bbp, met 0,6 procentpunt.

De particuliere consumptie stortte in
als gevolg van de gezondheidscrisis
en de onzekerheid die deze
teweegbracht

Het vertrouwen van de gezinnen kreeg in 2020 een
flinke knauw toen de pandemie losbarstte en de
eerste maatregelen werden genomen om de effecten
voor de bevolking in te perken. In april verloor de
indicator van het consumentenvertrouwen 17 pun‑
ten, dat is de grootste verandering op maandbasis

De gezondheidscrisis en de gevolgen ervan hebben
het consumptiegedrag van de gezinnen sterk be‑
ïnvloed. Hoewel hun beschikbaar inkomen in reële

Grafiek  17
De gezondheidscrisis ondermijnde het vertrouwen van de particulieren in de loop van het jaar en
beperkte hun mogelijkheden om te consumeren
Aangehaalde redenen voor de daling
van de consumptie-uitgaven

Consumentenvertrouwen
(saldi van de antwoorden op de enquête van de Bank,
genormaliseerd over de periode 1985-2020)

(enquêtegegevens van juli 2020, in %)

2

Gedeeltelĳke of volledige
onmogelĳkheid om bepaalde
uitgaven te doen

1

Angst voor besmetting

0

Gezondheidsmaatregelen
voor winkelbezoeken
Prĳsstĳgingen

−1

Geen verplaatsing meer
naar de arbeidsplaats

−2

Inkomensverlies
Overige

−3

Angst om het openbaar
vervoer te nemen
2020
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−4

0
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Synthetische indicator van
het consumentenvertrouwen
Vooruitzichten voor de economische situatie
in de volgende twaalf maanden
Vooruitzichten voor de werkloosheid
in de volgende twaalf maanden 1
 	
Bron : NBB.
1 De waarden van de indicator werden geïnverteerd zodat deze gemakkelijker te interpreteren is. Een stijging van de werkloosheidsprognoses
komt dus tot uiting in een daling van de curve.
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Grafiek  18
De pandemie en de gezondheidsmaatregelen drukten de particuliere consumptie
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages op kwartaalbasis, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : INR, NBB.
1 Jaargemiddelden.
2 In % van het beschikbaar inkomen in ruime zin, d.w.z. inclusief de wijziging van de rechten van de gezinnen inzake de in het kader van
een beroepsactiviteit aangelegde aanvullende pensioenen.

sinds zijn eerste opmaak in 1985. Daardoor bereikte
hij een niveau dicht bij zijn historische dieptepunt.
Vervolgens nam het vertrouwen van de gezinnen licht
toe, maar het liep terug in de zomer en in augustus
werd opnieuw het niveau van tijdens de eerste schok
in april bereikt. De opflakkering van de pandemie aan
het einde van het jaar heeft de stemming van de con‑
sumenten echter niet meer aangetast. In de laatste
maanden van het jaar waren ze immers beduidend
optimistischer dankzij het vooruitzicht op vaccinatie
en de verwachting dat er in 2021 een einde zou ko‑
men aan de crisis. Vooral de vooruitzichten voor de
algemene economische situatie en die voor de werk‑
loosheid hebben het vertrouwen van de gezinnen in
de loop van het jaar gedrukt, wat de onzekere eco‑
nomische situatie voor de particulieren weerspiegelt.
Tegelijkertijd woog de sluiting van de niet-essentiële
winkels tijdens de lockdownperiodes op de particu‑
liere consumptie, omdat ze de consumptiemogelijkhe‑
den van de gezinnen inperkte. Hoewel de particulieren
zich geleidelijk aan de situatie aanpasten, onder meer
door op alternatieve manieren te consumeren (zoals
blijkt uit de toename van online-aankopen), werd
de vermindering van de aankopen die traditioneel

in winkels worden gedaan hierdoor immers slechts
gedeeltelijk gecompenseerd.
De particuliere consumptie leefde weliswaar fors op
in het derde kwartaal, nadat de eerste lockdown
werd opgeheven, maar ze bleef onder het niveau
van eind 2019. Dat lijkt erop te wijzen dat de parti‑
culiere consumptie afgeremd bleef, ondanks de ge‑
leidelijke heropening van de winkels. In een enquête
die de Bank in juli uitvoerde, gaf een groot deel van
de consumenten, in het bijzonder de 65-plussers,
aan dat ze minder vaak of zelfs niet meer naar win‑
kels waren geweest. Ze besteedden vooral minder
aan recreatieve activiteiten en toerisme, aan kleding
en in de horeca. De voornaamste redenen hiervoor
waren de gedeeltelijke of volledige onmogelijkheid
om bepaalde uitgaven te doen, de angst voor be‑
smetting, evenals de regels in de winkels om de
verspreiding van het virus in te dammen (zoals de
mondmaskerplicht, de social distancing en de beper‑
king van het aantal klanten). Het duidelijke herstel
van de particuliere consumptie in het derde kwartaal
vloeit overigens voornamelijk voort uit een forse
toename van de aankopen van duurzame goederen,
terwijl de aankopen van courante goederen onder
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hun niveau van vóór de crisis bleven. Dat lijkt erop
te wijzen dat de terugval tijdens de eerste jaarhelft
grotendeels het gevolg was van het uitstel van een
reeks noodzakelijke aankopen.
De vele onzekerheden, die het aanleggen van finan‑
ciële reserves stimuleerden, en de beperkte mogelijk‑
heden tijdens een deel van het jaar om het inkomen
te besteden, stuwden de spaarquote van de gezin‑
nen in 2020 tot een ongekende hoogte. Ze steeg
van 13 % van het beschikbaar inkomen in 2019 tot
gemiddeld bijna 21 % in 2020, en bereikte in het
tweede kwartaal zelfs 27 %. Die niveaus overstijgen
de piek van 18 % die tijdens de globale financiële cri‑
sis in 2008 en de daaropvolgende jaren werd opgete‑
kend. Die aanzienlijke extra spaarmiddelen bedroegen
ongeveer € 23 miljard, dat is ongeveer 10 % van de
totale consumptieve bestedingen van de gezinnen
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in 2019. Dat bedrag stemt ook overeen met de stij‑
ging van de particuliere consumptieve bestedingen
gedurende meer dan drie jaar (op basis van de gemid‑
delde toename over de periode 2011-2019).

De daling van de bouwactiviteit en
de vertraging van de vastgoedmarkt
drukten de investeringen in
woningen
Nadat de investeringen in woningen in 2019 met
5,2 % waren toegenomen, liepen ze in 2020 met
9 % terug. Die scherpe daling – die zich voordeed
terwijl de voorwaarden voor dergelijke investeringen
zeer gunstig bleven, met name door de nog steeds
historisch lage rente – is te wijten aan de gevolgen
van de COVID-19-epidemie voor de bedrijvigheid in

Grafiek  19
De investeringen in woningen namen in 2020 af, onder meer als gevolg van de beperkingen in de
organisatie van de bedrijvigheid van de bouwnijverheid en de vastgoedmarkt
(volumegegevens, veranderingspercentages op jaarbasis)
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Investeringen in woningen
Aantal transacties op de secundaire woningmarkt
 	
Bronnen : INR, Statbel, NBB.
1 Het verloop van het aantal transacties in 2020 is gebaseerd op de resultaten van de eerste drie kwartalen.

de bouwsector. De bouw van nieuwe woningen en
de renovatie van bestaande gebouwen, die samen de
hoofdmoot van de investeringen in woningen verte‑
genwoordigen, werden immers fors afgeremd of zelfs
volledig stilgelegd, in het bijzonder tijdens de eerste
lockdownperiode aan het einde van het eerste en in
het tweede kwartaal.
De registratierechten op vastgoedtransacties, die
worden meegerekend in de investeringen in wonin‑
gen, konden die daling niet compenseren. Hoewel
de vastgoedactiviteit tussen de twee golven van de
epidemie (van midden mei tot oktober) opleefde,
werden er minder transacties verricht dan het jaar
voordien. Er moet worden opgemerkt dat de af‑
schaffing van de woonbonus in het Vlaams Gewest
vanaf 1 januari 2020 daarin ook een rol heeft
gespeeld, in die zin dat de aankondiging van die
beslissing eind 2019 een verhoogde activiteit in de
vastgoedsector had teweegbracht. Dat leidde tot
een aanzienlijke daling van het aantal transacties
in de eerste maanden van 2020, waarna de vast‑
goedmarkt tijdens de eerste lockdown nagenoeg
volledig stillag.

De investeringen van de
ondernemingen werden fors
afgeremd door de zwakke vraag en
de onzekere vooruitzichten
Terwijl de bedrijfsopbrengsten aanzienlijk daalden
door de ongeziene economische context, werden
de investeringsbeslissingen van de ondernemingen
gedrukt door de zwakke vraag, de onzekere voor‑
uitzichten – zowel op de binnenlandse als op de
buitenlandse markten – en aanzienlijke faillissements‑
risico’s. De bedrijfsinvesteringen waren de voorbije
jaren dynamisch en van 2014 tot 2019 namen ze
zelfs sneller toe dan het bbp, waardoor ze aanzienlijk
bijdroegen tot de bbp-groei. In 2020 liepen ze echter
terug met 8,7 %. In het tweede kwartaal daalden de
bedrijfsinvesteringen met 20 %, maar in het volgende
kwartaal herstelden ze zich krachtiger dan de particu‑
liere consumptie.
Volgens de resultaten van de ERMG-enquêtes meld‑
de bijna twee derde van de bevraagde ondernemin‑
gen dat ze investeringen uitgesteld of geannuleerd
hadden. De situatie verschilt echter van bedrijfstak
tot bedrijfstak. De daling van de investeringen was
meer uitgesproken in de branches die het hardst
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Grafiek  20
De bedrijfsinvesteringen liepen op het hoogtepunt van de crisis fors terug
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages op kwartaalbasis, tenzij anders vermeld)
82

25
20

80

15
78

10
5

76

0
74

−5
−10

72

−15
70

−20

68

−25
2018 1

2019 1

2020 r 1, 2

2020 K1

2020 K2

2020 K3

2020 K4 r

Bedrijfsinvesteringen
Bezettingsgraad van het productievermogen in de verwerkende nijverheid (in %, rechterschaal)
 	
Bronnen : INR, NBB.
1 Jaargemiddelden.
2 De bezettingsgraad van het productievermogen in de verwerkende nijverheid in 2020 betreft het gemiddelde van de eerste drie kwartalen
van het jaar.

door de coronacrisis werden getroffen, zoals de
evenementensector, de horeca en de transportsec‑
tor. Bovendien nam de bezettingsgraad van het
productievermogen in de verwerkende nijverheid
fors af in 2020. Die daalde tot een dieptepunt van
73 % en kwam op jaarbasis gemiddeld op slechts
74,3 % uit, een niveau dat dicht bij het historische
minimum ligt. Hierdoor was er in de verwerkende
nijverheid minder behoefte om uitbreidingsinveste‑
ringen te doen.

De overheidsconsumptie
ging licht omhoog, terwijl de
overheidsinvesteringen afnamen
De overheidsconsumptie omvat de middelen die wor‑
den ingezet voor de werking van de overheidsdien‑
sten, zoals justitie, defensie, onderwijs en gezond‑
heidszorg. Het grootste deel van die uitgaven bestaat
uit de bezoldigingen van het overheidspersoneel, de
aankopen die nodig zijn voor hun werk en de af‑
schrijvingen. De overdrachten van de overheid aan de
gezinnen en de ondernemingen om de effecten van
de pandemie zoveel mogelijk in te dammen, worden
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niet geboekt als consumptieve bestedingen van de
overheid.
De overheidsconsumptie steeg in 2020 met 0,8 %.
Ze werd in eerste instantie gedrukt door de vermin‑
dering van de gezondheidsuitgaven voor bijvoor‑
beeld operaties en raadplegingen die geen verband
houden met COVID-19. Deze werden uitgesteld om
de epidemie in bedwang te houden en om op de
afdelingen intensieve zorg een voldoende capaciteit
vrij te houden voor patiënten die besmet zijn met
dit nieuwe virus. De uitgaven voor deze niet-covidgezondheidszorgdiensten stegen nadien opnieuw
tot een meer gebruikelijk niveau, waardoor de over‑
heidsconsumptie in de tweede helft van het jaar
aanzienlijk toenam.
De investeringen van de overheid liepen dan weer
terug met 3,4 %. Die daling was voornamelijk het ge‑
volg van de stillegging van de bouwsector gedurende
een deel van het jaar wegens de gezondheidscrisis,
wat leidde tot een vermindering van de openbare
werken.

Grafiek  21
Het financieringssaldo van de economie als geheel bleef nagenoeg in evenwicht, ondanks
aanzienlijke bewegingen voor de verschillende sectoren
(in % bbp, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : INR, NBB.

Het financieringssaldo van België ten
opzichte van het buitenland bleef
nagenoeg in evenwicht

ondernemingen relatief stabiel bleef in verhouding
tot het bbp, betaalden ze immers minder belastingen
en stegen de van de overheid verkregen overdrachten
aanzienlijk als gevolg van de steunmaatregelen. De
bedrijfsinvesteringen daalden in dezelfde mate als het
bbp. De financieringsbehoefte van de overheid nam
dan weer toe, van 1,9 % bbp in 2019 tot 10,1 %
in 2020.

Al met al hadden de aanzienlijke veranderingen in
inkomsten en uitgaven voor de verschillende binnen‑
landse sectoren van de economie maar een beperkte
weerslag op het financieringssaldo van België ten
opzichte van het buitenland. Dat saldo bleef in 2020
nagenoeg in evenwicht : er was een licht tekort van
0,6 % bbp. Binnen de verschillende sectoren werden
echter grote bewegingen opgetekend ten opzichte
van het voorgaande jaar.

Het overschot op de lopende
rekening met de rest van de wereld
veranderde in een tekort

Zo nam het financieringsvermogen van de particulie‑
ren fors toe, van 1,5 % bbp in 2019 tot 7,2 % bbp
in 2020. Deze stijging is vrijwel uitsluitend het gevolg
van de toename van het sparen van de gezinnen,
maar de daling van de investeringen in woningen
droeg daar ook toe bij. Het financieringsvermogen
van de ondernemingen nam in 2020 eveneens toe,
van 1,0 tot 2,3 % bbp. Die toename vloeit voorname‑
lijk voort uit een lichte stijging van hun beschikbaar
inkomen, die in contrast staat met de sterke daling
van het bbp. Terwijl het exploitatieoverschot van de

De overgang van een financieringsvermogen naar
een beperkte financieringsbehoefte van België komt
tot uiting in het verloop van het saldo van de lo‑
pende rekening met de rest van de wereld. Volgens
de gegevens van de betalingsbalans sloeg het over‑
schot van ongeveer 0,3 % bbp in 2019 om in een
tekort van 1,0 % bbp in 2020. Deze ontwikke‑
ling kwam er doordat het overschot op de handel
in goederen en diensten vrijwel verdween en het
saldo van de inkomensstromen met het buitenland
verslechterde.
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Tabel 5
Lopende rekening van de betalingsbalans
(saldi ; in € miljard, tenzij anders vermeld)

Goederen en diensten

2016

2017

2018

2019

2020 r

5,1

4,6

−1,2

2,9

0,1

Goederen

1,8

2,4

−0,5

3,5

n.

Diensten

3,4

2,3

−0,7

−0,5

n.

4,1

4,1

4,4

5,9

3,4

Primair inkomen
Inkomen uit arbeid

6,5

6,9

7,1

7,4

7,5

Inkomen uit beleggingen en investeringen

−1,2

−1,6

−1,4

−0,1

−3,0

Ander primair inkomen

−1,2

−1,2

−1,4

−1,3

−1,2

−6,8

−5,6

−6,8

−7,2

−7,9

Secundair inkomen van de overheid

−4,3

−3,1

−3,9

−3,5

−3,9

Secundair inkomen van de overige sectoren

−2,5

−2,5

−2,9

−3,7

−4,0

Totaal

2,4

3,1

−3,7

1,7

−4,4

p.m. Idem, in % bbp

0,6

0,7

−0,8

0,3

−1,0

Secundair inkomen

Bronnen : INR, NBB.

Het handelsoverschot van België liep
terug in een sombere internationale
context
De val van de internationale handel als gevolg van
de COVID-19-pandemie en de daling van de bin‑
nenlandse vraag hadden zware gevolgen voor de
Belgische buitenlandse handel. De verslechtering van
het internationale handelsklimaat, die de voorgaande
jaren al in de hand werd gewerkt door de spanningen
rond het handelsbeleid, zette zich begin 2020 voort.
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De indicator van de conjunctuurenquête voor de be‑
oordeling door de ondernemers van de verwerkende
nijverheid van het buitenlandse orderverloop bleef
dalen, met name door de epidemie in China. In april
zakte hij aanzienlijk nadat er in de meeste Europese
landen en andere geavanceerde economieën een
lockdown werd ingesteld. De situatie herstelde zich
naarmate de inperkingsmaatregelen werden versoe‑
peld en de industriële bedrijvigheid opleefde. De voor‑
uitzichten versomberden echter in november, toen
een tweede besmettingsgolf uitbrak met gevolgen

Grafiek  22
De uitvoer van goederen en diensten werd negatief beïnvloed door de algemene zwakke vraag
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het
voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : ECB, INR, NBB.
1 De uitvoermarkten worden bepaald op basis van de laatst beschikbare ramingen van de invoervraag van de handelspartners.
2 Seizoengezuiverde gegevens.

voor de economische activiteit in vele landen. In de‑
cember werden ze weer iets gunstiger.
Tegen deze achtergrond liep de Belgische uitvoer
van goederen en diensten in het tweede kwartaal
van 2020 in volumetermen met 14 % terug ten op‑
zichte van de overeenstemmende periode van het
voorgaande jaar. In het derde kwartaal deed zich een
krachtig herstel voor, ook al werd nog steeds onge‑
veer 5,8 % minder uitgevoerd dan een jaar voordien.
In de laatste drie maanden van het jaar werd het
herstel van de uitvoer vertraagd door nieuwe be‑
perkende maatregelen in meerdere landen. Hierdoor
was de groei ten opzichte van het voorgaande kwar‑
taal maar iets hoger dan 1 % en lag de uitvoer nog
steeds 5,4 % lager dan tijdens het overeenstemmende
kwartaal van 2019. De verslechtering van de we‑
reldhandel drukte ook de vraag van de voornaamste
handelspartners van België. Hierdoor krompen de
uitvoermarkten met ongeveer 10,6 % in vergelijking
met het voorgaande jaar. Dat de Belgische uitvoer

bij een dergelijke terugval van de buitenlandse vraag
nog relatief goed weerstand bood, is te danken aan
de goede exportcijfers voor de chemische en farma‑
ceutische producten.
De afname van de uitvoer en die van de binnenlandse
vraag kwamen ook tot uiting in het verloop van de
ingevoerde goederen en diensten. Het kwartaalpro‑
fiel van de invoer was immers relatief vergelijkbaar
met dat van de uitvoer, al was het iets minder uit‑
gesproken, ondanks een daling van de toeristische
uitgaven van de Belgen in het buitenland die sterker
was dan de afname van de uitgaven van de buiten‑
landers in België.
De handelsstromen namen op jaarbasis aanzienlijk af,
met 6,3 % voor de uitvoer en 5,4 % voor de invoer.
Hierdoor leverde de netto-uitvoer in 2020 over het
geheel genomen een negatieve bijdrage van onge‑
veer 0,8 procentpunt aan de bbp-groei. Tegenover dit
volume-effect stond de verbetering van de Belgische
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Grafiek  23
De invoer van goederen en diensten volgde de daling van de binnenlandse vraag en van de uitvoer
(voor seizoen- en kalenderinvloeden gezuiverde volumegegevens; veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het
voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : INR, NBB.

ruilvoet, aangezien de daling van de invoerprijzen
(2,6 %) meer uitgesproken was dan die van de uit‑
voerprijzen (2,2 %), voornamelijk als gevolg van de la‑
gere prijzen voor ingevoerde grondstoffen in de eerste
helft van het jaar. Deze liepen immers sterk terug door
de val van de prijzen van energetische grondstoffen,
met name de olieprijs, tegen de achtergrond van een
zwakke mondiale vraag.
In totaal daalde het overschot op de handelstrans
acties van België in 2020 tot 0,1 % bbp, tegen 0,6 %
bbp het jaar voordien. Deze ontwikkeling is toe te
schrijven aan een tekort in het goederenverkeer,
terwijl hiervoor in 2019 nog een surplus werd op
getekend. De verbetering van het saldo van de handel
in diensten, die de voorgaande twee jaar nog defici‑
tair was en opnieuw een overschot liet optekenen,
werd hierdoor volledig tenietgedaan.

86

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

Het overschot van de
goederenhandel sloeg om in
een tekort, ondanks de lagere
energiefactuur en de ondersteuning
van de nettohandel in chemische en
farmaceutische producten
De goederenhandel werd zwaar getroffen door de
COVID-19-crisis. Volgens de gegevens van de betalings‑
balans daalde de waarde van de uit- en invoer over de
eerste negen maanden van 2020 met respectievelijk
9,7 % en 8,1 % ten opzichte van de overeenstemmende
periode van het jaar voordien. In het tweede kwartaal
zakte ze zelfs met bijna 20 %, en ze bleef iets langzamer
teruglopen in het derde kwartaal. Volgens de statistiek
buitenlandse handel is die daling met name zichtbaar in
de in- en uitvoerstromen van energiedragers. De netto
energiefactuur van België ten aanzien van het buitenland
vermindert namelijk als gevolg van de gecombineerde
daling van de vraag naar energiedragers en van hun
prijs. Alleen de handel in chemische en farmaceutische
goederen, die meer dan 30 % van de Belgische uitvoer
uitmaakt, nam in 2020 enigszins toe. Er moet echter
worden opgemerkt dat de handel in farmaceutische
goederen niet alleen toenam als gevolg van de ver‑
hoogde bedrijvigheid door de gezondheidscrisis, maar

Grafiek  24
Het saldo van het goederenverkeer verslechterde, in tegenstelling tot dat van het dienstenverkeer
(in waarde uitgedrukte gegevens; veranderingspercentages ten opzichte van de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar, tenzij
anders vermeld)
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Bronnen : INR, NBB.
1 Tussen haakjes, het gemiddeld aandeel van de goederen- of dienstencategorieën in de totale uitvoer van goederen of diensten over de
periode 2017-2019.
2 De uiteenlopende resultaten voor de betalingsbalans en de buitenlandse handel vloeien voort uit de specifieke kenmerken van de
methodologieën van de beide statistieken.
3 Verandering in € miljard tussen de overeenstemmende periodes van 2019 en van 2020.

in het eerste kwartaal ook aanzienlijk werd beïnvloed
door een specifieke transactie van een groot farma‑
ceutisch bedrijf met de Verenigde Staten. Bovendien
werd de uitvoer naar China gesteund doordat Belgische
producten werden ingeschreven in de nomenclatuur van

geneesmiddelen die in dat land worden terugbetaald. In
totaal liep het saldo van de buitenlandse goederenhandel
met ongeveer € 3,4 miljard terug. Aldus veranderde het
overschot, volgens de gegevens van de betalingsbalans,
in een tekort over de eerste negen maanden van 2020.
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De dienstenhandel vertoonde een
overschot dankzij de gunstige
invloed van het netto-inkomen uit
toerisme
De Belgische dienstenhandel met de rest van de wereld
liet in 2018 en 2019 een tekort optekenen, maar tijdens
de eerste negen maanden van 2020 werd opnieuw een
overschot geboekt. De COVID-19-crisis speelde hierin
een belangrijke rol, aangezien het internationale ver‑
keer van personen, zowel voor toeristische als profes‑
sionele redenen, aanzienlijk werd ingeperkt. Terwijl de
Zuid-Europese landen sterk te lijden hadden onder de
afname van het toerisme, had dit een positief effect op
het nettosaldo van het Belgische reisverkeer. De totale
uitgaven van Belgen in het buitenland zijn over het al‑
gemeen immers meer dan dubbel zo hoog als die van
buitenlanders in België en ze daalden sterker. Bijgevolg
verkleinde het tekort dat gewoonlijk voor deze speci‑
fieke categorie van diensten wordt opgetekend. Ook de
dienstenstromen die verband houden met vervoer na‑
men vanaf het tweede kwartaal van 2020 aanzienlijk
af, door de gevolgen van de pandemie voor het inter‑
nationale goederen- en personenverkeer. Net als voor
de reizen, was de daling van de uitgaven meer uitge‑
sproken dan die van de inkomsten, waardoor het tekort
op de vervoerdiensten verkleinde. Het overschot op de
‘financiële diensten’ werd daarentegen aangetast, voor‑
namelijk als gevolg van een daling van de bedragen die
België ontvangt uit het buitenland.
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De netto-inkomens uit beleggingen
en investeringen bleven een tekort
vertonen
De primaire inkomenstransacties met de rest van
de wereld omvatten de door Belgische ingezetenen
betaalde en ontvangen arbeidsinkomens ten opzichte
van de rest van de wereld, net als de inkomens
uit beleggingen en investeringen in het buitenland.
Het saldo ervan bleef in 2020 positief, op ongeveer
0,8 % bbp, dat is iets minder dan in 2019 (1,2 %).
Deze ontwikkeling vloeit voornamelijk voort uit de
verdere daling van de netto-inkomens uit beleggingen
en investeringen die uit het buitenland worden ont‑
vangen, vooral omdat de interesten en dividenden die
voor directe investeringen uit de rest van de wereld
worden ontvangen in ruimere mate terugliepen dan
de interesten en dividenden die aan het buitenland
werden uitgekeerd. Net als in 2019 vertoonden de
netto-inkomens uit portefeuillebeleggingen wel een
positief saldo. Dat overschot is zelfs licht toegenomen,
aangezien de betaalde inkomens sterker daalden dan
de ontvangen inkomens.
Het tekort bij het netto secundair inkomen – voor‑
namelijk de overdrachten van de gezinnen en
de overheid aan de rest van de wereld – werd
in 2020 iets groter dan het jaar voordien, met name
door een iets grotere bijdrage van België aan de
EU-begroting.

2.4 De COVID-19-crisis had uiteenlopende
effecten op de consumptieprijzen
De uitbraak van de COVID-19-crisis ging samen met
de instorting van de olieprijzen in maart en april 2020,
waardoor ook de totale inflatie in België fors terugviel.
Deze beweging werd echter getemperd door de prijs‑
stijging van levensmiddelen, tegen de achtergrond
van de toegenomen vraag van de gezinnen en een
beperkter aanbod in bepaalde segmenten.
De inflatie bleef dalen in 2020 en kwam uit op
een gemiddelde van 0,4 % op jaarbasis, tegen 1,2 %
in 2019. De energieprijzen daalden gemiddeld met
11 %, als gevolg van de val van de olieprijzen – wat
een directe impact had op de brandstof- en stookolie‑
prijzen – en, in mindere mate, door de daling van de
gas- en elektriciteitsprijzen.

Terwijl deze prijsdalingen de koopkracht konden on‑
dersteunen, nam de levensmiddeleninflatie daaren‑
tegen duidelijk toe, met een verdubbeling tot 2,6 %
in 2020. De sterkste stijging werd opgetekend voor
de niet-bewerkte levensmiddelen, waarvan de prijzen
in 2019 nog waren afgenomen. Dat inflatiecijfer steeg
aanhoudend tot de maand mei en bereikte tijdens de
zomer zelfs pieken van meer dan 7 % – prijsstijgingen
die sinds zeven jaar niet meer waren opgetekend.
Gemiddeld op jaarbasis kwam de inflatie voor die
categorie in 2020 uit op 4,7 %. De inflatie voor be‑
werkte levensmiddelen versnelde vanaf begin 2020,
maar de toename bleef, met gemiddeld 0,4 procent‑
punt, beperkter. In totaal stegen de prijzen van die
categorie met 2,1 % in 2020.

Tabel 6
Geharmoniseerde consumptieprijsindex (HICP)
(veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

p.m.
Gewicht
(in %)

2017

2018

2019

2020

2020

Totaal

2,2

2,3

1,2

0,4

100,0

Onderliggende inflatie

1,5

1,3

1,5

1,4

69,8

Diensten

1,9

1,6

1,8

1,8

42,6

Niet‑energetische industriële goederen

0,8

0,8

1,0

0,7

27,2

Bewerkte levensmiddelen

1,8

2,9

1,7

2,1

16,6

−0,2

1,8

−0,4

4,7

4,1

Energieproducten

9,9

8,9

−0,8

−11,0

9,5

p.m. Gezondheidsindex 1

1,8

1,8

1,5

1,0

Niet‑bewerkte levensmiddelen

Bronnen : Eurostat, Statbel.
1 Nationale consumptieprijsindex, ongerekend motorbrandstoffen, alcoholische dranken en tabak.
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Deze prijsstijgingen werden veroorzaakt door zowel
gebeurtenissen die losstaan van de COVID-19-crisis
als feiten die rechtstreeks verband houden met de
pandemie. Zo zorgde de Afrikaanse varkenspest
vanaf 2019 voor een toename van de vraag – voor‑
namelijk uit Azië – naar varkensvlees uit Europa,
wat de prijs ervan aanzienlijk opdreef. Ook de prij‑
zen van verse producten (groenten en fruit) stegen
vanaf het eerste kwartaal van 2020 door het kleiner
aanbod als gevolg van de weersomstandigheden.
Bovendien hebben de transportproblemen, de social distancing en het coronavirus zelf ertoe bijge‑
dragen dat het aanbod van sommige van deze pro‑
ducten werd beperkt, zoals dat van fruit, groenten
en visserijproducten. De beslissing van de regering
om promoties in de supermarkten tijdens de eerste
lockdown tijdelijk op te schorten, meer bepaald van
18 maart tot 4 mei, om hamstergedrag van con‑
sumenten te ontmoedigen, wakkerde tijdens deze
periode eveneens de inflatie aan. Dit alles deed zich
voor tegen de achtergrond van een toenemende
directe vraag van gezinnen naar levensmiddelen,
omdat restaurants tijdens de lockdownperiodes
werden gesloten en er minder buitenshuis werd
gegeten als gevolg van het risicomijdend gedrag
van de consumenten.

De soldenperiode werd verschoven van juli naar au‑
gustus, zodat niet-essentiële handelszaken die in mei
opnieuw mochten openen gedurende een langere pe‑
riode tegen normale prijzen konden verkopen. Deze
beslissing veroorzaakte in juli een forse stijging van
de inflatie op jaarbasis voor niet-energetische indus‑
triële goederen (voornamelijk kleding), omdat een
periode van ‘normale’ prijzen werd vergeleken met
een periode van verlaagde prijzen. Die stijging werd
gevolgd door een daling in augustus. De inflatie voor
niet-energetische industriële goederen kwam in 2020
uit op gemiddeld 0,7 %, tegen 1 % het jaar voordien.
In de nationale consumptieprijsindex, waarop de ge‑
zondheidsindex is gebaseerd, werd deze beweging
overigens niet waargenomen, aangezien de solden
daar over het hele jaar worden afgevlakt.
De diensteninflatie beliep 1,8 % in 2020. Aangezien
een wijziging in de berekening van de huurprijzen
vanaf januari de prijsstijging in 2020 naar raming
met 0,3 procentpunt heeft opgedreven, bleef dit
inflatiepercentage vanuit historisch perspectief be‑
scheiden. Er moet echter worden opgemerkt dat
ondernemingen die niet-essentieel geachte diensten
aanbieden tijdens de lockdownperiodes moesten slui‑
ten. Hierdoor konden bepaalde prijzen tijdens die

Grafiek  25
De inflatie werd vooral omlaag geduwd door de energieprijzen
(HICP; veranderingspercentages op jaarbasis)
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periodes niet meer worden genoteerd en moesten ze
door de statistische instituten als ongewijzigd worden
beschouwd (met een seizoenscorrectie voor reizen
en hotels). Dat was ook het geval voor sommige
niet-energetische industriële producten (zoals kleding,
meubilair, auto’s, enzovoort). De prijsveranderingen
in de winkels en voor de diensten vertoonden geen
duidelijke versnelling tijdens de versoepelingsfases,
en voor sommige diensten daalden de prijzen zelfs.
Dat was bijvoorbeeld het geval voor de luchtvaart‑
maatschappijen die – tegen de achtergrond van reis‑
beperkingen en onzekerheid – met promotieacties
reageerden op de daling van de vraag.

Tijdens de lockdown vormde de
prijsmeting een uitdaging voor de
statistische instituten
De opgelegde social distancing en de sluiting van
de niet-essentiële handelszaken hebben de verzame‑
ling van de prijzen voor de inflatieberekening be‑
moeilijkt. Eurostat werkte, in samenwerking met de
nationale statistische instituten, regels uit om deze
meetproblemen op te lossen. De continuïteit van
de consumptieprijsindex werd verzekerd dankzij ra‑
mingen (die in april nodig waren voor een kwart
van de Belgische consumptiekorf) en de digitalisering
van bepaalde prijsnoteringen, met name in de grote

warenhuisketens die scannergegevens ter beschikking
stellen van Statbel. In de andere opengebleven win‑
kels werd de gebruikelijke werkwijze voor de prijsno‑
tering vervangen door alternatieve methoden (e-mail,
telefoon).
Bovendien heeft de gezondheidscrisis de consump‑
tiegewoontes drastisch veranderd, als gevolg van de
lockdowns, het inkomensverlies voor wie (tijdelijk)
werkloos werd, de grote onzekerheid bij de bevolking
over de nabije toekomst en het risicomijdend gedrag.
Sommigen stellen zich dan ook vragen bij de repre‑
sentativiteit van de consumptiekorf in 2020.
Een steekproef van gegevens over transacties met
debetkaarten weerspiegelt deze veranderingen in het
uitgavenpatroon tijdens de pandemie. Zo nam het
aandeel van voeding, dat vóór de uitbraak van de
crisis bijna 21 % beliep, aanzienlijk toe, met een
piek in april. Omgekeerd daalde het aandeel van
de meeste niet-voedingscategorieën – zoals kleding,
restaurants en cafés – (ondanks de online-aankoop‑
mogelijkheden voor bepaalde categorieën) tot een
dieptepunt, waarna het opnieuw toenam. De inflatie
berekend op basis van een index waarbij de weging
maandelijks wordt bijgewerkt, kwam iets hoger uit
dan de officiële maatstaf, die voor alle maanden van
het jaar dezelfde weging gebruikt. In april en mei, dit
is tijdens de lockdown in de lente, werd het verschil
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Grafiek  26
Het inflatieverschil tussen België en de drie belangrijkste buurlanden varieerde in de loop van het
jaar
(HICP; veranderingspercentages op jaarbasis en verschil in procentpunt)
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Bron : Eurostat.

op 0,4 procentpunt geraamd. Gemiddeld beschouwd
was het inflatieverschil van februari tot december klei‑
ner, namelijk 0,2 procentpunt, aangezien de officiële
inflatie uitkwam op 0,3 % en de geraamde inflatie
op 0,5 % 1.

Het inflatieverschil tussen België en
de buurlanden schommelde in de
loop van het jaar
De totale inflatie in België en die in de drie voornaam‑
ste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland)
lieten tijdens de eerste maanden van 2020 een ge‑
meenschappelijke trend optekenen. Van februari tot
april vertraagde de inflatie immers overal, als gevolg
van de val van de olieprijzen. Daarentegen versnelde
de prijsstijging voor voedingsmiddelen.
In de eerste helft van 2020 was de inflatie in België la‑
ger dan in de buurlanden. In juli werd een omgekeerd
inflatieverschil opgetekend door het uitstel van de

1 Meer informatie is terug te vinden in Jonckheere J. en H. Zimmer
(2020) ‘Consumer prices in light of the COVID-19 crisis‘, NBB,
Economic Review, december.
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koopjes in België en onder invloed van de algemene
btw-verlaging (tot december) in Duitsland. Daarna viel
de inflatie in augustus opnieuw lager uit dan in de
buurlanden. Vanaf september werd het inflatieverschil
opnieuw positief (rond 0,5 procentpunt). Zonder die
btw-verlaging in Duitsland, die in dat land leidde tot
een nulinflatie in juli en een negatieve inflatie daarna,
zou het inflatieverschil negatief gebleven zijn.

2.5 De COVID-19-crisis had ook aanzienlijke
gevolgen voor de loonkosten
De coronacrisis en de maatregelen die werden ge‑
nomen om de gevolgen voor de gezondheid en de
economie op te vangen, hebben het verloop van
de loonkosten in de private sector sterk beïnvloed.
De lockdown en de gedwongen sluiting van onderne‑
mingen in een aantal branches hadden tot gevolg dat
de bedrijvigheid en het arbeidsvolume er aanzienlijk
terugvielen. In die omstandigheden was het systeem
van tijdelijke werkloosheid – dat tijdens de crisis werd
versoepeld (zie Hoofdstuk 6) – essentieel om ontsla‑
gen te vermijden. Een tijdelijk werkloze werknemer
ontvangt voor die periode immers een uitkering van
de overheid, waardoor de loonkost voor de werkgever
grotendeels wegvalt. Het systeem garandeert zo niet

alleen het behoud van een zeker inkomen voor de
betrokken werknemers, maar reduceert ook de loon‑
last voor de ondernemingen, terwijl de tewerkstelling
behouden blijft.

De loonkosten per persoon daalden,
maar de uurloonkosten namen toe
Het ongeziene gebruik van tijdelijke werkloosheid
zorgde ervoor dat de totale loonmassa in de private
sector fors daalde. Deze ontwikkeling was wijdver‑
spreid : gedurende een aanzienlijk deel van het jaar
viel de bedrijvigheid immers in zeer veel branches

Grafiek  27
De loonmassa nam in 2020 in de meeste bedrijfstakken af
(indexcijfers 2000 = 100)
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Bronnen : INR, NBB.
1 Gemiddelde van de eerste drie kwartalen.
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Tabel 7
Loonkosten
(voor kalenderinvloeden gezuiverde gegevens ; veranderingspercentages t.o.v. het voorgaande jaar, tenzij anders vermeld)

Loonkosten per persoon in de private sector
Uurloonkosten in de private sector
Brutolonen per uur

2016

2017

2018

2019

2020 r

0,1

1,8

1,8

2,1

−2,3

−0,4

1,4

1,5

2,3

4,8

1,3

1,6

2,3

2,4

4,5

Reële conventionele aanpassingen 1

0,0

0,2

0,4

0,7

0,6

Indexeringen

0,5

1,6

1,7

1,8

1,0

Loondrift en andere factoren 2

0,7

−0,3

0,2

−0,1

2,7

−1,7

−0,3

−0,8

0,0

0,3

−0,3

1,4

1,5

2,3

4,0

2,5

2,1

1,7

2,1

2,2

1,0

2,0

1,5

1,5

1,5

0,3

1,5

1,5

2,3

4,4

Werkgeversbijdragen

3

p.m. Uurloonkosten in de private sector
volgens economisch concept 4
Uurloonkosten in de overheidssector
waarvan : Indexeringen
Uurloonkosten in de economie als geheel

Bronnen : FOD WASO, INR, RSZ, NBB.
1 In de paritaire comités vastgelegde loonsverhogingen.
2 Verhogingen en premies toegekend door de ondernemingen, bovenop de interprofessionele en sectorale collectieve overeenkomsten ;
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 wijziging van impliciete bijdragevoeten, in procentpunt.
4 De uurloonkosten volgens economisch concept houden rekening met de vermindering van werkgeversbijdragen voor doelgroepen,
de vermindering van doorstorting van bedrijfsvoorheffing en andere loonsubsidies (met name de COVID‑19‑maatregelen). Dit concept
geeft een beter zicht op de werkelijke loonkost voor de bedrijven.

sterk terug of werd die tot nul herleid. Uitzonderingen
waren bedrijfstakken, zoals informatie en communi‑
catie en financiële dienstverlening, waar de activitei‑
ten niet of nauwelijks door de COVID-19-crisis wer‑
den beïnvloed omdat ze via telewerk konden worden
uitgevoerd. In totaal nam de loonmassa hierdoor veel
sterker af dan tijdens de globale financiële crisis, toen
ze enkel terugviel in de meest conjunctuurgevoe‑
lige bedrijfstakken, zoals de industrie en de zakelijke
dienstverlening (waarin uitzendwerk is opgenomen).
Omdat het systeem van tijdelijke werkloosheid een
buffer vormt tegen ontslag, was de daling van het
aantal loontrekkenden veel minder uitgesproken dan
de terugval van de loonmassa. Als gevolg hiervan
vielen de loonkosten per persoon in 2020 duidelijk
terug, meer bepaald met 2,3 %.
De loonkosten per gewerkt uur namen daarentegen
sterk toe. Berekend volgens het economisch concept,
dat de werkelijke loonkost voor de ondernemingen
het best weergeeft, liepen ze immers met 4,0 %
op, dat is 1,7 procentpunt meer dan in 2019 en de
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sterkste stijging sinds 2008. Terwijl de invloed van de
indexering en van de conventionele loonsverhogin‑
gen geringer uitviel dan in 2019, lag de coronacrisis
aan de basis van een aanzienlijke versnelling van de
uurloonkostengroei.
De impact van de indexering op de lonen in de pri‑
vate sector bleef in 2020 beperkt tot 1 %, als gevolg
van de tragere stijging van de gezondheidsindex, die
gebruikt wordt als referentie voor de indexering van
de lonen. De reële conventionele loongroei kwam
in 2020, op basis van de index van de FOD WASO, op
0,6 % uit. Hierdoor beliep deze over de periode 20192020 in totaal 1,3 % en werd de door de federale
regering opgelegde loonnorm van 1,1 % uiteindelijk
licht overschreden.

De uurloonkosten werden
opgedreven door een compositieeffect en bijkomende loonkosten ...
Dat de coronacrisis de uurloonkosten op macro-eco‑
nomisch niveau sterk heeft beïnvloed, kan contraintuïtief lijken. Het gebruik van tijdelijke werkloosheid
reduceert de loonkost voor de werkgever immers in
verhouding tot het kleiner aantal gepresteerde uren.

vergoeding nam de vorm aan van uitbetaalde over‑
uren, een bonus of andere compensatievormen, zo‑
als de consumptiecheque die de federale overheid in
de zomer van 2020 in het leven riep en die boven
de loonnorm mag worden toegekend. Ook al deze
met de crisis verbonden vergoedingen deden de
loonkosten per uur toenemen.

... maar gemilderd door
De impact van de COVID-19-crisis op de arbeidsmarkt
steunmaatregelen
was echter heel uiteenlopend (zie hoofdstuk 6). De ver‑
plichte sluitingen in de loop van 2020 troffen immers
Om de gevolgen van de crisis voor de ondernemingen
voornamelijk branches met gemiddeld eerder lagere
te verlichten, namen de verschillende overheden van
lonen, zoals de horeca, de evenementensector en de
het land in de loop van 2020 heel wat maatregelen
niet-voedingsdetailhandel. Hierdoor werden overwe‑
waarmee de loonkosten voor de getroffen werkgevers
gend lagerbetaalde werknemers tijdelijk werkloos.
werden gereduceerd. Zo werd besloten dat de zwaarst
Bovendien gingen er, ondanks het massale gebruik van
getroffen bedrijfstakken gedurende drie maanden ge‑
tijdelijke werkloosheid en de toekenning van diverse
deeltelijk werden vrijgesteld van de doorstorting van
ondersteunende maatregelen, toch jobs verloren. Zo
de ingehouden bedrijfsvoorheffing, om de terugkeer
werden al tijdens de eerste fase van de crisis tijdelijke
van werknemers uit tijdelijke werkloosheid te stimu‑
arbeidsovereenkomsten, zoals voor uitzendwerk, stop‑
leren. Bovendien werd de gewestelijke tussenkomst
gezet of niet hernieuwd. Dergelijke, veelal lagerbe‑
per dienstencheque tijdelijk verhoogd, werden de
taalde contracten worden vaak gebruikt voor jongeren
werkgeversbijdragen betaald in het derde kwartaal
die weinig of geen ervaring hebben. De grotere impact
gecompenseerd met een premie voor werkgevers die
van de crisis op lagerbetaalde arbeidskrachten had tot
verplicht moesten sluiten tijdens de tweede lockdown
gevolg dat het aandeel van de hogerbetaalde werkne‑
en werd een subsidie toegekend voor de financiering
mers in de werkgelegenheid en in de loonmassa steeg,
van de eindejaarspremie in de horecasector.
waardoor de verandering
Een groter gebruik van tijdelijke
van de brutolonen per
De overheid nam ook
werkloosheid in lagerbetaalde
uur op macro-economisch
specifieke
beslissingen
niveau automatisch werd
voor
de
verloning
van het
branches heeft de uurloonkosten
opgestuwd.
zorgpersoneel, dat het
mee opgedreven
gezondheidssysteem tij‑
Naarmate de crisis langer aanhield, werden ook
dens de coronacrisis overeind hield maar daarbij
contracten van onbepaalde duur stopgezet, waar‑
zwaar op de proef werd gesteld. In 2020 gaat het
door de ontslagvergoedingen die werkgevers moe‑
in hoofdzaak om de eenmalige aanmoedigingspre‑
ten betalen, toenamen. Daarnaast hebben sommige
mie die aan het einde van het jaar aan het zieken‑
werkgevers de uitkering van hun tijdelijk werkloze
huispersoneel werd uitbetaald en door de overheid
werknemers aangevuld met een bijkomende ver‑
wordt gefinancierd.
goeding. Deze aanvulling is verplicht indien die is
opgenomen in een collectieve arbeidsovereenkomst
Volgens de methodologie van het systeem van de na‑
voor die sector. Dat is bijvoorbeeld het geval voor
tionale rekeningen (ESR) kwam de toename van de
de bouwsector, waar per dag tijdelijke werkloos‑
uurloonkosten in 2020 al met al uit op 4,8 %. De ver‑
heid een toeslag van minimaal € 6 wordt betaald.
melde steunmaatregelen werden daarbij niet in rekening
In andere gevallen kenden werkgevers vrijwillig een
gebracht, aangezien deze volgens het ESR als loonsubsi‑
bijkomende vergoeding toe, om het inkomensverlies
dies worden beschouwd. In totaal werden er op het vlak
van hun werknemers tijdens de crisis te beperken.
van de loonkosten voor € 1,3 miljard nieuwe steunmaat‑
Ten slotte compenseerden werkgevers, voorname‑
regelen genomen in 2020, dat is ongeveer 0,8 % van de
lijk in de essentiële bedrijfstakken, hun werknemers
loonmassa. Die maatregelen hebben de werkelijke loon‑
in 2020 ook bijkomend voor de prestaties die ze in
kostentoename voor de werkgevers aldus aanzienlijk
deze uitzonderlijke omstandigheden leverden. Deze
afgezwakt (+4,0 % volgens de economische definitie).
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Ook de loonkosten per eenheid
product namen sterk toe
Een sterke stijging van de loonkosten per uur hoeft niet
noodzakelijk nefast te zijn voor het concurrentievermo‑
gen van de Belgische ondernemingen, op voorwaarde
dat ze gepaard gaat met een even grote toename van
de zichtbare arbeidsproductiviteit. In 2020 nam de
productiviteit, gemeten op macro-economisch niveau,
echter af. Deze daling droeg ertoe bij dat de loonkos‑
ten per eenheid product in de private sector sterk ste‑
gen, meer bepaald met 4,3 % volgens de economische
definitie. Alhoewel deze sterke toename grotendeels
wordt gedreven door de tijdelijke impact van de gevol‑
gen van de COVID-19-crisis, zal ze de komende jaren
zonder ingrijpen niet volledig worden gecompenseerd.
Die toename van de loonkosten per eenheid product
was algemeen verspreid binnen de economie. Ze was
echter het meest uitgesproken in de bedrijfstakken
die het hardst door de crisis werden getroffen, zoals
de zakelijke dienstverlening en vooral de branche
‘handel, vervoer en horeca’. In de beide takken wordt
deze forse stijging voornamelijk verklaard door de
sterke toename van de uurloonkosten. Die hogere

uurloonkosten zijn er onder meer het gevolg van
het eerder vermelde compositie-effect waarbij vooral
laagbetaalde werknemers in de loop van 2020 tijde‑
lijk werkloos werden. In beide branches werd deze
ontwikkeling bovendien versterkt door een afname
van de arbeidsproductiviteit. De toegevoegde waarde
in deze branches daalde er namelijk nog sterker dan
het aantal arbeidsuren. In alle andere branches slaag‑
den de ondernemingen erin de toegevoegde waarde
minder sterk te laten teruglopen dan het arbeidsvo‑
lume, waardoor de zichtbare arbeidsproductiviteit er
in meerdere of mindere mate toenam.

De coronacrisis bemoeilijkt
de evaluatie van het
concurrentievermogen van de
Belgische ondernemingen
Het loonkostenverloop werd in 2020 niet alleen in
België maar ook elders zeer sterk beïnvloed door de
bijzonder grote impact van de COVID-19-crisis op de
arbeidsmarkt en door de maatregelen die in de diverse
landen werden genomen en vaak moeilijk te vergelij‑
ken zijn. Hierdoor wordt de jaarlijkse beoordeling van

Grafiek  28
De loonkosten per eenheid product 1 namen in sommige bedrijfstakken zeer sterk toe
(veranderingen, in %, van de eerste drie kwartalen van 2020 t.o.v. de overeenstemmende periode van het voorgaande jaar)
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Bronnen : INR, NBB.
1 De loonkosten per eenheid product worden berekend door de loonkosten per uur te delen door de zichtbare arbeidsproductiviteit.
Die productiviteit wordt op haar beurt berekend door de reële toegevoegde waarde te delen door het aantal gewerkte uren van
loontrekkenden en zelfstandigen.
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het uurloonkostenverloop in België en de vergelijking
ervan met het verloop in de drie buurlanden – met
name Duitsland, Frankrijk en Nederland, die volgens
de wet als referentie dienen bij de loononderhandelin‑
gen – sterk bemoeilijkt. Desondanks heeft de Centrale
Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) een inschatting ge‑
maakt van de loonhandicap van 2020 en heeft hij een
maximaal beschikbare loonmarge berekend ; de beide
samen vormen het startpunt voor de loononderhan‑
delingen voor de periode 2021-2022.
Het loonverschil wordt voor 2020 op –0,1 % geraamd,
wat betekent dat België, gecumuleerd sinds 1996,
een zeer beperkt concurrentievoordeel zou hebben
opgebouwd ten opzichte van de drie buurlanden.
De maximaal beschikbare loonmarge voor de peri‑
ode 2021-2022 wordt dan weer ingeschat op 0,4 %.
De vooruitzichten van de uurloonkosten in de drie
buurlanden vormen het startpunt van deze bereke‑
ningen en zijn in de huidige context, nog meer dan
anders, uitermate onzeker. De CRB signaleert dan ook
dat hij het verloop van de beide maatstaven in zijn
volgend tussentijds Technisch Verslag, op basis van de
dan beschikbare statistieken en informatie, correcter
zal kunnen meten. Indien aan het einde van het eerste

jaar van het interprofessioneel akkoord zou blijken
dat de uurloonkosten in België sneller toenemen
dan in de buurlanden, kan op basis van de herziene
wet van 1996 een correctiemechanisme worden ge‑
activeerd om een ontsporing van de loonkosten te
voorkomen.
Door de asymmetrische impact van de COVID-19crisis op de bedrijfstakken, lijkt het aangewezen om
maximaal ruimte te maken voor het loonoverleg op
sector- en ondernemingsniveau, zodat loonakkoorden
gesloten kunnen worden naargelang van de specifieke
financiële en economische situatie. Ondernemingen
in de zwaarst getroffen sectoren zouden op deze
wijze de kans krijgen om te herstellen en de tewerk‑
stelling te behouden.
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3.1 Een snelle en omvangrijke reactie van
het monetair beleid in de hele wereld
De centrale banken kregen door de
COVID-19-crisis af te rekenen met tal
van uitdagingen …

zeer onzekere omgeving was een kordaat optreden
op elk van die gebieden essentieel om het vertrou‑
wen van de economische en financiële actoren te
versterken.

Tijdens de COVID-19-crisis moesten de centrale
banken het hoofd bieden aan verscheidene grote
Die uitdagingen waren in veel opzichten van een
uitdagingen, wat hen ertoe aanzette krachtig en
andere aard dan die van de globale financiële
vaak vrijwel gelijktijdig op te treden. Ten eerste
crisis van 2008-2009. De COVID-schok was exo‑
stegen de spanningen op de financiële markten
geen aan de economie en trof vooral de nietbruusk vanaf februari, wat leidde tot een duide‑
financiële ondernemingen en de gezinnen, terwijl
de globale financiële crisis
lijke verstrakking van de
Het
optreden
van
de
monetaire
hoofdzakelijk voortvloeide
financieringsvoorwaar‑
uit problemen in de finan‑
den. Bepaalde markten
autoriteiten kon voorkomen
waarop ondernemingen
ciële sector. Sindsdien heb‑
dat de crisis in een economische
zich financieren, zoals de
ben de financiële instellin‑
depressie omsloeg
markt van het commercial
gen, aangespoord door de
paper, werden zelfs verlamd. Meer in het algemeen
prudentiële autoriteiten, hun liquiditeits- en solvabili‑
gaf de herinschatting van de risico’s door de beleg‑
teitspositie in aanzienlijke mate verstevigd.
gers aanleiding tot een vlucht naar kwaliteit. Deze
ontwikkeling was in het bijzonder nadelig voor de
Op monetair vlak voerden de centrale banken van
opkomende economieën en in het voordeel van
de geavanceerde economieën reeds vóór de crisis
veilige waarden, zoals Amerikaanse overheidsobli‑
een soepel beleid, aangezien de inflatie verwijderd
bleef van de doelstellingen. Het gecombineerde
gaties. Hierdoor ontstond een tekort aan dollars
effect van een lange periode van zwakke groei en
buiten de Verenigde Staten (VS). Bijgevolg bestond
lage inflatie in de nasleep van de globale financiële
de eerste doelstelling van de centrale banken erin
crisis en een structureel lage natuurlijke rente had
de markten te stabiliseren, wat de monetairbeleids‑
de beleidsrentes dichter bij hun ‘effectieve onder‑
transmissie hielp vrijwaren. Ten tweede hadden de
niet-financiële ondernemingen als gevolg van de
grens’ gebracht. Het had bovendien het gebruik
lockdown te kampen met acute liquiditeitsbehoef‑
door de centrale banken van zogenoemde nietconventionele instrumenten verhoogd, waardoor
ten. Om een scenario van kredietschaarste (credit
hun balanstotaal sterk toenam. Van de belang‑
crunch) te vermijden, die de economische schade
zou vergroten, stimuleerden de centrale banken
rijkste centrale banken had enkel de Amerikaanse
de kredietverlening door de banksector. Ten derde
Federal Reserve (Fed) een normaliseringsproces
dreigde de inkrimping of de stillegging van de ac‑
ingezet. De uitdagingen die een dergelijke situ‑
tiviteit om te slaan in een economische depressie
atie met zich meebrengt, hebben de centrale ban‑
en een neerwaartse druk op de prijzen te veroorza‑
ken van verschillende geavanceerde landen ertoe
aangezet hun monetairbeleidsstrategie grondig te
ken, wat de inflatie verder zou doen afwijken van
herzien. In Kader 2 wordt toegelicht hoe de Fed en
de doelstellingen van de centrale banken. Daarom
de ECB dat vraagstuk hebben aangepakt.
werd de monetairbeleidskoers versoepeld. In een
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… en maakten gebruik van een
ruime waaier aan instrumenten
De diverse facetten van de coronacrisis noopten de
centrale banken ertoe hun hele instrumentarium aan
te wenden.
Zo hebben de centrale banken in de geavanceerde en
opkomende economieën hun beleidsrentes verlaagd,
althans waar dat nog mogelijk was. Dat was het
geval in de VS en, in mindere mate, in het Verenigd
Koninkrijk (VK) en China. In het eurogebied en Japan
waren de rentetarieven al gelijk aan nul of negatief.
In hun communicatie stelden ze duidelijk dat de rente‑
tarieven laag zullen blijven zolang de inflatiedoelstel‑
lingen niet zijn bereikt.
Om de markten te stabiliseren en de liquiditeit in de
economie op te voeren, verhoogden tal van centrale
banken – met uitzondering van die van Zwitserland
en China – hun (netto)aankopen van financiële
activa, hoofdzakelijk van overheidsobligaties. De
Fed en de Bank of Japan verbonden er zich zelfs
toe die effecten onbeperkt aan te kopen. Sommige
centrale banken, waaronder die van een twintigtal
opkomende economieën, startten voor het eerst

met programma’s voor de aankoop van effecten.
In Australië en in India beperkten ze die aankopen
tot overheidsobligaties, terwijl de centrale banken
van Canada en Zuid-Korea ze uitbreidden tot be‑
drijfsobligaties en commercial paper. Deze laatstge‑
noemde effecten werden ook massaal aangekocht
door de centrale banken van de voornaamste ge‑
avanceerde economieën, om de financiering van
grote ondernemingen en kmo’s te vergemakkelij‑
ken. In de VS kocht de Fed ook schuldpapier van de
Staten en van de gemeenten op. Eveneens met de
doelstelling om de markten te stabiliseren, creëerde
ze een kredietlijn voor de ‘money market mutual
funds’. Voor die fondsen ontstond in het begin van
de crisis een toestroom aan verzoeken tot terug‑
betaling, op een ogenblik dat de geldmarkten zeer
illiquide waren.
Om de financiering van de niet-financiële onder‑
nemingen en de gezinnen onafgebroken te waar‑
borgen, namen de centrale banken hun toevlucht
tot gerichte kredietfaciliteiten. Deze liquiditeiten, die
tegen bijzonder gunstige voorwaarden werden ver‑
strekt, moeten de banken in staat stellen hun krediet‑
verlening aan de ondernemingen op peil te houden.
Omdat de crisis het risico van een niet-aflossing

Grafiek  29
De centrale banken van de voornaamste economieën hebben hun monetair beleid sterk versoepeld
als reactie op de COVID-19-crisis
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Tabel 8
Instrumenten voor het monetair beleid en het wisselkoersbeleid die door de centrale banken
van de voornaamste geavanceerde en opkomende economieën worden gehanteerd
Instrumenten

VS

Eurogebied

VK

Japan

China

India

ü

û

ü

û

ü

ü

Rente
Renteverlaging
Negatieve rente

û

ü

û

ü

û

û

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Overheidsobligaties

ü

ü

ü

ü

û

ü

Effecten van de private sector

ü

ü

ü

ü

û

û

FX‑swaps

ü

ü

ü

ü

ü

û

FX‑interventie

û

û

û

û

û

ü

Leningen / Liquiditeiten
Aankoop van activa

Valutamarkten

Bron : BIB (Economisch jaarverslag 2020), actualisering NBB.

van de leningen door de ondernemingen verhoogde,
heeft de overheid dat risico getemperd door een
staatsgarantie te bieden. De centrale banken van on‑
der meer China, Japan en het VK voerden nieuwe fa‑
ciliteiten in die specifiek op kmo’s gericht zijn. De Fed
zette aankoopprogramma’s op voor de leningen die
de banken aan een breed scala van ondernemingen
hadden toegekend. Dankzij die initiatieven kende de
financieringssteun aan de niet-bancaire private sector
een ongekende uitbreiding.

de Fed een tijdelijke repo-faciliteit in die de centrale
banken van alle landen de mogelijkheid bood om
liquiditeiten te verkrijgen door schatkistcertificaten of
schuldbewijzen van Amerikaanse overheidsinstanties
in onderpand te geven. Ook de ECB heeft, om grote
hoeveelheden liquiditeiten in euro te verstrekken,
swap- en repo-lijnen met een reeks centrale banken
geactiveerd of gereactiveerd.

Het geheel aan maatregelen, gaande van de aankoop
van effecten tot het verstrekken van leningen en liqui‑
diteiten, bracht het balanstotaal van de voornaamste
centrale banken op een ongezien hoog peil.

Terwijl de Zwitserse centrale bank opnieuw op de
valutamarkt moest interveniëren om de appreciatie
van de Zwitserse frank in te perken, moesten de
centrale banken van tal van opkomende landen hun
valuta ondersteunen. Dat was onder meer het geval
in India, Brazilië, Indonesië en Turkije.

In een situatie van tekorten aan Amerikaanse dollars
in een aantal niet-Amerikaanse markten, trad de Fed
op als internationale ‘lender of last resort’ (krediet‑
verlener in laatste instantie). Daarbij verruimde ze,
in onbeperkte mate en tegen een verlaagd tarief, de
swaplijnen die tijdens de globale financiële crisis wa‑
ren gesloten met vijf belangrijke centrale banken van
geavanceerde landen (ECB, Bank of England, Bank
of Canada, Bank of Japan en de Zwitserse centrale
bank). Bovendien reactiveerde ze tijdelijk swaplijnen
met negen andere landen (de drie Scandinavische
landen, Australië, Brazilië, Zuid-Korea, Mexico,
Nieuw-Zeeland en Singapore). Op 31 maart voerde

Die verschillende maatregelen hebben ruimschoots
vruchten afgeworpen. De financiële markten wer‑
den gestabiliseerd, zodat de monetairbeleidstransmis‑
sie kon worden gewaarborgd. De banken konden
aanzienlijke volumes kredieten aan ondernemingen
en gezinnen verstrekken, zelfs toen de liquiditeitsbehoeften gigantisch waren. Ten slotte liepen de rentetarieven voor alle looptijden terug. Ze droegen zo bij
tot de versoepeling van de financieringsvoorwaarden,
zowel voor de niet-financiële ondernemingen en de
gezinnen als voor de overheid, zodat deze laatste
ruimte kreeg om haar beleid ter ondersteuning van
de economie uit te voeren.
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KADER 2

De herziening van de monetairbeleidsstrategie
van de ECB en de Federal Reserve
De omgeving waarin de centrale banken opereren is de laatste decennia fundamenteel veranderd. Een
van de meest opmerkelijke ontwikkelingen is de daling van de ‘evenwichtsrente’ of ‘natuurlijke rente’,
dat is het rentepeil waarbij de economie in evenwicht is 1. De afgelopen decennia hebben een aantal
structurele tendensen – zoals een tragere productiviteitsgroei en een verouderende bevolking – de
potentiële groei en daardoor ook de reële evenwichtsrente in de ontwikkelde landen gedrukt. De lange
periode van lage groei en inflatie in de nasleep van de globale financiële crisis, in combinatie met die lage
natuurlijke rente, heeft de beleidsrentes van de centrale banken in de ontwikkelde landen dichter naar
hun ‘effectieve ondergrens’ doen opschuiven. In die situatie is het voor de centrale banken moeilijker om
via hun klassieke beleidsinstrument, met name het sturen van de kortetermijnrente, hun doelstellingen te
bereiken. Zij zijn daarom steeds vaker een beroep gaan doen op nieuwe, zogeheten niet-conventionele
instrumenten. De COVID-19-crisis heeft die uitdagingen nog meer op scherp gezet, doordat ze de
groei en de inflatie verder drukt en de centrale banken aangezet heeft een nog groter beroep te doen
op niet-conventionele maatregelen. Daarnaast stellen ook andere ontwikkelingen, zoals globalisering,
klimaatverandering, digitalisering en veranderingen in het financiële landschap, het monetair beleid voor
belangrijke uitdagingen.
1 Zie Kader 1 van het NBB Verslag 2019, p. 57-61: 'De uiterst lage rente: een mondiaal en structureel verschijnsel'.

De evenwichtsrente en de inflatie in het eurogebied zijn de laatste decennia sterk gedaald
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Bronnen : Voor de evenwichtsrente: Holston K., Th. Laubach and J. Williams (2017), ‘Measuring the Natural Rate of Interest:
International Trends and Determinants’, Journal of International Economics, 108, supplement 1 (May): S59–S75. Voor de inflatie:
Fagan G., J. Henry and R. Mestre (2001), ‘An Area-wide Model (AWM) for the euro area’, ECB working paper series No. 42 (January).

u

104

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

Tegen die achtergrond zijn verschillende centrale banken gestart met een herziening van hun
monetairbeleidsstrategie. Ze willen de manier waarop het monetair beleid wordt gevoerd aan een
kritische evaluatie onderwerpen zodat ze ook in de veranderende omgeving hun doelstellingen kunnen
verwezenlijken. Begin 2020 lanceerde de ECB een evaluatie van haar monetairbeleidskader en ook de
Bank of England kondigde rond dezelfde periode een dergelijke herziening aan. De Bank of Canada
onderneemt die oefening om de vijf jaar. In de VS startte de Federal Reserve (Fed) in 2019 met een
herziening van haar monetairbeleidsstrategie, die ondertussen werd afgerond.
Amerikaanse Federal Reserve
De evaluatie door de Fed, die begin 2019 begon, is de eerste grondige herziening sinds het
monetairbeleidskader in 2012 formeel werd vastgelegd. Het proces, dat op 27 augustus 2020 werd
afgerond, leidde tot een herziening van verschillende elementen van haar strategie. Ze besliste ook om
deze voortaan om de vijf jaar te evalueren.
Zo werd de invulling van het tweeledige mandaat van de Fed – dat volledige werkgelegenheid
en prijsstabiliteit als doelstellingen bepaalt – op verschillende vlakken gewijzigd. Meer algemeen
streeft de Fed voortaan maximale tewerkstelling na en die doelstelling zal breed en inclusief worden
geïnterpreteerd, met aandacht voor de situatie van alle inkomensgroepen. De inflatie fungeert voortaan
als ‘knock-out’-clausule : het streven naar meer werkgelegenheid zal enkel worden gestaakt wanneer de
inflatie te hoog is. Dat contrasteert met de vroegere praktijk waarbij het beleid ook preventief verstrakt
kon worden wanneer de werkloosheid onder haar geraamde evenwichtspeil zakte, om toekomstige
inflatoire spanningen de kop in te drukken. Wat de beoogde prijsstabiliteit betreft, vertoonde het
vorige beleidskader vooral kenmerken van een ‘flexibele inflatiedoelstelling’, waarbij op elk moment
een inflatie van 2 % werd nagestreefd, ongeacht de mate waarin dat doel in voorgaande periodes
bereikt was (‘bygones are bygones’). De nieuwe beleidsstrategie kan worden omschreven als een
‘flexibele gemiddelde inflatiedoelstelling’. Zo zal het monetair beleid, na een periode waarin de inflatie
voortdurend onder de 2 % lag, wellicht gedurende enige tijd een iets hogere inflatie nastreven. Op die
manier hoopt de Fed de inflatieverwachtingen duurzamer op 2 % te verankeren en de inflatie dus sneller
naar de doelstelling terug te brengen. Doordat enkel verwezen wordt naar de mogelijkheid om een te
lage inflatie bij te sturen, suggereert het nieuwe beleidskader een asymmetrische reactiefunctie. In een
situatie waarin de beleidsrente dicht tegen de effectieve ondergrens ligt, oordeelt de Fed immers dat een
symmetrische uitkomst rond 2 % vooral bij een te lage inflatie een reactie zal vereisen.
Europese Centrale Bank
De ECB startte de herziening van haar monetairbeleidsstrategie op 23 januari 2020. Wegens de
COVID‑19-crisis moest de oorspronkelijke planning weliswaar worden aangepast en de afronding van
het hele proces, die voor eind 2020 was gepland, werd verschoven naar de zomer van 2021. Hoewel
de ECB en de Fed in hun monetairbeleidsvoering met dezelfde uitdagingen worden geconfronteerd, is
de uitgangspositie voor de ECB enigszins verschillend. De rentevoeten en inflatieverwachtingen lagen in
het eurogebied de laatste jaren immers algemeen lager dan in de VS. Doordat de evaluatie van de ECB
in volle coronacrisis plaatsvindt, werden bovendien een aantal bijkomende aandachtspunten in de verf
gezet, zoals de interactie tussen het monetair en het budgettair beleid.

u
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Gezien de belangrijke ontwikkelingen sinds de laatste evaluatie van de ECB-strategie in 2003, werd
bewust geopteerd voor een heel omvangrijke herziening. Het mandaat van de ECB zelf en haar streven
naar prijsstabiliteit in het bijzonder staan evenwel niet ter discussie, aangezien daarvoor een wijziging
van het Verdrag betreffende de Werking van de EU nodig zou zijn. De bedoeling van de evaluatie is
daarentegen na te gaan hoe het mandaat, binnen de contouren van dat Verdrag maar in een gewijzigde
omgeving, het best ingevuld kan worden.
Vanuit die vraagstelling werden een aantal thema’s gedestilleerd, die in verschillende werkgroepen worden
voorbereid. Een eerste thema betreft de definitie van prijsstabiliteit die de Raad van Bestuur hanteert :
momenteel formuleert ze die als een jaarlijkse stijging van de geharmoniseerde consumptieprijsindex
(HICP) van minder dan maar dicht bij 2 % op de middellange termijn. Daarbij worden tijdens de evaluatie
verschillende aspecten tegen het licht gehouden, zoals de mogelijke neerwaartse impact die uitgaat van
de huidige asymmetrische formulering en welke verwoording het best bijdraagt tot een verankering van
de inflatieverwachtingen in een lagerenteomgeving. Ook de samenstelling van de consumptieprijsindex
(zoals de vraag of de kosten van wonen in een eigen huis daarin opgenomen moeten worden) maakt
deel uit van de discussie.
Een ander thema betreft de manier waarop met de – soms onvermijdelijke – afwegingen met andere
beleidsdoelstellingen kan worden omgegaan en hoe de ondersteuning van andere beleidsdoelstellingen
het best aangepakt kan worden. Zonder afbreuk te doen aan het beginsel van de primaire doelstelling
van de ECB, stipuleert het Verdrag namelijk dat het monetair beleid ook moet bijdragen aan het algemeen
economisch beleid van de EU (zoals duurzame ontwikkeling, sociale vooruitgang, concurrentievermogen
en volledige werkgelegenheid). In dat opzicht worden verschillende vragen gesteld : “Hoe kan rekening
worden gehouden met mogelijke neveneffecten van het monetair beleid, zoals zijn impact op de
financiële stabiliteit of herverdelingseffecten ?” ; “Hoe efficiënt zijn de traditionele en niet-conventionele
instrumenten van monetair beleid ? Wat zijn hun neveneffecten en wegen hun baten op tegen de
kosten ?”; “Hoe kan het monetair beleid de klimaatverandering helpen indammen?”.
Gedurende de hele herziening wordt ten slotte sterk de nadruk gelegd op inclusie en communicatie.
Zo wordt niet alleen nagedacht over hoe er gepast over monetair beleid kan worden gecommuniceerd,
maar worden tijdens het proces zelf ook alle belanghebbenden (burgers, academici, parlementen
en middenveldorganisaties) gehoord. Dit gebeurt, naar analogie met de Fed, via zogenaamde
luisterevenementen (‘listening events’), die zowel door de ECB (in oktober 2020) als door elk van de
nationale centrale banken van het eurogebied – waaronder ook de NBB (in januari 2021) – worden
georganiseerd.
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3.2 De Raad van Bestuur van de ECB
ontplooide snel een breed pakket
maatregelen om de COVID-19-crisis
het hoofd te bieden

Aangezien de convergentie van de inflatie in het euroge‑
Hoewel de koers van het monetair beleid bij de
aanvang van de COVID-19-crisis dus al zeer accom‑
bied naar de doelstelling – een niveau onder maar dicht
moderend was, noopte de financiële en macro-eco‑
bij 2 % – al in 2019 gevoelig vertraagd was, had de Raad
nomische impact van de crisis de Raad van Bestuur
van Bestuur van de ECB in september van dat jaar een
van de ECB tot een bijkomende, krachtdadige reactie.
aantal versoepelende maatregelen genomen. De ren‑
Net zoals de andere cen‑
te op de depositofaciliteit,
De
maatregelen
van
de
ECB
waren
trale banken wereldwijd,
haar voornaamste beleids‑
rente, werd verder verlaagd erop gericht de markten te stabiliseren, had de ECB hierbij drie
belangrijke doelstellingen
tot –0,5 %. Bovendien werd
gunstige financieringsvoorwaarden
beslist om de nettoaanko‑
te verzekeren en de kredietverlening voor ogen : de financiële
markten stabiliseren om
pen van effecten binnen het
te ondersteunen
de monetaire transmissie
Asset Purchase Programme
te vrijwaren, een algemeen soepele beleidskoers ver‑
(APP) vanaf november 2019 te hervatten ten belope van
zekeren en de kredietverlening aan de private sector
€ 20 miljard per maand. De aanwijzingen in de com‑
ondersteunen.
municatie van de Raad van Bestuur – de zogenaamde
forward guidance – verzekeren bovendien dat de soepele
De aankopen van effecten van de private sector
koers zal worden aangehouden totdat de inflatie in het
en van de overheidssector vormen het belangrijkste
eurogebied krachtig naar haar doelstelling convergeert.
instrument van het Eurosysteem om de eerste twee
Om de bancaire transmissie te ondersteunen in een
doelstellingen te realiseren. Omdat de situatie op de
omgeving van negatieve rentevoeten, werden nog twee
financiële markten vanaf eind februari 2020 snel ver‑
bijkomende maatregelen genomen. Vooreerst werden
slechterde, besliste de Raad van Bestuur van de ECB
de uitvoeringsbepalingen van de derde reeks gerich‑
begin maart om het bedrag voor de nettoaankopen
te langerlopende herfinancieringstransacties (targeted
van effecten binnen het APP tot het einde van het
longer-term refinancing operations, oftewel TLTRO III)
jaar met € 120 miljard te verhogen. Met een sterke
versoepeld ten opzichte van de oorspronkelijke plannen.
bijdrage van aankopen van effecten van de private
Daarnaast werd vanaf eind oktober 2019 een tweele‑
sector en door de aankoopmogelijkheden uit te brei‑
dig systeem voor de vergoeding van reserves (two-tier
den tot niet-financieel commercial paper, werd de fi‑
system) ingevoerd, waarbij een deel van de reserves die
nanciering van de private sector verder ondersteund.
de banken van het eurogebied bij het Eurosysteem aan‑
Aangezien snel duidelijk werd dat de omvang van
houden, vrijgesteld wordt van de negatieve rente op de
1
deze crisis veel groter zou zijn dan eerst gedacht, be‑
depositofaciliteit en tegen 0 % wordt vergoed .
sliste de Raad van Bestuur op 18 maart om daarnaast
een nieuw, tijdelijk crisisprogramma op te starten,
1 Zie Kader 2 van het NBB Verslag 2019, p. 72-74 : ‘Een innovatie
het zogeheten Pandemie-Noodaankoopprogramma
in de monetairbeleidsbeslissingen van 2019 : het tweeledig
(Pandemic Emergency Purchase Programme of PEPP),
systeem voor de vergoeding van reserves‘.
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aanvankelijk ten belope van € 750 miljard. Het
programma werd in de loop van het jaar, in twee
fasen, verder uitgebreid. Een eerste verhoging, tot
€ 1 350 miljard, vond begin juni plaats, tegen de
achtergrond van de verslechterde vooruitzichten
voor de economische bedrijvigheid en de inflatie in
het eurogebied. Op dat moment werd ook de ho‑
rizon voor PEPP-aankopen verruimd van eind 2020
tot eind juni 2021 en werd beslist om de hoofdsom
van de PEPP-effecten die op vervaldag komen tot
minstens eind 2022 te herinvesteren. Een tweede
algemene heropflakkering van het coronavirus in
Europa in het najaar van 2020 en blijvend zwakke
inflatievooruitzichten noopten de Raad in december
tot een verdere uitbreiding van het programma tot
€ 1 850 miljard en een verlenging van de periode
voor aankopen tot minstens eind maart 2022. Ook
de horizon voor herinvesteringen van de hoofdsom
van op vervaldag gekomen PEPP-effecten werd toen
met een jaar verlengd, tot minstens eind 2023.

voorwaarden gelden, kunnen de aankopen voor het
PEPP – een tijdelijk crisisprogramma – op een flexibe‑
ler manier gebeuren. Die flexibiliteit betreft verschil‑
lende dimensies, met name de spreiding in de tijd,
over de verschillende activaklassen en over de landen
van het eurogebied. Zo werden in de beginfase van
de pandemie, wegens de grotere spanningen op de
markten, omvangrijker PEPP-aankopen verricht, ter‑
wijl in de tweede jaarhelft beduidend minder werd
aangekocht. De PEPP-aankopen van commercial paper vonden voornamelijk tijdens de eerste maanden
van de crisis plaats. Het Eurosysteem fungeerde
daarbij als een soort van backstop voor een markt
die voor de bedrijven een belangrijke bron van finan‑
ciering vormt maar door de crisis zo goed als volledig
was stilgevallen. Van maart tot mei werd binnen dat
programma aldus ruim € 35 miljard aan commercial
paper opgekocht, dat is ongeveer de helft van de
totale markt. Naarmate deze markt zich herstelde,
namen ook de PEPP-aankopen er af.

In 2020 kocht het Eurosysteem respectievelijk in het
kader van het APP en het PEPP voor zowat € 330 en
€ 750 miljard aan effecten van de private en de
overheidssector op. Hiermee kocht het Eurosysteem
zowat alle bijkomende schulden die de landen van
het eurogebied in 2020 uitgaven. Hoewel voor de
beide programma’s over het algemeen dezelfde

Net zoals bij het APP, vertegenwoordigen de overheids‑
obligaties niettemin het grootste deel van de PEPPaankopen. Zowel voor het APP als het PEPP geldt
de kapitaalsleutel van de ECB 1 als referentie om de
1 Gebaseerd op het aandeel van elk land in de totale bevolking en
het bbp van de EU.

Grafiek  30
Door de crisismaatregelen nam het balanstotaal van het Eurosysteem sterk toe
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Grafiek  31
De aankopen van effecten binnen het PEPP gebeuren op een flexibele manier
(nettoaankopen over de aangegeven periode in 2020, in € miljard)
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nettoaankopen van overheidsobligaties over de verschil‑
lende landen van het eurogebied te spreiden. Aankopen
binnen het PEPP kunnen hier echter tijdelijk van afwij‑
ken indien de marktomstandigheden dit vereisen. Zo
werden vooral tijdens de eerste maanden van de crisis,
die gekenmerkt werden door hogere spanningen op
de financiële markten, relatief meer overheidsobliga‑
ties aangekocht van landen die harder door de crisis
werden getroffen, zoals Italië en Spanje. Naarmate de
financieringsvoorwaarden voor de overheden van die
landen stabiliseerden – een situatie die door de PEPPaankopen zelf in de hand werd gewerkt – namen deze
afwijkingen van de kapitaalsleutel weer af.
De flexibiliteit van het PEPP uit zich daarnaast ook
in het feit dat Griekse overheidsobligaties kunnen
worden aangekocht, wat niet mogelijk is binnen het
APP, aangezien deze effecten hiervoor niet aan de
nodige kwaliteitsvereisten voldoen. Ten slotte kan de
Raad van Bestuur de zelf opgelegde limieten voor de
PEPP-aankopen van overheidsobligaties van een be‑
paald land of van een bepaalde uitgifte herzien, voor
zover deze een belemmering zouden vormen voor de
maatregelen die het Eurosysteem moet nemen om
zijn mandaat te vervullen.
Ook in de toekomst zal flexibiliteit een belangrijk
kenmerk van het PEPP blijven. In december 2020

gaf de Raad immers aan dat de aankopen zullen
worden uitgevoerd om de gunstige financierings‑
voorwaarden in stand te houden. Afhankelijk van
de marktomstandigheden, zal het vastgelegde PEPPbedrag ofwel volledig, ofwel gedeeltelijk worden
benut over de aankoopperiode, maar het bedrag kan
zo nodig ook nog worden opgeschaald. De beoogde
gunstige financieringsvoorwaarden verminderen de
onzekerheid en versterken het vertrouwen, zodat de
verwachte neerwaartse invloed van de pandemie op
het inflatiebeloop bestreden wordt.
De bancaire kredietverlening aan de gezinnen en de
bedrijven ondersteunen is vanaf het begin van de
crisis een belangrijke doelstelling geweest van de
maatregelen van de Raad van Bestuur van de ECB,
aangezien de banken een groot deel van de finan‑
ciering van de private sector van het eurogebied voor
hun rekening nemen. Tegen die achtergrond werden
in maart en, in een tweede fase, in april 2020, de
uitvoeringsbepalingen van de TLTRO III verder ver‑
soepeld. De TLTRO-operaties zijn doelgericht, in die
zin dat ze banken stimuleren om méér te lenen aan
de private sector, aangezien zijzelf dan goedkoper
liquiditeiten kunnen ontlenen bij het Eurosysteem.
De leningsvoorwaarden onder TLTRO III werden op
drie manieren aantrekkelijker gemaakt. Zo werd
beslist dat de banken van het eurogebied meer
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liquiditeiten kunnen ontlenen bij het Eurosysteem :
het totaal opneembaar bedrag werd met twee derde
verhoogd, terwijl de limiet per operatie werd afge‑
schaft. Het bedrag dat de banken konden ontlenen
steeg daardoor tot maximaal de helft van hun por‑
tefeuille kredieten aan de private sector 1. Ook de
tweede maatregel, die het voor de banken in het
eurogebied gemakkelijker maakt om aan de laagst
mogelijke rentevoet te ontlenen, beoogt de kre‑
dietverlening tijdens de crisis te ondersteunen. Alle
banken die er tijdens de crisisfase van de pandemie
in slagen hun kredietportefeuille op peil te hou‑
den, kunnen immers van die laagste rente genieten.
Ten slotte werden de tarieven van TLTRO III met
50 basispunten verlaagd. De instaprente werd op die
manier voor de periode juni 2020-juni 2021 terug‑
gebracht tot 50 basispunten onder de rente op de
1 Uitstaande kredieten aan de niet-financiële private sector eind
februari 2019, met uitzondering van hypothecaire leningen.
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basisherfinancieringstransacties, dat is –0,5 %. Voor
banken die tijdens de crisisfase hun kredietverlening
minstens in stand kunnen houden, werd de rente
voor diezelfde periode verlaagd tot zowat 50 ba‑
sispunten onder de rente op de depositofaciliteit,
of –1 %. Nooit eerder konden banken zich bij het
Eurosysteem aan zo’n gunstig tarief financieren, dat
bovendien gevoelig lager ligt dan de marktrentes
voor vergelijkbare looptijden.
Tegen de achtergrond van de langer dan ver‑
wachte uitwerking van de crisis op de economie
van het eurogebied, besliste de Raad van Bestuur
in december deze gunstige voorwaarden voor de
TLTRO III-transacties te verlengen, om de bancaire
kredietverlening voor een langere periode te kun‑
nen ondersteunen. De periode waarin de verlaagde
tarieven van toepassing zijn werd daarom met één
jaar verlengd, tot juni 2022. Alle deelnemende ban‑
ken kunnen dus langer genieten van een korting

nettoliquiditeitsinjectie was toen weliswaar kleiner
van 50 basispunten op de rente op de basisherfi‑
omdat op hetzelfde moment ook de overbruggingsnancieringstransacties. Banken die over die langere
LTRO’s, voor een totaal
periode van het laagste
De uitbreiding en versoepeling
van bijna € 390 miljard, en
tarief willen genieten
ook uitstaande leningen
– met name de interest‑
van de liquiditeitsverstrekkende
in TLTRO II, ten belope
voet van 50 basispunten
transacties hielpen de bancaire
van zowat € 370 miljard,
onder de rente op de
kredietverlening handhaven
werden terugbetaald. Ten
depositofaciliteit – zullen
slotte bleef het bedrag dat in 2020 binnen de
niettemin gedurende een bijkomende periode hun
PELTRO’s werd opgenomen, met ongeveer € 25 mil‑
kredietportefeuille minstens op peil moeten houden.
Daarnaast werden nog drie additionele TLTRO IIIjard, eerder beperkt.
operaties aangekondigd, waardoor in elk kwartaal
van 2021 telkens één transactie zal plaatsvinden.
De versoepeling en de uitbreiding van de herfi‑
Opdat de banken die het maximale toegestane
nancieringstransacties van het Eurosysteem wer‑
bedrag onder TLTRO III zo goed als opgebruikt had‑
den aangevuld met een derde pakket maatregelen,
die betrekking hebben op de onderpandvereisten.
den ook op basis van die bijkomende transacties
Banken die liquiditeiten willen ontlenen bij het
nog liquiditeiten zouden kunnen opnemen, werd
Eurosysteem moeten daarvoor immers voldoende
bovendien het totaal opneembare bedrag verder
onderpand ter beschikking stellen. Tijdens crisispe‑
verhoogd, van 50 tot 55 % van hun kredieten die
hiervoor in aanmerking komen.
riodes kan de beschikbare hoeveelheid onderpand
onder druk komen te staan, gezien de verslechte‑
De TLTRO-transacties vinden op kwartaalbasis
rende omstandigheden op de financiële markten.
plaats. Om de periode voorafgaand aan de
De maatregelen van de Raad van Bestuur van de
TLTRO III-operatie van juni 2020 – de eerste die aan
ECB, die tot juni 2022 van kracht zullen blijven,
de meest gunstige voorwaarden zou plaatsvinden –
zorgden er onder meer voor dat meer effecten
te overbruggen, besliste de Raad van Bestuur bij
als onderpand in aanmerking kwamen en dat het
de aanvang van de crisis om bijkomende, weke‑
Eurosysteem meer risico op haar balans kon aan‑
lijkse liquiditeitsoperaties in te voeren. Deze zoge‑
vaarden. Ze vormden bovendien een aanvulling op
heten overbruggings-LTRO’s (bridge LTROs) kwa‑
de maatregelen die door de nationale overheden
men 
allemaal op vervaldag op de dag dat de
werden genomen, bijvoorbeeld door leningen aan
TLTRO III-transactie van juni werd vereffend. Om,
kmo’s en zelfstandigen – die in verschillende lan‑
ten slotte, na afloop van deze overbruggings-LTRO’s
den, waaronder België, van een overheidsgarantie
een efficiënte noodoplossing te bieden voor de
konden genieten – als onderpand te aanvaarden.
liquiditeitsbehoeften op kortere termijn, werden
ook de zogeheten pandemie-LTRO’s (Pandemic
Het systeem van swap- en repo-lijnen tussen de
Emergency LTROs of PELTRO’s) ingevoerd. Tussen
centrale banken zorgde er ten slotte voor dat er
mei en eind 2020 vonden ongeveer eens per maand
ook wereldwijd voldoende liquiditeiten beschikbaar
zeven dergelijke operaties plaats, die allemaal op
bleven. Er werden nieuwe swap- en repo-lijnen tus‑
vervaldag komen in het derde kwartaal van 2021.
sen de ECB en centrale banken van buiten het eu‑
In december besliste de Raad om in 2021 vier bijko‑
rogebied opgezet, of dergelijke bestaande facilitei‑
mende PELTRO-transacties met een looptijd van een
ten werden gereactiveerd. Zo kon het Eurosysteem
jaar aan te bieden.
internationaal in voldoende euroliquiditeiten blijven
voorzien door euro’s uit te wisselen tegen respec‑
Als gevolg van de soepeler uitvoeringsbepalingen
tievelijk de munt van een andere centrale bank of
van de TLTRO III en de bijkomende herfinancie‑
onderpand in euro. Als aanvulling op deze bilaterale
swap- en repo-lijnen werd in juni bovendien een
ringstransacties, ontleenden de banken in 2020
Eurosysteem-faciliteit van repo-lijnen voor centrale
een recordbedrag bij het Eurosysteem. Binnen
banken (Eurosystem repo facility for central banks
de vier TLTRO III-operaties van 2020 werd zowat
of EUREP) geïntroduceerd, waarop centrale ban‑
€ 1 750 miljard aan liquiditeiten opgenomen, waar‑
van het grootste deel – ongeveer € 1 300 miljard –
ken van buiten het eurogebied kunnen intekenen
in juni. Toen vond de eerste TLTRO III-operatie plaats
en die hun eventuele liquiditeitsnoden dekt tot
die de meest gunstige voorwaarden kende. De
maart 2022.
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Tabel 9
De Raad van Bestuur van de ECB nam een omvangrijk pakket maatregelen in het kader van
de COVID‑19‑crisis

APP

Wat

Doel

aankopen van
effecten van de
private en de
overheidssector,
inclusief
commercial paper
sinds maart 2020

PELTRO’s

Versoepeling
onderpand‑
vereisten

TLTRO III

aankopen van
effecten van de
private en de
overheidssector ;
dezelfde effecten
als APP maar
inclusief Griekse
overheidsobligaties

liquiditeits
verstrekkende
transacties voor de
banken van het
eurogebied met
een looptijd van
3 jaar, met soepeler
voorwaarden
naarmate de
banken meer
krediet verstrekken
aan de private
sector

liquiditeitsverstrekkende transacties voor de
banken van het eurogebied op korte termijn

kredietverlening aan
de private sector
ondersteunen

periode
voorafgaand aan de
TLTRO IIIoperatie
van juni 2020
overbruggen

noodoplossing voor
de liquiditeits
behoeften op
korte termijn na
afloop van de
overbruggings
LTRO’s

beschikbare
hoeveelheid
onderpand voor
de banken van
het eurogebied
verhogen in
crisistijd

algemeen soepele beleidskoers verzekeren,
financiële markten stabiliseren

versoepelen van
de vereisten voor
het onderpand dat
banken moeten
voorzien om
liquiditeiten te
ontlenen bij het
Eurosysteem

Bedrag

bijkomende
enveloppe van
€ 120 miljard
tussen maart 2020
en eind 2020,
bovenop de
maandelijkse
nettoaankopen van
€ 20 miljard

enveloppe van
€ 1 850 miljard
tussen maart 2020
en eind
maart 2022 ;
gebruik enveloppe
afhankelijk van
de markt
omstandigheden

€ 1 750 miljard
opgenomen in
2020

€ 390 miljard
opgenomen in
2020

€ 25 miljard
opgenomen in
2020

–

Horizon

nettoaankopen
startten eind
2014 ; duur
afhankelijk van de
convergentie van
de inflatie naar
haar doelstelling

nettoaankopen
tussen maart 2020
en minstens
eind maart 2022

10 kwartaal
operaties tussen
september 2019 en
december 2021

wekelijkse operaties
tussen maart 2020
en eind juni 2020

7 maandelijkse
operaties tussen
mei 2020 en
eind 2020 ;
4 bijkomende
kwartaaloperaties
in 2021

maatregelen van
kracht tot juni 2022

Hoelang
op balans
Eurosysteem

herinvestering
van de hoofdsom
van op vervaldag
gekomen effecten
totdat de inflatie
duurzaam naar
haar doelstelling
convergeert

herinvestering
van de hoofdsom
van op vervaldag
gekomen effecten
tot minstens eind
2023

de laatste operatie
komt op vervaldag
in december 2024

de operaties
kwamen allemaal
op vervaldag eind
juni 2020

de operaties van
2020 komen op
vervaldag in het
derde kwartaal van
2021 ; de operaties
van 2021 hebben
een looptijd van
1 jaar

maatregelen van
kracht tot juni 2022

op de markt geldende prijzen / rentes, kan
onder de rente op de depositofaciliteit

tussen de rente op
de basisherfinan
cieringstransacties
en de rente op de
depositofaciliteit,
met een korting
van 50 basispunten
tussen juni 2020 en
juni 2022

rente op de
depositofaciliteit

25 basispunten
onder de rente op
de basisherfinan
cieringstransacties

–

Tarief

Bron : ECB.
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3.3 De crisismaatregelen stabiliseerden
de financiële markten en
ondersteunden de kredietverlening

In het licht van de diepe economische terugval die de
COVID-19-crisis veroorzaakte en het verwachte trage
en onvolledige herstel, was algemeen soepele financie‑
ringsvoorwaarden verzekeren een van de voornaamste
doelstellingen van het monetair beleid in het euroge‑
bied. Door de maatregelen die de Raad van Bestuur
de voorgaande jaren had doorgevoerd, waaronder de
beslissingen van september 2019, was de volledige
curve van risicovrije rendementen 1 van het eurogebied,
tot aan het langeretermijnsegment, vóór de corona
crisis al sterk gedaald en afgevlakt. De crisismaatregelen

duwden de curve in de loop van 2020 nog verder
neerwaarts.
Bij aanvang van de crisis brachten de verwachting dat
de overheden omvangrijke schulden zouden aangaan
en de spanningen op de financiële markten de curve

1 Een risicovrije rente is een rente die het kredietrisico (zoveel
mogelijk) uitsluit en dus enkel het renterisico bevat, dat is het
risico dat de onderliggende waarde vermindert wanneer de
kortetermijnrentes stijgen.

Grafiek  32
De risicovrije rente 1 in het eurogebied daalde nog wat verder
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Bron : Refinitiv.
1 Rente op Eonia-swaps voor verschillende looptijden.
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op de middellange en langere termijn in eerste instan‑
tie nog omhoog. De crisismaatregelen die vervolgens
werden doorgevoerd, waaronder in het bijzonder de
invoering van het PEPP, slaagden er echter in de curve
nadien opnieuw geleidelijk omlaag te duwen. Het kor‑
teretermijnsegment van de curve maakte de omgekeer‑
de beweging : de mogelijkheid dat de Raad van Bestuur
zou kunnen reageren met een verdere verlaging van de
rente op de depositofaciliteit, duwde dit segment van
de curve bij het begin van de crisis naar beneden ; nadat
die verwachting was bijgesteld, steeg het opnieuw.
Bij het verankeren van een soepele monetairbeleids‑
koers speelt de forward guidance van de Raad een
belangrijke rol : de soepele koers zal worden aange‑
houden totdat de inflatie in het eurogebied krachtig
naar haar doelstelling convergeert. Bovendien zijn de
verschillende beleidsmaatregelen in de communicatie
van de Raad aan elkaar gekoppeld : de dynamiek van
de inflatievooruitzichten bepaalt het rentepad, dat op
zijn beurt bepalend is voor de duur van de nettoaanko‑
pen in het kader van het APP en voor de periode van
herinvesteringen van op vervaldag gekomen effecten
die binnen het APP werden aangekocht. Dankzij de

bijkomende crisismaatregelen die de Raad in 2020 nam,
vonden de soepele financieringsvoorwaarden ook hun
weg naar de verschillende branches van de economie,
inclusief diegene die het hardst door de pandemie
werden getroffen.
Bij de aanvang van de COVID-19-crisis anticipeerden
de markten dat de regels die werden opgelegd om
de verspreiding van het virus in te perken, gepaard
zouden gaan met overheidsmaatregelen om de im‑
pact ervan op de inkomens van de gezinnen en de
bedrijven te verzachten en dus met een aanzienlijke
uitgifte van overheidsschuld. Vanaf eind februari be‑
gonnen de rentes op overheidsobligaties in alle lan‑
den van het eurogebied dan ook toe te nemen,
waarbij ze ontkoppelden van de risicovrije rente. De
markten in het eurogebied lieten daarbij een toene‑
mende fragmentatie optekenen, aangezien de finan‑
cieringsvoorwaarden niet in alle landen in dezelfde
mate verstrakten. Landen met een initieel hogere
schuldgraad en die harder door de crisis werden ge‑
troffen, zagen hun financieringskosten immers sneller
oplopen. Het PEPP, met zijn omvangrijke en flexibele
crisis-enveloppe, verlichtte zowel de algemene onrust

Grafiek  33
De aankopen van effecten van het APP en het PEPP deden de rust op de financiële markten terugkeren
Rendement van overheidsobligaties t.o.v. de
risicovrije rente
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Bron : Refinitiv.
1 Op basis van gegevens van elf landen van het eurogebied, met name Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Nederland, België, Oostenrijk,
Portugal, Finland, Ierland en Griekenland.
2 Rente op Eonia-swaps op tien jaar.
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Grafiek  34
De bancaire kredietverlening aan de bedrijven in het eurogebied noteerde recordbedragen
(maandelijkse kredietstromen, in € miljard)
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als de fragmentatiespanningen op de markten : het
bbp-gewogen rendement van overheidsobligaties in
het eurogebied convergeerde opnieuw naar de risico‑
vrije rente, terwijl ook de spreiding van de rentes op de
overheidsobligaties van de verschillende eurolanden
afnam.
De Raad van Bestuur van de ECB wilde met zijn maat‑
regelen niet alleen de rust op de financiële markten
herstellen, maar ook de bancaire kredietverlening in
stand houden. Het verloop van de crisis bewees hoe
belangrijk dit was voor de ondernemingen van het
eurogebied. Toen de bedrijven door de lockdown ge‑
confronteerd werden met een aanzienlijke daling van
hun inkomsten, begonnen ze immers op grote schaal
te lenen bij de banken om hun werkingskosten te
kunnen blijven financieren. De deposito’s van de on‑
dernemingen namen tijdens de eerste maanden van

de crisis echter ook sterk toe, wat doet vermoeden
dat de massale kredieten ook uit voorzorg werden
aangegaan, om eventuele toekomstige kosten op
te kunnen vangen. In maart 2020 beliep de krediet‑
stroom van de banken van het eurogebied naar de
bedrijven aldus een ongeziene € 120 miljard. In de
daaropvolgende maanden namen die kredietstromen
geleidelijk af tot het niveau dat vóór de aanvang van
de crisis werd opgetekend.
De banken leenden niet alleen op grote schaal aan de
bedrijven, ze deden dat ook tegen soepele voorwaar‑
den. Zo bleven de banktarieven voor bedrijven op de
historisch lage niveaus die al een aantal jaar worden
opgetekend. Die soepele voorwaarden blijken ook uit
het verloop van de criteria inzake de kredietverlening
aan ondernemingen, zoals de banken aangaven in
hun antwoorden op de driemaandelijkse enquêtes
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van het Eurosysteem naar de bancaire kredietverle‑
ning (Bank Lending Survey). Nadat de toekennings‑
criteria voor kredieten aan bedrijven tijdens de eerste
maanden van de crisis nauwelijks waren aangepast,
verstrakten deze echter in sterkere mate vanaf het
derde kwartaal. In vergelijking met de situatie tijdens
de globale financiële crisis bleef deze tendens niet‑
temin zeer beperkt. Bovendien werd de verstrakking
van de kredietvoorwaarden niet veroorzaakt door een
verslechterde balanspositie of gestegen financierings‑
kosten. De gezondere liquiditeits- en kapitaalpositie
van de banken – door de aangescherpte regulering in
de nasleep van de globale financiële crisis – speelde
hierbij een belangrijke rol, in combinatie met de snelle
reactie van de monetaire, budgettaire en prudentiële
autoriteiten. Met betrekking tot versoepelende fac‑
toren verwezen de banken overigens vooral naar het
belang van de overheidsgaranties op leningen aan
ondernemingen.
In tegenstelling tot de leningen aan bedrijven nam de
kredietverlening aan de gezinnen in het eurogebied

tijdens de eerste maanden van de crisis sterk af. Zij
gingen immers massaal sparen, uit vrees voor of ge‑
confronteerd met (tijdelijke) werkloosheid of omdat
ze daar als het ware toe gedwongen werden, doordat
de lockdownmaatregelen hen verhinderden om bij‑
voorbeeld een woning te kopen of bepaalde goede‑
ren en diensten te consumeren. Bovendien werden de
kredietstandaarden voor leningen aan gezinnen al van
bij de aanvang van de crisis minder soepel. De banken
die deelnamen aan de Bank Lending Survey verwezen
daarvoor onder meer naar de slechtere kredietwaar‑
digheid van de gezinnen.
Het is trouwens niet uitgesloten dat de bancaire krediet‑
voorwaarden in de toekomst verder zullen verstrakken.
Factoren zoals een toename van de wanbetalingsgraad
bij de bedrijven en de gezinnen, tegen de achtergrond
van een stijging van het aantal faillissementen of van
de werkloosheidsgraad, en een afnemende risicobe‑
reidheid bij de banken kunnen elkaar in een negatieve
reëel-financiële spiraal versterken. Worden de steun‑
maatregelen vroegtijdig teruggeschroefd, dan kan een
dergelijk effect nog worden versterkt.

Grafiek  35
De banktarieven bleven laag, hoewel de bancaire kredietvoorwaarden enigszins verstrakten
Banktarieven voor leningen aan gezinnen
en bedrijven

Verloop van de criteria inzake kredietverlening aan
bedrijven en factoren die daaraan hebben
bijgedragen
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Bron : ECB.
1 De nettopercentages komen overeen met het verschil tussen het percentage antwoorden van de banken die een verloop in de ene richting
aangeven en het percentage antwoorden die gewag maken van een verloop in de andere richting.
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3.4 De omvang van de monetaire
versoepeling roept vragen op
Een dergelijke negatieve reëel-financiële feedback
loop zou de inflatie in het eurogebied verder onder
druk zetten, in een context waarin de inflatiever‑
wachtingen al zwak zijn en neerwaarts herzien
werden. De convergentie van de inflatie in het
eurogebied naar haar doelstelling was in 2019
immers al gevoelig vertraagd en deze kwam door
de COVID-19-crisis verder onder druk te staan. De
sterke daling van de energieprijzen drukte in het
bijzonder de totale inflatie. Ook de onderliggende
inflatie nam in 2020 verder af, voornamelijk als
gevolg van de daling van de prijzen voor diensten,
die door de crisis hard getroffen werden. Daarnaast
speelden ook incidentele factoren een rol, waaron‑
der een tijdelijke belastingverlaging in Duitsland.
Volgens de ramingen van het Eurosysteem van
december 2020 zou de totale inflatie, nadat ze
in 2020 op 0,2 % uitkwam, slechts geleidelijk toe‑
nemen tot 1,4 % in 2023. Een convergentie naar
de doelstelling lijkt dus ook de komende jaren niet
in zicht.

Ook de inflatieverwachtingen op langere termijn, zoals
deze uit de enquêtes bij professionele voorspellers of
die afkomstig van de financiële markten, bleven laag
en onder de doelstelling van de ECB. De inflatiever‑
wachtingen van de professionele voorspellers bleven
wel opvallend stabiel rond het lage niveau van vóór de
crisis. Daarentegen namen die van de markten – die
worden afgeleid uit de prijzen van swapcontracten die
het inflatierisico in het eurogebied dekken – bij het
begin van de crisis wel sterk af. De verbetering van de
mondiale macro-economische vooruitzichten en die van
het risicosentiment, in combinatie met de doortastende
steunmaatregelen, zorgden vervolgens weliswaar voor
een zeker herstel, maar het peil van vóór de crisis werd
niet bereikt. Ook op de langere termijn lijken de infla‑
tieverwachtingen momenteel dus sterker beïnvloed te
worden door de neerwaartse impact van de negatieve
vraagschok als gevolg van de COVID-19-crisis dan door
de opwaartse druk die uitgaat van onderbrekingen in
de aanbodketens of, meer algemeen, van schade aan
de aanbodzijde van de economie.
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Grafiek  36
Door de crisis kwamen de inflatie en de inflatieverwachtingen verder onder druk te staan
(in %)
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Bronnen : ECB, Eurostat, Refinitiv.
1 Inflatieverwachtingen op vijf jaar over vijf jaar, afgeleid van de prijzen van de swapcontracten die gedurende een periode van vijf jaar,
beginnend vijf jaar na het sluiten van het contract, het inflatierisico in het eurogebied dekken.
2 Inflatieverwachtingen op vijf jaar, afkomstig van de kwartaalenquête van de ECB bij professionele voorspellers (gemiddelde van de
geaggregeerde kansverdeling voor deze voorspellingshorizon).

Tegen de achtergrond van een lage inflatie en geringe
inflatieverwachtingen, zullen de maatregelen van de
Raad van Bestuur van de ECB wellicht nog lange tijd
aangehouden moeten worden. Heel lage rentes over
zo’n lange periode kunnen niettemin uitdagingen met
zich brengen. Ze kunnen immers ongewenste neven‑
effecten hebben, zoals buitensporig risicogedrag in
de hand werken, zeepbellen creëren (bijvoorbeeld
op de huizenmarkt), spaarders treffen en bedrijven
overeind houden die in andere omstandigheden niet
levensvatbaar zouden zijn. Terwijl de Raad dergelijke
ontwikkelingen opvolgt en zoveel mogelijk tracht te
beperken, is de belangrijkste rol hier weggelegd voor
het prudentieel beleid, dat over gerichte instrumenten
beschikt om specifieke financiële kwetsbaarheden aan
te pakken. Deze aspecten worden verder uitgewerkt
in paragraaf 5.1 van dit Verslag.
Voor de nationale overheden van het eurogebied cre‑
ëert de monetaire versoepeling heel wat budgettaire
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ruimte. Hierdoor kunnen zij zich, in een context waarin
hun uitgaven sterk gestegen zijn, op grote schaal
financieren tegen zeer gunstige voorwaarden. Als die
budgettaire ruimte op een intelligente wijze wordt
aangewend, namelijk via gerichte, tijdelijke en gecoör‑
dineerde maatregelen, kan ze een belangrijke hefboom
zijn om de economische kosten van COVID-19 in te
perken. Voor de houdbaarheid van de overheidsschuld
is in het bijzonder het verschil tussen de rente die de
overheid betaalt op haar schulden en de nominale
groei van de economie van belang. Een negatief ver‑
schil – een situatie die door de huidige vraaguitval in
de hand wordt gewerkt en naar verwachting ook nog
lange tijd zal aanhouden – heeft een gunstige impact
op de dynamiek van de schuldenlast van de overheid.
Toch is deze situatie niet in steen gebeiteld : het beleid
van de ECB is er immers niet op gericht de houdbaar‑
heid van de overheidsschuld in stand te houden, maar
om de prijsstabiliteit te vrijwaren. Als de vooruitzichten
voor de prijsstabiliteit dat vereisen, zal de Raad van

Bestuur, in lijn met haar mandaat, de monetaire accom‑
modatie dan ook geleidelijk afbouwen.
De Raad wil met de maatregelen niet alleen een
algemeen soepele monetaire koers vrijwaren, maar
ook een vlotte transmissie van het monetair beleid
verzekeren en eventuele fragmentatiespanningen, die
ontstaan als het rendement van overheidsobligaties
in sommige landen te sterk zou stijgen, verlichten.
Zoals hierboven vermeld, werd die doelstelling tijdens
de crisis voornamelijk bereikt door overheidsobligaties
aan te kopen binnen het PEPP. De rol van dit crisisaan‑
koopprogramma mag echter niet verkeerd worden
geïnterpreteerd : het is niet de bedoeling dat het alle
overheidsschuld die door de landen van het euroge‑
bied wordt uitgegeven onvoorwaardelijk ondersteunt.
De interventies van het Eurosysteem mogen er dan
ook niet toe leiden dat voortdurende buitensporige
overheidstekorten worden geduld.
Hoewel de huidige omstandigheden een tijdelijke
verruiming van het budgettair beleid mogelijk ma‑
ken zonder de houdbaarheid van de schuld in het
gedrang te brengen, is het dus ook belangrijk dat
de overheden op een verantwoorde manier van deze
ruimte gebruikmaken. Het monetair beleid kan zijn

doelstelling van prijsstabiliteit enkel verwezenlijken
als overheden vandaag en in de toekomst de juiste
keuzes maken, onder meer in verband met hun be‑
groting, maar ook maatregelen nemen die de poten‑
tiële groei stimuleren en onevenwichten corrigeren.
Ze moeten er in het bijzonder over waken dat hun
schulden houdbaar blijven, ook wanneer de rente
gaat stijgen. Zo niet, dreigen overwegingen voor de
houdbaarheid van de schuld te interfereren met de
monetairbeleidsvoering.
Zelfs in een omgeving waarin de beleidsrentes zich
al dicht bij hun ondergrens bevonden, droeg het
monetair beleid, in samenspel met het begrotings‑
beleid, dus aanzienlijk bij tot de stabilisering van
de economie. De vrees dat het monetair beleid in
een dergelijke situatie machteloos zou zijn, was dus
ongegrond, maar de effectiviteit ervan is dan wel in
grotere mate afhankelijk van het gevoerde begro‑
tingsbeleid. Zonder expliciete coördinatie kwam er
tijdens de coronacrisis evenwel een spontane synergie
tot stand, omdat een forse begrotingsrespons hoe
dan ook vereist was. Het begrotingsbeleid is op zijn
beurt enkel effectief indien het geloofwaardig blijft
en het de houdbaarheid van de overheidsschuld niet
in het gedrang brengt.
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4.1 Overal ter wereld werd het
begrotingsbeleid geactiveerd als
antwoord op de COVID-19-crisis
Tijdens de COVID-19-crisis speelde
het begrotingsbeleid een cruciale
rol in de ondersteuning van de
economische bedrijvigheid ...

voldoen : ze moeten tijdig, gericht en tijdelijk (timely,
targeted and temporary) zijn. Ze moeten tijdig worden
genomen, gericht zijn op de gezinnen en de bedrijven
die er echt nood aan hebben en beperkt zijn in de tijd,
wat impliceert dat ze worden opgeheven wanneer de
economie tekenen van voldoende herstel vertoont.

Terwijl de vraag algemeen ondersteund werd door
het zeer accommoderend monetair beleid, hebben
overheden in de hele wereld tegelijkertijd in bijzon‑
der sterke mate hun begrotingsbeleid ingezet om de
... in ruimere mate dan tijdens de
economische en sociale gevolgen van de pandemie
globale financiële crisis
te beperken. Gezien de aard en omvang van de crisis
was dit een noodzakelijke en gepaste reactie. In eerste
Het primair overheidssaldo is in bijna alle landen
instantie helpen de automatische stabilisatoren de
van het eurogebied en alle andere belangrijke eco‑
economie te stabiliseren
nomieën in 2020 meer
zonder dat er beslissingen
verslechterd dan tijdens
De reactie van de overheden was
moeten worden genomen.
de twee jaren van de glo‑
gerechtvaardigd gezien de aard
Het gaat bijvoorbeeld over
bale financiële crisis. Het
en
de
omvang
van
de
crisis
de terugval van de fiscale
liep sterker terug in de
ontvangsten wanneer de
Verenigde Staten (VS), het
inkomens van de gezinnen of van de bedrijven da‑
Verenigd Koninkrijk (VK) en Japan dan in het euro
len of wanneer de consumptie afneemt, en over
gebied. Omdat de automatische stabilisatoren er tra‑
de toename van de werkloosheidsuitkeringen in een
ditioneel gezien beperkt zijn, hebben deze landen bij‑
periode van economische groeivertraging. Daarnaast
zonder belangrijke discretionaire begrotingsimpulsen
kunnen de effecten van deze automatische stabilisa‑
doorgevoerd.
toren worden versterkt met specifieke discretionaire
maatregelen, om het inkomensverlies van gezinnen
Over het algemeen hadden de discretionaire maat‑
te beperken en om de liquiditeits- en solvabiliteits‑
regelen voornamelijk betrekking op extra uitgaven.
problemen van de meest getroffen bedrijven aan te
Ze waren gericht op gezondheidsmaatregelen om
pakken, waardoor het economische weefsel in stand
de pandemie binnen de perken te houden en de
kan worden gehouden.
gezondheidssystemen veilig te stellen, maar ook op
tijdelijkewerkloosheidsregelingen en subsidies aan be‑
Om doeltreffend en billijk te zijn, en om de houd‑
drijven. Er werden ook maatregelen getroffen om de
baarheid van de overheidsfinanciën niet in gevaar te
inkomens te ondersteunen van zelfstandigen en van
brengen – ook al biedt de lagerenteomgeving daar‑
personen die een beroep moesten doen op sociale
bij momenteel manoeuvreerruimte – moeten deze
bijstand omdat hun activiteit werd stopgezet (horeca,
steunmaatregelen aan drie essentiële voorwaarden
recreatie, cultuur, enz.).
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Grafiek  37
Naast de werking van de automatische stabilisatoren, gaven de overheden ook ongekende
discretionaire begrotingsimpulsen
(veranderingen in het primair saldo tussen 2019 en 2020, in procentpunt bbp)
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Bronnen : EC, IMF (voor de VS, Japan en China), NBB.
1 Discretionaire maatregelen in verband met COVID-19 voor het IMF en de NBB, geheel van discretionaire maatregelen voor de EC. In alle
gevallen omvatten ze de maatregelen om de werkgelegenheid in stand te houden.

Andere vormen van overheidssteun,
die het overheidstekort niet
vergroten, werden toegekend aan
de bedrijven en de gezinnen
Om de druk op de liquiditeitspositie van bedrijven
en gezinnen sinds de invoering van de beperkende
maatregelen op te vangen, verleenden de over‑
heden hun een uitstel van betaling van belastin‑
gen, taksen en sociale bijdragen. In bepaalde geval‑
len vervroegden overheden hun eigen betalingen
van 2021 naar 2020.
Daarnaast hebben de overheidsgarantieregelingen
voor kredietverlening aan ondernemingen in veel lan‑
den van het eurogebied, maar ook in het VK, ertoe
bijgedragen dat de banken of regionale of federale
fondsen gemakkelijker financiering konden verstrek‑
ken. In Duitsland en Italië, waar de maximumbedra‑
gen van de overheidsgaranties voor banken meer
dan 20 % bbp vertegenwoordigen, werd slechts voor
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een klein deel van de leningen van deze dekking ge‑
bruikgemaakt. Dit aandeel zou groter geweest zijn in
Spanje en, in mindere mate, in Frankrijk.
Om een antwoord te bieden op de liquiditeitsbe‑
hoeften verleenden de overheden ook steun in de
vorm van rechtstreekse leningen aan bedrijven. In de
EU mogen dergelijke steunmaatregelen alleen wor‑
den genomen voor strategische bedrijven of voor
ondernemingen die vóór de COVID-19-crisis als le‑
vensvatbaar en gezond werden beschouwd, maar die
hun financiële situatie door de crisis zagen verslech‑
teren. Zo werden in meerdere landen liquiditeiten
verstrekt aan luchtvaartmaatschappijen, die met volle
kracht werden getroffen door de beperkingen op
niet-essentiële verplaatsingen en, in vele gevallen, op
het toerisme. Naarmate de economische crisis bleef
duren, voerden de overheden ook kapitaalinjecties uit
om de solvabiliteit van de bedrijven rechtstreeks of
onrechtstreeks, via openbare investeringsmaatschap‑
pijen, te ondersteunen.

Grafiek  38
De Europese overheden boden ruime garantiemogelijkheden aan de banken voor hun
kredietverlening aan bedrijven
(in % bbp)
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Bronnen : IMF, NBB.

De hoge tekorten en de daling
van het bbp brachten de
overheidsschulden tot ongekende
hoogtes
Over het algemeen verslechterden de financierings‑
saldi van de overheden in 2020 fors en in vrij verge‑
lijkbare mate voor alle landen van het eurogebied.
Alle lidstaten tekenden tekorten op die de drempel
van 3 % bbp ruimschoots overschreden, waarvoor in
normale tijden de buitensporigtekortprocedure zou
worden geopend. De overheidstekorten bleven zo be‑
perkter in landen waar de overheidsfinanciën in 2019
nog een overschot vertoonden of bijna in evenwicht
waren (zoals Duitsland en Nederland) dan in landen
waar al een groter deficit was opgetekend (zoals
Spanje, Italië, Frankrijk en België).
Voor het eurogebied als geheel kwam het overheids‑
tekort in 2020 op 8,8 % bbp uit. Alle andere grote
economieën lieten het tekort nog meer oplopen.
Zo kwam het ruim boven de 10 % bbp uit in China,
Japan en het VK, en beliep het in de VS, in volle
verkiezingsperiode, zelfs 15 % bbp. Deze aanzien‑
lijke tekorten, in combinatie met historische dalin‑
gen van het bbp, brachten ook de schuldgraad van

de overheden in de meeste gevallen tot ongekende
hoogtes in vredestijd.
Over het algemeen lag de overheidsschuld aan het
begin van de COVID-19-crisis hoger dan aan de voor‑
avond van de globale financiële crisis. De schuld‑
graad van de meeste landen was eind 2019 immers
hoger dan die aan het einde van 2007. Alleen
Duitsland is hierop een uitzondering, aangezien het
de voorbije jaren telkens een begrotingsoverschot
liet optekenen. In de andere landen hadden de
overheden de jaren van betere conjunctuur en lage
rentes amper gebruikt om de schuld te verminderen,
nadat deze tijdens de crisis van 2008 sterk was toe‑
genomen, mede door de tussenkomsten om bepaal‑
de kredietinstellingen te redden. In het eurogebied
lieten bepaalde landen, zoals Italië en Spanje, maar
ook Frankrijk en België, grote overheidstekorten en
aanzienlijke overheidsschulden optekenen. Zij waren
dan ook kwetsbaarder voor economische of finan‑
ciële schokken.
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Grafiek  39
De overheidstekorten werden groter en de overheidsschulden bereikten vaak een ongeëvenaard niveau
(in % bbp)
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Bronnen : EC, IMF (voor China), INR, NBB.
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4.2 Op Europees niveau werden
doortastende maatregelen genomen
De EU-lidstaten hebben van bij de aanvang van de
COVID-19-crisis afspraken gemaakt voor een geza‑
menlijke aanpak en gekozen voor een nauwe coördi‑
natie met de Europese Commissie (EC). De Europese
Raad van 10 maart 2020 stelde vier prioriteiten
voorop : de verspreiding van het virus beperken,
voorzien in medische uitrusting, wetenschappelijk
onderzoek – onder meer naar de ontwikkeling van
een vaccin – stimuleren en de sociaal-economische
gevolgen van de crisis aanpakken.

De EC kondigde vrijwel onmiddellijk daarop een
aantal maatregelen aan om de economische impact
van de crisis op te vangen. Ze zou niet alleen zo
snel mogelijk alle instrumenten waarover ze beschikt
aanwenden om het gezondheidssysteem, de gezin‑
nen en de bedrijven te ondersteunen, maar ook de
flexibiliteit op het gebied van staatssteunregels en
van het begrotingskader maximaal inzetten om een
brede begrotingsstimulus door de lidstaten mogelijk
te maken.
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De Europese begrotingsregels
werden tijdelijk opgeschort en de
regels voor staatssteun werden
versoepeld

maar werd hen wel gevraagd om toelichting te ver‑
strekken bij de maatregelen om de economische ge‑
volgen van de coronacrisis te counteren. De ontwerp‑
begrotingsplannen, waarvan de inhoudsvereisten ook
waren gewijzigd, waren algemeen genomen in lijn
met de aanbevelingen van de Ecofin-Raad, die dit
Gelet op de verwachte ernstige economische neer‑
jaar louter kwalitatief van aard waren. De EC heeft
gang als gevolg van de pandemie, meldde de EC op
evenwel voor een aantal landen, waaronder België,
20 maart 2020 dat was voldaan aan de voorwaar‑
aangegeven dat er bij de invoering van steunmaat‑
den om de algemene ontsnappingsclausule in het
regelen rekening moet worden gehouden met de
Stabiliteits- en groeipact te activeren. De Ecofin-Raad
houdbaarheid van de over‑
stemde hier op 23 maart
De toepassing van
heidsfinanciën op middel‑
mee in. Deze clausule
lange termijn, gelet op de
maakt het voor de lidstaten
de Europese begrotingsregels
uitdagingen die daarvoor
mogelijk om tijdelijk af te
werd de facto opgeschort
reeds vóór de uitbraak van
wijken van de begrotings‑
de
COVID-19-crisis
bestonden.
Verder worden deze
doelstelling op middellange termijn of van het traject
landen uitgenodigd om op regelmatige basis het
in de richting van die doelstelling, op voorwaarde dat
gebruik, de effectiviteit en de toereikendheid van de
daardoor de houdbaarheid van de begroting op mid‑
steunmaatregelen na te gaan en indien nodig aan te
dellange termijn niet in gevaar komt. Ze werd hiermee
passen aan veranderende omstandigheden.
voor het eerst toegepast sinds ze eind 2011 werd op‑
genomen in het Europees begrotingskader.
De EC kondigde bovendien aan dat op basis van
het verloop van de economische activiteit zal wor‑
Dankzij de activering van deze clausule kunnen de
den bepaald wanneer de Europese begrotingsregels
lidstaten een brede begrotingsstimulus uitvoeren.
opnieuw zullen worden toegepast. Dit mag alleszins
De EC heeft aangekondigd dat deze clausule ook
niet afhangen van de uitkomst van de besprekingen
in 2021 van toepassing zal blijven, aangezien ze
over de hervorming van het Europees begrotings‑
inschat dat het begrotingsbeleid ook dan nog stimu‑
kader, die werden opgeschort als gevolg van de
lerend zal moeten blijven om het herstel te ondersteu‑
COVID-19-crisis. De bedoeling van de hervorming is
nen en omdat er grote onzekerheid blijft bestaan over
voornamelijk om het begrotingskader minder com‑
de economische impact van de pandemie.
plex te maken. Aanpassingen zijn hoe dan ook
zinvol als ze zorgen voor vereenvoudiging en meer
Hoewel met de goedkeuring van de algemene ont‑
transparantie. Verder is het belangrijk dat het be‑
snappingsclausule de toepassing van de Europese
grotingskader een groeibevorderend beleid onder‑
begrotingsregels de facto werd opgeschort, bleven
steunt, onder meer inzake investeringen. Dit laatste
de procedures van toepassing, weliswaar in een aan‑
benadrukte het Europees Begrotingscomité ook in
gepaste vorm. Zo moesten de lidstaten in hun stabili‑
zijn Jaarverslag van 2020.
teitsprogramma’s geen consolidatietraject uittekenen,
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Op 19 maart keurde de EC een tijdelijk kader goed
dat de lidstaten toelaat steunmaatregelen te treffen
voor bedrijven indien die maatregelen, na een kennis‑
geving en een snel onderzoek, als compatibel met de
reglementering over staatssteun worden beschouwd.
Nadien werden ook andere maatregelen toegelaten,
met name de steun voor onderzoek en ontwikke‑
ling voor producten die nodig zijn om de pandemie
te bestrijden, loonsubsidies, herkapitalisaties en hy‑
bride instrumenten om de financiële structuur van
bedrijven te versterken. Het tijdelijke staatssteunkader
was aanvankelijk van toepassing op de steunmaat‑
regelen die werden toegekend tussen februari en
december 2020. Het werd algemeen verlengd tot
midden 2021, en tot eind september 2021 voor de
herkapitalisaties.
De aanpassingen van de begrotingsregels en van de
staatssteunregeling maakten een grote begrotingsim‑
puls door de lidstaten mogelijk. Bovendien droeg de
snelle goedkeuring van talrijke – in nominale termen
aanzienlijke – garantieregelingen door nationale en

regionale overheden bij tot de continuïteit van de
kredietverlening aan ondernemingen.

De Europese instellingen boden een
ongekende financiële steun
Naast de onrechtstreekse steun in de vorm van de
flexibiliteit die werd toegekend aan de lidstaten en de
krachtige reactie van het monetair beleid van de ECB,
namen de Europese instellingen ook uitzonderlijke ini‑
tiatieven om de COVID-19-crisis het hoofd te bieden.
Zoals toegelicht in Kader 3, gaat het om initiatieven
in drie fasen : een snelle respons die werd gefinan‑
cierd door herschikkingen in de EU-begroting voor
het jaar 2020, een pakket van € 540 miljard dat in
april werd vastgelegd en tot slot een herstelplan van
€ 750 miljard voor de periode 2021-2026. Bovendien
werd in 2020 het meerjarig financieel kader 20212027 van de EU goedgekeurd, met – ondanks het ver‑
trek van het VK uit de EU – een begroting van verge‑
lijkbare omvang als bij de vorige budgettaire planning.

Grafiek  40
De Europese instellingen gaven een nog nooit vertoonde respons op de COVID-19-crisis
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KADER 3

De budgettaire en financiële respons van de
Europese instellingen op de COVID-19-crisis
Begrotingsherschikkingen in maart boden een onmiddellijke steun
Bij de aanvang van de coronacrisis hebben de Europese autoriteiten onmiddellijk gereageerd om
het hoofd te bieden aan de gezondheidscrisis (aankoop van beschermingsmateriaal en ventilatoren,
aanleg van reserves voor medische uitrusting, enz.), de humanitaire noodtoestand (hulp aan
Griekenland voor de vluchtelingenkampen en aan de partner-, buur- en ontwikkelingslanden) en de
economische crisis (liquiditeitsverstrekking aan de kmo’s, maar ook aan bepaalde bedrijfstakken in
moeilijkheden die tot de traditionele actiedomeinen van de EC behoren, zoals landbouw en visserij).
Deze tussenkomsten werden gefinancierd op basis van interne herschikkingen in de EU-begroting
– aangezien 2020 het laatste jaar van de meerjarenbegroting 2014-2020 was – of op basis van
fondsen, met name het Cohesiefonds, die niet waren besteed door de lidstaten. De grootste post
van al deze maatregelen was het ’Coronavirus Response Investment Initiative’ (CRII), waarvoor
€ 37 miljard werd uitgetrokken.
Vanaf april werd de steun omvangrijker
In april werd binnen de Europese Raad een akkoord bereikt over een meer substantiële respons, die
voornamelijk gebaseerd was op bestaande instrumenten. Dit maatregelenpakket, met een totaal
maximumbedrag van € 540 miljard, bestaat uit drie vangnetten in de vorm van leningen tegen
gunstige rentetarieven.
Het eerste instrument is een nieuwe ’Pandemic Crisis Support’-kredietlijn, met een maximumbedrag
van € 240 miljard, die bij het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) ter beschikking wordt gesteld van
de lidstaten van het eurogebied die hiervan willen gebruikmaken. Hierdoor kunnen de lidstaten bij
het ESM beschikken over een kredietlijn voor een bedrag dat maximaal 2 % bbp vertegenwoordigt.
De enige voorwaarde is dat ze hiermee de directe en indirecte kosten voor gezondheidszorg en
preventie in verband met COVID-19 moeten financieren. Tot nog toe maakte geen enkele lidstaat van
dit instrument gebruik.
Een tweede vangnet, met een maximumbedrag van € 200 miljard, is bestemd voor de bedrijven
en verloopt via de EIB-groep (Europese Investeringsbank). Die richtte met name een ’Pan-European
Guarantee Fund’ (EGF) op. Dankzij een garantie van € 25 miljard toegekend door de lidstaten, zou
het de liquiditeitssteun voor bedrijven, en meer in het bijzonder voor kmo’s, kunnen verhogen, door
middel van leningen aan ondernemingen. 21 EU-landen besloten hieraan deel te nemen. Het uiteindelijk
aangewende bedrag zal afhangen van de effectieve kredietvraag van de bedrijven of de financiële of
institutionele intermediairs.
Het derde instrument, de ’Support for mitigation of Unemployment Risks in an Emergency’ (SURE),
werd gecreëerd door de EC. Het biedt de EU-lidstaten die dat wensen een financiering voor de
maatregelen die ze hebben genomen om de werkgelegenheid tijdelijk te ondersteunen of te vrijwaren
en de impact van de crisis op het gebied van werkloosheid of inkomensverlies te verkleinen. Van

u
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het beschikbare maximumbedrag van € 100 miljard keurde de Ecofin-Raad financiële steun voor een
bedrag van € 90,3 miljard goed. Dat bedrag werd verdeeld over achttien lidstaten, waaronder België.
De middelen worden door de EC op de financiële markten opgehaald door de uitgifte van obligaties
met een AAA-rating.
In juli werd een historisch herstelplan goedgekeurd
In juli 2020 keurde de Europese Raad het principe van het ’Next Generation EU’-plan goed, dat
oorspronkelijk werd voorgesteld door de EC en waarvan de Faciliteit voor herstel en veerkracht (’Recovery
and Resilience Facility’ – RRF) het belangrijkste element vormt. Het volledige herstelplan is goed voor een
bedrag van € 750 miljard, waarvan € 390 miljard in de vorm van overdrachten en € 360 miljard in de
vorm van leningen. Het is gericht op solidariteit met de EU-landen die het zwaarst door de COVID-19crisis werden getroffen en met de armste of minst ontwikkelde lidstaten.
Wat de subsidies binnen de RRF betreft, zal 70 % van de totale enveloppe worden vastgelegd
in 2021 en 2022. Dat bedrag zal worden verdeeld over de EU-lidstaten op basis van het geïnverteerde
bbp per inwoner in 2019, van de bevolkingsgrootte en van de gemiddelde werkloosheidsgraad
tussen 2015 en 2019. Voor de overige 30 %, die in 2023 zal worden vastgelegd, wordt het criterium
van de werkloosheid (van vóór de crisis) vervangen door de krimp van het bbp tijdens de COVID-19-crisis
(voor de helft in 2020 en voor de helft over 2020 en 2021 samen). Bijgevolg zouden deze overdrachten,
in verhouding tot het bbp, een bijzonder belangrijke steun bieden aan de minst ontwikkelde landen van
de EU, zoals Kroatië, Griekenland of Bulgarije. Ook meer ontwikkelde landen die in 2020 zwaar door
de coronacrisis werden getroffen, zoals Spanje en Italië, zouden een aanzienlijker deel van deze fondsen
toegewezen krijgen dan het EU-gemiddelde. België zou de komende jaren kunnen rekenen op een
overdracht van € 5,9 miljard, dit is 1,2 % bbp.

De landen van Zuid- en Oost-Europa krijgen een relatief groter deel van de subsidies binnen
de Recovery and Resilience Facility
(in % bbp)

12

10

8

6

4
EU-gemiddelde : 2,3
2

0
HR

EL

BG

SK

PT

LV

RO

ES

HU

CY

PL

LT

IT

SI

EE

CZ

MT

FR

BE

AT

FI

NL

DE

SE

DK

IE

LU

 	
Bron : EC.

u

NBB Verslag 2020 ¡ Begrotingsbeleid en overheidsfinanciën

131

Er zal strikt op worden toegezien dat de verleende subsidies in alle landen worden gebruikt om
investeringen en structurele hervormingen te stimuleren. Om aanspraak te maken op deze subsidies
moeten de lidstaten immers uiterlijk op 30 april 2021 een nationaal plan voor herstel en veerkracht voor
de periode 2021-2023 indienen. De EC zal evalueren of deze plannen coherent zijn met de specifieke
aanbevelingen aan de landen en of ze het groeipotentieel zullen versterken, werkgelegenheid zullen
creëren en economische en sociale veerkracht zullen stimuleren. Ook een effectieve bijdrage aan
de groene en digitale transitie zal een voorwaarde zijn om positief te worden beoordeeld. Voor de
uitbetaling is een gunstige evaluatie met betrekking tot de te bereiken doelstellingen noodzakelijk. Het
akkoord van de Europese Raad, dat werd gevalideerd door het Europees Parlement, bepaalt ook dat 30 %
van de uitgaven van Next Generation EU en van het meerjarig financieel kader moeten worden besteed
aan de groene transitie. Daarnaast moet elk land 37 % van zijn enveloppe aan de ecologische transitie
en 20 % aan de digitale transitie toewijzen.
Het is de eerste keer dat de EC zo’n groot bedrag (€ 750 miljard) op de markten brengt, naast het
bedrag dat voor SURE is voorzien. In totaal gaat het om de grootste uitgifte van schuld in euro op
supranationaal niveau. Als overheidsemittent met de hoogste rating verhoogt de EC zo aanzienlijk het
aanbod van risicovrije effecten in euro en draagt ze daarmee bij aan de versterking van de internationale
rol van de Europese eenheidsmunt. De opgehaalde financiële middelen zullen deels worden geleend aan
de lidstaten, die ze op de vervaldag zullen terugbetalen, en deels als subsidies aan de lidstaten worden
toegekend. Uiteindelijk zullen deze subsidies op de vervaldag van de effecten (ten laatste in 2058)
worden gefinancierd door nieuwe eigen middelen van de EU en, indien nodig, door bijdragen van de
lidstaten die worden berekend op basis van hun bruto nationaal inkomen.
Het herstelplan is een tijdelijke operatie. Indien het een succes zou zijn, zou het kunnen bijdragen
tot de oprichting van permanente mechanismen, zoals een centrale begrotingscapaciteit (central
fiscal capacity).
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4.3 De pandemie bracht de Belgische
overheidsfinanciën een ongeziene
klap toe

De Belgische overheidsfinanciën
vertoonden een forse verslechtering
Net als in vele andere landen, werd ook in België
in 2020 de grootste verslechtering van het finan‑
cieringssaldo van de overheid opgetekend sinds de
Tweede Wereldoorlog. Het begrotingstekort liep op
tot 10,1 % bbp en bereikte het hoogste peil sinds het
midden van de jaren 1980. De schuldgraad steeg met
nagenoeg een zesde, tot 115,1 % bbp.

financieringstekort opgevoerd door de terugval van
de economische activiteit. Terwijl de fiscale en pa‑
rafiscale ontvangsten bijna even scherp daalden als
het nominaal bbp, namen de in procenten bbp
uitgedrukte uitgaven zelfs zonder bijkomende maat‑
regelen immers fors toe. Ten tweede namen de
verschillende overheden tal van maatregelen om de
gezondheidscrisis en de economische problemen te
bestrijden, waardoor het financieringssaldo nog ver‑
der verslechterde (met 5,0 % bbp).

De verslechtering van het in procenten bbp uit‑
gedrukte financieringssaldo in 2020 is nagenoeg
volledig toe te schrijven aan de coronacrisis. Dit
gebeurde op twee manieren. Ten eerste werd het

De COVID-19-crisis noopte de overheid tot maatre‑
gelen om de gezondheidscrisis in te dammen, die
in totaal € 6,0 miljard kostten. De stijging van de
uitgaven voor gezondheidszorg werd echter deels

Tabel 10
Financieringssaldo en schuld van de gezamenlijke overheid
(in % bbp, tenzij anders vermeld)

p.m.
Nominale
groeivoet
(in %)

2016

2017

2018

2019

2020 r

2020 r

50,8

51,3

51,4

50,1

50,7

−4,6

43,6

44,2

44,2

43,0

43,3

−5,1

50,4

49,7

50,0

50,1

58,8

10,7

Primair saldo

0,3

1,7

1,3

0,0

−8,1

Rentelasten

2,7

2,4

2,1

2,0

1,9

−2,4

−0,7

−0,8

−1,9

−10,1

105,0

102,0

99,8

98,1

115,1

Ontvangsten
waarvan : Fiscale en parafiscale ontvangsten
Primaire uitgaven

Financieringssaldo
Overheidsschuld

−7,2

10,6

Bronnen : INR, NBB.
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Grafiek  41
De verslechtering van het financieringssaldo is nagenoeg volledig toe te schrijven aan de
coronacrisis
(financieringssaldo van de overheid, in % bbp)
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Bronnen : INR, NBB.
1 De situatie zonder COVID-19 werd ingeschat op basis van de macro-economische vooruitzichten van de Bank van december 2019,
gecorrigeerd voor het verschil tussen de realisatie en de raming voor 2019.

gecompenseerd door het uitstel van niet-dringende
medische behandelingen, waarvan de impact voor‑
lopig geraamd wordt op € 2,2 miljard. Het beheer
van de gezondheidscrisis zou de overheidsuitgaven
zo in nettotermen met € 3,8 miljard hebben doen
toenemen.
Een aantal andere factoren, die indirect ook het ge‑
volg waren van de coronacrisis, hadden een gunstig
effect op het financieringssaldo. Zo zetten aanbod‑
beperkingen een rem op de overheidsinvesteringen.
Bovendien namen de niet-fiscale ontvangsten, uitge‑
drukt in procenten bbp, nog enigszins toe. De daling
van die ontvangsten – als gevolg van kleinere divi‑
denden van financiële instellingen waarin de overheid
participeert – was immers minder sterk dan die van
het bbp.
Het financieringssaldo werd in mindere mate ook nog
beïnvloed door niet-crisis-gerelateerde ontwikkelin‑
gen. Zo zette de opwaartse trend in de uitgaven voor
pensioenen en andere sociale uitkeringen zich voort.
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De rentelasten ondervonden geen opwaartse druk van
de financiële markten als gevolg van de crisis. De aan‑
kopen van overheidspapier door het Eurosysteem
droegen ertoe bij dat de marktrente op Belgisch over‑
heidspapier op tien jaar licht negatief werd, waardoor
de bijkomende en de te hernieuwen schuld kosten‑
loos kon worden gefinancierd.

De sterke begrotingsimpuls was
noodzakelijk om de economie te
stabiliseren en haar potentieel te
vrijwaren
Net als in de andere landen heeft het begrotingsbeleid
in België een belangrijke rol gespeeld in het bestrij‑
den van de economische en sociale gevolgen van de
pandemie. De ongeziene impuls vanuit de overheids‑
financiën, die in 2020 zowat € 36 miljard bedroeg,
was levensnoodzakelijk om de gezondheidscrisis te
beheersen en de financiële klap voor de gezinnen en
bedrijven te helpen opvangen.

Grafiek  42
De impact van de coronacrisis werd gemilderd door de dalende overheidsontvangsten en de
stijgende overheidsuitgaven
(in € miljard)
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Bronnen : INR, NBB.
1 De situatie zonder COVID-19 werd ingeschat op basis van de macro-economische vooruitzichten van de Bank van december 2019,
gecorrigeerd voor het verschil tussen de realisatie en de raming voor 2019.

De automatische stabilisatoren waren goed voor
minder dan de helft van de financiële impuls door
de overheid. Het grootste deel van de overheids‑
stimulans, zowat € 22 miljard, is het gevolg van
discretionaire maatregelen. In dit bedrag werden
ook de uitgaven voor tijdelijke werkloosheid van
werknemers en voor het overbruggingsrecht van
zelfstandigen in rekening gebracht. De beide sys‑
temen bestonden reeds vóór de crisis, maar ze
werden versoepeld en uitgebreid. Voor de eenvoud
werd het volledige bedrag dat toe te schrijven is aan
COVID-19 als discretionair beschouwd. Naast de
inkomenssteun aan gezinnen, verstrekte de overheid
ook steun aan ondernemingen, zowel door middel
van gerichte extra uitgaven als via solvabiliteitsver‑
sterkende belastingmaatregelen.

voor de financiering van de ziekenhuizen, nam
het grootste deel van de uitgaven voor het beheer
van de gezondheidscrisis op zich, al speelden ook
de gemeenschappen en gewesten een belangrijke
rol in de ondersteuning van de ouderenzorg en
de contactopsporing. Het grootste deel van de
inkomenssteun aan gezinnen viel ten laste van de
federale overheid en de sociale zekerheid, terwijl
het zwaartepunt van de steun aan bedrijven bij de
gewesten lag. De crisis had daarentegen al met al
een beperkte impact op de financiën van de lokale
overheid, onder meer dankzij de financiële steun
die gemeenten en OCMW’s ontvingen van andere
overheden en omdat de overdrachten vanuit de
gewesten en de federale overheid niet door de crisis
werden beïnvloed.

Zowel de federale overheid, die ook de sociale
zekerheid omvat, als de gemeenschappen en ge‑
westen zagen hun financieringstekort fors toene‑
men. Zij namen elk steunmaatregelen op hun eigen
beleidsdomeinen. Het federale niveau, bevoegd
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Tabel 11
De federale overheid en de gemeenschappen en gewesten namen omvangrijke maatregelen
om de gevolgen van de crisis op te vangen
(impact op het financieringssaldo van de overheid in 2020 ; in € miljard, tenzij anders vermeld)

Federale
overheid

Gemeenschappen
en gewesten

Totaal 1

p.m.
In % bbp

Beheer van de gezondheidscrisis

4,9

1,1

6,0

1,3

Inkomenssteun aan gezinnen

8,7

0,4

9,0

2,0

Uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid

4,3

0,0

4,3

1,0

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

3,3

0,0

3,3

0,7

Andere sociale uitkeringen en premies

1,1

0,4

1,5

0,3

3,1

4,2

7,3

1,6

Premies bij gedwongen sluiting of sterke omzetdaling

0,8

3,1

3,9

0,9

Solvabiliteitsversterkende belastingmaatregelen

1,4

0,0

1,4

0,3

Steun aan bedrijven en zelfstandige ondernemers

Steun aan specifieke bedrijfstakken
Totaal
p.m. In % bbp

1,0

1,1

2,1

0,5

16,7

5,7

22,3

5,0

3,7

1,3

5,0

Bronnen : FOD BOSA, FOD Financiën, FOD WASO, FPB, gemeenschappen en gewesten, NBB.
1 Exclusief de maatregelen van de lokale overheid. Sommige gemeenten hebben besloten tot een afschaffing, vermindering of
betalingsuitstel van lokale bedrijfsbelastingen (op horecaterrassen, toeristische overnachtingen, enz.) en / of hebben cadeaubonnen en
andere premies toegekend.

De overheden maakten
aanzienlijke middelen vrij om de
gezondheidscrisis te bedwingen
Het beheer van de gezondheidsaspecten van de
COVID-19-crisis was de prioriteit voor de overheden.
Ze hebben daar in 2020 € 6,0 miljard voor vrijgemaakt.
Er werden aanzienlijke bedragen uitgegeven aan
maatregelen die de verspreiding van het virus moes‑
ten indammen en de werking van de gezondheids‑
zorg in stand moesten houden. Op federaal niveau
werden middelen vrijgemaakt voor de aankoop van
beschermingsmateriaal voor het verzorgend perso‑
neel, de terugbetaling van opsporingstesten, de
inrichting van triagecentra, enzovoort. Er werden
ook uitgaven gedaan die de bevolking onmiddellijk
ten goede kwamen, zoals de aankoop van mond‑
maskers voor elke burger. Ook de gemeenschappen
en gewesten maakten specifieke middelen vrij, met
name voor de aankoop van beschermingsmateriaal,
preventiecampagnes, contactopsporing en onder‑
zoeksprojecten rond COVID-19. Bovendien kenden
ze extra middelen toe aan de ziekenhuizen en
rusthuizen.
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Daarnaast besloten de overheden om de gevolgen
van de gezondheidscrisis op de financiële situatie
van de ziekenhuizen in bepaalde mate te compense‑
ren. De ziekenhuizen werden immers geconfronteerd
met extra kosten voor de opname van COVID-19patiënten, maar ook met een algemene daling van
de activiteit tijdens de periodes waarin niet-dringende
consultaties en opnames werden opgeschort. De zorg
die als gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden
werd uitgesteld, werd op andere momenten van het
jaar echter nauwelijks ingehaald, wat op korte termijn
resulteerde in aanzienlijke uitgavenverminderingen
voor sociale uitkeringen.
Daarnaast werden de aanzienlijke inspanningen van
het verzorgend personeel erkend, door de toeken‑
ning van een uitzonderlijke eindejaarspremie. Ook de
administratieve overbelasting van de huisartsen werd
financieel gecompenseerd. Naast deze eenmalige
maatregelen werden reeds vroeger besliste, meer
fundamentele structurele verbintenissen versterkt
met aanzienlijke bedragen. Deze verbintenissen be‑
ogen de werkgelegenheid in de ziekenhuizen te doen
toenemen, via het Zorgpersoneelfonds, en de lonen
voor het verzorgend personeel te verhogen, zoals

geherwaardeerd werden, namelijk de tijdelijke werk‑
is overeengekomen in het sociaal akkoord dat van‑
af 2021 wordt uitgevoerd. Het budget dat werd vrij‑
loosheid voor werknemers en het overbruggingsrecht
gemaakt voor de geeste‑
voor zelfstandigen. Er werd
lijke gezondheidszorg, een
een specifiek ouderschaps‑
De tijdelijke werkloosheid en
domein dat zwaar op de
verlof ingevoerd voor wer‑
het overbruggingsrecht waren
proef werd gesteld tijdens
kenden die geen opvang
belangrijke steunmaatregelen
de crisis, zal ook worden
hadden voor hun kinderen
tijdens de crisis
geherfinancierd. Daarnaast
die niet naar de crèche
werden blijvende loonsver‑
of naar school konden.
hogingen aangekondigd voor het verzorgend perso‑
Voor werkzoekenden werd het niveau van de uitkering
neel dat onder gewestelijke bevoegdheid valt, met
gehandhaafd dankzij de beslissing van de federale over‑
name de werknemers in de rusthuizen.
heid om de degressiviteit ervan tijdelijk op te schorten.

Gezinnen die leden onder de
gevolgen van de crisis konden
terugvallen op de sociale zekerheid
Niet alleen de gezondheidszorg maar ook andere
takken van de sociale zekerheid vergden bijzonder
veel middelen. De sociale uitkeringen bereikten een
uitzonderlijk hoog niveau. Zo worden de meerkosten
voor de discretionaire maatregelen ter ondersteuning
van de gezinsinkomens op € 9,0 miljard geraamd.
Voor de werknemers en zelfstandigen werden twee
bestaande regelingen gebruikt die in de context
van de COVID-19-crisis bovendien versoepeld en

Ook wat betreft de sociale voorzieningen werden diver‑
se maatregelen genomen om de kwetsbaarste gezin‑
nen te helpen. Zo kregen ontvangers van een leefloon
of andere sociale bijstand een maandelijkse aanvulling
op hun uitkering. De lokale overheden, die deze perso‑
nen in eerste instantie bijstaan, kregen financiële hulp
van de andere overheidsniveaus zodat ze aan de toege‑
nomen vraag konden voldoen. De gewesten kwamen
van hun kant tegemoet in de energie- en waterfactuur
en in de huur van de noodlijdende gezinnen.
Ondanks de bedragen die werden uitgegeven om de
bevolking als geheel te ondersteunen, zijn sommige
personen of specifieke groepen toch door de mazen
van het vangnet van de overheden geglipt. Anderen,
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die nochtans voldeden aan de criteria om van de
steunmaatregelen te kunnen gebruikmaken, hebben
deze maatregelen niet kunnen benutten bij gebrek
aan informatie of omdat de bevoegde diensten niet
toegankelijk waren.

De steun van de overheden milderde
de schok voor de ondernemingen
Naast de tijdelijke werkloosheid en het overbrug‑
gingsrecht, stelden nog andere maatregelen de on‑
dernemingen in staat om de negatieve effecten van
de crisis op hun activiteit tot op zekere hoogte in
te dammen. Voor de overheidsdiensten impliceerden
die discretionaire steunmaatregelen nieuwe uitga‑
ven of niet-geïnde ontvangsten voor een totaal van
€ 7,3 miljard, en financiële transacties of voorwaarde‑
lijke verplichtingen zonder onmiddellijke weerslag op
het begrotingssaldo.
Maatregelen om in de liquiditeitsbehoefte te
voorzien
Door de crisis kregen tal van bedrijven met liqui‑
diteitsproblemen of andere financiële moeilijkheden
te kampen. De federale overheid keurde daarom
een reeks maatregelen goed om de liquiditeitspositie
van ondernemingen en zelfstandigen te versterken.
Zo werd automatisch twee maanden uitstel verleend
om de bedrijfsvoorheffing en de verschuldigde btw
voor de maanden februari, maart en april te beta‑
len, net als voor de kwartaalaangiftes van het eerste
kwartaal, zonder boetes of nalatigheidsinteresten. Het
betalingsuitstel gold ook voor de inkohieringen vanaf
midden maart 2020 in de personen- en de vennoot‑
schapsbelasting voor het aanslagjaar 2019.

Verder werden ondernemingen die een periodieke
btw-aangifte indienen, vrijgesteld van de verplichting
om in 2020 het decembervoorschot te betalen.
Daarnaast konden ondernemingen en zelfstandigen
die hinder ondervonden van de gezondheidscrisis
ook een afbetalingsplan aanvragen voor hun fiscale
schulden, waaraan een vrijstelling van nalatigheids‑
interesten en een kwijtschelding van boetes wegens
niet-betaling gekoppeld was.
Daarenboven kregen bedrijven die tijdens de eerste
coronagolf verplicht moesten sluiten automatisch
uitstel tot 15 december 2020 om hun werkge‑
versbijdragen voor het eerste en tweede kwartaal
van 2020 te betalen. Ook werkgevers die niet ver‑
plicht werden te sluiten maar een ernstige negatieve
impact van de crisis konden aantonen, konden dit
uitstel aanvragen.
Aan getroffen zelfstandigen werd een betalingsuitstel
van één jaar toegekend voor de voorlopige sociale bij‑
dragen voor 2020. Bovendien konden zelfstandigen in
moeilijkheden ook een vermindering of een vrijstelling
van die bijdragen krijgen.
Premies bij gedwongen sluiting of sterke
omzetdaling
Naast het betalingsuitstel voor fiscale en parafiscale
verplichtingen, dat voornamelijk door de federale
overheid werd toegestaan, kenden de gewesten, die
bevoegd zijn voor de steun aan bedrijven, andere vor‑
men van noodhulp toe om de druk op de kaspositie
van ondernemingen te verminderen en hun solvabili‑
teit te verbeteren.

Zo kenden de gewesten een schadevergoeding toe
aan een groot deel van de zelfstandigen en bedrijven
Verder werden in de vennootschapsbelasting de per‑
die door de lockdowns werden getroffen. Voor de
centages van de voordelen van de voorafbetalin‑
zwaarst getroffen branches, zoals de horeca, de eve‑
gen van de derde en vierde vervaldag opgetrokken,
nementen en het toerisme,
waardoor het uitstellen
De overheid nam een
werd vaak een bijzondere
van voorafbetalingen naar
compensatie uitgewerkt.
de tweede jaarhelft minder
reeks maatregelen om de
Hoewel sommige premies
nadelig werd. Aangezien
liquiditeitspositie van bedrijven
varieerden
naargelang
deze maatregel specifiek
en zelfstandigen te versterken
de grootte van de onderbedoeld was voor bedrij‑
nemingen of de duur van hun sluiting, hielden ze
ven die met liquiditeitsproblemen kampten, golden
geen rechtstreeks verband met de vaste kosten, die
deze verhoogde percentages niet voor vennootschap‑
van nature moeilijk terug te dringen zijn. In de loop
pen die sinds de start van de crisis een kapitaal‑
der maanden werd de regionale steun evenwel ge‑
vermindering hadden doorgevoerd, eigen aandelen
richter en adequater toegekend.
hadden ingekocht of dividenden hadden uitgekeerd.
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Fiscale maatregelen ter versterking van de
In het Vlaams Gewest werden al snel forfaitaire pre‑
solvabiliteit van bedrijven
mies uitbetaald aan de ondernemingen die gedeelte‑
lijk of volledig moesten sluiten. Indien de activiteiten
Naast de liquiditeitsbevorderende mogelijkheden tot
meer dan drie weken werden opgeschort, werd die
betalingsuitstel en de regionale steunmechanismen,
premie aangevuld met een dagvergoeding. De steun
waren ook meer structurele, solvabiliteitsversterkende
werd geleidelijk uitgebreid tot de ondernemingen
maatregelen nodig om de ondernemingen en zelf‑
waarvan de inkomsten met minstens 60 % terugvie‑
standigen die door de coronacrisis werden getrof‑
len. De aanvankelijk forfaitaire bedragen werden ook
fen, te ondersteunen. Hiertoe werden verschillende
vervangen door variabele premies, die overeenstem‑
initiatieven genomen in de vennootschaps- en de
den met een fractie (eerst 7,5 % en daarna 10 %)
personenbelasting.
van de omzet die tijdens de overeenstemmende peri‑
ode van 2019 werd geboekt, met bepaalde maxima.
Aan zelfstandigen en vennootschappen werd de mo‑
Ook in het Waals Gewest werden de premies eerst
gelijkheid geboden om voor het aanslagjaar 2020 een
als forfaitaire bedragen uitgekeerd, naargelang van
belastingvrije COVID-19-reserve aan te leggen, waar‑
de situatie van de onderneming. In het derde kwar‑
door de verwachte verliezen voor het boekjaar 2020
taal beliep die vergoeding 30 % van de omzet van
in mindering gebracht konden worden van het be‑
het voorgaande jaar, met maxima volgens het aantal
lastbaar resultaat van 2019. Door deze zogeheten
werknemers. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
’carry-backward’ betaalt
zijn de COVID-19-premies
de onderneming voor het
voor de meeste branches
Er werden ook
aanslagjaar 2020 (inko‑
forfaitair gebleven, met
solvabiliteitsversterkende
mensjaar 2019) minder be‑
uitzondering van de hotelmaatregelen genomen
lastingen, of kunnen reeds
en de evenementensector.
betaalde voorafbetalingen
worden teruggevorderd. De van belasting vrijgestelde
De federale overheid besliste overigens om de pre‑
reserve wordt in mindering gebracht van de effec‑
mies en de steun die de verschillende gewesten naar
tief geleden verliezen in 2020, waardoor enkel het
aanleiding van de COVID-19-crisis toekenden, vrij te
resterende verlies kan worden overgedragen naar
stellen van belastingheffing.
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volgende boekjaren. De aangelegde reserve voor het
aanslagjaar 2020 was begrensd tot de winst van het
boekjaar, met een maximum van € 20 miljoen. Verder
werd ook een sanctie bepaald indien het bedrag van
de aangelegde reserve meer dan 10 % hoger was dan
de werkelijke verliezen van het boekjaar 2020.
Om de solvabiliteitspositie van de bedrijven op mid‑
dellange termijn te herstellen, werd in de vennoot‑
schapsbelasting ook in een wederopbouwreserve
voorzien. Deze maatregel is erop gericht om toe‑
komstige winsten op een fiscaal voordelige manier
in de onderneming te houden, en aldus het eigen
vermogen sneller terug te brengen naar het precoronaniveau. Deze wederopbouwreserve kan enkel
worden aangelegd voor de boekjaren die betrekking
hebben op de aanslagjaren 2022 tot 2024, en het
totale bedrag ervan is beperkt tot het bedrijfsver‑
lies van het boekjaar 2020, met een maximum van
€ 20 miljoen. Aangezien de maatregel het eigen
vermogen van de vennootschap beoogt te verster‑
ken, kunnen ondernemingen die een kapitaalver‑
mindering doorvoeren, eigen aandelen inkopen of
dividenden uitkeren geen aanspraak maken op deze
solvabiliteitsversterkende maatregel.
Om het productiepotentieel van bedrijven te vrijwaren
en productieve investeringen aan te moedigen, werd
bovendien beslist om voor kleine vennootschappen
en eenmanszaken het basispercentage voor de inves‑
teringsaftrek tot het einde van het boekjaar 2022 tot
25 % te verhogen. Bovendien werd de termijn voor
de overdracht van de ongebruikte investeringsaf‑
trek tijdens deze periode ook verlengd tot de twee
volgende aanslagjaren, in plaats van enkel tot het
volgende aanslagjaar.

Steun aan bepaalde bedrijfstakken
Bepaalde bedrijfstakken die bijzonder zwaar werden
getroffen ontvingen specifieke steun. Zo nam de fede‑
rale overheid de betaling van de eindejaarspremie in
de horeca op zich. Alle ondernemingen die verplicht
moesten sluiten tijdens de tweede lockdown, en bij
uitbreiding hun leveranciers die daarvan de gevolgen
droegen, hadden recht op de terugbetaling van de
werkgeversbijdragen voor het derde kwartaal. Om
enige financiële marge te creëren voor de horecasec‑
tor, werd het btw-tarief op restaurant- en catering‑
diensten en op de verkoop van niet-alcoholische dran‑
ken tot eind 2020 verlaagd tot 6 %. De fiscale aftrek
van de receptiekosten voor bedrijven en zelfstandigen
werd tijdelijk opgetrokken tot 100 %.
Daarnaast heeft de NMBS federale steun gekregen die
de verliezen als gevolg van het verminderde verkeer
moet compenseren en een schadevergoeding als tegen‑
prestatie voor de ’Hello Belgium’-pass waarmee twaalf
treinritten werden aangeboden aan de bevolking. Ook
Infrabel, de beheerder van het spoorwegnetwerk, en
Skeyes, de luchtverkeersleider, ontvingen steun.
De gewesten en gemeenschappen hebben tal van
gesubsidieerde instellingen, zoals de kinderdagverblij‑
ven, de dienstenchequebedrijven, de maatwerkbedrij‑
ven en de cultuursector, gedeeltelijk gecompenseerd
voor de daling van hun eigen inkomsten, boven de
subsidies die ze al kregen en die gehandhaafd bleven.
Ook de gewestelijke openbaarvervoermaatschappijen
werden geholpen.
Leningen, participaties en overheidsgaranties

Op initiatief van zowel de federale overheid als de ge‑
westen werden diverse overheidsgarantieregelingen
Om zwaar getroffen bedrijven te ondersteunen en
ingevoerd of uitgebreid om de toegang tot krediet te
om werkhervatting na tijdelijke werkloosheid te be‑
vergemakkelijken voor ondernemingen die door de
vorderen, werd bovendien beslist om de loonkosten
crisis werden getroffen. De meest in het oog sprin‑
voor de maanden juni, juli en augustus 2020 te
gende maatregel in dat verband, opgenomen in het
milderen via een vrijstelling van doorstorting van be‑
akkoord dat de financiële
drijfsvoorheffing. Voor elk
Er werden diverse
sector en de federale re‑
van deze maanden werd
gering op 23 maart 2020
50 % van de toename van
overheidsgarantieregelingen
sloten, betreft het over‑
de bedrijfsvoorheffing ten
ingevoerd of uitgebreid
heidsgarantiemechanisme
opzichte van mei 2020
waarvoor nieuwe kredieten en bankkredietlijnen on‑
vrijgesteld. Om van deze vrijstelling te kunnen ge‑
der bepaalde voorwaarden in aanmerking komen.
nieten, moesten ondernemingen tussen maart en
Het wordt toegelicht in paragraaf 5.1 van dit deel
mei 2020 gedurende een ononderbroken periode
van het Verslag. Daarnaast heeft de federale regering
van één maand gebruik hebben gemaakt van het
ook ingegrepen om bepaalde bedrijven rechtstreekser
stelsel van tijdelijke werkloosheid.
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te ondersteunen. Dat was met name het geval in
de luchtvaartsector, waar de Federale Participatieen Investeringsmaatschappij leningen toestond aan
Brussels Airlines en afhandelaar Aviapartner.
De gewesten hebben hun garantieregelingen met
ongeveer € 2 miljard opgetrokken. In het Vlaams
Gewest werden kredieten voor een totaalbedrag van
minstens € 400 miljoen effectief gewaarborgd door
de overheid om de ondernemingen te helpen de crisis
te overleven. De Participatiemaatschappij Vlaanderen
heeft bovendien voor zowat € 150 miljoen achterge‑
stelde leningen toegekend aan ruim 350 onderne‑
mingen. Daarnaast werden in de andere gewesten
diverse instrumenten van overheidsfinanciering inge‑
voerd of versterkt. Zo lanceerde de Brusselse overheid
de ’recover’-lening voor micro-ondernemingen. In het
Waals Gewest kunnen zelfstandigen en kleine onder‑
nemingen hun kas aanvullen door gebruik te maken
van de ’ricochet’-lening, een hybride regeling waar‑
bij een bankkrediet dat voor 75 % is gewaarborgd
gecombineerd wordt met een aanvullend renteloos
overheidskrediet.

Tot slot besloten Vlaanderen en Wallonië om de mo‑
daliteiten uit te breiden van hun bestaande initiatieven
om spaargeld te mobiliseren, met name respectievelijk
de ’win-winlening’ en de ’prêt coup de pouce’, en
voerde het Brussels Gewest een gelijkaardig mecha‑
nisme in, de zogenaamde ’proxilening’. Het principe
is telkens de financiering van ondernemers door hun
omgeving aan te moedigen, door middel van een
belastingkrediet voor de kredietgevers in combinatie
met een gedeeltelijke gewestelijke garantie op de
geleende bedragen.
Voor de begroting worden de overheidsgaranties
in principe als voorwaardelijke verplichtingen be‑
schouwd, die slechts uitgaven inhouden ten belope
van de bedragen die uiteindelijk betaald moeten
worden om de wanbetalingen te dekken. De kre‑
dietverleningen en participaties worden dan weer
als zuiver financiële transacties beschouwd indien de
voorwaarden ervan in overeenstemming zijn met de
marktpraktijken. In dat geval zijn ze neutraal voor het
financieringssaldo van de overheid, maar hebben ze
niettemin een weerslag op de brutoschuld.
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De overheidsschuld nam fors toe
Nadat de schuldgraad van de overheid tussen 2014
en 2019 langzaam was teruggelopen, liep hij
in 2020 fors op, met 17 procentpunt, tot 115,1 %
bbp. Zo een hoge schuldgraad werd al ruim twintig
jaar niet meer opgetekend, al blijft hij onder de piek
van 134,9 % bbp uit 1993. Eind 2020 vertegenwoor‑
digde de federale overheidsschuld 80,9 % van de
totale overheidsschuld. Het aandeel van de andere
overheidsniveaus nam in de loop van het jaar met
ongeveer 1 procentpunt toe.
Sinds 2014, toen de overheidsschuldencrisis in het
eurogebied op haar einde liep, was het profiel
van de Belgische schuldgraad gelijkaardig aan dat
van de gemiddelde schuldgraad in het eurogebied.
De stijging in 2020 was evenwel sterker in België,
waar de daling gedurende de vijf voorgaande jaren
ook iets minder sterk was. Hierdoor blijft het peil

van de overheidsschuld in België dus ver boven het
gemiddelde van het eurogebied, ten belope van
13,4 procentpunt bbp.
De recordtoename van de overheidsschuldgraad
in 2020 is nagenoeg volledig toe te schrijven aan
de coronacrisis. In de eerste plaats heeft de forse
krimp van het bbp het gunstige effect van de ex‑
treem lage rentevoeten meer dan geneutraliseerd,
waardoor de bijdrage van het verschil tussen de
impliciete rente op de schuld en de nominale bbpgroei aanzienlijk was (+7,9 procentpunt). Bovendien
deed ook het primair tekort, dat 8,1 % bbp beliep,
de schuld fors toenemen.
Ook de exogene factoren hebben de schuld doen
stijgen, ten belope van 0,9 procentpunt. Ze vloei‑
den met name voort uit de participaties die de
overheden in 2020 namen in bedrijven, de leningen
die ze aan bedrijven verstrekten en het uitstel van

Grafiek  43
De kostprijs van de gezondheidscrisis en de recessie joegen de schuldgraad fors de hoogte in
Geconsolideerde brutoschuld van de overheid
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de betaling van bijdragen en belastingen van 2020
naar 2021. De boekhoudkundige correcties voor de
registratie van de emissiepremies voor schuldbewij‑
zen werkten daarentegen in de tegenovergestelde
richting. Het Federaal Agentschap van de Schuld
heeft immers veel schuldbewijzen boven pari uitge‑
geven, in het bijzonder voor de emissies tegen een
negatieve rente. Aangezien negatieve coupons niet
mogelijk zijn, kan een negatief tarief alleen worden
verkregen door de effecten uit te geven tegen een
waarde die hoger is dan de nominale waarde ervan,
waardoor de investeerder op de vervaldag een lager
bedrag terugkrijgt dan zijn initiële investering. In
het jaar van de uitgifte drukken die emissiepremies
de schuld. Tijdens de daaropvolgende jaren, tot de
vervaldag van de effecten, wordt die impact even‑
wel tenietgedaan door een opwaarts effect op de
schuldgraad.

Ondanks de toename van de
schuld liepen de rentelasten
verder terug dankzij uitzonderlijke
financieringsvoorwaarden
De neerwaartse tendens van de rentelasten hield
in 2020 aan. In vergelijking met 2019 vertegenwoor‑
digt die daling een besparing van bijna € 700 mil‑
joen voor de gezamenlijke overheid. Ze is opnieuw
toe te schrijven aan de afname van de impliciete
rente, die het opwaartse effect van de schuldgraad
neutraliseerde.
Als gevolg van de daling van de rentetarieven en
de daaropvolgende stabilisatie op een laag peil, kon
de schuld worden geherfinancierd met uitgiften te‑
gen een lagere rente dan die op de effecten die op
vervaldag kwamen. In 2020 konden de overheden
opnieuw gebruikmaken van extreem gunstige finan‑
cieringsvoorwaarden, aangezien de rente op lineaire

Grafiek  44
De daling van de impliciete rente deed de rentelasten verder afnemen
(in %, tenzij anders vermeld)
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Bronnen : Federaal Agentschap van de Schuld, 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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Om de steunmaatregelen
te financieren werden de
brutofinancieringsbehoeften naar
boven bijgesteld

obligaties (OLO’s) op tien jaar daalde van 0 % in ja‑
nuari tot –0,4 % in december. Ondanks een tijdelijke
lichte stijging aan het begin van de crisis, toen er
spanningen waren op de financiële markten, kwam
die rente over het hele jaar beschouwd op gemiddeld
–0,1 % uit. De federale overheid werd aldus vergoed
voor verschillende emissies van langlopende effecten,
in het bijzonder in de tweede jaarhelft. De gemiddelde
rentevoeten op schatkistcertificaten op drie maanden
en op een jaar bleven dicht bij de niveaus die in 2019
werden opgetekend, namelijk ongeveer –0,6 %.

Begin 2020, vóór de uitbraak van de coronacrisis, ging
het financieringsplan van het Federaal Agentschap
van de Schuld uit van een brutofinancieringsbehoefte
van ongeveer € 31 miljard voor dat jaar, met inbe‑
grip van de herfinanciering van ongeveer € 19 mil‑
jard aan OLO’s die op vervaldag kwamen. Om aan
die financieringsbehoeften te voldoen, werden voor
€ 30 miljard aan OLO-emissies gepland. Uiteindelijk
was meer dan € 20 miljard extra nodig, als gevolg
van de weerslag van de crisis op de begroting en de
talrijke steunmaatregelen.

Tenzij de marktrentes onverwachts en fors stijgen,
zullen de rentelasten naar verwachting verder dalen
in 2021 en 2022. De OLO’s die in de loop van die
twee jaar op vervaldag zullen komen, werden im‑
mers uitgegeven met gemiddelde rentevoeten tussen
3 en 4 %. Nadien zullen de herfinancieringswinsten
afnemen, aangezien de effecten die dan op verval‑
dag zullen komen tegen relatief lage rentevoeten
werden uitgegeven.

Op federaal niveau beliepen de financieringsbehoef‑
ten in totaal bijgevolg € 52,6 miljard. Zoals voorzien
was in het initiële plan, werden ze voornamelijk
gedekt door OLO-uitgiften, voor een bedrag van

Grafiek  45
Het door de Bank aangehouden deel van de overheidsschuld neemt sinds 2015 toe
(uitsplitsing van de schuld naargelang van de houder 1, in %)
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Bron : NBB.
1 Voor 2020: raming m.b.t. de situatie op 30 september.
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De looptijd van de schuld bleef stabiel

€ 44,5 miljard. Daarnaast stortte de EC een eerste
schijf van € 2 miljard (van het begrote totaalbedrag
van € 7,8 miljard) van de lening die ze de Belgische
overheden toekende binnen het programma voor
tijdelijke steun om het risico op werkloosheid in nood‑
situaties te beperken (SURE).

De schuld die in 2020 werd uitgegeven door het
Federaal Agentschap van de Schuld had een initiële
looptijd van dertien jaar en zeven maanden en een ge‑
middelde rentevoet van 0,04 %, dat is de laagste ge‑
middelde emissierentevoet ooit. Er werden opnieuw
zeer langlopende leningen uitgegeven, waarvan een
aantal effecten in 2066 op vervaldag zullen komen.

Op de secundaire markt neemt het aandeel van
de door de Bank aangehouden schuld sinds 2015
gestaag toe onder invloed van de programma’s
voor de aankoop van effecten van het Eurosysteem.
Terwijl dat percentage in 2014 minder dan 2 %
van de uitstaande schuld vertegenwoordigde, steeg
het in 2020 tot 14,8 %. Het aandeel dat door
andere Belgische ingezetenen wordt aangehouden
is in dezelfde mate geslonken. Meer dan de helft
van de Belgische overheidsschuld is in handen van
niet-ingezetenen.

De resterende looptijd van de totale federale schuld
bleef stabiel in 2020. Aan het einde van het jaar
beliep hij, net als eind 2019, negen jaar en negen
maanden. De sterke toename van de financierings‑
behoeften in vergelijking met wat werd verwacht
vóór de crisis bracht dus geen verandering in de
strategie van het schuldbeheer van de federale over‑
heid. Die lange looptijd beperkt de risico’s verbonden
aan de brutofinancieringsbehoeften, die substantieel
kunnen zijn in landen met een hoge overheidsschuld
zoals België.

Grafiek  46
De looptijd van de federale schuld stabiliseerde zich, terwijl de gemiddelde rente op de nieuwe
uitgiften verder daalde
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Bron : Federaal Agentschap van de Schuld.
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4.4 Na de crisis zullen maatregelen nodig zijn
om de houdbaarheid van de Belgische
overheidsfinanciën te waarborgen
De verwachte persistente
terugval van het bbp leidt tot een
blijvende verslechtering van de
overheidsfinanciën

het Belgisch ontwerpbegrotingsplan voor 2020 dat de
gunstige economische omstandigheden van de afge‑
lopen jaren onvoldoende werden aangegrepen om de
overheidsfinanciën gezond te maken. In combinatie
met het hoge schuldniveau tast het structureel on‑
evenwicht het vermogen aan om economische schok‑
ken en marktdruk op te vangen. De coronacrisis heeft
alleszins overduidelijk aangetoond dat het belangrijk
is over begrotingsmarges te kunnen beschikken.

Reeds vóór de uitbraak van de COVID-19-crisis waren
de Belgische overheidsfinanciën nog ver verwijderd
van een structureel evenwicht. In dat verband beklem‑
toonde de EC in november 2019 bij haar evaluatie van

Grafiek  47
De verslechtering van het nominaal financieringstekort zal de komende jaren slechts gedeeltelijk
verdwijnen
(in % bbp)
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Bronnen : INR, NBB.
1 In vergelijking met de vooruitzichten van de Bank van december 2020 is de raming van het financieringstekort van de overheid voor 2020
herzien van 10,6 naar 10,1 % bbp, maar de vooruitzichten voor de periode 2021-2023 bleven nagenoeg onveranderd.
2 De situatie zonder COVID-19 werd ingeschat op basis van de macro-economische vooruitzichten van de Bank van december 2019,
gecorrigeerd voor het verschil tussen de realisatie en de raming voor 2019.
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Ondanks de slechte uitgangspositie hebben de overhe‑
den gepast gereageerd op de uitzonderlijke omstandig‑
heden door massaal, gericht en snel in te grijpen om
de economie te ondersteunen, met een forse toename
van het nominaal financieringstekort tot gevolg.
Vanaf 2021 zou het begrotingstekort volgens de voor‑
uitzichten van de Bank van december 2020 weliswaar
afnemen, tot bijna 6 % bbp, maar dit is nog steeds
aanzienlijk groter dan de inschatting van vóór de uit‑
braak van de crisis. Dat verschil is grotendeels te wijten
aan het slechts gedeeltelijke herstel van het bbp, dat
tegen 2023 zowat 3 % onder het niveau zou blijven dat
zonder COVID-19-crisis werd verwacht. Het tekort zou
zich voor drie kwart situeren bij de federale overheid en
de sociale zekerheid, en voor een kwart bij de gemeen‑
schappen en gewesten, terwijl het financieringssaldo
van de lokale overheid nagenoeg in evenwicht zou
blijven. De schuldratio zou eveneens sterk verslechteren
en stijgen in de richting van 120 % bbp, wat ongeveer
20 procentpunt bbp hoger is dan vóór de crisis.
Er moet bovendien rekening worden gehouden met
de impact van de vergrijzing van de bevolking, die de
komende twee decennia op de overheidsfinanciën zal
blijven wegen en die door deze crisis zelfs nog versterkt
wordt. De Studiecommissie voor de Vergrijzing (SCvV)

verwacht momenteel dat, bij ongewijzigd beleid, de
sociale uitkeringen in 2045 5,1 % bbp hoger zullen lig‑
gen dan in 2019. Die verwachte stijging valt aanzienlijk
groter uit dan de raming van de toename over dezelfde
periode in het SCvV-verslag van 2019, die 3,6 % bbp
beliep. Meer dan de helft van het verschil is toe te
schrijven aan de impact van de COVID-19-crisis, voor‑
namelijk als gevolg van de daarmee gepaard gaande
persistent lagere inschatting van het bbp. Daarnaast
spelen ook de opwaartse herziening van het aantal
personen met een invaliditeitsuitkering en, in beperkte
mate, de neerwaartse herziening van de hypothese
over het gemiddeld aantal kinderen per vrouw in de
demografische vooruitzichten, een rol. De komende ja‑
ren zouden de vergrijzingskosten de overheidsuitgaven
jaarlijks met gemiddeld 0,2 procentpunt bbp opvoeren,
onder impuls van hogere pensioenen en uitgaven voor
gezondheidszorg.
Het verloop van de overheidsfinanciën tijdens de ko‑
mende jaren is moeilijk voorspelbaar, aangezien de
macro-economische vooruitzichten gepaard gaan met
een grote mate van onzekerheid. Daarom is het zinvol
te simuleren hoe de overheidsfinanciën zich bij on‑
gewijzigd beleid volgens verschillende scenario’s voor
het bbp-verloop, ceteris paribus, tot 2030 zouden
ontwikkelen. In een basis
scenario verloopt het bbp

Grafiek  48
De sociale uitkeringen nemen de komende decennia sterk toe
(in % bbp)
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Bronnen : SCvV, NBB.
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tot 2023 zoals verwacht in de ramingen van de Bank
van december 2020. In een optimistisch scenario ligt
het bbp in 2023 3 % hoger dan in het basisscenario,
waardoor het zou uitkomen in de buurt van wat zonder
de COVID-19-crisis werd verwacht. In een pessimistisch
scenario blijft het bbp nog 3 % onder het niveau van
het basisscenario. In alle scenario’s wordt verondersteld
dat vanaf 2024 het bbp groeit zoals vooropgesteld in
het recentste SCvV-verslag (dat is met gemiddeld 1,3 %
per jaar), het primair tekort in procenten bbp jaarlijks
toeneemt met de vergrijzingskosten en de impliciete
rente op de overheidsschuld op 1,3 % stagneert.
In het basisscenario loopt het financieringstekort
na 2023 op, tot ongeveer 7 % bbp, onder invloed van
gestaag toenemende vergrijzingskosten. Met dergelijke
tekorten stijgt de schuldgraad jaarlijks met ruim 2,5 %
bbp, tot vrijwel 140 % bbp in 2030. In het optimis‑
tische scenario daalt het tekort tot 4 % in 2023 om

nadien opnieuw gestaag toe te nemen. Ook dan blijft
de schuldgraad geleidelijk oplopen, tot 120 % bbp in
2030. In het pessimistisch scenario, ten slotte, daalt het
tekort niet onder de 7 % bbp en verslechtert het tot
meer dan 9 % bbp in 2030. De schuldgraad ontspoort
dan snel in de richting van 160 % bbp, een niveau dat
onhoudbaar wordt geacht.
De simulatie-oefening toont aan dat ook in het ba‑
sisscenario een belangrijke consolidatie-inspanning
nodig is om de schuldgraad te stabiliseren en vervol‑
gens op een neerwaarts pad te brengen. De huidige
uiterst gunstige rente-groeidynamiek, die – indien
ze aanhoudt – de schuldgraad na 2023 jaarlijks met
ongeveer twee procentpunt zou verlichten, volstaat
hoegenaamd niet om de opwaartse impact van het
primair begrotingstekort op de schuldgraad te com‑
penseren. Zelfs in het optimistische scenario, dat
aansluit bij een macro-economische omgeving zoals

Grafiek  49
Het economisch herstel na de crisis bepaalt in belangrijke mate de risico’s voor de houdbaarheid
van de overheidsschuld 1, 2
(in % bbp)
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Bronnen : INR, SCvV, NBB.
1 Het basisscenario is gebaseerd op de macro-economische vooruitzichten van de Bank van december 2020, waarvan de projectieperiode
loopt tot 2023. Voor de periode 2024-2030 gaat de simulatie uit van het in 2023 bereikte primair saldo, en wordt gebruikgemaakt van
de vergrijzingskosten en de hypothesen inzake het bbp-verloop uit het SCvV-verslag van juli 2020. Verder werd ervan uitgegaan dat de
impliciete rentevoet op de overheidsschuld na 2023 stabiel blijft op 1,3 % en er geen exogene factoren het verloop van de schuldgraad
beïnvloeden. In de alternatieve scenario’s wordt het bbp verhoogd of verlaagd met 1,5 % in 2021, met 2,5 % in 2022 en met 3 % in
2023; de impact op de overheidsfinanciën wordt geraamd door toepassing van een semi-elasticiteit van 0,62.
2 In vergelijking met de vooruitzichten van de Bank van december 2020 is de raming van het financieringstekort van de overheid voor 2020
herzien van 10,6 naar 10,1 % bbp, maar de vooruitzichten voor de periode 2021-2023 bleven nagenoeg onveranderd.
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verwacht vóór de coronacrisis, zijn consolidatiemaatregelen noodzakelijk om de schuld opnieuw op
een neerwaarts pad te brengen en aldus de risico’s
met betrekking tot de houdbaarheid van de over‑
heidsschuld te beperken.

Een plan om de Belgische
overheidsfinanciën stapsgewijs
terug gezond te maken is van
essentieel belang
De vooruitzichten geven duidelijk aan dat de impact
van de coronacrisis de houdbaarheid van de Belgische
overheidsfinanciën onder druk zet. Op termijn, zodra de
economische bedrijvigheid volledig hersteld is en de ge‑
zondheidscrisis voorbij is, zal de schuldgraad noodzake‑
lijkerwijs moeten worden teruggedrongen om de houd‑
baarheid van de overheidsfinanciën te waarborgen.
Hierbij is het aangewezen dat een stappenplan wordt
opgesteld om het tekort gradueel te beperken, zodat
de overheidsschuld niet langer zou oplopen en vervol‑
gens terug zou afnemen. De optimale timing hiervoor
is in belangrijke mate afhankelijk van het verdere ver‑
loop van de gezondheids‑
Het Belgische
crisis en de sterkte van het
economisch herstel.
kan op een

gezondheidscrisis. In 2019 beliepen ze in België 52,1 %
bbp, tegen gemiddeld 47,1 % in het eurogebied ; bin‑
nen het eurogebied lag dat percentage enkel nog ho‑
ger in Frankrijk en Finland. Vooral de uitgaven voor de
algemene dienstverlening, voor economische zaken en
voor onderwijs zijn relatief omvangrijk in België. De
overheidsinvesteringen blijven daarentegen structureel
beperkt. Uitgedrukt in procenten bbp is de kapitaalvoor‑
raad van de overheid zelfs al jarenlang aan het dalen.
Een hoog uitgavenniveau is echter niet noodzakelijk
doeltreffend. Uit een voorgaande analyse van de Bank
blijkt dat de Belgische overheid veeleer gemiddeld
presteert qua efficiëntie 2. Volgehouden inspanningen
om de kosten te beheersen en de overheidsprestaties
te verbeteren moeten daarom centraal staan in het
begrotingsbeleid. Op alle beleidsniveaus moet een zo
efficiënt mogelijk overheidsapparaat de hoofddoel‑
stelling zijn om de toekomstige uitdagingen het hoofd
te kunnen bieden. Bovendien zal het verloop van
de belangrijkste categorie binnen de uitgaven, met
name de sociale uitkeringen, onder controle moeten
worden gehouden, gezien de forse opwaartse druk
als gevolg van de vergrijzing.

De overheid beschikt over twee hefbomen om het finan‑
cieringstekort te verminderen, namelijk de ontvangsten
en de primaire uitgaven, bij voorkeur ondersteund door
een groeibevorderend beleid. Aan de ontvangstenzijde
zijn er amper marges, gelet op de reeds zware hef‑
fingsdruk. De consolidatie zal dus in belangrijke mate
gericht moeten zijn op de primaire uitgaven. De af‑
gelopen twintig jaar zijn de overheidsuitgaven over
het algemeen sterker gestegen dan het nominaal bbp.
Daardoor waren de overheidsuitgaven al hoog vóór de

Om na de coronacrisis de
noodzakelijke consolida‑
tie te kunnen realiseren is
de inzet van en de goede
samenwerking tussen alle
niveaus van de Belgische overheid vereist. Hoewel
er hiervoor een gedetailleerd wettelijk kader bestaat,
functioneert die coördinatie niet naar behoren. De ver‑
schillende overheden zijn er de voorbije jaren immers
niet in geslaagd een samenwerkingsakkoord af te slui‑
ten over bindende begrotingsdoelstellingen voor de
gezamenlijke overheid en een verdeling ervan over de
verschillende beleidsniveaus. Een dergelijk akkoord zou
klaarheid scheppen over ieders verantwoordelijkheid
en een onafhankelijke monitoring door de afdeling
’Financieringsbehoeften van de Overheid’ van de Hoge
Raad van Financiën mogelijk maken. Het is belangrijk
dat alle overheidsniveaus hun bijdrage leveren aan de
begrotingsconsolidatie en dat die inspanningen geëva‑
lueerd kunnen worden. Om de houdbaarheid van de
Belgische overheidsfinanciën te kunnen waarborgen,
zullen alle overheden immers de nodige begrotings
discipline aan de dag moeten leggen.

1 Voor meer details zie Bisciari P., H. Godefroid, W. Melyn,
R. Schoonackers, P. Stinglhamber en L. Van Meensel (2020),
’Belgium’s fiscal framework : what is good and what could be
better ?’, NBB, Economic Review, december.

2 Voor meer details zie Cornille D., P. Stinglhamber en
L. Van Meensel (2017), ’De efficiëntie van de Belgische overheid’,
NBB, Economisch Tijdschrift, juni.

begrotingskader
aantal punten
worden verbeterd

Bij de consolidatie moet het
Europese begrotingskader, eens dit terug geactiveerd
wordt, de leidraad zijn. Die regelgeving moet worden
ondersteund door sterke en efficiënte nationale be‑
grotingskaders. Uit een analyse van de belangrijkste
onderdelen van het Belgische begrotingskader blijkt
dat dit een aantal sterke punten vertoont maar ook
op een aantal punten verbeterd kan worden 1.

NBB Verslag 2020 ¡ Begrotingsbeleid en overheidsfinanciën

149

Grafiek  50
De primaire uitgaven - die al hoog waren vóór de pandemie - bereikten een recordhoogte en zullen
de komende jaren waarschijnlijk hoog blijven 1
(in % bbp)
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Bronnen : EC, INR, NBB.
1 In vergelijking met de vooruitzichten van de Bank van december 2020 werd de raming van de primaire uitgaven voor 2020 neerwaarts
herzien van 59,1 tot 58,8 % bbp, maar de vooruitzichten voor de periode 2021-2023 bleven nagenoeg onveranderd.

KADER 4

Overheidsfinanciën : geen welvaart zonder
houdbaarheid, zelfs bij negatieve rentes
Veel overheden kunnen momenteel aanzienlijke bedragen lenen tegen negatieve rentevoeten. Dat doet
de vraag rijzen of het nog nodig is zich zorgen te maken over het huidige of toekomstige niveau van de
overheidsschuld. De huidige rentevoeten bieden de overheid weliswaar de gewenste manoeuvreerruimte
om schokken zoals de COVID-19-crisis op te vangen, maar die omstandigheden blijven niet eeuwig
duren. Ze zijn evenmin een vrijbrief om achteloos geld uit te geven, want overheden moeten, ongeacht
het rentepeil, solvabel zijn.
De budgettaire beperking van de overheid en houdbaarheid van de schuld
Net als de gezinnen en de bedrijven, moeten de overheden hun inkomsten en uitgaven in evenwicht
houden. Dat evenwicht moet niet op elk moment worden bereikt. Een deel van de uitgaven kan immers
worden gefinancierd met leningen, indien economische actoren met een overschot bereid zijn leningen
te verstrekken.

u
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Schuldaccumulatie door de overheid kan nuttig zijn voor de maatschappij. Zo maakt ze het bij een
economische of financiële schok mogelijk om de inkomensverliezen van de economische actoren te
spreiden in de tijd, door gebruik te maken van belastingen en overdrachten. Omgekeerd zouden
periodes van hoogconjunctuur moeten worden benut om de schuld af te bouwen. Die symmetrie
wordt in de praktijk evenwel te zelden waargenomen. De overheidsschuld doet overigens niet
alleen dienst als macro-economische schokdemper, ze kan ook een deel van de productieve
overheidsuitgaven financieren (zoals voor infrastructuur), voor zover de verwachte baten hoger zijn
dan de leningskosten.
Hoewel overheidsschuld economisch en maatschappelijk wenselijk kan zijn, mogen bepaalde grenzen
niet worden overschreden. De goede werking van het financiële systeem berust immers op het
vertrouwen van de kredietgever in het vermogen van de kredietnemer om zijn verplichtingen na te
komen, met andere woorden in zijn solvabiliteit. Voor de overheden impliceert solvabiliteit dat ze in
staat zijn hun huidige en toekomstige financiële verplichtingen na te komen, zonder dat ze daarvoor
economisch nefaste of maatschappelijk onhoudbare beleidsmaatregelen moeten nemen. Indien ze
daar niet toe in staat zijn, zouden de kredietgevers onoverkomelijke risicopremies aanrekenen of
zelfs hun kredietverlening stopzetten. Er bestaat dus een bovengrens aan de schuld, een omslagpunt
waarboven de belofte van de regering dat ze de interesten en hoofdsom kan betalen niet langer
geloofwaardig is.
De houdbaarheid van de overheidsschuld wordt beoordeeld op basis van economische vooruitzichten,
met inbegrip van de budgettaire implicaties van belangrijke tendensen als de vergrijzing van de bevolking
en de klimaatopwarming, die zwaar doorwegen in de geloofwaardigheid van de verbintenissen van
de overheid. Die beoordeling hangt samen met grote onzekerheden en hypothesen die voortdurend
opnieuw geëvalueerd moeten worden.1 De verhouding tussen de overheidsschuld en het bbp is een
vaak gebruikte indicator bij analyses van de houdbaarheid. Een overheidsobligatie kan immers worden
beschouwd als het recht voor de houder ervan op een deel van de overheidsinkomsten, en het bbp, dat
de maatstaf is voor het geheel aan inkomsten in de economie, is een betrouwbare benadering van de
potentiële belastinggrondslag van een land. Uiteindelijk mag de schuld niet oneindig sneller oplopen dan
de ultieme ’garantie’ ervan.
Het belang van houdbare overheidsfinanciën
Geen enkele overheid die herhaaldelijk haar betalingsverplichtingen niet is nagekomen heeft de welvaart
van haar bevolking op lange termijn kunnen waarborgen. Zodra de bovengrens van de overheidsschuld
overschreden is, lopen de kredietgevers onmiddellijk gevaar op wanbetaling en komt de toegang tot nieuwe
kredieten in gevaar. In die situatie beschikt de overheid alleen nog over economisch en maatschappelijk
dure opties, zoals officiële financiering – bijvoorbeeld via het Europees stabiliteitsmechanisme of het
IMF – waaraan een afbetalingsplan is verbonden om de toekomstige houdbaarheid van de schuld te
waarborgen, een gehele of gedeeltelijke wanbetaling of een geleidelijke ontwaarding via inflatie. In elk
geval ondermijnt het vooruitzicht op wanbetaling of een snel oplopende inflatie de reputatie van het
overheidspapier als risicoloos actief, waardoor het referentiepunt bij uitstek wegvalt voor de bepaling

1 Een operationeel kader op basis waarvan een inschatting kan worden gemaakt van de houdbaarheid van de overheidsschuld
werd uitgewerkt in Debrun X., M. Jarmuzek en A. Shabunina (2020), ’Public debt : Safe at any speed ?’, NBB, Economic Review,
september.
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van de risicopremies en bijgevolg voor de spaar- en investeringsbeslissingen van de ondernemingen en
particulieren. Daarom vloeit daaruit doorgaans een massale vernietiging voort van rijkdom, de implosie
van de financiële sector, de stopzetting van de investeringen en uiteindelijk banenverlies dat de meest
kwetsbaren verhoudingsgewijs vaak het hardst treft.
Wie is verantwoordelijk voor de houdbaarheid ?
De houdbaarheid van de overheidsfinanciën is de verantwoordelijkheid van de regering. Zij moet
beslissingen nemen die ervoor zorgen dat de schuldgraad op lange termijn niet fors stijgt. Sommigen
menen echter dat ook de centrale bank een houdbare schuldgraad zou kunnen garanderen. Dat verloopt
echter altijd via de inflatie, die snel oncontroleerbaar kan worden als er niet omzichtig mee wordt
omgesprongen.
Toch zijn de centrale banken, in een ongekende context waarbij de inflatie al jaren onder de
officiële doelstellingen blijft, rechtstreekser tussengekomen op de financiële markten, door aankopen
van overheidspapier die de financieringskosten voor de overheden terugdringen. In 2020 werd die
begrotingsruimte grotendeels gebruikt om de schok van de COVID-19-crisis op te vangen. Tegelijkertijd
heeft de ongekende noodzaak om massaal gebruik te maken van zowel het monetair als het budgettair
beleid om de economie te stabiliseren, de eventuele bezorgdheden afgezwakt over de houdbaarheid van
de (nochtans zeer hoge) overheidsschuld.
Die uitzonderlijke omstandigheden veranderen evenwel niets aan de verdeling van de verantwoor‑
delijkheden tussen de overheid en de centrale bank wat de macro-economische stabiliteit betreft.
De houdbaarheid van de schuld is een exclusieve taak voor de overheden, terwijl de vrijwaring van
de koopkracht van het geld enkel de verantwoordelijkheid is van de centrale banken. Die rolverdeling
tussen het monetaire en het begrotingsbeleid heeft haar nut bewezen en blijft de beste garantie tegen
een terugkeer van de macro-economische en financiële instabiliteit van de jaren 1970 en 1980 en die
sommige opkomende economieën blijft achtervolgen.
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Hoe kan de houdbaarheid worden gevrijwaard ?
Om de schuldontwikkeling te beheersen, moet de overheid het begrotingssaldo onder controle houden,
bij elk rentepeil. Dat is minder moeilijk wanneer het bbp snel groeit en de rentevoeten laag zijn. Meer
specifiek kan de overheid, als de bbp-groei groter is dan de rentevoet – zoals al enige tijd het geval
is – een deel van de rentelasten betalen met extra leningen zonder een explosie van de schuldquote te
moeten vrezen. Wanneer de rentevoet daarentegen hoger is dan de bbp-groei, kan de schuldratio pas
worden gestabiliseerd als een voldoende groot deel van de rentelasten met inkomsten wordt gedekt (en
er dus primaire overschotten worden geboekt).
Hoewel de huidige financieringsvoorwaarden de overheid in staat stellen om zonder stress de
uitzonderlijke middelen in te zetten die nodig zijn om de coronacrisis te bedwingen, zou het
onvoorzichtig zijn om voor het begrotingsbeleid en schuldbeheer uit te gaan van de hypothese dat
die voorwaarden eeuwig zullen blijven duren. De geschiedenis leert dat de situatie plots kan keren
en dat lage rentetarieven, zelfs als ze lang aanhouden, geen enkele bescherming bieden tegen
schuldencrisissen.1
Uiteindelijk is het beheersen van de overheidsschuld een uitdaging die vergelijkbaar is met die van het
beperken van de opwarming van de aarde. In beide gevallen leidt nalatigheid tot zeer zware gevolgen
voor de toekomstige generaties en stelt ze de samenleving bij overschrijding van de omslagpunten
bloot aan catastrofale gevolgen. En in beide gevallen moeten die risico’s vandaag al op een robuuste en
duurzame manier worden ingeperkt.
1 Zie Mauro P. en J. Zhou (2020), ’r minus g negative: Can We Sleep More Soundly ?’, IMF Working Paper 20/52.
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5.1 De financiële sector hielp de bedrijven
en gezinnen ondersteunen
Niet alleen het monetaire en budgettaire beleid, maar
ook de financiële instellingen hebben de economie
sinds de uitbraak van de coronacrisis ondersteund.
Ze werden daarbij geholpen door de maatregelen die
de prudentiële autoriteiten en de regeringen namen
om hun manoeuvreerruimte te vergroten.
Meer fundamenteel kon de financiële sector die onder‑
steunende rol spelen door zijn robuuste positie bij aan‑
vang van de crisis, met name wat betreft zijn solvabiliteit.
Dankzij de inspanningen die de banken sinds de globale
financiële crisis van 2008 hebben geleverd, lagen ze dit
keer niet aan de basis van de economische crisis, maar
ze zouden daarentegen een belangrijke hefboom moe‑
ten zijn om de crisis aan te pakken en te bedwingen.

twaalf maanden, werd in juli 2020 aangevuld met
een tweede regeling die specifiek op kmo’s is gericht
en leningen met een looptijd van maximaal drie jaar
dekt. Van die twee regelingen werd in 2020 relatief
weinig gebruikgemaakt omdat aan het grootste deel
van de financieringsbehoeften werd voldaan met kre‑
dietverlening die buiten het toepassingsgebied van
deze garantieregeling valt. Ook andere maatregelen
hebben de liquiditeit van de bedrijven ondersteund,
waardoor de noodzaak afnam om van de garantie‑
regeling gebruik te maken. Het betreft met name
het betalingsuitstel voor bepaalde heffingen van de
overheid, maar ook dat voor de kredieten. Begin de‑
cember 2020 werd desondanks besloten de tweede
garantieregeling te verlengen tot eind juni 2021 en de
maximale looptijd op te trekken tot vijf jaar.

Het uitstel van betaling en de
garantieregelingen voor leningen
hielpen de economische actoren
die tijdelijk onder druk stonden te
ondersteunen

Het tweede onderdeel van het akkoord omvat het
uitstel van betaling (moratorium) dat de banken kun‑
nen verlenen om wanbetalingen te vermijden van
kredietnemers die solvabel zijn maar geconfronteerd
worden met tijdelijke liquiditeitsproblemen door een
forse inkomstendaling als gevolg van de COVID-19crisis. Om voor dat uitstel in aanmerking te komen,
Om de financiering van de gezinnen, zelfstandigen en
moet aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan, met
bedrijven te vrijwaren, sloten de financiële sector en
name wat betreft de redenen voor de daling of het
de federale regering eind maart een akkoord dat uit
wegvallen van de inkomsten. Voor de ondernemingen
twee delen bestaat.
geldt het betalingsuitstel alleen voor de kapitaalaflos‑
sing, de interesten blijven verschuldigd. Voor de ge‑
Het eerste onderdeel betreft de invoering van een
zinnen wordt het verleend voor het volledige krediet
federale garantieregeling waarmee tot € 50 miljard
(het kapitaal en de interesten). Dat betalingsuitstel
aan nieuwe kortlopende kredieten aan onderne‑
werd op grote schaal ge‑
mingen kunnen worden
Het uitstel van betaling voor
bruikt, want op de piek er‑
gedekt. Dat mechanisme
van eind september 2020
moet de kredietinstellin‑
de leningen verlaagde de
dekte het 13 % van de
gen aanmoedigen om de
tijdelijke liquiditeitsdruk
uitstaande kredieten aan
bedrijven de financiering
ondernemingen en 6 % van de uitstaande hypothe‑
te verlenen die ze nodig hebben om hun activiteiten
caire kredieten. Die percentages namen nadien af,
voort te zetten. De initiële regeling waarin de looptijd
aangezien het uitstel initieel werd overeengekomen
van de gedekte leningen beperkt was tot maximaal
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voor een duur van zes maanden en uitsluitend kon
worden verlengd tot eind december 2020 als de
kredietnemers nog steeds aan de voorwaarden volde‑
den. Om te anticiperen op de potentiële impact van
de tweede golf van de COVID-19-pandemie, werd
het uitstel van betaling echter nog verlengd voor een
maximumduur van drie maanden in 2021, waarbij het
gecumuleerde gebruik over de jaren 2020 en 2021 in
geen geval negen maanden mag overschrijden.
De garantieregelingen en het betalingsuitstel worden
uitvoeriger toegelicht in Kader 8 van paragraaf B.1 van
het deel ‘Prudentiële regelgeving en prudentieel toe‑
zicht’ van het Verslag. Naast de banken sloten ook de
verzekeringsondernemingen zich aan bij het akkoord en
verbonden ze zich er bovendien toe flexibel te zijn wat
de betaling van bepaalde verzekeringspremies betreft.
Eind mei 2020 werd bovendien ook een moratorium
op consumentenkredieten ingevoerd. Daarnaast sloten
de regering, via het Belgische exportkredietagentschap
Credendo, en de kredietverzekeringssector een her‑
verzekeringsovereenkomst om de kredietlijnen op een
toereikend niveau te houden. Credendo ontwikkelde
ook een nieuwe financiële garantie voor kortlopende

overbruggingskredieten die aan internationaal actieve
Belgische ondernemingen worden verleend.

Het prudentiële beleid versterkte het
vermogen van de financiële sector
om de economie te ondersteunen
Diverse prudentiële maatregelen werden genomen
om de veerkracht van de banksector te vrijwaren
en ervoor te zorgen dat hij zijn taak inzake fi‑
nanciële intermediatie – die cruciaal is in periodes
van financiële spanningen – kon blijven uitoefenen.
Door de kapitaal- en liquiditeitsvereisten tijdelijk te
versoepelen, gaven de micro- en macroprudentiële
autoriteiten de banksector extra manoeuvreerruimte
om de reële economie te ondersteunen. De vrije ka‑
pitaalbuffers – dat is het beschikbare vrije vermogen
boven de reglementaire kapitaalvereisten – waren al
aanzienlijk voordat de crisis uitbrak en werden ver‑
groot om rekening te houden met de onzekerheden
over de uiteindelijke impact van de crisis. Ze beliepen
eind september 2020 iets minder dan € 20 miljard.
De Belgische banken versterkten de eerste negen

Grafiek  51
Grotere vrije kapitaalbuffers en liquiditeitsmarges helpen de Belgische banken de reële economie te
ondersteunen
(gegevens op geconsolideerde basis)
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maanden van 2020 ook hun liquiditeitspositie, met
name door hun buffers van liquide activa te ver‑
groten via het TLTRO III-programma van de ECB.
Hun liquiditeitsdekkingsratio, dat is de verhouding
van de aangehouden liquide activa van hoge kwaliteit
tot de uitstroom van middelen op korte termijn die
wordt gesimuleerd aan de hand van ernstige scena‑
rio’s, bereikte eind september 2020 daardoor ruim
160 %, een niveau dat het reglementaire minimum
van 100 % ruimschoots overschrijdt.

De andere macroprudentiële kapitaalvereisten werden
nog niet versoepeld, maar het doel van het macroprudentiële beleid blijft erin bestaan de reële economie
te ondersteunen en daartoe zullen alle noodzakelijke
maatregelen worden genomen. Het algemene kader
voor het macroprudentiële beleid, waarin de risico’s
verbonden aan de vastgoedmarkt nog steeds een heel
belangrijke plaats innemen, en de beleidsindicaties van
de Bank over het gebruik van de verschillende instru‑
menten, worden toegelicht in Kader 5.

Op microprudentieel niveau nam de ECB, die recht‑
streeks toezicht houdt op de grootste banken van
het eurogebied, een reeks maatregelen waardoor de
banken gedurende enige tijd mogen werken met li‑
quiditeits- en kapitaalbuffers die lager zijn dan de re‑
glementaire vereisten. De Nationale Bank van België
(hierna 'de Bank') nam dezelfde maatregelen voor de
kleinere banken. Ze raadde de banken en verzekerings
ondernemingen onder haar toezicht ook aan hun divi‑
denduitkering te beperken om hun kapitaalbuffers te
vrijwaren. Die verschillende maatregelen worden uitvoe‑
riger toegelicht in hoofdstuk B van het deel ‘Prudentiële
regelgeving en prudentieel toezicht’ van het Verslag.

De prudentiële autoriteiten staan voor de belang‑
rijke uitdaging om de banken te stimuleren hun vrije
kapitaalbuffers efficiënt aan te wenden wanneer
dat nodig blijkt. Ze kunnen niet alleen dienen om
achteraf een toename van de kredietverliezen op
te vangen, ze kunnen ook proactief worden aange‑
wend. Zo kan bijvoorbeeld een schuldherschikking
worden aangeboden aan levensvatbare bedrijven,
waarbij de kredietverstrekker een beperkt verlies
op zich neemt, om wanbetaling te voorkomen.
De banken kunnen echter terughoudend zijn om
hun kapitaalbuffers te gebruiken, met name gezien
de onzekerheden over de ontwikkeling van de ge‑
zondheidssituatie en omdat ze misschien vrezen als
‘zwakker’ te worden beschouwd en bijgevolg te
worden gestigmatiseerd als hun algemene solvabili‑
teitsindicatoren zouden verslechteren.

Wat het macroprudentieel beleid betreft, dat op natio‑
naal niveau wordt bepaald, gaf de Bank in maart 2020
proactief de volledige contracyclische kapitaalbuffer vrij.

KADER 5

De macroprudentiële beleidsmaatregelen die
België nam als gevolg van de coronacrisis
Als gevolg van de uitbraak van de COVID-19-crisis, schakelde het macroprudentiële beleid om van de
preventieve en geleidelijke opbouw van kapitaalbuffers, waarmee in België in 2013 werd gestart, naar
een crisismodus waarin wordt ingezet op het maximale – maar verantwoorde – gebruik van de kapitaalen liquiditeitsbuffers. Die aanpak is erop gericht de kredietverlening aan de reële economie ondanks de
ongunstige economische omstandigheden in stand te houden, en op die manier eventuele procyclische
effecten die inherent zijn aan het financiële systeem te beperken. Gelijktijdig met de microprudentiële
maatregelen, trof de Bank, die de macroprudentiële autoriteit in België is, maatregelen om ervoor te zorgen
dat de financiële sector over voldoende manoeuvreerruimte beschikt om de reële economie te ondersteunen.
Ze gaf bovendien aan dat ze bereid is extra beslissingen in die zin te nemen als dat nodig blijkt.
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Zo gaf de Bank al bij de eerste signalen van de COVID-19-crisis in maart 2020 de contracyclische
kapitaalbuffer vrij om te anticiperen op mogelijk aanzienlijke kredietverliezen in de portefeuilles
van de banken. Die buffer wordt aangelegd in tijden van dynamische kredietverlening, om over
een toereikend absorptievermogen te beschikken wanneer kredietverliezen worden verwacht.
Door rekening te houden met de gelijkaardige beslissingen die in andere landen werden genomen en
die op geconsolideerde basis van toepassing zijn op de buitenlandse blootstellingen van de banken,
kon met deze maatregel een kapitaalbuffer van ongeveer € 2 miljard worden vrijgemaakt voor de
Belgische banksector. De Bank heeft al aangegeven dat ze niet van plan is de buffer vóór het derde
kwartaal van 2021 te reactiveren.
Bovendien blijft de Bank de ontwikkelingen op de Belgische vastgoedmarkt van nabij volgen. Die followup blijft in de huidige context van het grootste belang, gezien de aanhoudende kwetsbaarheden op
die markt, zoals de hoge schuldgraad van de Belgische gezinnen en de sterke blootstelling van de
Belgische banken in de vorm van hypothecaire leningen. Tot op heden ziet de Bank geen tekenen
van toegenomen spanningen op die markt. Ze houdt zich evenwel klaar om macroprudentiële
kapitaalbuffers voor vastgoedrisico’s vrij te maken indien die risico’s werkelijkheid zouden worden,
bijvoorbeeld wanneer de betalingsmoeilijkheden voor hypothecairkredietnemers aanzienlijk zouden
toenemen. Die kapitaalbuffers, die ongeveer € 2 miljard belopen voor de banksector als geheel,
zouden in dat geval niet alleen kunnen dienen om verliezen door wanbetalingen op te vangen, ze
bieden ook de mogelijkheid proactief oplossingen, zoals een schuldherschikking, voor te stellen aan
solvabele kredietnemers.
Wat de vastgoedsector betreft, had de Bank eind 2019, in aanvulling op de bovenvermelde kapitaalvereisten,
specifieke aanbevelingen gericht aan de banken en verzekeringsondernemingen. Daarin had ze hen verzocht
voorzichtiger te zijn bij de toekenning van hypothecaire kredieten, in het bijzonder van kredieten met een
hoge quotiteit (loan-to-value ratio), zonder dat de toegang tot krediet voor solvabele kredietnemers in het
gedrang komt (voor uitleg over deze aanbevelingen, zie Kader 6 van het Verslag 2019). Die ‘prudentiële
verwachtingen’ werden gehandhaafd om een nieuwe toename van het risico bij de verlening van
hypothecaire kredieten te vermijden. De sector lijkt gevolg te hebben gegeven aan die verwachtingen van
de Bank, aangezien de gegevens van de eerste jaarhelft van 2020 wijzen op een forse verbetering van het
risicoprofiel bij de toekenning van nieuwe hypothecaire kredieten (zie paragraaf 5.3).
Als macroprudentiële autoriteit legt de Bank ook specifieke kapitaalvereisten op aan de zogenaamde
nationaal systeemrelevante banken, rekening houdend met de hoge economische en maatschappelijke
kosten die hun faillissement zou teweegbrengen. Die buffers zijn relatief groot. Ze belopen in totaal ruim
€ 5 miljard voor de Belgische banken in kwestie. Gezien het structurele karakter van die buffers, moet
de macroprudentiële vrijgave ervan evenwel worden beschouwd als een laatste redmiddel voor het geval
extra manoeuvreerruimte nodig zou blijken.
In aanvulling op de aanbevelingen van de microprudentiële autoriteiten aan de financiële sector – om de
dividenduitkering in 2020 op te schorten en om gedurende de eerste negen maanden van 2021 geen
dividenden uit te keren of ze, met grote voorzichtigheid, te beperken – benadrukte de Bank ook het
belang op macroprudentieel niveau om omzichtigheid aan de dag te leggen in het dividendbeleid. Ze gaf
aan dat de aanbevelingen, die tot doel hebben bij te dragen tot de aanleg van solide kapitaalbuffers,
van toepassing waren op alle Belgische kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen, met inbegrip
van de dochterondernemingen van een internationale groep.
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5.2 De financiële gezondheid van de bedrijven
werd sterk aangetast door de crisis
Het risico op faillissementen nam toe
als gevolg van liquiditeitstekorten
Voor veel bedrijven – zelfstandigen en niet-financiële
ondernemingen – resulteerde de stillegging van grote
delen van de economie tijdens de lockdownperiodes
onvermijdelijk tot het verlies van een groot deel van of
zelfs al hun inkomsten. Tegelijkertijd moesten ze een
reeks regelmatige betalingen blijven uitvoeren voor
vaste of variabele kosten die niet ineens wegvielen.
Voorbeelden daarvan zijn bepaalde facturen van leve‑
ranciers, de lonen van de werknemers, huurgelden of
de afbetaling van een lening. Daardoor ondervonden

de ondernemingen tijdens de eerste weken van de
lockdown het snelst de moeilijkheid van een snelle
uitputting van hun liquiditeitsreserves, met de bijbeho‑
rende risico’s op staking van betaling en faillissement.
Zelfs ondernemingen waarvan de financiële positie
vóór de crisis perfect gezond was, konden met een
kastekort kampen wanneer de liquiditeitsreserves
waarover ze beschikten niet volstonden om een lan‑
gere periode zonder inkomsten het hoofd te bieden.
In normale tijden moeten de ondernemingen immers
niet noodzakelijk veel werkkapitaal aanhouden, aange‑
zien de regelmatige betalingen van hun cliënteel hen
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doorgaans de middelen geven om een groot deel van
hun vervaldata op korte termijn te kunnen naleven.

derde van de ondernemingen eind juni 2020 met een
kastekort hebben gekampt. Dat aandeel bleef stabiel
tot in september, toen de pandemie heropflakkerde.

De Bank publiceerde recent een studie over de impact
van de COVID-19-crisis op de liquiditeitsreserves en,
meer in het algemeen, op de financiële gezondheid
van de Belgische ondernemingen 1. Die analyse betreft
een populatie van ongeveer 400 000 niet-financiële
ondernemingen, waarbij natuurlijke personen die in
eigen naam een activiteit uitoefenen (zelfstandigen en
vrije beroepen) buiten beschouwing werden gelaten.
Ze wijst uit dat een groot aantal van die ondernemin‑
gen hun liquiditeitsreserves al vanaf de eerste maanden
van de crisis zagen slinken, in die mate dat ze hun
verplichtingen op korte termijn niet meer hadden kun‑
nen nakomen. Zonder aanvullende externe financiering
en de steunmaatregelen van de overheden, zou een

Volgens de ramingen konden dankzij de leningen die
de kredietinstellingen toekenden tegen normale voor‑
waarden (dat wil zeggen buiten de garantieregeling van
de federale overheid) tussen maart en september 2020
voor 11 % van de niet-financiële ondernemingen liqui‑
diteitsproblemen worden vermeden. Dat houdt voor een
groot deel verband met het gebruik van de bestaande
kredietlijnen, voornamelijk door grote ondernemingen,
maar ook met de toekenning van nieuwe leningen.
Ook de diverse steunmaatregelen maakten het voor
veel ondernemingen mogelijk de eerste golf van de
pandemie te overbruggen, door hun liquide middelen
op peil te houden. Naar schatting 6 % van de nietfinanciële ondernemingen had immers onvoldoende
bankkrediet om het liquiditeitsverlies te compense‑
ren, maar kon niettemin dankzij die maatregelen een

1 Zie Tielens J., Ch. Piette en O. De Jonghe (2021), ‘Liquidity and
solvency of the Belgian corporate sector in the COVID-19 crisis :
a post-first wave assessment‘, NBB, Economic Review, juni.

Grafiek  52
Ondanks de bankkredieten en de steunmaatregelen bleven de ondernemingen met
liquiditeitsproblemen kampen
(in % van het totale aantal niet-financiële ondernemingen, situatie aan het einde van de maand)
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Bron : Tielens J., Ch. Piette en O. De Jonghe (2021), ‘Liquidity and solvency of the Belgian corporate sector in the COVID-19 crisis : a post-first
wave assessment‘, NBB, Economic Review, juni.
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Grafiek  53
De liquiditeitsproblemen deden zich in de eerste plaats voor in de branches die het zwaarst werden
getroffen door de beperkende maatregelen
(geraamde aandelen van de ondernemingen die eind september 2020 kampten met een kastekort ; in % van het totaal per branche, tenzij
anders vermeld)
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Bron : Tielens J. et alii (op. cit.).

kasoverschot aanhouden. Daarbij werd rekening ge‑
houden met de impact van het uitstel dat de financiële
sector verleende op de terugbetaling van bestaande
kredieten, de toekenning van nieuwe kredieten die
worden gedekt door een garantieregeling van de fe‑
derale overheid, het gebruik van tijdelijke werkloos‑
heid en hinder- en compensatiepremies van regionale
overheden. Ook de invloed van diverse tijdelijke fiscale
maatregelen van de federale overheid – die uitvoeriger
worden toegelicht in hoofdstuk 4 – werd in rekening
gebracht, met name een vervroegde verliesaftrek, de
vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing bij de werkhervat‑
ting van tijdelijk werkloos personeel en de verhoging
tot 25 % van het tarief voor de belastingaftrek van
investeringen.
Terwijl het betalingsuitstel op de aflossingen van le‑
ningen en de eerste garantieregeling van de overheid
uitsluitend golden voor de ondernemingen die vóór
de crisis voldeden aan bepaalde solvabiliteits- en ren‑
tabiliteitscriteria, werden andere steunmaatregelen,

in het bijzonder de hinder- en compensatiepremies,
toegekend aan alle ondernemingen die door de cri‑
sis werden getroffen en die premies hebben aan
gevraagd, ongeacht hun levensvatbaarheid buiten de
context van de pandemie. Naar schatting zou onge‑
veer een kwart van de ondernemingen die dankzij de
verschillende steunmaatregelen een kastekort hebben
vermeden, hun liquiditeitsreserves echter ook zonder
crisis hebben opgebruikt.
Hoewel de bankkredieten en steunmaatregelen een
deel van de liquiditeitsverliezen konden compenseren,
kampte naar schatting bijna 20 % van de Belgische
niet-financiële ondernemingen in september 2020
nog steeds met liquiditeitsproblemen. Voor vier vijfde
daarvan was dat het gevolg van de COVID-19-crisis.
Dat percentage is vergelijkbaar met de conclusies
van gelijkaardige studies voor andere Europese lan‑
den. De extra financieringsbehoefte om de kaste‑
korten van de betrokken Belgische ondernemingen
op te vangen wordt geraamd op € 15,6 miljard.
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Dankzij de diverse steunmaatregelen voor de on‑
dernemingen, maar ook door de vertraging van de
activiteit in de ondernemingsrechtbanken tijdens de
algemene lockdown en het moratorium op faillisse‑
menten dat de federale regering op 24 april 2020 bij
decreet afkondigde, spraken de Belgische rechtban‑
ken in 2020 een bijzonder klein aantal faillissementen
uit. Dat moratorium, dat tot 17 juni van toepassing
bleef en op 6 november tijdens de tweede golf van
de pandemie door de Ministerraad opnieuw werd
ingevoerd, heeft tot doel de ondernemingen tijdelijk
tegen hun schuldeisers te beschermen.

Voor ondernemingen die deel uitmaken van een
groep waarin het kasbeheer gecentraliseerd is, kan
ervan worden uitgegaan dat intragroepsleningen een
deel van die financieringsbehoefte kunnen opvangen.
Dat geldt echter slechts voor een relatief beperkt aan‑
tal ondernemingen.

Het grote aantal ondernemingen dat op korte ter‑
mijn in betalingsmoeilijkheden kon komen, toont
aan dat het faillissementsrisico zeer sterk geste‑
gen is. Zoals de ERMG-enquêtes al uitwezen, is dat
risico uiteraard groter in de branches die het zwaarst
werden getroffen door de lockdowns. Dat zijn met
In totaal werd in 2020 het kleinste aantal fail‑
name de restaurants, de contactberoepen (kappers,
lissementen uitgesproken sinds 2005. De situatie
schoonheidssalons en wellness), de sportieve en re‑
verschilt hierdoor zeer sterk van die tijdens de glo‑
creatieve activiteiten, de accommodatie en de cultu‑
bale financiële crisis, toen het aantal faillissemen‑
rele activiteiten. Naar schatting ruim een kwart van
ten vrij snel steeg en tot
de ondernemingen die ac‑
Door de steunmaatregelen
in 2013 op een hoog ni‑
tief zijn in die branches,
veau bleef. Als de bijnanagenoeg allemaal kmo’s,
bleef het aantal faillissementen
sluiting voor bepaalde al
kampte met liquiditeits‑
beperkt in 2020
zwaar getroffen branches
problemen.
Bovendien
blijft duren, is het evenwel niet uitgesloten dat in de
treffen die problemen vaker de kleinere bedrijven, in
loop van 2021 een grote golf van faillissementen zal
het bijzonder diegene met minder dan vijf voltijdse
volgen, in het bijzonder indien de tijdelijke steun‑
equivalenten (VTE) in dienst, en de minder produc‑
maatregelen te snel worden afgebouwd.
tieve ondernemingen.

Grafiek  54
Het aantal faillissementen bleef laag in 2020 dankzij de steunmaatregelen en de moratoria 1
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Bron : Statbel, op basis van de maandgegevens over de faillietverklaringen.
1 De gegevens omvatten de faillietverklaringen van natuurlijke personen die als zelfstandige een beroepsactiviteit uitoefenen, van
rechtspersonen en van organisaties zonder rechtspersoonlijkheid.
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Er zijn financieringsbehoeften
Hoewel het aantal faillissementen nog zeer klein is,
heeft de COVID-19-crisis onmiskenbaar de balans‑
structuur van veel ondernemingen verslechterd, in
een mate die hun liquiditeitsproblemen ver over‑
stijgt. De verliezen slorpen immers niet alleen de
beschikbare liquiditeiten op de actiefzijde van de
balans op, ze worden ook afgetrokken aan de pas‑
siefzijde, via een vermindering van het eigen vermo‑
gen. Dat laatste zou voor sommige ondernemingen
negatief kunnen worden als de overgedragen verlie‑
zen groter zouden zijn dan het eigen vermogen dat
door de ondernemers of de aandeelhouders werd
geïnvesteerd. In zo’n geval zou het aangaan van
extra leningen kunnen leiden tot een buitensporige
schuldenlast voor de ondernemingen, en moet eer‑
der via nieuwe kapitaalinjecties in de liquiditeitsbe‑
hoeften worden voorzien.
Volgens de simulaties die voor de vermelde stu‑
die werden uitgevoerd zou een aanzienlijk aantal
Belgische niet-financiële ondernemingen overmatige
schulden hebben wanneer ze hun kastekort zouden
proberen aan te zuiveren met een lening. Het per‑
centage niet-financiële ondernemingen waarvan het
bedrag aan schulden groter is dan dat van hun activa

Grafiek  55
De solvabiliteit van een groot aantal
ondernemingen ging achteruit
(in % van het totale aantal niet-financiële ondernemingen, tenzij
anders vermeld)
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Bron : Tielens J. et alii (op. cit.).
1 Raming op basis van de hypothese dat de kastekorten aangezuiverd
worden met leningen.
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zou immers stijgen van 14 % vóór de crisis (volgens
de gegevens van de meest recente beschikbare jaar‑
rekeningen) tot naar schatting 21 % in septem‑
ber 2020. Het betreft doorgaans eerder kleinere be‑
drijven, waardoor ze 11 % van de werkgelegenheid
vertegenwoordigden.
Er moet worden benadrukt dat de simulaties hypothe‑
tisch van aard zijn. Bepaalde ondernemingen die kam‑
pen met een kastekort zouden geen schulden moeten
aangaan als ze erin slagen zich te herfinancieren met
eigen vermogen. Andere zullen eenvoudigweg geen
nieuwe leningen kunnen afsluiten omdat ze onvol‑
doende activa als onderpand kunnen bieden en bijge‑
volg insolvabel zouden zijn in geval van wanbetaling.
Dat betekent concreet dat veel ondernemingen met
een liquiditeitstekort zich niet kunnen herfinancieren
met een bankkrediet, zelfs al waren ze vóór de crisis
financieel gezond.

De ondernemingen die werden
getroffen door de COVID-19-crisis
ondersteunen, zonder de creatieve
destructie te verstoren
De aanwending van overheidsmiddelen om onder‑
nemingen door de crisis te loodsen mag evenwel de
creatieve destructie die door de crisis werd teweeg
gebracht niet in de weg staan. Crisisperioden bieden
immers doorgaans de kans om het economische weef‑
sel van een land te vernieuwen, omdat ze de uittreding
uit de markt van minder performante ondernemingen
versnellen en middelen doen vrijkomen voor nieuwe
initiatieven met een groter groeipotentieel.

Terwijl enkele grote ondernemingen in de nasleep
van de globale financiële crisis hun activiteiten in
België hebben stopgezet of grote herstructurerin‑
gen hebben doorgevoerd,
werd echter ook vastge‑
Het grote risico op overmatige
De omvang van het risico
schuldvorming vraagt om maatregelen steld dat een aanzienlijk
deel van de ondernemin‑
op overmatige schuldvor‑
die de financieringsfundamenten
gen waarvan de financi‑
ming en de potentiële im‑
van
bedrijven
op
lange
termijn
ële positie structureel niet
pact ervan op het econo‑
kunnen
verstevigen
leefbaar was (tussen 7 en
mische weefsel vereisen
10 %, afhankelijk van
extra maatregelen, boven
de gehanteerde definitie 1), actief bleef zonder dat
de maatregelen om de liquiditeiten te vrijwaren, om
de financieringsfundamenten op lange termijn te
hun financiële positie verbeterde. Volgens de OESO
versterken en de solvabiliteit van de door de crisis
kwam dit bijzonder vaak voor in België, wat zowel
getroffen ondernemingen te verbeteren. De over‑
heden hebben al initiatieven in die zin genomen.
1 De Jonghe et al. (2021), Bank Specialization and Zombie Lending:
Zo zal een gunstige fiscale behandeling gelden voor
Evidence from Belgium, NBB Working paper (forthcoming).
het aanleggen van een reserve met de winsten voor
de jaren 2022 tot 2024, en besloot de federale
Tabel 12
regering in juli 2020 tot een taxshelter-belastingver‑
mindering voor particulieren die kapitaal investeren
in kleine startende of groeiende ondernemingen
die hun omzet tussen midden maart en eind april
met minstens 30 % zagen terugvallen. Ook de
gewesten werkten mechanismen uit die leningen
moeten aanmoedigen, ook van particulieren (de zo‑
genaamde ‘proxileningen’ in Brussel, ‘prêts coup de
pouce’ in het Waals Gewest en ‘win-winleningen’
in het Vlaams Gewest). Hetzelfde geldt voor de
gewestelijke investeringsmaatschappijen die rege‑
lingen voor overheidskredieten invoerden, zoals de
‘ricochet-leningen’ in het Waals Gewest die wer‑
den toegekend door SOWALFIN in partnerschap
met de private banken, de ‘recover-leningen’ van
finance&invest.brussels in Brussel en de achterge‑
stelde leningen die door PMV werden toegekend in
het Vlaams Gewest.
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Aantal onrendabele ondernemingen 1, 2
in België bij het begin van de crisis
Totaal

Onrendabele
ondernemingen

Aantal ondernemingen
(in duizenden)

434,7

41,3

Toegevoegde waarde
(in € miljard)

230,0

2,7

2 066,0

61,8

Werkgelegenheid
(in duizenden
voltijdse equivalenten)

Bron : NBB.
1 Van alle ondernemingen die in 2019 of 2018 een jaarrekening
hebben neergelegd.
2 Een onderneming wordt als financieel onrendabel beschouwd als
ze langer dan vijf jaar bestaat en tijdens de laatste drie beschikbare
jaren een bruto-exploitatieoverschot (EBITDA) boekte dat kleiner
was dan de financiële kosten.

economisch als maatschappelijk nadelig is. Op eco‑
nomisch vlak wordt het groeipotentieel van de ge‑
zonde ondernemingen er immers door afgeremd,
omdat de structureel niet-levensvatbare bedrijven
financiële middelen en productiemiddelen opslor‑
pen ten nadele van (nieuwe) performantere actoren.
Op maatschappelijk vlak zou de voortzetting van
de activiteiten van die ondernemingen als goed
nieuws kunnen worden beschouwd voor hun werk‑
nemers, maar hun vermogen om zich professioneel
te heroriënteren neemt af omdat ze achterblijven in
niet-performante en technologisch achtergebleven
structuren.
Er moet bijgevolg worden vermeden dat de steun‑
maatregelen voor liquiditeit en solvabiliteit deze
niet-levensvatbare ondernemingen laten overleven,
waardoor zij onvoldoende gestimuleerd worden om
te herstructureren of, indien nodig, hun activiteiten
stop te zetten. Tegelijkertijd moet worden voorko‑
men dat ondernemingen verdwijnen die zonder de
COVID-19-crisis levensvatbaar zouden zijn geweest.
Zowel de inhoud van de steunmaatregelen als de
fasering van de afbouw ervan moeten zeer duidelijk
worden gedefinieerd. Het zou op lange termijn im‑
mers nadelig zijn dat ondernemingen die vóór de
crisis structureel verlieslatend waren, kunnen over‑
leven ten koste van jonge of gevestigde bedrijven

die alleen door de crisis werden verzwakt, omdat de
maatregelen niet goed afgestemd waren of langer
dan noodzakelijk werden gehandhaafd. De financi‑
ële sector moet daarin uiteraard een rol spelen, door
haar financiering te oriënteren naar de bedrijven die
structureel gezond waren en naar de ondernemin‑
gen die tijdens de crisis de noodzakelijke herstructu‑
reringsinspanningen leverden om in de toekomst te
kunnen overleven.

De banksector sprong voorzichtig
om met de toename van de
liquiditeitsbehoeften
Tegen die achtergrond hebben de banken een zekere
voorzichtigheid aan de dag gelegd in de kredietver‑
lening aan ondernemingen. Sommige banken waren
zelfs restrictiever ten aanzien van de vraag naar krediet
die vaker voortvloeide uit behoeften aan werkkapitaal.
Uit de enquête naar de bancaire kredietverlening (Bank
Lending Survey – BLS) bij de vier grootste banken
die actief zijn in België, blijkt namelijk dat de toeken‑
ningscriteria ietwat werden aangescherpt wegens de
toegenomen risico’s. Dat leidde tot een verruiming van
de marges op de debetrentes en tot een daling van de
uitgeleende bedragen. Die ontwikkelingen gelden even‑
wel niet voor de meerderheid van de bevraagde banken.
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Grafiek  56
Het aanbod aan bankkredieten werd iets restrictiever, terwijl de vraag van de ondernemingen over
het algemeen afnam
(saldi van de antwoorden van de banken op de BLS-enquête, gewogen nettopercentages 1)
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Bron : ECB, NBB.
1 De gewogen nettopercentages betreffen het verschil tussen het percentage antwoorden van banken die een ontwikkeling in een
bepaalde richting en volgens een gegeven intensiteit aangeven en het percentage antwoorden die wijzen op een ontwikkeling in de
tegenovergestelde richting.
2 Gemiddelde van de gewogen nettopercentages berekend voor meerdere onderliggende factoren die een bijdrage leveren.

De resultaten van de BLS-enquête worden wel bevestigd
door die van de SAFE-enquête bij de ondernemingen. Bij
de laatste editie van die enquête, in september 2020,
gaven de kmo’s aan dat ze tussen april en septem‑
ber 2020 meer belemmeringen voor bankfinanciering
ondervonden dan voordien (7,2 % tegen 5,2 % tijdens
de voorgaande editie). Ze verwachtten trouwens een
forse verslechtering van de beschikbaarheid van bank‑
kredieten in de nabije toekomst.
Overigens bleek uit de resultaten van de BLS-enquête
dat de kredietvraag in 2020 over het geheel genomen
afnam. Ze werd dan wel opgedreven door de toege‑
nomen behoeften aan werkkapitaal van de onderne‑
mingen en de aanvragen tot schuldherschikking die
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voortvloeiden uit het verlies aan bedrijfsinkomsten,
maar de terugval van de investeringen, zowel de fy‑
sieke investeringen als die in de vorm van overnames,
drukte de vraag naar langlopende leningen.
De groei van de kredieten aan niet-financiële onder‑
nemingen viel bijgevolg terug, van 4,1 % aan het ein‑
de van 2019 tot 2,4 % in november 2020. In maart
en april werd een kortstondige opstoot opgetekend,
die voornamelijk te verklaren is door het gebruik
van bestaande kredietlijnen door een beperkt aantal
grote ondernemingen die hun liquiditeitsreserves aan
het begin van de crisis wilden versterken. De bedra‑
gen die daartoe werden geleend werden evenwel
snel terugbetaald.

Grafiek  57
De groei van de kredietverlening aan Belgische ondernemingen vertraagde, ondanks een opstoot in
maart en april als gevolg van een sterke vraag naar liquiditeiten
(groei van de kredieten van de ingezeten banken aan de niet-financiële ondernemingen, veranderingspercentages op jaarbasis en bijdragen)
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Bron : ECB, NBB.
1 Inclusief de geëffectiseerde of anders overgedragen kredieten.

Volgens de financiële rekeningen namen de uitstaande
schulden van de ondernemingen tegenover de ingeze‑
ten banken aldus tussen eind 2019 en september 2020
toe met € 4,3 miljard. Bovendien leenden ze in totaal
nog € 2,1 miljard bij buitenlandse banken ; het betreft
echter slechts een relatief beperkt aantal ondernemin‑
gen. De uitstaande bedragen van door de niet-financi‑
ële ondernemingen uitgegeven schuldbewijzen en hun
intragroepskredieten namen tijdens dezelfde periode
met respectievelijk € 0,7 miljard en € 10,6 miljard af.
Aan het einde van het tweede kwartaal van 2020
beliep de totale geconsolideerde schuld van de nietfinanciële ondernemingen € 561,7 miljard, dat is
123,5 % bbp, waarvan een groot deel (€ 262,7 mil‑
jard) bestaat uit intragroepsfinanciering die wordt
verkregen via de intermediatie van niet-ingezeten en‑
titeiten of in België gevestigde kredietverstrekkers bin‑
nen concernverband. Wanneer de intragroepsschul‑
den buiten beschouwing worden gelaten en alleen de
puur externe financieringsinstrumenten in rekening
worden gebracht, wordt de schuld van de niet-finan‑
ciële ondernemingen op 65,8 % bbp geraamd.
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Grafiek  58
De schuldenlast van de ondernemingen nam toe
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Bronnen : ECB, NBB.
1 Gegevens m.b.t. de situatie op 30 september 2020.
2 De intragroepskredieten worden gedefinieerd als kredieten verstrekt door kredietverstrekkers binnen concernverband en de buitenlandse
niet-financiële sector. Daarbij worden schulden van ingezeten niet-financiële ondernemingen ten aanzien van andere ingezeten nietfinanciële ondernemingen buiten beschouwing gelaten.
3 Met inbegrip van de kredieten op de actiefzijde van de balans van de lege financiële instellingen.
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5.3 De financiële situatie van de gezinnen
verbeterde over het algemeen, maar
sommige groepen werden kwetsbaarder
De spaarmiddelen van de gezinnen
namen toe, vooral bij gebrek aan
bestedingsmogelijkheden
De gezondheidscrisis en de gevolgen ervan hadden
een weerslag op de financiën van de gezinnen, zowel
op het verloop van hun activa als op dat van hun
verplichtingen. In de bankgegevens, die maandelijks
en snel beschikbaar zijn, kwamen daarover bijna in
real time bepaalde significante effecten aan het licht.
Die gegevens omvatten echter niet alle financiële te‑
goeden en verplichtingen van de gezinnen.

zich voor in april en mei, toen de lockdownmaatrege‑
len het striktst waren en de bestedingsmogelijkheden
voor gezinnen beperkt bleven. Die beweging sloeg
echter om tijdens de zomer en bij de heropening
van de scholen, toen de voornaamste beperkingen
om de pandemie te beheersen waren opgeheven ; in
augustus en september werd dan ook een lichte ont‑
sparing opgetekend. In totaal plaatsten de gezinnen
van januari tot november 2020 € 18,1 miljard extra
op hun bankrekeningen – vooral op zicht- en spaar‑
deposito’s – tegenover een gemiddelde stijging met
€ 12,1 miljard tijdens de periode 2011-2019.

Bij de activa die de particulieren bij de Belgische ban‑
ken aanhouden, is de toename van de uitstaande de‑
posito’s het meest opvallende gevolg van de uitbraak
van de coronacrisis. Die aangroei van het sparen deed

Wat de financiële verplichtingen betreft, blijkt dat de
dynamiek van de kredietverlening aan gezinnen in
het eerste kwartaal van 2020 haperde. Gedurende
de laatste maanden van 2019 werd nog een forse
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Grafiek  59
De deposito’s van de gezinnen groeiden en de opname van hypothecaire kredieten vertraagde
tijdelijk tijdens de eerste lockdown 1
Nieuwe deposito’s van de gezinnen in 2020
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Bron : NBB.
1 Gegevens uit de balansen van de kredietinstellingen.

toename van de opname van hypothecaire kredieten
opgetekend, aangezien de woonbonusvoordelen in
Vlaanderen op 1 januari 2020 zouden verdwijnen. De
zwakke dynamiek van het eerste kwartaal van 2020
hield aan in april, toen de beperkende maatregelen,
met name het verbod op huisbezichtigingen en de
onmogelijkheid om notariële akten te verlijden, het
moeilijker maakten om vastgoed te zoeken en aan
te kopen. De kredietverlening aan gezinnen her‑
stelde zich vanaf mei, zodra die maatregelen werden
versoepeld. Ze bereikte aldus opnieuw de maande‑
lijkse gemiddelde niveaus van de voorgaande jaren
en oversteeg die zelfs in september, oktober en
november. Over de eerste elf maanden van 2020
als geheel verstrekten de ingezeten banken aan
de gezinnen voor € 7,8 miljard kredieten. Ondanks
een zeer moeilijke en onzekere economische omge‑
ving, is dat nauwelijks minder dan het gemiddelde
bedrag dat tussen 2011 en 2019 werd verleend
(€ 8,2 miljard).
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De vastgoedprijzen gingen opnieuw
omhoog tegen de achtergrond
van een verstrakking van de
kredietvoorwaarden
Het verloop van de activiteit op de woningmarkt sluit
direct aan bij de ontwikkeling van de kredietverlening
aan gezinnen. Over de eerste drie kwartalen van 2020
lag het aantal transacties 20 % lager dan tijdens de
overeenstemmende periode van 2019, als gevolg van
de combinatie van de afschaffing van de woonbonus
in het Vlaams Gewest en de COVID-19-pandemie.
De stijging van de woningprijzen in België, daar‑
entegen, versnelde tijdens de eerste drie kwartalen
van 2020, tot 5,2 % in nominale termen ; dit groei‑
tempo is vergelijkbaar met dat in het eurogebied als
geheel. Die prijsstijging zou deels toe te schrijven zijn
aan een lichte afname van het woningaanbod naar
aanleiding van de eerste golf van de epidemie en de

toegenomen onzekerheid over de economische situ‑
atie, terwijl de vraag krachtig bleef. Ook de vraag van
de gezinnen naar vastgoed als investering (tweede
verblijfplaats en aankoop om te verhuren – buy-to-let)
lijkt de prijsstijging verder te hebben ondersteund.

eind 2019. Die stijging kan voortvloeien uit grotere
behoeften van de gezinnen die een lening aangaan,
maar kan er ook op wijzen dat de banken meer
geneigd zouden zijn te lenen aan gezinnen met een
beter onderpand en een hogere leencapaciteit.

Die snelle stijging van de woningprijzen deed zich
voor ondanks de beperkte toename van het ge‑
zinsinkomen als gevolg van de COVID-19-epidemie
en de afschaffing van de aftrekbaarheid van de
hypothecaire kredieten in het Vlaams Gewest, twee
elementen die de groei van de vastgoedprijzen in
principe drukken. De waardering van de vastgoed‑
markt, dat is het verschil tussen de opgetekende
prijzen en de evenwichtsprijzen, nam hierdoor toe.
Het model van de Bank wijst zo op een gemiddelde
overwaardering met 13,5 % tijdens de eerste drie
kwartalen van 2020.

In de BLS-enquête maakten de kredietinstellingen
gewag van een verstrakking van de voorwaarden
voor leningen aan gezinnen in 2020, onder meer
als gevolg van de gestegen risicoperceptie en een
geringere risicotolerantie. Ze verstrengden daarom
zowel hun onderpandvereisten als de voorwaarden
die verbonden zijn aan de leenquotiteit (loan-tovalue ratio – LTV). Niettemin werd de toegang
tot financiering voor de gezinnen nog steeds ver‑
gemakkelijkt door de uiterst lage rentetarieven.
De banken maakten echter melding van een alge‑
mene daling van de vraag in het eerste en, vooral,
het tweede kwartaal van 2020. Die daling werd in
eerste instantie veroorzaakt door fiscale of regel‑
gevende maatregelen, met name de afschaffing
van de woonbonus in Vlaanderen, en vervolgens
door een verminderd consumentenvertrouwen en
door de beperkingen als gevolg van de lockdown.
Volgens de kredietinstellingen zou de vraag naar

Samen met de prijsstijging voor woningen nam ook
het gemiddelde bedrag van de nieuwe kredieten
toe. Eind november (voortschrijdend gemiddelde over
twaalf maanden) had een nieuwe vastgoedlening be‑
trekking op een gemiddeld kapitaal van € 133 500,
of een stijging met ongeveer 5 % in vergelijking met

Grafiek  60
De krachtige stijging van de woningprijzen kwam tot uiting in een toename van de waardering van
de vastgoedmarkt
Toename van de woningprijzen
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Bronnen : ECB, NBB.
1 Eerste drie kwartalen.
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vastgoedkredieten in het derde en het vierde kwar‑
taal weer zijn toegenomen, namelijk door de alge‑
meen lage rentetarieven.
De verstrakking van de LTV-voorwaarde is overigens
ook een duidelijk gevolg van de macroprudentiële
toezichtsverwachtingen van de Bank voor nieuw toe‑
gekende hypotheekleningen die op 1 januari 2020 van
kracht werden. Daarmee worden de Belgische banken
en verzekeringsondernemingen aangespoord om voor‑
zichtiger te zijn bij het toekennen van hypothecaire
kredieten met een zeer hoge LTV-ratio, al dan niet in
combinatie met een aantal andere risicovolle indicato‑
ren zoals een hoge maandelijkse aflossingslast.

Hierdoor kwam er in de eerste helft van 2020 een
duidelijk einde aan de tendens van de jaren voordien,
toen steeds meer nieuwe hypotheekleningen werden
afgesloten met een zeer hoge LTV-ratio. Het aandeel
van leningen met een LTV-ratio boven de 90 % (de
referentiedrempel die door de Bank wordt gebruikt)
zakte bij startende kopers van 45 % in 2019 tot 35 %,
terwijl het voor de andere leningen voor eigen bewo‑
ning afnam van 28 % tot 21 %. Hiermee kwamen
deze percentages in de buurt van de tolerantiemarges
die de Bank hanteert : respectievelijk 35 % en 20 %
van deze twee types nieuw toegekende leningen mag
boven de 90 %-LTV-drempel uitkomen. De aanpassing
blijkt moeilijker te verlopen voor leningen die worden

Grafiek  61
De kredietvoorwaarden werden verder aangescherpt, onder meer als gevolg van het
macroprudentieel beleid
Wijzigingen in de voorwaarden voor
vastgoedkrediet en verklarende factoren
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Bron : NBB.
1 De gewogen nettopercentages betreffen het verschil tussen het percentage antwoorden van banken die een ontwikkeling in een
bepaalde richting en volgens een gegeven intensiteit aangeven en het percentage antwoorden die wijzen op een ontwikkeling in de
tegenovergestelde richting.
2 Gemiddelde van de gewogen nettopercentages berekend voor meerdere onderliggende factoren die een bijdrage leveren.
3 Voornamelijk de invloed van het het macroprudentieel beleid.
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Grafiek  62
Er werden minder hypotheekleningen afgesloten met een hoge loan-to-value ratio
(verdeling van de nieuwe hypotheekleningen volgens loan-to-value ratio, in % van het totaal)
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aangegaan om onroerende goederen te kopen die
bestemd zijn voor verhuur. Voor deze kredieten, die ri‑
sicovoller worden bevonden, heeft de Bank een lagere
referentiedrempel en een kleinere tolerantiemarge be‑
paald. Het aandeel van dergelijke leningen met een
LTV-ratio boven de drempel van 80 % daalde fors,
van 33 % tot 24 %, maar het blijft daarmee voorlopig
nog steeds aanzienlijk hoger dan de tolerantiemarge
van 10 % die bepaald is in de toezichtsverwachtingen.
In de tweede helft van 2020, waarvoor nog geen
gegevens voorhanden zijn, hebben de financiële instel‑
lingen het LTV-criterium wellicht nog verder verstrakt.
Voor de kredieten die in deze periode werden ver‑
leend, moeten ze immers voor het eerst aan de Bank
verantwoorden waarom ze in voorkomend geval de
toezichtsverwachtingen niet hebben nageleefd. In de
huidige economische omstandigheden acht de Bank
het belangrijk dat de maatregelen gehandhaafd wor‑
den. Deze maatregelen helpen immers de markten
voor vastgoed en gerelateerde leningen gezond te
houden, aangezien ze de kredietnemers behoeden
voor een overmatige schuldenlast en ervoor zorgen
dat de risico’s in de hypothecaire kredietportefeuilles
van financiële instellingen niet verder toenemen.

De netto financiële positie van
de gezinnen is over het algemeen
gezond, maar sommige groepen
vertonen kwetsbaarheden
Volgens de financiële rekeningen voerden de par‑
ticulieren hun financiële activa tijdens de eerste
drie kwartalen van 2020 met € 24,1 miljard op.
De nieuwe activa bestonden vooral uit chartaal geld
en deposito’s. Die duidelijke voorkeur voor liquide
beleggingen valt zowel te verklaren door de grote
algemene onzekerheid als door de noodzaak om
tijdelijk een onverwacht spaaroverschot te depo‑
neren, tot een inhaalbeweging van de consumptie
mogelijk was of een project voor een financiële be‑
legging of een investering in vastgoed werd gevon‑
den. Bovendien kochten de gezinnen ook aandelen
en deelbewijzen van beleggingsfondsen ten belope
van respectievelijk € 5,6 en € 5,5 miljard, terwijl
ze die activa tijdens de overeenstemmende periode
van 2019 van de hand hadden gedaan. Daarentegen
hadden ze, net als de voorgaande jaren, geen be‑
langstelling voor schuldbewijzen (–3,6 miljard), en
konden ook verzekeringsproducten hen niet bekoren
(–1,2 miljard).
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Terwijl de gezinnen zo nieuwe financiële activa vorm‑
den, leden ze tijdens de eerste negen maanden
van 2020 voor € 15 miljard waardeverliezen op hun
activa. De meer risicovolle activa (aandelen en beleg‑
gingsfondsen) verminderden immers in waarde als
gevolg van de scherpe daling van de beurskoersen op
de financiële markten in het eerste kwartaal van het
jaar. De situatie verbeterde echter in de volgende twee
kwartalen, aangezien de particulieren een deel van
hun verliezen terugwonnen. In totaal nam de waarde
van hun financiële activa toe van € 1 409,8 miljard
eind 2019 tot € 1 418,7 miljard in het derde kwartaal
van 2020.
Wellicht werden de welgestelde gezinnen het zwaarst
getroffen door die schommelingen van de beurskoer‑
sen. Volgens de gegevens van de Household Finance
and Consumption Survey (HFCS), waarvan de meest
recente resultaten betrekking hebben op de editie

van 2017 1, beschikken de Belgische gezinnen die
activa bezitten waarvan de koersen worden beïn‑
vloed door de veranderingen op korte termijn op de
financiële markten (zoals aandelen, deelbewijzen van
beleggingsfondsen of obligaties) over een mediaan
financieel nettovermogen van € 93 600. Dat is negen‑
tien keer zoveel als dat van de totale bevolking. Het
jaarinkomen van die gezinnen bedraagt € 58 400, te‑
gen € 43 500 voor de bevolking als geheel. Ten slotte
zijn ze ook ouder dan het mediane Belgische gezin.
De crisis heeft niet alleen het gezinsvermogen be‑
ïnvloed, maar duidelijk ook reeds kwetsbare bevol‑
kingsgroepen zwaarder getroffen, vooral als hun
inkomen afnam of hun uitgaven opliepen. In de

1 de Sola Perea M., ‘First results of the third wave of Belgium’s
Household Finance and Consumption Survey‘, NBB, Economic
Review, juni.

Grafiek  63
Bij gebrek aan beleggingskansen en uit voorzorg bouwden de gezinnen hoofdzakelijk liquide
activa op
Nieuwe ﬁnanciële activa van de gezinnen
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Bron : NBB.
1 Deze rubriek omvat de nettorechten van de gezinnen op de technische voorzieningen van verzekeringen, op de pensioenfondsen en op de
standaardgarantieregelingen.
2 In het linkerdeel van de grafiek omvat deze rubriek, voor zover ze zijn opgetekend, de handelskredieten en diverse activa op de overheid
en op de financiële instellingen. In het rechterdeel van de grafiek omvat deze rubriek bovendien de bankbiljetten, munten en deposito’s,
alsook de verzekeringsproducten die niet onder tak 23 vallen.
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maandelijkse consumentenenquête van de Bank van
december 2020 gaf 17 % van de respondenten aan
door de coronacrisis meer dan 10 % inkomensverlies
te hebben geleden. Dat percentage liep echter op tot
30 % voor de personen die geen bezoldigde activiteit
uitoefenden – de gepensioneerden buiten beschou‑
wing gelaten – en tot 46 % voor de zelfstandigen.
Bij een inkomensschok hangt de financiële veerkracht
van een gezin af van het bezit van een toereikende
(in het verleden gevormde) liquide spaarbuffer of,
indien dat niet het geval is, van de mogelijkheid om
financiële bijstand te krijgen. Een gezin met schulden
zou bovendien een lager beschikbaar inkomen kunnen
hebben en minder makkelijk een extra lening kunnen
verkrijgen bij liquiditeitsproblemen. In december 2020
verklaarde 26 % van de consumenten dat hun spaar‑
buffer kleiner was dan het bedrag dat ze nodig heb‑
ben om gedurende drie maanden de uitgaven te
betalen die noodzakelijk zijn om in hun levensonder‑
houd te voorzien. Dat percentage steeg tot 47 % voor
personen die geen bezoldigde activiteit uitoefenen
(ongerekend de gepensioneerden). In totaal bevond
7 % van de consumenten zich in een kwetsbare situ‑
atie, omdat hun inkomen was afgenomen en ze niet
over een toereikende spaarbuffer beschikten.

Die kwetsbare groepen kunnen specifieker wor‑
den onderscheiden door gebruik te maken van
de gedetailleerde gegevens uit de HFCS-enquête
(zie Kader 6). Hoewel het met de toen verzamelde
gegevens niet mogelijk is de veranderingen in de
financiële situatie van de gezinnen in 2020 te
beoordelen, geven ze niettemin een beeld van de
uitgangspositie van de gezinnen vóór de corona
crisis. Aan de hand van deze gegevens kan worden
aangetoond dat bepaalde bevolkingsgroepen over
kleine spaarbuffers beschikken om inkomensschok‑
ken op te vangen. Naast gezinnen met lage inko‑
mens, gaat het over het algemeen vooral over ge‑
zinnen waarvan de referentiepersoon werkzoekend
is. Van de werkende personen, in het bijzonder in
de zwaarst getroffen branches, bevonden die in de
horeca zich in dat opzicht eveneens in een kwets‑
baardere situatie.
Overigens bieden bepaalde specifieke statuten, die
in de steekproef van de HFCS-enquête niet geïden‑
tificeerd kunnen worden, een beperkte sociale be‑
scherming. Ze komen aan bod in paragraaf 6.2 van
dit Verslag.
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KADER 6

De spaarbuffers van de gezinnen vóór de crisis
De HFCS-enquête omvat onder meer informatie over het spaar- en consumptiegedrag van de Belgische
gezinnen. Zo kan de kwetsbaarheid van gezinnen voor een inkomensschok, zoals die door de COVID-19-crisis,
worden geëvalueerd. Een gezin dat wordt getroffen door de daling van de economische bedrijvigheid zal het
moeilijker hebben om zijn basisuitgaven te dekken als het slechts over een beperkte spaarbuffer beschikt.
In 2017, het laatste jaar waarvoor de enquêtegegevens momenteel beschikbaar zijn, meldde 52 % van de
Belgische gezinnen dat hun inkomen hoger lag dan hun basisuitgaven 1, waardoor ze regelmatig konden
sparen, tegen gemiddeld 41 % in het eurogebied. Het spaarvermogen hing uiteraard af van de omvang
van hun inkomen. Zo was sparen mogelijk voor slechts 30 % van de Belgische gezinnen in het laagste
kwintiel van de inkomensverdeling, maar voor 68 % in het hoogste kwintiel.
Die verschillen komen tot uiting in het uiteenlopende vermogen van de gezinnen om een inkomensschok
of een onverwachte uitgave op te vangen : 81 % van de Belgische gezinnen beschikten over voldoende
spaargeld op hun bankrekeningen om gedurende ten minste een maand hun basisuitgaven te dekken,
maar dat percentage beliep slechts 66 % voor de gezinnen in het laagste inkomenskwintiel. Indien de
schokken hardnekkiger zijn, zouden de meeste van de gezinnen met een lager inkomen in moeilijkheden
komen. Amper de helft van de gezinnen in het laagste inkomenskwintiel had voldoende geld op de
bankrekeningen om de uitgaven voor minstens drie maanden te dekken. Slechts 39 % zou uitsluitend
met spaargeld de uitgaven kunnen betalen in geval van een inkomensschok waarvan de gevolgen zes
maanden zouden duren, tegen 72 % van de gezinnen in het hoogste inkomenskwintiel.
Slechts 30 % van de gezinnen waarvan de referentiepersoon op het ogenblik van de enquête
werkzoekend was, had voldoende geld op zijn rekeningen om gedurende drie maanden de uitgaven
te dekken ; de mediane spaarbuffer voor deze groep van personen stemt overeen met uitgaven voor
twee weken. Ook de eenoudergezinnen en de alleenstaande volwassenen jonger dan 65 jaar hadden
minder spaarmiddelen. In verhouding tot de uitgaven lagen de spaarmiddelen iets lager wanneer de
referentiepersoon van het gezin een vrouw was dan wanneer het een man betrof. Tot slot waren de
spaarbuffers ook kleiner voor de gezinnen met schulden.
Gezinnen met personen die tewerkgesteld zijn in de zwaarst getroffen bedrijfstakken zijn
kwetsbaarder
Wegens de beperkende maatregelen en de social distancing die werden opgelegd om de pandemie
te bestrijden, trof de COVID-19-crisis in het bijzonder bepaalde diensten die nauwe contacten vergen.
Dat zijn onder meer de branches handel en vervoer, de horeca, de administratieve en ondersteunende
diensten voor bedrijven (voornamelijk de uitzendarbeid), de overige diensten (zoals de activiteiten van
verenigingen, de kappers en de schoonheidssalons) en de branche kunst, amusement en recreatie.
De personen die in die bedrijfstakken werken, lopen dus meer risico op een inkomensverlies als gevolg
van een verslechtering van hun werkgelegenheidssituatie, hetzij omdat ze hun baan hebben verloren,
hetzij omdat ze lang tijdelijk werkloos zijn.
1 Het hier gehanteerde concept basisuitgaven omvat de kosten van voeding en huisvesting (huur of hypothecaire lening en lasten),
alsook de rente- en aflossingsverplichtingen, volgens de gegevens van de HFCS.

u

178

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

Sommige Belgische gezinnen kunnen moeilijk liquiditeitsreserves opbouwen
(referentiejaar 2017)

Spaarvermogen per inkomenskwintiel

Hoelang kan een gezin zijn uitgaven
dekken met zijn spaargeld 2 ?
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Bronnen : ECB, NBB (HFCS).
1 In de gegevens voor het eurogebied is Spanje niet opgenomen.
2 De basisuitgaven omvatten de rente- en aflossingsverplichtingen en de kosten van voeding, huur en huisvesting, Het spaargeld
wordt gedefinieerd als de som van de bedragen op de rekeningen-courant en op de spaarrekeningen, zoals die in de enquête zijn
meegedeeld. Het houdt geen rekening met mogelijke liquiditeitsreserves of andere door het gezin aangehouden activa.
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Gezinnen die in de zwaarst getroffen bedrijfstakken werken, hebben een kleinere
spaarbuffer
(in € duizend, referentiejaar 2017)

Bruto-inkomen op jaarbasis van de gezinnen
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Hoewel het totale bruto-inkomen van de gezinnen waarvan een van de leden in een van de zwaarst
getroffen bedrijfstakken werkt, vergelijkbaar is met dat van de gezinnen die in minder aangetaste
bedrijfstakken werken, zijn de verschillen groter voor specifieke branches. Zo ligt het gezinsinkomen 29 %
lager wanneer ten minste één gezinslid in de horeca werkt.
De gezinnen waarvan een van de leden in een van de zwaarst getroffen bedrijfstakken werkt, beschikten,
in mediaanwaarde, over minder spaargeld, zowel in absolute waarde (–30 %) als in verhouding tot hun
inkomen en hun uitgaven. Het verschil was zeer uitgesproken wanneer een van de gezinsleden in de
horeca werkte, maar ook wanneer het gezin loontrekkenden telde in andere dienstenactiviteiten en in
de branche kunst, amusement en recreatie.
Bij de gezinnen waarvan de referentiepersoon als zelfstandige werkt, is het vermogen om de gezinsuitgaven
te dekken met de gecumuleerde spaargelden ook kleiner indien de zelfstandige activiteit wordt uitgeoefend
in de horeca (minder dan een derde van deze respondenten was in staat hiermee gedurende zes maanden
de uitgaven te betalen) en in de administratieve en ondersteunende diensten (52 %). De gezinnen waarvan
de referentiepersoon als zelfstandige werkt, beschikken echter doorgaans over een grotere spaarbuffer en
een hoger nettovermogen dan de gezinnen met een loontrekkende als referentiepersoon.
Uit deze resultaten blijkt dus dat, hoewel de meeste gezinnen relatief goed een tijdelijke schok in hun inkomen
of uitgaven kunnen opvangen, een aanzienlijk percentage gezinnen met een laag inkomen zeer kwetsbaar
was. Dat was vooral het geval wanneer de referentiepersoon werkzoekend was. Die gezinnen hebben
immers weinig gecumuleerde spaarmiddelen. Gezinnen die potentieel zwaarder worden getroffen door de
stopzetting van bepaalde economische activiteiten, vooral de horeca, waren eveneens veel kwetsbaarder.
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De stijging van de schuldenlast
dreigt bepaalde gezinnen
kwetsbaarder te maken
De groei van de kredietverlening aan gezinnen ver‑
traagde tijdens de eerste helft van 2020 en stabiliseer‑
de zich in november op 4,5 % op jaarbasis (tegenover
6,1 % in december 2019). De hypothecaire kredietver‑
lening vertoonde dezelfde neerwaartse tendens, maar
bleef krachtig : in november 2020 groeide ze nog met
5,4 % op jaarbasis, tegen 7,0 % eind 2019.
Hierdoor namen de verplichtingen van de Belgische
gezinnen in 2020 verder toe, zij het minder snel dan
gedurende de tweede helft van 2019, toen ze werden
opgevoerd door de opname van hypothecaire kredieten
in het vooruitzicht van de afschaffing van de woonbo‑
nus in Vlaanderen. Tijdens de eerste negen maanden
van 2020 gingen de particulieren voor € 6,7 miljard
vastgoedkredieten aan, dat is ongeveer twee derde van
het bedrag in de overeenstemmende periode van 2019.
De rentetarieven bleven uiterst laag : in november 2020
bedroeg de rente op een nieuw vastgoedkrediet met
een initiële rentevaste periode van meer dan tien jaar
gemiddeld 1,40 %, tegen 1,56 % eind 2019. In het
derde kwartaal konden de spaarmiddelen die tijdens de
voorgaande maanden waren opgebouwd deels worden
aangewend voor investeringen in woningen. De gege‑
vens over de hypothecaire kredietverlening wijzen erop
dat een deel van de daling tijdens de lockdown in het
voorjaar nadien werd goedgemaakt, zonder evenwel
het peil van een jaar eerder te evenaren.

De verlening van andere soorten kredieten op lange
termijn, onder meer het consumentenkrediet, kwam
tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 op € 1,1 mil‑
jard uit, tegen 1,0 miljard het jaar voordien. Bijgevolg
liep de schuldenlast van de Belgische gezinnen tegen
eind september 2020 op tot € 317 miljard, dat is een
stijging met € 8,8 miljard ten opzichte van het einde
van 2019. Hypothecaire leningen maken een steeds
groter deel van de kredieten aan particulieren uit ; het
aandeel ervan steeg van 82,5 % eind 2010 tot 86,2 %
in september 2020.
Ook in relatieve termen nam de schuldenlast van
de gezinnen toe in België, net als in het eurogebied
als geheel. De schuldratio nam toe als gevolg van
de brutostijging van de verplichtingen, maar ook
automatisch, door de daling van het bbp. Op geag‑
gregeerd niveau vertegenwoordigde ze in september
in ons land 66,4 % bbp, tegenover 61,8 % in decem‑
ber 2019. In het eurogebied beliep ze aan het eind
van het derde kwartaal van 2020 gemiddeld 61,6 %
bbp, tegen 57,8 % negen maanden eerder.
Uit de algemene situatie op geaggregeerd niveau valt
niet op te maken welke groepen van gezinnen even‑
tueel kwetsbaar zijn op het gebied van schuldenlast.
De kwetsbare gezinnen dreigen evenwel nog verder
verzwakt te worden als ze, zoals bij de coronacrisis,
het hoofd moeten bieden aan een schok die hun
inkomen kan verminderen of hun uitgaven kan ver‑
hogen. Hun onhoudbare schulden kunnen dan een
probleem worden voor de stabiliteit van het financiële
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Grafiek  64
De schuldgraad van de Belgische gezinnen is steeds hoger bij zeer laag blijvende rentetarieven
Schuld van de gezinnen
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Bronnen : Eurostat, NBB.

stelsel als geheel. De analyse van micro-economische
gegevens is daarom zeer belangrijk om die groepen
te identificeren.
Volgens de HFCS-enquête hadden de verplichtingen
van gezinnen met schulden in 2017 een mediaan‑
waarde van € 68 000, en de mediane verhouding tus‑
sen schuld en bruto jaarinkomen beliep 91 %. Voor de
gezinnen met een lager inkomen vertegenwoordigde
de schuld 24 % van het jaarinkomen, aangezien die ge‑
zinnen verhoudingsgewijs minder vaak een hypothecair
krediet aangingen (7 %, tegen gemiddeld 37 % voor
de Belgische gezinnen als geheel). Voor gezinnen met
een kleinere spaarbuffer beliep de schuld 70 % van het
inkomen. Die gezinnen hadden gemiddeld beschouwd
een mediaaninkomen en vooral een nettovermogen
die lager zijn dan die van de gezinnen die over meer
spaargeld beschikten. Ze waren bovendien iets jonger.
In 2017 vertegenwoordigden de betalingen van ren‑
te en aflossingen 12 % van het bruto mediaaninko‑
men van de gezinnen met schulden. Voor bepaalde
gezinscategorieën was de afbetalingslast evenwel
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zwaarder : voor 10 % van de gezinnen met schulden
beliepen de schuldaflossingen meer dan 30 % van hun
bruto-inkomen. Dat percentage lag hoger voor de ge‑
zinnen waarvan de referentiepersoon een zelfstandige
activiteit uitoefende en voor de eenoudergezinnen.
Ondanks de impact van de COVID-19-crisis op de in‑
komens, manifesteerden de kwetsbaarheden die voor
bepaalde groepen van gezinnen werden vastgesteld
zich tot dusver niet in een hogere wanbetalingsgraad
op hun kredieten. Die wanbetalingen bleven het hele
jaar lang binnen de perken, wellicht deels dankzij de
maatregelen die werden genomen om de gezinnen
financieel te ondersteunen. Het uitstel op de aflossing
van kredieten dat door de banken als gevolg van de
epidemie werd ingevoerd, heeft daar waarschijnlijk toe
bijgedragen. Het stelde de gezinnen die het zwaarst
onder de crisis te lijden hadden immers in staat de
afbetaling van hun leningen tijdelijk uit te stellen.
Als dat betalingsuitstel in maart 2021 verstrijkt (wat
een betalingsuitstel tot uiterlijk eind juni 2021 inhoudt)
en de effecten van de crisis bijgevolg het gezinsinko‑
men sterker drukken, zouden de wanbetalingsgraden
in 2021 kunnen oplopen.

5.4 Een solide uitgangspositie voor
de banksector om de economie te
ondersteunen, maar ook belangrijke
uitdagingen
De Belgische banksector vatte de COVID-19-crisis aan
met een sterke financiële positie. Mede als gevolg van
de herstructureringen en de striktere regulering sinds
de globale financiële crisis, werden immers sterke
kapitaal- en liquiditeitsbuffers opgebouwd. Hierdoor
kan de sector een belangrijke rol spelen in het op‑
vangen van de huidige crisis en het ondersteunen
van de economie. De prudentiële autoriteiten heb‑
ben bovendien maatregelen genomen waardoor de
banken hun kernfunctie in de financiële bemiddeling
kunnen blijven vervullen (zie deel 5.1). De corona
crisis stelt de banksector echter ook voor belangrijke
nieuwe uitdagingen, die boven de problemen komen
waarmee de sector reeds te kampen had. Zo zullen er
als gevolg van de verwachte toename van de bedrijfs
faillissementen en de werkloosheid hoogstwaarschijn‑
lijk meer kredieten van bedrijven of gezinnen niet of
niet tijdig worden terugbetaald. Deze kredietverliezen
– en de voorzieningen die worden aangelegd om der‑
gelijke verliezen op te vangen – wegen op de winstge‑
vendheid, terwijl die de afgelopen jaren reeds onder
druk stond door onder meer de lagerenteomgeving,
de kostenstructuur en de sterke concurrentie op be‑
paalde markten.

De banken bereiden zich voor op een
toename van de kredietverliezen
De banken verstrekten de afgelopen jaren heel wat
leningen aan bedrijven en gezinnen in België en in
het buitenland. De zware economische impact van de
coronacrisis zal echter onder meer tot uiting komen in
een toename van het aantal bedrijfsfaillissementen en
een oplopende werkloosheid, waardoor de terugbeta‑
ling van die leningen in het gedrang kan komen en

de Belgische banksector hoogstwaarschijnlijk grotere
kredietverliezen zal moeten incasseren. Dankzij de
verschillende steunmaatregelen van de overheid en
de engagementen van de financiële sector, zoals het
uitstel op het afbetalen van kredieten en andere inko‑
mensondersteunende maatregelen, was het aandeel
probleemleningen in de bankbalansen – dat de jong‑
ste jaren stelselmatig was gedaald – tot en met sep‑
tember 2020 echter nog niet toegenomen. Het beliep
toen, net als in 2019, ongeveer 2 % van het totale uit‑
staande bedrag van alle leningen. Hiermee bleef dat
percentage nog steeds ruim onder het gemiddelde in
het eurogebied (2,9 % in juni 2020).
Niettemin zijn de eerste tekenen van een verslech‑
terende kredietkwaliteit al zichtbaar. Het aandeel
leningen met herstructureringsmaatregelen, waar‑
voor bijvoorbeeld een betaalpauze of een verlenging
van de looptijd werd toegestaan, is sinds het begin
van de coronacrisis immers duidelijk gestegen. Voor
leningen aan gezinnen liep dat percentage tussen
eind 2019 en september 2020 op van 1,2 % tot
1,6 % en voor leningen aan bedrijven verdubbelde
het van 1,2 % tot 2,4 %. Volgens de richtlijnen van de
Europese Bankautoriteit 1 worden kredieten waarvoor
een algemeen betalingsuitstel geldt niet automatisch
als leningen met herstructureringsmaatregelen be‑
schouwd. De vastgestelde toename betreft dan ook
hoofdzakelijk andere, meer kredietspecifieke vormen
van schuldherschikking. Sinds de invoering van de
nieuwe IFRS 9-boekhoudnorm in 2018, moeten de
banken hun leningen naargelang van het kredietrisico

1 EBA Guidelines on legislative and non-legislative moratoria on loan
repayments (EBA/GL/2020/02, gewijzigd door EBA/GL/2020/08 en
EBA/GL/2020/15).
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Grafiek  65
Het aandeel probleemleningen bleef nog stabiel, maar er was wel al een toename van het
percentage leningen met herstructureringsmaatregelen
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Bron : NBB.
1 Probleemleningen zijn leningen die wellicht niet zullen worden terugbetaald als gevolg van financiële problemen bij de kredietnemer of
waarvoor reeds een betalingsachterstand bestaat.
2 Leningen met herstructureringsmaatregelen zijn leningen waarvoor de banken concessies hebben gedaan (bijvoorbeeld in de vorm van een
betaalpauze of een verlenging van de looptijd) aan debiteuren die financiële moeilijkheden ondervinden. Leningen waarvoor een algemeen
betalingsuitstel (moratorium) geldt worden volgens de richtlijnen van de Europese Bankautoriteit niet automatisch als leningen met
herstructureringsmaatregelen beschouwd.

overigens in drie categorieën indelen en hun voorzie‑
ningen daarop afstemmen. Sinds de aanvang van de
crisis is het aandeel leningen waarvan het kredietrisico
significant is toegenomen maar die nog geen pro‑
bleemleningen zijn (dit zijn de kredieten in de tweede
categorie), gestegen. Dat was vooral het geval voor
de kredieten aan bedrijven : dat aandeel nam tussen
eind 2019 en september 2020 toe van 13 % tot 17 %.
Er blijken evenwel grote verschillen te zijn tussen de
banken voor wat betreft de mate waarin leningen in
de tweede categorie worden geclassificeerd en de
extra voorzieningen die hiervoor werden aangelegd.
Deze verschillen zijn niet volledig te verklaren door het
risicoprofiel van de kredietportefeuilles. Ze hebben
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ook te maken met het uiteenlopend gebruik van
kwalitatieve indicatoren om leningen toe te wijzen
aan een bepaalde categorie, de tijdigheid waarmee
een significante toename van het kredietrisico wordt
geïdentificeerd, en de macro-economische scenario’s
die gehanteerd worden om de impact van de crisis
te modelleren.
De kredietverliezen voor de Belgische banksector blij‑
ven voorlopig dan wel laag, maar ze dreigen sterk
toe te nemen wanneer de bestaande steunmaatrege‑
len aflopen. De toekenning van schuldherschikkingen
aan solvabele gezinnen en bedrijven op initiatief van
de banken zelf – in tegenstelling tot het algemeen

betalingsuitstel waarbij de aanvraag gebeurt door de
kredietnemer – kan een belangrijk kanaal zijn om de
verliezen te minimaliseren en onnodige wanbetalin‑
gen te vermijden. Daarnaast moeten banken tijdig de
nodige extra voorzieningen aanleggen om toekom‑
stige verliezen op te vangen. In september 2020 be‑
droegen de voorzieningen voor de kredietportefeuille
in totaal zowat € 10,4 miljard, tegenover € 8,9 miljard
eind 2019. De banken hebben tijdens de coronacrisis
in verschillende mate nieuwe voorzieningen geboekt,
niet alleen op grond van de samenstelling van hun
kredietportefeuille, maar ook op basis van hun eigen
inschattingen van het verloop van de crisis en het
economische herstel.

Naast de reeds aangelegde voorzieningen, creëren
ook de solide buffers die de afgelopen jaren in de
Belgische banksector werden opgebouwd en de ver‑
schillende initiatieven van de toezichthouders en de
regelgevers extra ruimte om hoger dan verwachte kre‑
dietverliezen op te kunnen vangen. Voorlopig heeft
de sector deze buffers nog niet moeten aanspreken,
aangezien de gegenereerde winsten voldoende waren
om de bijkomende voorzieningen te dekken.
Ongeveer driekwart van de nieuwe voorzieningen
werd aangelegd om verliezen op bedrijfskredieten
op te vangen. In september 2020 had de Belgische

Tabel 13
Uitstaande bedrijfskredieten van de Belgische banksector per bedrijfstak
(gegevens op geconsolideerde basis, brutoboekwaarde in september 2020, in € miljard)

Totale bedrijfsleningen

Totaal

Belgische
bedrijven

Buitenlandse
bedrijven

249,6

161,8

87,9

waarvan :
Groot‑ en detailhandel

39,2

25,9

13,3

Verwerkende nijverheid

37,1

18,1

19,0

Exploitatie van en handel in onroerend goed

35,0

27,4

7,5

Bouwnijverheid

26,8

19,4

7,4

Vrije beroepen en wetenschappelijke en
technische activiteiten

18,8

16,1

2,7

Menselijke gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening

15,3

13,7

1,6

Vervoer en opslag

15,0

7,8

7,3

Landbouw, jacht en bosbouw

11,3

3,5

7,8

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en
gekoelde lucht

11,2

5,2

6,0

Administratieve en ondersteunende diensten

10,6

6,8

3,8

Informatie en communicatie

6,6

3,1

3,6

Financiële activiteiten en verzekeringen

5,5

3,6

1,8

Overige diensten

4,7

2,5

2,2

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

4,2

3,3

0,8

Distributie van water ;
afval‑ en afvalwaterbeheer en sanering

2,9

2,0

0,8

Kunst, amusement en recreatie

1,8

1,5

0,4

Winning van delfstoffen

1,8

0,3

1,6

Openbaar bestuur en defensie

1,4

1,2

0,1

Onderwijs

0,6

0,4

0,2

Bron : NBB.
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banksector in totaal voor ongeveer € 250 miljard le‑
ningen uitstaan aan bedrijven, waarvan € 162 miljard
aan Belgische bedrijven. De sector is aldus onrecht‑
streeks blootgesteld aan de impact van de crisis op
de zwaarst getroffen bedrijfstakken. De uitstaande
kredieten aan de zeer kwetsbare branches – met
name de horeca en de branche ‘kunst, amusement
en recreatie’ – zijn echter relatief beperkt : eind sep‑
tember 2020 ging het om € 6 miljard of slechts 0,5 %
van de totale bankactiva. De banken hebben ook
leningen uitstaan ten aanzien van enkele subbranches
binnen de groot- en detailhandel, de transportsector
en de dienstensector die erg lijden onder de gevolgen
van de crisis – zoals de niet-voedingsdetailhandel,
het wegtransport van personen en de diensten aan
personen. Ook het bedrag van de leningen aan deze
subbranches is al met al eerder beperkt in verhouding
tot de gehele kredietportefeuille van de sector.

kunnen gevolgen hebben voor de markt van kantoren
en die van retailvastgoed. In de afgelopen jaren is de
blootstelling van de banksector aan de commerciële
vastgoedmarkt steeds groter geworden, via directe
leningen aan marktdeelnemers of via commercieel
vastgoed dat als onderpand dient voor leningen. Eind
september 2020 bedroeg die blootstelling ongeveer
€ 60 miljard of 5 % van de bankactiva. Ook op de
residentiële vastgoedmarkt zijn verliezen trouwens niet
uitgesloten. De verwachte stijging van de werkloos‑
heid zou immers kunnen leiden tot een hogere wan‑
betalingsgraad op hypotheekleningen, die maar liefst
20 % van de totale bankactiva vertegenwoordigen.

De banksector kan ook nog verliezen oplopen door
haar verwevenheid met de vastgoedmarkt. De ge‑
volgen van de crisis zullen vooral voelbaar zijn op de
commerciële vastgoedmarkt. Deze is zeer conjunctuur‑
gevoelig en een aantal trends die in een stroomversnel‑
ling terechtkwamen, zoals thuiswerk en e-commerce,

Tijdens de eerste negen maanden van 2020 boekte de
Belgische banksector een nettowinst van € 2,7 miljard
op geconsolideerde basis, wat 40 % lager is dan in
de overeenstemmende periode van 2019. Als gevolg
hiervan daalde het rendement op het eigen vermogen
tot 5,0 %, tegenover nog 8,7 % in 2019. Hoewel de

De winstgevendheid van de
banksector komt verder onder druk
te staan

Tabel 14
Resultatenrekening van de Belgische kredietinstellingen
(gegevens op geconsolideerde basis, in € miljard)

Eerste negen maanden

2017

2018

2019

2019

2020

Nettorenteresultaat

14,1

14,4

14,6

10,8

10,7

Niet‑renteresultaat

8,9

8,3

8,5

6,3

5,7

Nettoresultaat van de vergoedingen en commissies 1

5,6

5,6

5,6

4,1

4,1

Al dan niet gerealiseerde winsten en verliezen
op financiële instrumenten

0,9

1,2

0,5

0,5

−0,2

Overige niet‑renteopbrengsten

2,5

1,5

2,4

1,7

1,8

Bedrijfsbaten (bankprovenu)
Bedrijfskosten

23,0

22,7

23,1

17,1

16,4

−13,4

−13,9

−13,7

−10,4

−10,2

Brutobedrijfsresultaat
(vóór waardeverminderingen en voorzieningen)

9,6

8,8

9,4

6,7

6,2

Waardeverminderingen en voorzieningen

−0,7

−0,8

−1,3

−0,7

−2,5

Overige componenten van de resultatenrekening 2

−3,0

−2,3

−2,0

−1,4

−1,0

5,9

5,6

6,1

4,6

2,7

Nettowinst of ‑verlies

Bron : NBB.
1 Inclusief de commissies die werden uitgekeerd aan (zelfstandige) bankagenten.
2 Deze rubriek bevat onder andere de belastingen, het buitengewone resultaat, de negatieve goodwill opgenomen in winst of verlies,
en het aandeel in de winst of het verlies van investeringen in dochterondernemingen en joint ventures.
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voor de banken, aangezien hun winst in grote mate
afhankelijk is van de nettorentemarge, dat is het ver‑
schil tussen de rente die ze ontvangen op hun activa
(in hoofdzaak leningen en obligaties) en de rente die
ze betalen op hun passiva (zoals spaardeposito’s). Die
marge staat onder druk omdat de rentevoet op lenin‑
gen en obligaties verder blijft dalen, terwijl de rente
op de spaardeposito’s een ondergrens bereikt heeft.
Dat de nettorente-inkomsten toch op peil bleven,
De lagere winsten waren voornamelijk te wijten aan
was deels te danken aan de hogere kredietvolumes,
de bijkomende voorzieningen die de Belgische banken
voornamelijk aan bedrijven, in het begin van de crisis.
conform de prudentiële regelgeving aanlegden voor
Het nettorenteresultaat werd bovendien ondersteund
verwachte kredietverliezen door de COVID-19-crisis.
door de maatregelen van de Raad van Bestuur van de
Tijdens de eerste negen maanden van 2020 wer‑
ECB : door middel van het TLTRO III-programma krijgt
den nieuwe voorzieningen ten belope van € 2,5 mil‑
de banksector immers tegen een gunstige rente extra
jard aangelegd, een bedrag dat aanzienlijk hoger
liquiditeit ter beschikking om de kredietverlening aan
is dan in de overeenstemmende periode van 2019
gezinnen en bedrijven te ondersteunen. Tegelijkertijd
(€ 0,7 miljard) en dan tijdens de voorgaande volledige
werd eind 2019 een nieuw systeem voor de vergoe‑
jaren (respectievelijk € 1,3 miljard, € 0,8 miljard en
ding van overtollige liquiditeitsreserves ingevoerd (het
€ 0,7 miljard in 2019, 2018 en 2017). De krediet‑
two-tier system), waardoor het minder duur gewor‑
verliesratio – dat is de verhouding tussen de nieuwe
den is om reserves aan te houden bij de centrale bank.
voorzieningen voor kredietverliezen en het totale vo‑
Verwacht wordt dat het huidige economische klimaat,
lume aan leningen – steeg bijgevolg duidelijk, van
de lagerenteomgeving en de federale garantierege‑
13 basispunten in 2019 tot 30 basispunten tijdens
ling op korte en middellan‑
de eerste negen maanden
Dankzij de steunmaatregelen
ge termijn de rentemarges
van 2020. Hiermee bleef
en ook het nettorentere‑
die ratio wel nog steeds
bleef de impact van de crisis op
sultaat verder onder druk
ruim onder die van 78 ba‑
de banksector tot nu toe
zullen zetten. De groei van
sispunten die in 2009 tij‑
relatief beperkt
de leningen aan bedrijven,
dens de globale financiële
die de belangrijkste motor was van de toename van
crisis werd opgetekend. Het grootste deel van de
de rentedragende activa in het begin van 2020, is
nieuwe voorzieningen werd geboekt in het tweede
sindsdien overigens reeds sterk vertraagd.
kwartaal van 2020, maar het is mogelijk dat ook in
het vierde kwartaal nog bijkomende nieuwe voorzie‑
Met behulp van de verschillende ondersteunende
ningen werden aangelegd als gevolg van de gedeel‑
maatregelen van de centrale banken, de prudentiële
telijke lockdown vanaf oktober 2020.
autoriteiten, de overheid en de financiële sector
zelf, bleef de impact van de COVID-19-crisis op de
Daarnaast drukten ook de verliezen op financiële
Belgische banksector vooralsnog dus relatief beperkt.
instrumenten enigszins het resultaat. Vanwege deze
Deze kwam vooral tot uiting in een anticipatie op toe‑
verliezen, die zich vooral tijdens het eerste kwartaal
komstige kredietverliezen, die de rentabiliteit drukken.
van 2020 voordeden als gevolg van het volatiele ver‑
De crisis kwam echter boven bestaande (structurele)
loop op de financiële markten, lag het niet-renteresul‑
uitdagingen voor de winstgevendheid en het bedrijfs‑
taat € 0,6 miljard lager dan in de overeenstemmende
model van de Belgische banken. Zo draagt de sector
periode van het jaar voordien.
een relatief zware kostenstructuur met zich mee, met
een kosten / inkomstenratio die schommelt rond 60 %
Alhoewel de aanhoudende lagerenteomgeving on‑
(62 % tijdens de eerste negen maanden van 2020).
gunstig bleef voor het nettorente-inkomen van de
Kostenbesparingen op korte termijn worden boven‑
Belgische banksector, stabiliseerde het nettorenteresul‑
dien bemoeilijkt door de noodzaak van investeringen
taat zich tijdens de eerste negen maanden van 2020
tegen de achtergrond van de toenemende digitalise‑
ten opzichte van de overeenstemmende periode van
ring van de financiële wereld. Tegelijkertijd vormen
het voorgaande jaar. Hierdoor bleef het de belangrijk‑
deze investeringen echter ook een opportuniteit om
ste bijdrage leveren aan het brutobedrijfsresultaat. De
in de toekomst kostenefficiënter te kunnen werken.
lagerenteomgeving vormt een belangrijke uitdaging
winstgevendheid van de sector achteruitging, bleef
het rendement op het eigen vermogen, ondanks de
zware gevolgen van de coronacrisis, dus wel positief.
Net als de afgelopen jaren, bleef het hiermee ook
ruim boven het gemiddelde van de banken in het eu‑
rogebied. Dat laatste beliep op basis van de resultaten
van de eerste jaarhelft minder dan 1 %.
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Grafiek  66
De winstgevendheid staat onder druk doordat de kredietverliesratio toeneemt en de
nettorentemarge daalt
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Bron : NBB.
1 De kredietverliesratio is de verhouding tussen de nieuwe voorzieningen voor kredietverliezen en het totale volume aan leningen (gegevens
op geconsolideerde basis).
2 De nettorentemarge is het verschil tussen de gemiddelde rente ontvangen op rentedragende activa en de gemiddelde rente uitgekeerd op
rentedragende passiva (gegevens op niet-geconsolideerde basis).

Daarnaast kampen sommige banken met uitdagingen
voor de duurzaamheid van hun bedrijfsmodel – zoals
bijvoorbeeld een gebrek aan diversificatie van hun
inkomstenbronnen – die als gevolg van de lageren‑
teomgeving en de felle concurrentiestrijd in bepaalde
markten nog meer tot uiting komen. Dat is vooral
het geval voor de middelgrote en kleine banken
die toegespitst zijn op activiteiten waar de impact
van de lage rentes en de stevige concurrentie sterk
voelbaar is. Een meer uitgebreide analyse hierover
is opgenomen in het Verslag 2019 (meer bepaald
in het deel Economische en financiële ontwikkeling,
Hoofdstuk 4, paragraaf 4.5).
De rentabiliteit van de banksector zal dus onder druk
blijven staan als gevolg van de kortetermijnimplicaties
van de COVID-19-crisis en de meer structurele lan‑
getermijnuitdagingen die reeds vóór de uitbraak van
de crisis aanwezig waren. Tegelijkertijd blijven zowel
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de solvabiliteits- als de liquiditeitspositie sterk en deze
verbeterden zelfs tijdens de eerste negen maanden
van 2020. Mede dankzij de opgelegde restricties voor
de dividenduitkering, nam de gemiddelde kernkapitaal‑
ratio (CET 1-kapitaalratio) toe tot 16,1 % aan het einde
van september 2020, tegenover 15,6 % eind 2019.
Hiermee kwam deze ratio hoger uit dan gemiddeld
in het eurogebied (15,3 % in juni 2020). Tegelijkertijd
steeg de liquiditeitsdekkingsratio (liquidity coverage
ratio – LCR) tot 167 % – het hoogste niveau sinds de
invoering van deze prudentiële ratio in 2015 – wat
vergelijkbaar is met het gemiddelde in het eurogebied
(166 % in juni 2020). Doordat de Belgische banksector
aldus over ruime kapitaal- en liquiditeitsbuffers be‑
schikt, die aangewend kunnen worden om kredietver‑
liezen op te vangen en de kredietverlening aan de reële
economie te blijven verzekeren, kan hij een cruciale
hefboom zijn om de gevolgen van de crisis voor de
Belgische economie te verlichten.

5.5 De verzekeringssector bleef
veerkrachtig tegenover de eerste
effecten van de COVID-19-crisis
De Belgische verzekeringssector moet al meerdere jaren
het hoofd bieden aan een lagerenteomgeving en nam,
op aanraden van de Bank als toezichthouder, aan‑
passingsmaatregelen om zijn solvabiliteit te vrijwaren.
Dankzij die maatregelen was de sector over het alge‑
meen gezond en robuust toen de COVID-19-crisis uit‑
brak en kon ze de eerste gevolgen van deze crisis aan.

De COVID-19-crisis drukt de
solvabiliteit van de verzekeringssector
De uitwerking van de COVID-19-crisis op de financiële
markten neigt de solvabiliteit van de verzekeringson‑
dernemingen te verminderen. Deze verslechtering,

die vooral uitgesproken was in het tweede kwartaal
van 2020, is het gevolg van een zogenaamde ‘double
hit’-schok, die tegelijk de waarde van de passiva en
die van de activa op de balans van de verzekerings‑
ondernemingen beïnvloedt.
Aan de passiefzijde vloeit die schok voort uit de
verlaging van de risicovrije rentes, wat de geactuali‑
seerde marktwaarde van de verplichtingen tegenover
de verzekeringsnemers verhoogt. Deze daling van de
rentes heeft ook een effect op de activa, doordat ze
ook de marktwaarde van de obligaties, die 70 % van
de beleggingsportefeuille van de verzekeraars uitma‑
ken, doet stijgen. Bovendien bracht de crisis een stij‑
ging van de risicopremies met zich mee, wat, ceteris

Grafiek  67
De solvabiliteit van de verzekeringssector bleef relatief goed in 2020, ondanks een verslechtering
tijdens het tweede kwartaal
(dekkingsgraad van de solvabiliteitskapitaalvereiste, in %)
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paribus, leidde tot een depreciatie van de marktwaar‑
de van bepaalde activa in hun beleggingsportefeuille.
In totaal viel de stijging van de marktwaarde van de
activa kleiner uit dan die van de passiva, zodat de
waarde van de eigen middelen automatisch afnam.
De verplichtingen tegenover de verzekeringsnemers
vermeerderden in het tweede kwartaal van 2020 im‑
mers met 3,6 %, terwijl de marktwaarde van de be‑
leggingsportefeuille slechts met 2,8 % steeg. Zo zakte
het saldo tussen activa en passiva, dit is het kernver‑
mogen, van € 36,4 miljard eind maart tot € 35 miljard
eind juni.
Als gevolg van deze double hit daalde de dekkings‑
graad van de solvabiliteitskapitaalvereiste voor de
sector, zoals blijkt uit de kwartaalgegevens van het
regelgevend kader Solvabiliteit II, van 206 % in het
eerste kwartaal van 2020 tot 187 % in het tweede
kwartaal. In het derde kwartaal steeg hij opnieuw
tot 194 %. Ondanks de verslechtering in het tweede
kwartaal, blijft de solvabiliteit van de sector als geheel
tot nog toe relatief goed. De aanbeveling van de
Bank om tijdelijk dividenduitkeringen op te schor‑
ten hielp de negatieve effecten op de solvabiliteit
van de sector afzwakken. Er komen echter grote
verschillen in solvabiliteit voor tussen de individuele
verzekeringsondernemingen.

De vooruitzichten qua
winstgevendheid lijden onder de
COVID-19-crisis, met name door
het verloop van de premies en de
schadegevallen
Hoewel het nog niet mogelijk is een volledig beeld te
verkrijgen van de impact van de COVID-19-crisis op
de winstgevendheid van de verzekeringssector, wijzen
bepaalde tussentijdse indicatoren op een verslechte‑
ring. De resultatenrekening van de sector zal immers
via twee belangrijke kanalen door de crisis worden
getroffen, met name het verloop van de premies en
de schadegevallen en dat van het rendement op de
beleggingsportefeuille van de verzekeraars.
In de niet-levensverzekeringssector bleef het bedrag
van de geïnde premies in het tweede en derde kwar‑
taal van 2020 stabiel in vergelijking met de overeen‑
stemmende kwartalen van 2019. Tussen de diverse
verzekeringstakken werden echter aanzienlijke ver‑
schillen opgetekend, aangezien ze in uiteenlopende
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mate door de crisis werden getroffen. De krediet- en
borgtochtverzekering, de arbeidsongevallenverzeke‑
ring en de autoverzekering burgerlijke aansprake‑
lijkheid behoren tot de meest getroffen takken, als
gevolg van de economische recessie en de impact
van de eerste lockdown. De schadegevallen daalden
in het tweede en derde kwartaal van 2020 op hun
beurt met ongeveer 10 % ten opzichte van 2019,
met name als gevolg van de effecten van de eerste
lockdown. Ook hier verschilt de situatie sterk van de
ene tak tot de andere. Voor onder meer de arbeids‑
ongevallenverzekering, de autoverzekeringen en de
reisbijstand werd een vermindering van het aantal
schadegevallen opgetekend. Daarentegen nam de
schadelast aanzienlijk toe voor andere takken, zoals
de verzekering tegen inkomensverlies. De combinatie
van stabiele premies en een kleiner aantal schadege‑
vallen had een positieve impact op de resultaten van
de niet-levensverzekeringsactiviteit tijdens het tweede
en derde kwartaal van 2020.
In de levensverzekeringssector daalden de geïnde pre‑
mies tijdens het tweede en derde kwartaal van 2020
met respectievelijk 8 % en 6 % ten opzichte van
de overeenstemmende kwartalen van 2019. De da‑
ling was meer uitgesproken voor de contracten met
gewaarborgde rente (tak 21) dan voor die met nietgewaarborgde rente (tak 23). De schadegevallen in
deze sector namen in het tweede en derde kwar‑
taal van 2020 telkens met ongeveer 8 % toe, dit is
een meer uitgesproken stijging dan tijdens de over‑
eenstemmende kwartalen van 2019. De vermelde
ontwikkelingen van de premies en de schadegeval‑
len drukten de resultaten van de levensverzekerings
sector. Het is echter nog te vroeg om in te schatten
of deze verslechtering al dan niet tijdelijk is. Rekening
houdend met de risicoaversie van de Belgische gezin‑
nen en met hun toegenomen spaargelden sinds het
begin van de crisis, is het immers niet uitgesloten
dat ze opnieuw in levensverzekeringsproducten zullen
gaan beleggen.
Er mag overigens niet uit het oog worden verloren dat
de coronacrisis, naast haar impact tijdens de eerste
kwartalen van de crisis, ook negatieve effecten op
de lange termijn kan hebben, zoals een stijging van
de werkloosheid, faillissementen van bedrijven of een
aanhoudende zwakte van de investeringen en van de
buitenlandse vraag. Een dergelijke economische situ‑
atie zou zeer waarschijnlijk de inschrijvingen op verze‑
keringsproducten doen dalen, zowel in de levens- als
in de niet-levensverzekeringssector.

Ook de beleggingsportefeuille is
blootgesteld aan de gevolgen van de
coronacrisis
De COVID-19-crisis brengt niet alleen risico’s voor de
solvabiliteit en de winstgevendheid van de verzeke‑
ringsondernemingen met zich mee, ze kan ook de
waarde beïnvloeden van de aangehouden activa.
Doordat de Belgische verzekeringssector belegt in
bedrijfsobligaties en aandelen is hij blootgesteld
aan niet-financiële ondernemingen uit verschillende

bedrijfstakken, waarvan sommige zwaarder werden
getroffen door de inperkingsmaatregelen. De horecaen evenementenbranches, die als bijzonder kwetsbaar
worden beschouwd, omdat ze volgens de ERMGenquêtegegevens hun omzet het sterkst zagen dalen
of omdat ze het hoogste faillissementsrisico lopen,
maken ongeveer 1 % van de bedrijfsobligatieporte‑
feuille en minder dan 0,5 % van de aandelenporte‑
feuille uit. De blootstellingen aan andere branches
die door de coronacrisis worden getroffen, zoals de
detailhandel, de diensten aan personen en het vervoer
van personen, blijven ook beperkt.

Tabel 15
Bedrijfsobligatie- en aandelenportefeuilles van de Belgische verzekeringssector per bedrijfstak
(marktwaarde)

Bedrijfsobligaties

Aandelen

Bedrag van
de blootstelling

Aandeel in
de betrokken
portefeuille

Bedrag van
de blootstelling

Aandeel in
de betrokken
portefeuille

(in € miljard)

(in %)

(in € miljard)

(in %)

Financiële activiteiten en verzekeringen

21,4

34,2

11,5

53,6

Verwerkende nijverheid

12,1

19,3

2,7

12,7

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en
gekoelde lucht

6,0

9,6

0,4

1,9

Informatie en communicatie

5,0

8,1

0,8

3,6

Vervoer en opslag

4,5

7,2

0,1

0,4

Exploitatie van en handel in onroerend goed

4,2

6,7

4,4

20,4

Bouwnijverheid

2,0

3,3

0,2

1,1

Openbaar bestuur en defensie

1,3

2,1

0,0

0,0

Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering

1,2

2,0

0,0

0,2

Vrije beroepen en wetenschappelijke en
technische activiteiten

0,9

1,5

0,3

1,4

Groot- en detailhandel, reparatie van auto’s en motorfietsen

0,9

1,4

0,4

1,7

Winning van delfstoffen

0,8

1,3

0,0

0,1

Administratieve en ondersteunende diensten

0,6

0,9

0,2

0,7

Overige

0,6

0,9

0,1

0,6

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

0,4

0,6

0,1

0,2

Menselijke gezondheidszorg en
maatschappelijke dienstverlening

0,3

0,6

0,1

0,6

Landbouw, bosbouw en visserij

0,1

0,1

0,0

0,0

Onderwijs

0,0

0,1

0,0

0,0

Overige diensten

0,0

0,1

0,1

0,5

Kunst, amusement en recreatie

0,0

0,1

0,0

0,0

Huishoudens als werkgever

0,0

0,0

0,0

0,0

Bron : NBB.
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van Europa, evenwel een van de minst blootgestelde
Naast de negatieve impact die een eventuele verslechte‑
aan de banksector (ongeveer 8 % van de beleggings‑
ring van de situatie van de kwetsbare branches zou heb‑
portefeuille, tegen 16 % op Europees niveau).
ben op de marktwaarde van deze beleggingen, vormt
ook het risico op een slechtere kredietbeoordeling door
De verzekeringsondernemingen zijn daarenboven
de ratingbureaus een reden tot bezorgdheid. Aangezien
relatief belangrijke institutionele beleggers in com‑
ongeveer 35 % van de bedrijfsobligaties in de portefeuil‑
mercieel vastgoed, waaraan hun directe en indirecte
le een BBB-rating hebben, zouden zelfs beperkte rating‑
blootstelling jaar na jaar is toegenomen. Deze be‑
verlagingen deze activa immers kunnen doen terugvallen
loopt momenteel ongeveer
tot zogenaamde speculatie‑
Door zijn blootstelling aan
€ 30,3 miljard, dat is 10 %
ve beleggingen, die onder
van de totale beleggings‑
meer hogere reglementaire
commercieel vastgoed dreigt
portefeuille. Ook deze
kapitaalvereisten inhouden.
de sector te lijden onder de
blootstelling aan commer‑
Simulaties van de Bank to‑
gevolgen van de crisis
cieel vastgoed dreigt ne‑
nen dat deze mogelijkheid
gatieve gevolgen te ondervinden van de crisis, in
aanzienlijke negatieve gevolgen zou kunnen hebben
het bijzonder als de onlineaankopen nog belangrijker
voor de solvabiliteit van de sector als geheel, maar in het
zouden worden ten koste van aankopen in winkels
bijzonder voor die van bepaalde verzekeraars.
en als de prijzen van kantoorgebouwen negatief be‑
ïnvloed zouden worden door de veralgemening van
Ook de banksector zou negatieve gevolgen van de cri‑
het telewerk.
sis kunnen ondervinden, met name wanneer het beta‑
lingsuitstel en de garantieregelingen voor kredieten aan
Aangezien de verzekeringssector een uitgebreide be‑
bedrijven ten einde lopen en de bedrijfsfaillissementen
leggingsportefeuille in overheidsschulden aanhoudt
zouden toenemen. De verzekeringsondernemingen zijn
(€ 141 miljard, of 47 % van de totale portefeuille),
ook blootgesteld aan de banken, hetzij omdat ze
voornamelijk van de eigen overheden, is hij rela‑
bankobligaties of -aandelen aanhouden, hetzij om‑
tief blootgesteld aan schommelingen in de spreads
dat ze tot een bankverzekeringsgroep behoren. De
op deze markt. Naast de dekkingsmogelijkheden
Belgische verzekeringssector is, vergeleken met de rest
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waarover elke verzekeringsonderneming beschikt om
zich tegen dit risico te beschermen, kan ook het
contracyclische
volatiliteitsaanpassingsmechanisme
(volatility adjustment) waarin het regelgevende kader
Solvabiliteit II voorziet, bij volatiele spreads een tem‑
perende rol spelen.

Het herbeleggingsrisico zal
ongetwijfeld verder toenemen
Zoals hierboven vermeld, zullen de rendementen op
de beleggingsportefeuille van de verzekeringssector
naar verwachting dalen, terwijl ze al onder druk
stonden door de lagerenteomgeving, die waarschijn‑
lijk ook na de crisis zal aanhouden. Dit zal vooral
nadelig zijn voor de levensverzekeraars die verplich‑
tingen moeten nakomen die in het verleden tegen
soms nog hoge gewaarborgde rentes zijn aangegaan.
Dankzij de maatregelen die ze sinds een aantal jaren
nemen, kon de gemiddelde gewaarborgde rente op
de uitstaande levensverzekeringscontracten worden
verlaagd van 2,62 % in 2016 tot 2,16 % in 2019.
Door de crisis zal het herbeleggingsrisico echter de
toekomstige rendementen blijven drukken, doordat
de activa die op vervaldatum komen vervangen zullen
worden door activa met een lager rendement.

Om dit risico te beperken, ging de verzekeringssector
een deel van de obligatieportefeuilles toewijzen aan
minder liquide activa, die een hoger rendement heb‑
ben en het mogelijk maken de reglementaire kapitaal‑
vereisten te verlagen dankzij hun positief effect op de
diversificatie van de beleggingsmix. Dat verklaart de
constante toename van de blootstelling van de sec‑
tor aan hypothecaire leningen, die momenteel goed
zijn voor € 18,4 miljard, ofwel 6 % van de totale
beleggingsportefeuille.
Het is niet uitgesloten dat de COVID-19-crisis de
herschikking van de portefeuille naar meer renda‑
bele, maar ook meer risicovolle activa versnelt, wat
de markt-, tegenpartij- en liquiditeitsrisico’s voor de
sector kan doen stijgen.
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6.1 De gunstige dynamiek op de
arbeidsmarkt werd bruusk onderbroken
door de COVID-19-crisis

Tot eind 2019 was de situatie op de arbeidsmarkt in
België aanzienlijk verbeterd. De binnenlandse werkge‑
legenheid was al vier jaar gestaag toegenomen in een
gemiddeld groeitempo van 1,5 % op jaarbasis, wat
overeenstemt met een nettowerkgelegenheidscreatie
van ongeveer 70 000 banen per jaar. De werkloos‑
heidsgraad was onafgebroken gedaald en in 2019
teruggelopen tot een historisch dieptepunt van 5,4 %.
De bruuske en diepe recessie die zich half maart 2020
voltrok omdat hele segmenten van de economie wer‑
den stilgelegd, gooide die situatie volledig om.

De instrumenten waarmee het arbeidsvolume kan wor‑
den aangepast aan het verloop van de productie wer‑
den massaal aangewend. Hierdoor leidde de scherpe
daling van het bbp vooral tot een aanzienlijke daling
van de gemiddelde arbeidsduur per persoon, terwijl
de impact op de werkgelegenheid en de productiviteit
aanvankelijk beperkt bleef.
Door de beperkende maatregelen die de overheid
oplegde, was de aanpassing van het aantal gewerkte
uren zeer uitgesproken. Ter vergelijking : bij de globale
financiële crisis van 2008-2009 werd de daling van

Grafiek  68
De scherpe daling van de bedrijvigheid resulteerde vooral in een val van het arbeidsvolume
(uitsplitsing van de bbp-groei, seizoengezuiverde gegevens, veranderingspercentages t.o.v. het overeenstemmende kwartaal van het
voorgaande jaar)
6
4
2
0
−2
−4
−6
−8
−10
−12
−14
−16
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Binnenlandse werkgelegenheid

Productiviteit per gewerkt uur

Gemiddelde arbeidsduur

p.m. Bbp naar volume

2017

2018

2019

2020 r

 	
Bronnen : INR, NBB.
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de bedrijvigheid relatief sterker opgevangen door een
afname van de zichtbare arbeidsproductiviteit. Vanaf
het derde kwartaal van 2020, bij de versoepeling na
de eerste golf van de pandemie, nam de productivi‑
teit af. Net als de werkhervatting was het herstel van
de bedrijvigheid immers maar gedeeltelijk, en in vele
bedrijfstakken moest de arbeidsorganisatie worden
aangepast om de gezondheidsvoorschriften na te leven.

In april 2020, toen de eerste golf van de pandemie
het hardst toesloeg, ontvingen meer dan een miljoen
werknemers een uitkering voor tijdelijke werkloos‑
heid, goed voor bijna 40 % van de loontrekkenden
van de private sector. Dat is viermaal meer dan de
230 000 op het hoogtepunt van de globale financiële
crisis. De meesten van hen waren echter niet voltijds
tijdelijk werkloos, maar wisselden periodes van tijdelijke
werkloosheid en werken af. Daarnaast deden toen
ongeveer 400 000 zelfstandigen een beroep op het
overbruggingsrecht, dat is 50 % van hun totale aantal.

Als reactie op het verlies aan bedrijvigheid, werd
het arbeidsvolume voornamelijk verlaagd door mas‑
saal gebruik te maken van het stelsel van tijdelijke
werkloosheid voor de loontrekkenden en van het
Tijdens de zomer liep het gebruik van die stelsels terug
overbruggingsrecht voor de zelfstandigen. Gelet op de
als gevolg van de versoepeling van de lockdowns. De
tweede golf en de nieuwe beperkende maatregelen
omvang van de crisis werden de vergoedingen opge‑
die in oktober en novem‑
trokken en werden de toe‑
Het
massale
gebruik
van
tijdelijke
ber werden aangenomen,
gangsprocedures voor die
werkloosheid en overbruggingsrecht deden het beroep op die
stelsels versoepeld. Dankzij
de administratieve vereen‑
temperde de weerslag van het verlies financiële steun beperkt
toenemen. In november
voudiging en omdat het
aan activiteit op de arbeidsmarkt
waren 500 000 werkne‑
personeel van de RVA en
van de verzekeringskassen voor zelfstandigen werd
mers tijdelijk werkloos en maakten 150 000 zelfstan‑
ingeschakeld – die geconfronteerd werden met een
digen gebruik van het overbruggingsrecht. Die niveaus
ongekend aantal te behandelen dossiers – konden de
waren nog altijd zeer hoog, maar toch lager dan de
vergoedingen snel worden uitgekeerd.
piek in april 2020.

Grafiek  69
Een ongekend gebruik van tijdelijke werkloosheid en overbruggingsrecht
(in % van de overeenstemmende werkgelegenheid, 2020)
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Bronnen : FOD Sociale Zekerheid, INR, RSVZ, RVA.
1 Tijdelijke werkloosheid om economische redenen, schorsing van werknemers wegens de crisis en overmacht. Voor de eerste twee maanden
van het jaar hebben de gegevens betrekking op de maand waarin de betaling plaatsvindt. Vanaf maart slaan ze op de maand waarvoor de
betaling wordt uitgevoerd.
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Grafiek  70
Na een zeer sterke daling in april nam de uitzendarbeid vanaf mei weer toe
(seizoengezuiverde gegevens op maandbasis, in duizenden uren)
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Bron : Federgon.

De versoepelingen van de stelsels, die aanvankelijk tot
eind juni van toepassing waren, werden eerst verlengd
tot het einde van het jaar, om rekening te houden met
de aanslepende crisis in sommige bedrijfstakken. Ze
werden ook veel beter afgebakend dan bij de aanvang
van de crisis. Vanaf september was de versoepelde toe‑
gangsprocedure voor tijdelijke werkloosheid nog enkel
geldig voor bijzonder zwaar getroffen bedrijfstakken.
Het overbruggingsrecht werd dan weer beperkt tot de
zelfstandigen waarvan de activiteiten door de over‑
heidsmaatregelen waren ingeperkt of verboden. Vanaf
juni werd die regeling aangevuld met een heropstartoverbruggingsrecht, dat beschikbaar was voor zelfstan‑
digen van wie de omzet tussen het tweede kwartaal
van 2019 en dat van 2020 met ten minste 10 % was
gedaald. De tweede golf en de nieuwe beperkende
maatregelen van oktober en november 2020 leidden
tot een nieuwe versoepeling van de steunregelingen. In
oktober werd een dubbel overbruggingsrecht ingevoerd
om de bedrijfstakken te helpen die hun activiteiten op‑
nieuw moesten stopzetten. Wegens de aanhoudende
gezondheidscrisis en de risico’s ervan voor de economie
werd in december besloten die regelingen te verlengen
– en aan te passen – tot na 2020 om de bedrijvigheid
en de werkgelegenheid in stand te houden.
Terwijl de tijdelijke werkloosheid de ondernemingen in
staat stelt het arbeidsvolume van de eigen werknemers
zeer snel aan te passen aan de schommelingen van

de bedrijvigheid, biedt uitzendarbeid hen extra flexi‑
biliteit. Uit het verloop van de uitzendindicator blijkt
hoe krachtig en plotseling de schok van de coronacrisis
was. Het volume uitzendarbeid nam immers drastisch
af in april en lag toen ruim onder het niveau dat
tijdens de globale financiële crisis werd opgetekend.
De toename ervan in mei geeft dan weer aan dat die
arbeidsvorm vlot reageert op het herstel van de bedrij‑
vigheid. Ondanks die opleving had de uitzendarbeid
aan het einde van het jaar het peil van vóór de crisis
echter nog steeds niet bereikt.

De crisis bracht ook een herschikking
van de arbeidsorganisatie teweeg
De overheid nam nog andere maatregelen om de
flexibiliteit op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis
tijdelijk te verhogen. Zo stond ze toe om statuten of be‑
paalde beroepen te combineren met uitkeringen – met
name die voor tijdelijke werkloosheid – om de tekorten
aan en de afwezigheden van werknemers in essentiële
sectoren op te vangen. Ze maakte het op die manier
mogelijk werknemers te detacheren naar ondernemin‑
gen die in die sectoren actief zijn. Deze konden ook
arbeidskrachten in dienst nemen met opeenvolgende
korte arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur van
minimaal zeven dagen, zonder dat die overeenkom‑
sten automatisch in een arbeidsovereenkomst voor
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Grafiek  71
De arbeidsorganisatie paste zich aan en veranderde naargelang van de beperkende maatregelen
(in % van het totale personeelsbestand van de ondervraagde ondernemingen 1, 2020)
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Bron : ERMG.
1 Gemiddelde van de resultaten per bedrijfstak, gewogen op basis van het gewicht van de bedrijfstakken in de loontrekkende
werkgelegenheid van de private sector.

onbepaalde duur werden omgezet. Bovendien werd
het plafond voor de werkuren van studenten geneu‑
traliseerd en kon het tijdskrediet voor werknemers in
de essentiële sectoren worden opgeschort.
Niet alleen de verschillende beleidsniveaus namen
maatregelen. De ondernemingen en de overheidsdien‑
sten wijzigden hun werkorganisatie ook grondig om,
ondanks de gezondheidsvoorschriften, de continuïteit
van hun activiteiten te waarborgen. De belangrijk‑
ste aanpassing bestond erin dat snel middelen voor
telewerk ter beschikking werden gesteld indien de
taken thuis konden worden uitgevoerd. Het aantal
telewerkers is dan ook sterk gestegen en thuiswerk
werd de algemene praktijk in ondernemingen die er
tot dan slechts sporadisch gebruik van maakten. In
bepaalde gevallen werd het gecombineerd met werken
op de werkplek, terwijl in andere gevallen de volledige
werktijd thuis werd volbracht. Die wijzigingen in de
arbeidsorganisatie blijken duidelijk uit de enquêtes van
de ERMG bij de ondernemingen om de economische
effecten van de coronacrisis in te schatten. De resul‑
taten van de opeenvolgende enquêtes weerspiegelen
immers de invoering van de verschillende lockdown- en
versoepelingsmaatregelen.
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De flexibiliteitsinstrumenten hebben
het banenverlies grotendeels
opgevangen
Dankzij het massale gebruik van tijdelijke werkloosheid
en overbruggingsrecht, bleef het nettobanenverlies
in 2020 beperkt tot gemiddeld ongeveer 10 000 een‑
heden op jaarbasis.
Die daling komt volledig voor rekening van de loon‑
trekkenden van de conjunctuurgevoelige bedrijfstak‑
ken, waar het gemiddelde aantal banen in 2020 met
34 000 eenheden terugliep in vergelijking met het
jaar voordien. De daling van de werkgelegenheid op
jaarbasis kwam in die branches tot uiting vanaf het
tweede kwartaal van 2020. Daarentegen nam het
aantal personeelsleden van de overheid (ambtenaren
of werknemers), het onderwijs en de gezondheidszorg
verder toe. Ook het aantal zelfstandigen steeg opnieuw,
met netto 13 000 eenheden. Reeds in de periode
van 2009 tot 2013, tijdens de globale financiële crisis
en de daaropvolgende crisis in het eurogebied, bleek
de zelfstandige werkgelegenheid minder gevoelig voor
conjunctuurschommelingen en verdwenen er in netto‑
termen geen banen. In 2020 droegen het versoepelde

overbruggingsrecht, het uitstel (of in sommige geval‑
len de vrijstelling) van de betaling van bijdragen en
het moratorium op faillissementen tijdelijk bij tot de
handhaving van de zelfstandige werkgelegenheid.

activiteit van de ondernemingen blijven beperken of
wanneer de tijdelijke steunmaatregelen zullen aflopen.
De banenvernietiging zou in de loop van 2021 dus
kunnen versnellen.

Sinds de uitbraak van de COVID-19-crisis werden
veel meer ontslagen door bedrijfsherstructureringen
of -sluitingen aangekondigd. Een honderdtal onder‑
nemingen startte met een procedure van collectief
ontslag als gevolg van een herstructureringsplan of
de stopzetting van hun activiteit. In totaal werden
8 000 werknemers hierdoor getroffen. Doordat die
procedures vertraging opliepen, was het grootste deel
van de concrete effecten ervan op de werkgelegenheid
nog niet merkbaar in 2020. Terwijl ze aanvankelijk
vooral ondernemingen betroffen die reeds vóór de
crisis kwetsbaar waren, zouden andere aankondigingen
kunnen volgen indien de gezondheidsmaatregelen de

Tijdens de eerste golf van de crisis, in het tweede kwar‑
taal van 2020, hebben sommige arbeidskrachten hun
zoektocht naar werk tijdelijk uitgesteld in afwachting
van betere tijden. De werkgelegenheidskansen waren
schaars en de beperkingen voor verplaatsingen en
de gezondheidsrisico’s bemoeilijkten sollicitaties en
indienstnemingen. De meesten van hen ontvangen
geen werkloosheidsuitkeringen, zoals buitenlanders,
jonge werknemers die over onvoldoende beroepserva‑
ring beschikken om recht te hebben op een dergelijke
uitkering en begunstigden van een leefloon voor wie
de verplichte inschrijving als werkzoekende werd op‑
geschort. Al deze personen worden noch als werkende

Tabel 16
Vraag naar en aanbod van arbeid
(jaar‑op‑jaar veranderingen in duizenden personen, tenzij anders vermeld)

Niveau

Bevolking op arbeidsleeftijd

2016

2017

2018

2019

2020 r

2020 r

16

12

13

17

14

7 357

Beroepsbevolking

33

46

40

58

8

5 462

Nationale werkgelegenheid

58

74

71

77

−9

4 968

0

1

1

1

0

84

1

Grensarbeiders (saldo)
Binnenlandse werkgelegenheid

58

73

70

76

−10

4 884

Zelfstandigen

12

13

13

14

13

832

Loontrekkenden

46

60

56

61

−23

4 052

28

36

38

39

−34

2 493

Conjunctuurgevoelige bedrijfstakken 2
Overheid en onderwijs
Overige diensten 3
Niet‑werkende werkzoekenden

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

2

8

7

8

5

844

16

17

11

14

6

715

−26

−28

−30

−19

18

494

7,9

7,1

6,0

5,4

5,7

–

67,7

68,5

69,7

70,5

70,1

–

Bronnen : FPB, INR, RVA, Statbel, NBB.
1 Personen van 15 tot 64 jaar.
2 Landbouw ; industrie ; energie en water ; bouwnijverheid ; handel ; vervoer en logistiek ; horeca ; communicatie ; financiële activiteiten ;
vastgoed en diensten aan ondernemingen.
3 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening ; collectieve sociale, persoonlijke en huishoudelijke diensten.
4 Op basis van de enquête naar de arbeidskrachten.
5 Werkzoekenden in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar.
6 Werkenden in % van de bevolking op arbeidsleeftijd van 20 tot 64 jaar.
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tijdens de periodes van lockdown. In Wallonië nam
het aantal niet-werkende werkzoekenden op jaarbasis
met 3 % toe. In Vlaanderen, waar de arbeidsmarkt
gevoeliger is voor conjunctuurschommelingen, was
die stijging het grootst, namelijk 5,8 %.

noch als werkzoekende beschouwd, en maken dus
geen deel uit van de beroepsbevolking. Hiervoor werd
bijgevolg in het tweede kwartaal van 2020 een duide‑
lijke vertraging opgetekend. Die was echter tijdelijk, en
in het derde kwartaal, toen de gezondheidstoestand
verbeterde en de beperkende maatregelen versoepeld
werden, nam de beroepsbevolking opnieuw toe.

Toen de beperkende maatregelen in werking tra‑
den, werden er minder vacatures ingediend bij de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling. Tal van
bedrijven schortten hun indienstnemingsprocedures
op, behalve in essentiële sectoren zoals de gezond‑
heidszorg en de logistiek. Gezien de sterke daling
van de werkgelegenheidskansen, besloot de federale
overheid om de degressiviteit van de werkloosheids‑
uitkeringen tijdelijk te bevriezen. Vanaf mei werden
echter opnieuw meer vacatures ingediend bij de
overheidsdiensten voor arbeidsbemiddeling, wat wijst
op de reactiviteit van de arbeidsmarkt. Die dynamiek
werd echter afgeremd door de tweede lockdown, die
de werkgelegenheidskansen opnieuw deed afnemen.
De daling van het aantal vacatures viel evenwel lager
uit dan tijdens de eerste golf.

Als gevolg van de maatregelen ter ondersteuning van
de werkgelegenheid en van het tijdelijke effect van die
pauze in het zoeken naar werk, bleef de stijging van
het aantal werkzoekenden – gelet op de omvang van
de inkrimping van de bedrijvigheid – beperkt. Nadat
de toename van het aantal niet-werkende werkzoe‑
kenden op jaarbasis in mei 2020 een piek had bereikt
(+38 000 eenheden in vergelijking met een jaar eerder),
liep ze geleidelijk terug tot 20 000 in december.

In totaal lag het aantal niet-werkende werkzoeken‑
den in 2020 17 500 eenheden hoger dan het jaar
voordien, wat neerkomt op een stijging met 3,7 %. In
Brussel was de toename van het aantal werkzoeken‑
den gering, namelijk 0,9 %. Die ontwikkeling houdt
deels verband met de samenstelling van de bevolking
die een beroep doet op Actiris. Deze bestaat immers
voor een aanzienlijk deel uit personen die geen van
de landstalen en/of geen digitale tools beheersen. De
inschrijvingen als werkzoekende van dergelijke perso‑
nen namen sterk af door de sluiting van de kantoren

De resultaten van de vacature-enquête wezen even‑
eens op een verslechtering tijdens de eerste lock‑
down, waarbij de vacaturegraad terugliep van 3,4 %
in het laatste kwartaal van 2019 tot 3,0 % in het
tweede kwartaal van 2020, maar ook die indicator
verbeterde in het derde kwartaal opnieuw, tot 3,3 %.

Grafiek  72
Gelet op de omvangrijke daling van de bedrijvigheid, bleef de stijging van de werkloosheid beperkt
(verloop op jaarbasis van het aantal niet-werkende werkzoekenden, maandgegevens in duizenden)
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Bron : RVA.
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Grafiek  73
Het aantal vacatures weerspiegelt de beperkende maatregelen en de versoepelingen
(maandgegevens, via het gewone circuit ontvangen vacatures)
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Bronnen : Actiris, Forem, VDAB.

Ondanks de crisis bleef het aantal vacatures hoog : in
het derde kwartaal van 2020 waren het er 131 000.
De problematiek van de niet-ingevulde vacatures is
het scherpst in Vlaanderen, met een vacaturegraad
van 3,5 % (85 000 vacatures), gevolgd door Brussel
(3,2 %, of 19 000 vacatures) en Wallonië (2,7 %, of

28 000 vacatures). Ondanks de stijging van de werk‑
loosheid slaagden sommige ondernemingen er niet
in snel medewerkers te vinden. Dit weerspiegelt een
van de structurele problemen van onze arbeidsmarkt,
namelijk de moeilijke afstemming tussen het aanbod
van en de vraag naar arbeid.

NBB Verslag 2020 ¡ Arbeidsmarkt

203

opwaartse kentering van de werkloosheidsgraad zich
waarschijnlijk reeds vanaf het tweede kwartaal hebben
voorgedaan. De stijging van het aantal werkzoekenden
bracht de werkloosheidsgraad in het derde kwartaal
van 2020 op 4,4 % in Vlaanderen, 7,7 % in Wallonië
en 15 % in Brussel, terwijl hij in het vierde kwartaal
van 2019 nog op respectievelijk 2,9 %, 7,6 % en
11,8 % uitkwam.

De geharmoniseerde werkloosheidsgraad, die in 2019
met 5,4 % tot een voor België historisch dieptepunt was
gedaald, nam in 2020 licht toe, tot gemiddeld 5,7 %.
Die geringe toename verhult echter een neerwaartse
tendens tot het tweede kwartaal van 2020, waarin dat
percentage afnam tot 4,9 %, en een sterke opleving in
het derde kwartaal, tot 6,5 %. Indien er geen uitstel
van de zoektocht naar werk was geweest, zou de

Grafiek  74
De neerwaartse tendens van de werkloosheidsgraad is voorbij
(in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar)
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Bron : Statbel.
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6.2 De effecten op de arbeid liepen uiteen
naargelang van de bedrijfstakken
en de groepen van personen

De coronacrisis trof de bedrijvigheid in de hele eco‑
nomie, zij het in uiteenlopende mate naargelang van
de bedrijfstak. Doordat het stelsel van tijdelijke werk‑
loosheid algemeen werd toegepast, vormde dit het
belangrijkste instrument om het verlies aan activiteit
voor de loontrekkenden op te vangen. Zo tekent zich
een bijna lineair verband af tussen het omzetverlies
per bedrijfstak en de mate waarin dat stelsel werd
toegepast.
De bedrijfstakken die het meest intensief gebruik‑
maakten van tijdelijke werkloosheid, waren in de
eerste plaats de branches die vanaf half maart 2020

vrijwel aanhoudend moesten sluiten, zoals die van
evenementen en recreatie. Ook de bedrijfstakken
die voor langdurige periodes werden gesloten, zoals
de horeca en de persoonlijke diensten (kappers en
schoonheidssalons) en, in mindere mate, de nietessentiële handelszaken, deden in ruime mate een
beroep op het stelsel. Andere branches werden
geconfronteerd met een drastische afname van de
vraag, hetzij omdat ze toeleveren aan de gesloten be‑
drijfstakken, zoals de leveranciers van de horeca, hetzij
omdat de klanten verstek lieten gaan, bijvoorbeeld
voor toerisme en reizen of voor de onderaannemers
van de luchtvaartindustrie.
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Grafiek  75
Het gebruik van tijdelijke werkloosheid in de verschillende bedrijfstakken hield rechtstreeks
verband met het productieverlies
(gemiddelden van april tot december 2020)
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In bepaalde ondernemingen waar het werk nood‑
zakelijkerwijs op de werkplek moet worden verricht,
werd de organisatie volledig herzien om rekening te
houden met de gezondheidsregels. Zo noopten het
bewaren van fysieke afstand en de verplichting een
mondmasker te dragen (waarvan er oorspronkelijk
te weinig waren tijdens de eerste golf) bepaalde be‑
drijfstakken, zoals de industrie en de bouwnijverheid,
ertoe hun activiteiten tijdelijk stop te zetten om hun
productieprocessen te reorganiseren. De bouwnijver‑
heid maakte tijdens de eerste besmettingsgolf in ruime
mate gebruik van tijdelijke werkloosheid, namelijk voor
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iets meer dan 50 % van haar werknemers. Het aantal
tijdelijk werklozen liep vervolgens geleidelijk terug
naarmate die bedrijfstak zijn activiteiten hervatte. De
tweede golf had er een geringere invloed, omdat de
bouwbedrijven al enkele maanden gewend waren
aan de naleving van de protocollen die bepalen hoe
de activiteiten in veilige omstandigheden voortgezet
kunnen worden.

Grafiek  76
De reorganisatiemogelijkheden hingen grotendeels af van de aard van de activiteiten
(gemiddelden van april tot december 2020, in % van het totale personeelsbestand van de ondervraagde ondernemingen)
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Intensief gebruik van thuiswerk
Wanneer thuiswerk mogelijk was, vormde dit voor de
ondernemingen een efficiënte manier om hun activi‑
teiten te kunnen voortzetten, terwijl de werknemers
hun baan konden blijven uitoefenen en daarbij de
beperkende maatregelen konden naleven en/of fysieke
afstand konden bewaren. Dat was in ruime mate het
geval in de branches ‘informatie en communicatie’,
‘financiële activiteiten en verzekeringen’, ‘onderwijs’
en ‘vrije beroepen en wetenschappelijke en techni‑
sche activiteiten’, maar ook bij de overheid. In al die
bedrijfstakken was telewerk reeds vóór de crisis meer
ingeburgerd.

Zelfs in de vermelde bedrijfstakken hadden niet alle
werknemers in dezelfde mate toegang tot telewerk.
Volgens de gegevens van de enquête naar de arbeids‑
krachten van Statbel, is het in ruimere mate weggelegd
voor hooggeschoolden. De uitsplitsing naar beroepen
geeft aan dat thuiswerk het vaakst toegepast wordt
door directeurs, leidinggevenden en managers, en door
intellectuele en wetenschappelijke beroepen : 62 % van
hen verrichtte telewerk, tegen minder dan 2 % voor
de elementaire beroepen die worden uitgeoefend door
midden- of laaggeschoolden.
Thuiswerk maakt het niet alleen mogelijk om de ac‑
tiviteit tijdens lockdowns in stand te houden, maar is
ook een formule die doorgaans voordelig wordt geacht
voor de werknemers, omdat ze meer flexibiliteit biedt
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Grafiek  77
De mogelijkheden tot thuiswerk zijn niet in alle branches 1 even groot
(occasioneel of regelmatig thuiswerk, in % van de werkende bevolking)
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1 De bedrijfstakken waarvoor het aantal waarnemingen te klein is, werden niet opgenomen.

en woon-werkverkeer uitspaart. Zo leggen de Brusselse,
Vlaamse en Waalse pendelaars naar een ander ge‑
west respectievelijk gemiddeld 20, 30 en 43 km af 1.
Telewerk maakt ook een vlottere doorstroming van
het verkeer in filegevoelige zones mogelijk en stelt de
ondernemingen in staat de beschikbare bedrijfsruimte
rationeler te gebruiken.
Sommigen maken zich echter zorgen over het isole‑
ment van de werknemers, die sociale interactie missen
en minder het gevoel hebben betrokken te zijn bij de
onderneming. Om helemaal efficiënt te kunnen wer‑
ken, moet een werknemer thuis over een eigen werk‑
plek beschikken en moet hij de nieuwe technologieën
kunnen gebruiken. Voor sommige andere werknemers
leidt deze manier van werken tot meer stress, omdat
ze – vooral in een crisisperiode – het gevoel hebben
voortdurend bereikbaar en beschikbaar te zijn. In 2018
werd een wet goedgekeurd die bepaalt dat bedrijven
erop moeten toezien dat de nieuwe technologieën de

1 Cf. Duprez C. en M. Nautet (2019), ‘Economic flows between
Regions in Belgium’, NBB, Economic Review, december.
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rusttijd en de vakantie en het evenwicht tussen werk
en privéleven niet belemmeren.

Het banenverlies deed zich vooral in
bepaalde bedrijfstakken voor
Hoewel de weerslag van de crisis op de werkgelegen‑
heid relatief gematigd bleef voor de economie als
geheel, was de impact in bepaalde bedrijfstakken aan‑
zienlijk. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 liep
de tewerkstelling vooral terug in de branche ‘handel,
vervoer en horeca’ als geheel, en in de diensten aan
bedrijven (waarin ook de uitzendarbeid is opgenomen).
Terwijl die bedrijfstakken eind 2019 nog voor de meeste
nieuwe banen zorgden, aangezien er in één jaar tijd
bijna 40 000 extra banen waren gecreëerd, daalde het
aantal werkenden er in het derde kwartaal van 2020
met nagenoeg 30 000 eenheden.
De specifieke kenmerken van de COVID-19-crisis had‑
den een relatief zwaardere invloed op de dienstenbran‑
ches. Tijdens de globale financiële crisis gingen ook
veel banen verloren in de bedrijfstak ‘handel, vervoer

Grafiek  78
De banenvernietiging bleef beperkt tot enkele bedrijfstakken
(veranderingen op jaarbasis van de werkgelegenheid naar bedrijfstak, in duizenden personen 1)
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1 De omvang van de cirkels is evenredig met het aandeel van de branche in de totale werkgelegenheid.

en horeca’ en in de diensten aan bedrijven, maar de
werkgelegenheid werd toen bruusker en sneller getrof‑
fen in de verwerkende nijverheid.
De financiële sector is een bijzonder geval. Het gebruik
van tijdelijke werkloosheid werd er beperkt door in
ruime mate de mogelijkheden van telewerk te benut‑
ten. Desondanks gingen er nog altijd banen verloren
door de verdere toepassing van de herstructurerings‑
plannen die elkaar al meerdere jaren opvolgen, met
name voor het netwerk van agentschappen.
Gegevens die enkel de werknemers betreffen maken
het mogelijk een gedetailleerder beeld te schetsen van
de bedrijfstakken die door de crisis worden getrof‑
fen. Daaruit blijkt dat de branche ‘kunst, amusement
en recreatie’ het zwaarst werd getroffen. Sinds het

begin van de crisis moesten de meeste grote evene‑
menten worden afgelast en ook de niet-professionele
sportactiviteiten werden onderbroken tijdens de twee
lockdowns. In die branche werd zeer veel gebruik‑
gemaakt van tijdelijke werkloosheid (50 % tijdens de
eerste lockdown). Bovendien wijzen de gegevens van
de nationale rekeningen op een banenverlies van 3 %
in het derde kwartaal van 2020.
In bepaalde bedrijfstakken, zoals de gezondheidszorg
en de grootdistributie, leidde de coronacrisis daaren‑
tegen tot een uitzonderlijke werklast voor het perso‑
neel, dat onder zware druk kwam te staan. Voor die
essentiële sectoren werden maatregelen genomen om
indienstnemingen of tijdelijke vervangingen van afwe‑
zige werknemers, onder meer door tijdelijk werklozen,
te vergemakkelijken.
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De werknemers in de meest
blootgestelde bedrijfstakken zijn zelf
ook kwetsbaarder
In de bedrijfstakken die het meest aan de crisis zijn
blootgesteld, wordt meer dan elders gebruikgemaakt
van tijdelijke arbeidsovereenkomsten of andere soorten
van atypische contracten. De werknemers hebben er
doorgaans een lager scholingsniveau en een inkomen
dat lager is dan het gemiddelde inkomen van de wer‑
kenden. Ze zijn ook vaker van buitenlandse origine (en
vooral afkomstig van buiten de EU). Vrouwen en jon‑
geren zijn zeer sterk vertegenwoordigd in die branches.
Algemeen beschouwd zijn arbeidskrachten met een
laag inkomen sterker onderhevig aan schommelingen
van de economische bedrijvigheid. Het opgelopen
inkomensverlies laat hen niet veel ruimte, met name
voor uitzonderlijke of onverwachte uitgaven. In de
door Microsoft en de Bank gehouden online-enquête,
waaraan in mei 2020 bijna 5 700 personen deelna‑
men, maakten de gezinnen met de laagste inkomens
gewag van bijzonder grote gemiddelde verliezen.
De kwetsbaarheid van die personen is des te groter
omdat ze weinig spaarreserves bezitten. Volgens die
enquête heeft ongeveer 45 % van de arbeidskrachten
met een laag inkomen (tot € 2 500 per maand) een
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spaarbuffer waarmee ze minder dan een maand kun‑
nen rondkomen, tegen amper 9 % van diegenen met
een hoog inkomen (meer dan € 4 000). Zoals vermeld
in kader 6 (hoofdstuk 5), blijkt uit de HFCS-enquête bo‑
vendien dat de gezinnen waarvan een lid in een van de
zwaarst getroffen branches werkte, over het algemeen
minder spaargeld hadden, zowel in absolute waarde
als in verhouding tot hun inkomen en hun uitgaven.

Het risico nam toe voor werknemers
met een atypisch contract
Wanneer de economische bedrijvigheid vertraagt, zijn
het vaak de tijdelijke werknemers die als eersten hun
baan verliezen, omdat hun overeenkomst niet wordt
verlengd. De COVID-19-crisis vormt geen uitzondering
op die regel : vooral de minder stabiele arbeidsvormen
zoals de uitzendarbeid, de studentenjobs en de flexijobs werden getroffen. Tijdens deze crisis is dat effect
nog groter omdat die arbeidsvormen intensief worden
gebruikt in de zwaar geïmpacteerde branches zoals de
horeca en de detailhandel.
De daling van het aantal tijdelijke contracten wordt
bevestigd in de enquête naar de arbeidskrachten van
Statbel. Tijdens de eerste drie kwartalen van 2020 lag

het aantal tijdelijke overeenkomsten 6,3 % lager dan
tijdens de overeenstemmende periode van het jaar
voordien, terwijl het aantal contracten van onbepaalde
duur met 0,2 % afnam. Vooral de dienstencheques
(–32 %), het occasioneel werk zonder formeel con‑
tract (–30 %), de PWA-overeenkomsten (–16 %), de
studentenjobs (–15 %) en de uitzendarbeid (–14 %)
werden zwaar getroffen. Bovendien komen tijdelijke
overeenkomsten tegenwoordig vaker voor : het aan‑
deel van de tijdelijke contracten in de loontrekkende
werkgelegenheid steeg van 8 % in 2008 tot 11 %
in 2019. De jongeren onder de 25 jaar en de niet-EUonderdanen zijn oververtegenwoordigd in de tijdelijke
overeenkomsten, met respectievelijk 48,5 % en 26,4 %.

Jongeren krijgen moeilijk toegang
tot werk en onderwijs
Niet alleen mensen met een baan ondervinden proble‑
men, de huidige situatie maakt het ook moeilijker dan
voorheen om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt
en een baan te vinden, met name voor diegenen die
al vóór de coronacrisis tot een risicogroep behoorden.
Zo worden de pas afgestudeerde jongeren, maar ook
de werkzoekenden, van wie de kansen op werk zijn
afgenomen, met dergelijke obstakels geconfronteerd.
Het valt niet uit te sluiten dat dit een risico inhoudt
op blijvende stigma’s voor hun toekomstige loopbaan.

In tijden van recessie zijn jonge werknemers de eerste
die ontslagen of niet in dienst genomen worden.
Sommige van die werknemers konden gebruikmaken
Bovendien beschikken zij over de kleinste spaarbuf‑
van het klassieke beschermingssysteem, terwijl voor
fer en zijn hun uitgaven bijgevolg afhankelijker van
anderen specifieke maatregelen werden getroffen
hun inkomensniveau. De jongeren onder de 25 jaar
naarmate die groepen werden geïdentificeerd. Nog an‑
staan aan het begin van
deren hebben echter geen
Werknemers
met
een
tijdelijke
compensatie voor hun in‑
hun loopbaan en zullen
overeenkomst of een atypisch
komensverlies gekregen, als
snel (opnieuw) een baan
vinden zodra de economie
gevolg van het specifieke
statuut werden zwaarder
karakter van hun arbeids‑
weer aantrekt, maar er
door de crisis getroffen
overeenkomst. Voor hen
werd aangetoond dat toe‑
treden tot de arbeidsmarkt tijdens een recessie nog de
bestaat het laatste vangnet erin bijstand te vragen bij
hele loopbaan lang een invloed heeft op de loon- en
een OCMW. Een enquête van de Programmatorische
werkgelegenheidsvooruitzichten. Er is ook een risico
Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
dat mensen met een minder geschikt profiel lange tijd
(POD MI) bij de OCMW’s toonde aan dat het aantal
ver van de arbeidsmarkt verwijderd blijven.
begunstigden van een leefloon tussen februari en
april 2020 met 5 000 eenheden toenam. Op basis van
administratieve data en enquêtegegevens en rekening
Ook de jongeren die nog studeren worden getrof‑
houdend met de extra toename tussen maart en au‑
fen, met name omdat ze er moeilijker in slagen de
gustus, raamde de POD MI, in samenwerking met het
geplande stages uit te voeren, een groter risico lopen
Federaal Planbureau, dat het aantal leefloners in 2020
om de school voortijdig te verlaten, maar ook omdat
het voor velen van hen onmogelijk is om afstandson‑
met 9,5 % op jaarbasis zal toenemen, terwijl die stijging
1
derwijs te volgen. Daarbovenop komt het eventuele
zonder COVID-19-crisis op 3,4 % zou zijn uitgekomen.
verlies aan inkomsten uit een studentenjob, want veel
van die jobs worden aangeboden in de horeca en
Een groeiend aandeel van die nieuwe leefloonaanvra‑
de handel. Volgens de statistieken van de Rijksdienst
gen werd ingediend door mensen die hun beroepsin‑
voor Sociale Zekerheid (RSZ) waren er in het tweede
komen als gevolg van de coronacrisis drastisch zagen
kwartaal van 2020 90 000 werkstudenten minder dan
terugvallen of zelfs volledig wegvallen. Bij de bestaande
een jaar eerder.
begunstigden wordt een toegenomen kwetsbaarheid
vastgesteld, met een verschuiving van een gedeeltelijk
naar een volledig leefloon. Bij de aanvragen tot andere
sociale bijstand werden de grootste stijgingen opgete‑
kend in het aantal aanvragen tot voedselhulp (vanaf
april, met een piek in mei en juni) en in de aanvragen
tot schuldbemiddeling (vanaf juni 2020).

1 Zie POD MI (2020), Enquête sociale impact COVID-19, oktober.
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De vrouwen werden getroffen in
hun beroepsactiviteiten en in de
gezinsorganisatie
Terwijl het risico op banenverlies tijdens een eco‑
nomische crisis vaak groter is voor mannen die in
de industrie of de bouwnijverheid werken, heeft de
coronacrisis vooral de dienstensector zwaar getroffen,
waarin verhoudingsgewijs meer vrouwen werken. Zij
zijn namelijk licht oververtegenwoordigd in de horeca
(met 49 % volgens de enquête naar de arbeidskrachten
uit 2019, tegen 47 % in de totale werkgelegenheid)
en nog meer in andere bedrijfstakken die tijdens de
eerste en/of tweede lockdown verplicht gedeeltelijk
of volledig moesten sluiten of waar social distancing
niet mogelijk was. Het betreft met name de dienst‑
verlenende branches (voor 58 % vrouwen), met onder
meer de dienstencheque-activiteiten en andere dien‑
sten zoals de hulp aan personen (63 %). Ze zijn echter
ook talrijker in twee branches waarvan de activiteiten
essentieel zijn, met name het onderwijs (71 %), waar
de personeelsleden werden doorbetaald alhoewel
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de scholen tussen maart en mei moesten sluiten, en
de gezondheidszorg (80 %). De totale impact op de
werkgelegenheid van vrouwen is dus nog moeilijk in
te schatten.
Ook de sluiting van de kinderdagverblijven en scholen
wegens de crisis had een impact op de werkgelegen‑
heid van vrouwen. Reeds voordien waren de huishou‑
delijke taken vrij ongelijk verdeeld. Volgens Eurostatcijfers uit 2016 hield 89 % van de vrouwen zich immers
dagelijks met de kinderen bezig, tegen 75 % van de
mannen. De verschillen zijn nog frappanter voor de
huishoudelijke taken, aangezien 81 % van de vrouwen
elke dag kookte of huishoudelijke taken verrichtte,
terwijl dat slechts voor 33 % van de mannen het geval
was. Tijdens de lockdown betekende de sluiting van
de kinderopvang dat gezinnen waarvan beide ouders
werken hun tijd moesten verdelen tussen hun werk
en de opvoeding van de kinderen. Aangezien de ge‑
zinslast gewoonlijk op de schouders van de moeders
terechtkomt, hebben zij er ongetwijfeld het grootste
deel van gedragen.

6.3 De crisis kwam boven de structurele
uitdagingen waarmee de
Belgische arbeidsmarkt kampt
Het massale gebruik van telewerk tijdens de crisis
heeft het weliswaar mogelijk gemaakt veel banen te
vrijwaren, maar het vestigde de aandacht ook op de
digitale kloof die zich binnen de bevolking aftekent.
Terwijl vroeger vaak werd benadrukt welke risico’s de
digitalisering voor veel banen inhoudt, bleek uit de
lockdownperiodes welke opportuniteiten ze biedt voor
nieuwe activiteiten. Digitale tools creëren niet alleen
waarde dankzij de productiviteitswinst die ze helpen te
boeken in bestaande taken, ze genereren ook nieuwe
beroepen en diensten.
Om het potentieel van de digitale technologie optimaal
te benutten, maar ook om de veranderingen in de
activiteit die de COVID-19-crisis met zich meebrengt te
kunnen opvangen zonder blijvende schade te veroor‑
zaken, moeten twee uitdagingen worden aangegaan.
Het betreft met name die van de opleiding en die
van de (re)allocatie van de middelen, twee domeinen
waarin België achterblijft op zijn Europese partners. Een
geschoolde bevolking en een efficiënte arbeidsmarkt
zijn de noodzakelijke voorwaarden voor de verdere ont‑
wikkeling van een welvarende en inclusieve economie.

(Digitale) competenties verwerven is
van essentieel belang
In de loop der jaren is het competentieniveau dat
op de arbeidsmarkt wordt gevraagd alleen maar
gestegen, ook voor de laaggekwalificeerde functies.
De arbeidskansen voor laaggeschoolden nemen af,
temeer omdat ze als gevolg van een polarisatie van
de werkgelegenheid steeds meer concurrentie ervaren
van middengeschoolde arbeidskrachten.
Daarom is het prioritair het percentage voortijdige
schoolverlaters terug te dringen, zodat het aantal

laaggeschoolden beperkt blijft. De situatie is de af‑
gelopen jaren verbeterd in de drie gewesten van het
land, maar de coronacrisis en de uitbreiding van het
afstandsonderwijs zouden het risico op achterstand en
zelfs schoolverlating kunnen doen toenemen. Dat geldt
met name voor kinderen uit kansarme gezinnen die
niet de nodige ondersteuning kregen omdat ze niet
over de nodige technologische middelen beschikken
(in 2019 had 8,6 % van de schoolgaande kinderen in
gezinnen met een laag inkomen thuis geen toegang
tot het internet), maar ook omdat hun omgeving
onvoldoende leervriendelijk is.
Bovendien moet de toegenomen vraag van onderne‑
mingen naar hooggeschoold personeel kunnen worden
opgevangen, en moeten jongeren tegelijk de kans krij‑
gen zich duurzamer in te schakelen in de arbeidsmarkt.
Daartoe moeten de jongeren worden aangemoedigd
hun studies voort te zetten en een diploma hoger on‑
derwijs te behalen. Over het geheel genomen scoort
België relatief goed, aangezien 47,5 % van de 30-34-ja‑
rigen in 2019 een diploma hoger onderwijs had, dat is
7 procentpunt meer dan het Europese gemiddelde. Op
gewestelijk niveau laat Brussel het hoogste percentage
afgestudeerden (55,6 %) optekenen, gevolgd door
Vlaanderen (48,5 %) en Wallonië (42,2 %). Niet alleen
het scholingsniveau speelt echter een rol in de kans op
tewerkstelling, ook de studierichting is een belangrijke
bepalende factor. Profielen waarvoor een opleiding
wetenschappen, wiskunde, statistiek, informatie- en
communicatietechnologie, ingenieurswetenschappen,
industriële wetenschappen of bouwwetenschappen
nodig is, zullen steeds vaker worden gevraagd in de
toekomst. In België studeren te weinig studenten af in
die richtingen. Dat geldt trouwens niet alleen voor de
hogere studies maar meer algemeen ook voor de tech‑
nische en technologische richtingen, waar veel vraag
naar is op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheidsgraad
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Grafiek  79
Het percentage voortijdige schoolverlaters daalt maar de coronacrisis zou die tendens kunnen keren
(in % van de 18- tot 24-jarigen)
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
SE

NL

2019

FR

BE

DK

EU

DE

VLA

WAL

BRU

2010

 	
Bron : Eurostat.

van jongeren die beroepssecundair onderwijs hebben
gevolgd ligt immers veel hoger dan die van jongeren
met een ASO-diploma en hij komt in de buurt van de
werkgelegenheidsgraad van jongeren met een diploma
hoger onderwijs.

Het is voor iedereen noodzakelijk digitale competenties
te verwerven. In 2019 gaf 62 % van de Belgen van
25 tot 64 jaar aan in staat te zijn elementaire of ge‑
vorderde informaticahandelingen uit te voeren. Dat is
nauwelijks meer dan het Europese gemiddelde (58 %)

Grafiek  80
De participatie aan onderwijs en opleiding is nog steeds te laag
(in % van de 25- tot 64-jarigen, in de vier weken voorafgaand aan de enquête)
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en beduidend minder dan in Finland (83 %), Nederland
(81 %) en Zweden (77 %). De ruimte voor verbetering
is dus zeer groot.
Toegang tot permanente opleiding is cruciaal om digi‑
tale competenties up-to-date te houden en de transitie
naar opkomende beroepen te vergemakkelijken. Toch
had, volgens de gegevens van de enquête naar de
arbeidskrachten, in België in 2019 minder dan één op
tien 25- tot 64-jarigen (8,2 %) in de vier weken die
voorafgingen aan de enquête een opleiding gevolgd.
Daarmee scoort België veel slechter dan de best pres‑
terende landen, met name de noordse landen waar dat
ruim één op vier is. Tijdens het afgelopen decennium
werd bovendien nauwelijks verbetering vastgesteld. De
laaggeschoolden zouden er veel baat bij hebben, met
name op het vlak van digitale vaardigheden, maar zij
maken er het minst gebruik van (3,4 %). Op gewestelijk
niveau onderscheidt Brussel zich door een beduidend
hoger percentage van deelname aan opleidingen.
Dat kan met name worden verklaard door de rela‑
tieve specialisatie van dat gewest in bedrijfstakken die
hun werknemers verhoudingsgewijs meer opleidingen
bieden, door het hogere percentage afgestudeerden
van het hoger onderwijs in zijn bevolking en door zijn
relatief jonge bevolking in vergelijking met die van de
andere twee gewesten. De 55-plussers volgen immers
het minst vaak een opleiding (4 %).

63 % van de werknemers vijf jaar of langer in dienst
bij dezelfde werkgever, tegen 60 % gemiddeld in
de EU. In de noordse landen is de werkgelegenheid
veel minder stabiel, want minder dan de helft van de
werknemers werkt vijf jaar of langer voor dezelfde
werkgever en bijna één op de vijf had er minder dan
een jaar anciënniteit. In België geldt dat voor slechts
11,6 % van de werknemers. In de buurlanden ligt
de stabiliteit van de tewerkstelling dichter bij die van
België, hoewel een groter deel van de werknemers
recent in dienst werd genomen (13 % in Duitsland,
14 % in Frankrijk en 15 % in Nederland). Die stabiliteit
van de tewerkstelling moet evenwel op economische
criteria berusten, in die zin dat ze een weerspiegeling
moet zijn van een goede afstemming tussen werkne‑
mer en werkgever, waarbij de werknemer kan groeien
in zijn functie en de werkgever over competente
arbeidskrachten beschikt die aan de behoeften van
de onderneming voldoen.

Aangezien de loonstijging samenhangt met de
anciënniteit van de werknemer, een eenvoudig te
meten indicator die verondersteld wordt de produc‑
tiviteit te weerspiegelen, nemen de lonen geleidelijk
toe naarmate de werknemer langer voor eenzelfde
werkgever aan de slag is. In zijn verslag van novem‑
ber 2020 stelde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
(CRB) vast dat de meeste paritaire comités weliswaar
collectieve arbeidsovereenkomsten hebben gesloten
waarin de barema’s voor loonsverhogingen afhangen
van de anciënniteit of de ervaring, maar dat de loon‑
Er zijn blijvende inspanningen nodig
spanning die eruit voortvloeit aanzienlijk verschilt van
om het hoofd te bieden aan de
het ene beroepsstatuut tot het andere en van de ene
andere structurele uitdagingen voor
de Belgische arbeidsmarkt
bedrijfstak tot de andere. Zo is de loonspanning kleiner
voor arbeiders dan voor bedienden en kaderleden. In
de niet-marktbranches is ze bijzonder groot : de ver‑
De algemeen vastgestelde rigiditeiten op de Belgische
arbeidsmarkt, zoals het gebrek aan beroepsmobiliteit
schillen tussen de basis en de top van de baremaschaal
en aan geografische mobiliteit, de te sterke kop‑
volgens de anciënniteit belopen er 31,9 tot 42,7 %
peling van het loon met
(respectievelijk voor de ar‑
Rigiditeiten
op
de
arbeidsmarkt
beiders en de bedienden).
de anciënniteit in plaats
In de marktbranches is het
van met de productiviteit,
dreigen de reallocatie van
verschil zeer beperkt voor
de hoge belastingdruk op
banen af te remmen
het arbeidsinkomen en de
de arbeiders (3,6 %) en gro‑
financiële werkloosheidsvallen, om er maar enkele te
ter voor de bedienden (28,9 %). Deze situatie doet
noemen, blijken ook een optimale (re)allocatie van de
zich niet alleen in België voor. De CRB stelt evenwel
middelen na de crisis in de weg te staan.
vast dat in de meeste landen de loonsverhogingen,
bevorderingen en beschermingsmaatregelen in geval
van ontslag steeds vaker losgekoppeld worden van de
Een stabiele baan kan een garantie zijn op een
anciënniteit en dat de mechanismen minder ‘automa‑
kwaliteitsvolle loopbaan. Op dit punt scoort België
relatief goed op Europees niveau, hoewel het zich
tisch’ worden toegepast. In overeenstemming daarmee
niet fundamenteel onderscheidt. Indien de volledige
wordt in het regeerakkoord-De Croo aan de sociale
bevolking op arbeidsleeftijd wordt beschouwd, is
partners gevraagd om op basis van die studie het debat
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Grafiek  81
Grote loonverschillen tussen de bedrijfstakken
(verschillen in % t.o.v. de industrie 1, voltijdwerkers tussen 20 en 64 jaar, 2017)
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1 Op basis van een model dat corrigeert voor niveauverschillen in diploma, jobkwalificatie en anciënniteit tussen de werknemers van de
verschillende bedrijfstakken.

op gang te brengen over de koppeling van loon en
anciënniteit, en zo bij te dragen aan de hervorming
van het loonpakket.
Dat de anciënniteit een groot deel van de loonvorming
bepaalt, zou ook deels de geringere mobiliteit van de
werknemers kunnen verklaren. Werknemers kunnen
immers minder geneigd zijn van werk te veranderen
uit schrik dat ze bepaalde loonverworvenheden zouden
verliezen, omdat hun ervaring bij een nieuwe werkgever
niet altijd in rekening wordt gebracht. Voor werkgevers
is het ook duurder om een werknemer met veel anciën‑
niteit te ontslaan, omdat de kosten voor het ontslag
toenemen naarmate de werknemer langer in dienst is.
In de praktijk verschillen de lonen voornamelijk naarge‑
lang van de taakinhoud van de job, de verantwoorde‑
lijkheid binnen de uitgeoefende functie en het niveau
van vereiste kennis (diploma en ervaring). Die factoren
volstaan echter niet om de loonverschillen tussen de
bedrijfstakken te verklaren. Voor werknemers met
vergelijkbare profielen die voor ondernemingen van
vergelijkbare grootte werken, zijn de loonniveaus
beduidend hoger in de verwerkende nijverheid, de
financiële sector en de branches water en energie
dan bijvoorbeeld in de handel, de bouwnijverheid, de
horeca, de technische en ondersteunende diensten
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(met inbegrip van de uitzendsector) en de menselijke
gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening.
De bedrijfstakken waarin de marktmacht van de on‑
dernemingen het grootst is of waarvan de activiteiten
gereguleerd zijn, zoals de branches energie en finan‑
ciële diensten, onderscheiden zich met aantrekkelijker
verloningen. Die verschillen zijn nadelig voor de mo‑
biliteit tussen de bedrijfstakken, los van de problemen
op het vlak van scholing, bij- of omscholing.
De manoeuvreerruimte voor loondifferentiatie is vast‑
gelegd in de wet van 1996 tot bevordering van de
werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van
het concurrentievermogen, die in 2017 werd herzien.
Volgens die wet wordt de loonnorm bepaald op basis
van het sinds 1996 gecumuleerde verloop van de
uurloonkosten in vergelijking met de drie buurlanden.
Het is pas wanneer deze norm wordt toegepast in de
verschillende paritaire comités die de private sector
structureren dat er sectordifferentiatie kan ontstaan.
Hierdoor blijft die differentiatie beperkt.
Er bestaan evenwel andere mogelijkheden op onder‑
nemingsniveau. De ‘loonbonus cao 90’ maakt het
mogelijk om buiten het kader van de wet van 1996 een
financieel voordeel toe te kennen aan de werknemers

naargelang van de collectieve resultaten van een on‑
derneming of een welbepaalde groep personeelsleden,
op basis van objectieve criteria. Tot een bepaald bedrag
is de bonus belastingvrij voor de werknemer die hem
ontvangt. Aangezien de bonus resultaatgebonden is,
maakt hij een verloningskader mogelijk dat de concur‑
rentiepositie van de onderneming vrijwaart en tegelijk
de productiviteit van de werknemers stimuleert via een
aandeel in het bedrijfsresultaat. Aangezien een dergelijk
financieel voordeel een onderneming aantrekkelijker
kan maken voor de werknemers die ze wil aanwerven,
draagt de bonus bij aan een betere allocatie van de
arbeidskrachten. Hoewel het cumulatieve bedrag van
de betaalde loonbonussen gestaag toeneemt, is het
nog steeds laag – het vertegenwoordigt ongeveer
0,4 % van de loonsom van de private sector – omdat
de procedures voor de invoering ervan streng zijn en
het maximumbedrag van de bonus beperkt is.
Het taxshiftbeleid dat tussen 2016 en 2020 werd
gevoerd heeft de (para)fiscale lasten op het arbeids‑
inkomen gemilderd. Die hervorming had een impact
op zowel de financiële stimulans om te werken, via
een hervorming van de personenbelasting, als op de
loonkosten, via een verlaging van de werkgeversbijdra‑
gen voor de sociale zekerheid. Voor werknemers met
een laag inkomen (67 % van het gemiddelde loon)

kon de loonwig, dat is het verschil tussen de totale
loonkost voor de werkgever en het nettoloon voor
de werknemer, worden teruggebracht tot het niveau
van Duitsland. Hij blijft evenwel hoger in België dan
in Frankrijk en Nederland.
In een arbeidsmarkt zonder veel transities genieten
mensen met een baan van relatieve werkzekerheid. De
keerzijde van de medaille is dat er voor werkzoekenden
weinig mogelijkheden zijn om een job te vinden en dat
zij relatief langer werkloos blijven. In België is 44 %
van de werkzoekenden langer dan een jaar werkloos
en is zelfs ruim een op vier (27 %) al meer dan twee
jaar werkloos. 30 % van de werklozen slaagt erin
binnen het jaar (opnieuw) werk te vinden. Dat is niet
alleen lager dan in de voornaamste buurlanden en de
noordse landen maar ook lager dan het EU-gemiddelde.
Daartegenover staat dat 33 % inactief wordt (7,5 pro‑
centpunt meer dan het EU-gemiddelde), een situatie
waaruit ze moeilijk wegraken aangezien 88 % van de
inactieven een jaar later nog steeds inactief is.
De (re)allocatie van de arbeidskrachten wordt niet al‑
leen negatief beïnvloed door de geringe beroepsmobili‑
teit, maar ook door de beperkte geografische mobiliteit,
die bovendien tot grote regionale verschillen leidt. Van
alle EU-landen is de geografische spreiding van de

Grafiek  82
De loonwig op de lage lonen 1 is verkleind maar blijft groot in vergelijking met Frankrijk en
Nederland
(in % van de totale loonkost)
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Grafiek  83
De werkzekerheid in België hangt samen met de geringere transities van werkloosheid en
inactiviteit naar werk
(transities op de arbeidsmarkt, in % van de overeenstemmende groep, 2019)
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werkloosheidsgraden in de subregio’s het grootst in
België. Die situatie is niet nieuw. Tegen de achtergrond
van een dynamische arbeidsmarkt hebben de opeenvol‑
gende aanpassingen aan de werkloosheidsregelgeving
(definitie van een passende betrekking, degressieve
uitkeringen, versterkte begeleiding van jongeren en
50-plussers) en de samenwerkingsovereenkomsten
tussen de gewestelijke diensten voor arbeidsbemidde‑
ling de afgelopen jaren evenwel bijgedragen aan een
betere toegang tot werkgelegenheid. De mobiliteit van
de werkzoekenden tussen de gewesten blijft echter
beperkt. Naast de afstand en de moeilijkheden om de
arbeidsplaats te bereiken speelt de taalbarrière daarbij
een rol. Meer in het bijzonder voor laaggeschoolde
werkzoekenden komen daar de povere financiële sti‑
muli bij, aangezien de vervangingsratio relatief hoog
is, en dan vooral voor een uitkering aan het begin van
de werkloosheidsperiode in vergelijking met het loon
van een laagbetaalde baan.
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De transities van werkloosheid naar werk, die structu‑
reel al eerder gering zijn, droegen in 2020 bovendien de
gevolgen van de COVID-19-crisis. Die transities namen
overal af, maar de daling was zeer sterk in België. In
het tweede kwartaal van 2020 lag het percentage
werklozen dat een baan vond in de EU gemiddeld 28 %
lager dan een jaar voordien, maar in België kwam die
afname op 40 % uit. De opschorting van de degres‑
siviteit van de uitkeringen – waartoe werd besloten in
het voorjaar van 2020, toen er weinig kansen waren
om een job te vinden, om het inkomen van de werk‑
lozen te beschermen – moet bij een opleving van de
bedrijvigheid worden heroverwogen om het zoeken
naar werk en het aanvaarden van een baan aan te
moedigen in branches en regio’s die nog steeds met
ernstige tekorten aan arbeidskrachten kampen.

Grafiek  84
De geringe geografische mobiliteit leidt tot grote verschillen in de werkloosheidsgraden
(werkloosheidsgraden in de gemeenten, in % van de beroepsbevolking van 15 tot 64 jaar, 2018)

Minder dan 3 %
Van 3 tot minder dan 6 %
Van 6 tot minder dan 9 %
Van 9 tot minder dan 12 %
Van 12 tot minder dan 15 %
15 % en meer

 	
Bron : IWEPS.

NBB Verslag 2020 ¡ Arbeidsmarkt

219

7. Naar een efficiëntere,
groenere en inclusievere
economie

7.1 De COVID-19-crisis versterkt de noodzaak van de
transformatie van de economie	

223

7.2 Een digitalere economie na COVID-19	

224

7.3 Voluit kiezen voor een ecologische transitie van
de economie	

235

7.4 De voorwaarden creëren voor een duurzaam
herstel van de economie	

246

Kader 7 – Aanvullende indicatoren naast het bbp

7.1 De COVID-19-crisis versterkt de noodzaak
van de transformatie van de economie
De digitale technologieën droegen tijdens de crisis bij
aan de veerkracht van de economie. De tools voor
telewerk en de onlinekanalen voor de verkoop en
de distributie van goederen en diensten maakten het
immers mogelijk bepaalde activiteiten voort te zetten
ondanks de beperkingen door de lockdowns en de
social distancing. Die veranderde productie- en con‑
sumptiemethoden zullen blijven en tot permanente
transformaties in de structuur van de economie leiden.
Sommige bedrijfstakken zullen blijvend verzwakt uit
die transformaties komen, terwijl andere er een bron
van toekomstige groei in
De COVID-19-crisis en de ecologische zullen vinden. Meer alge‑
meen zal de ontwikkeling
De exit uit de crisis is
en digitale transities zullen
van nieuwe (digitale en
slechts succesvol wanneer
reallocaties
van
middelen
vergen
andere) technologieën de
de negatieve gevolgen op
structuur en de werking
de overheidsfinanciën, de
van de economie blijven veranderen. Daarbij komt
arbeidsmarkt en de ondernemingen worden beperkt.
de noodzaak om de productie en de consumptie nog
Er moet met name gewaakt worden over de houd‑
verder te vergroenen om de klimaatopwarming in te
baarheid van de overheidsfinanciën en vermeden
dammen. Die transformaties vergen een vlotte real‑
worden dat de werkloosheid structureel stijgt en dat
locatie van de middelen binnen de ondernemingen,
ondernemingen failliet gaan die levensvatbaar wa‑
tussen de ondernemingen van dezelfde bedrijfstak en
ren maar verzwakt werden door de COVID-19-schok.
tussen de bedrijfstakken onderling.
Die punten werden besproken in de voorgaande
hoofdstukken. Bovendien kampt de Belgische econo‑
Om de technologische en de groene transitie te kun‑
mie nog steeds met een aantal structurele kwetsbaar‑
nen waarmaken, zijn investeringen nodig in menselijk
heden die al vóór de crisis bestonden. Voor het eco‑
kapitaal, maar ook in infrastructuur en immateri‑
nomische weefsel zijn dat de nagenoeg onbestaande
ële activa, in onderzoek en ontwikkeling (R&D) en in
productiviteitsgroei, die deels het gevolg is van een
databanken. Het vermogen om de reallocaties zo vlot
futloze ondernemingsdemografie, de moeilijkheden
mogelijk en met een zo laag mogelijke maatschap‑
die een efficiënte allocatie van de middelen in de weg
pelijke kost te realiseren, zal in grote mate het succes
staan en onvoldoende technologische verspreiding
bepalen van het transformatieproces van de Belgische
tussen de ondernemingen. De economie moet ook
economie naar een veerkrachtige, inclusieve en kool‑
het hoofd bieden aan de uitdagingen van de transities
stofarme economie.
naar vergroening en digitalisering.
In 2020 bestond de absolute prioriteit erin de co‑
ronapandemie in te dammen en de mensen en de
ondernemingen te beschermen tegen de gevolgen
van de recessie die eruit voortvloeide. In de verschil‑
lende domeinen van het economisch beleid werden
uitzonderlijke maatregelen genomen om de econo‑
mie zo goed mogelijk doorheen de crisis te loodsen.
Die acties moeten per definitie tijdelijk zijn. Naarmate
het herstel aan kracht wint, zullen ze moeten plaats‑
maken voor maatregelen die de fundamenten verster‑
ken voor een dynamische, veerkrachtige, inclusieve en
koolstofarme economie.
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7.2 Een digitalere economie na COVID-19
De consumenten raken steeds meer
vertrouwd met de nieuwe manieren
van online kopen
De COVID-19-crisis heeft de consumptiegewoontes
danig overhoopgehaald. De verplichte sluiting van
bepaalde bedrijfstakken, de gezondheidsmaatrege‑
len tijdens de lockdowns, de beperkingen op de ver‑
plaatsingen en het vermijdingsgedrag van een deel

van de bevolking uit angst voor besmetting, hadden
grote gevolgen voor de mobiliteit en zorgden ervoor
dat de fysieke vestigingen van de detailhandel en
de dienstverleners veel minder bezoekers over de
vloer kregen.
De onlineverkoop daarentegen, die al enkele jaren ge‑
staag aan het groeien was, explodeerde, en daarvan
profiteerden andere dienstverleners die gespecialiseerd

Grafiek  85
Als reactie op de sluiting van de fysieke winkels in België gingen de consumenten online kopen
Verplaatsingen volgens de aard van de aankopen

Verkoop detailhandel 2

(procentuele afwijking t.o.v. de referentieperiode 1,
voortschrijdende gemiddelden over zeven dagen
van locatiegegevens)

(indexcijfers 2019 = 100)
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Bronnen : Eurostat, Google mobility data.
1 Mediaanwaarde berekend over een periode van vijf weken van 3 januari tot 6 februari 2020.
2 Verkoop op afstand : detailverkoop waarbij de koper zijn bestelling per post, per telefoon of online plaatst.
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zijn in bevoorrading, transport en leveringen. Zo nam
het volume pakketten dat bpost behandelt, en dat
sinds 2018 met 16 % op jaarbasis was gestegen, in
het tweede en derde kwartaal van 2020 op kwartaal‑
basis toe met respectievelijk 80 en 50 %.
De explosieve toename van de onlineverkoop sinds
maart 2020 versnelt een tendens die al enkele
jaren wordt waargenomen. Het brede en gevari‑
eerde aanbod tegen concurrerende prijzen kan ver‑
klaren waarom de onlinedistributie aantrekkelijk is
voor consumenten. Die nieuwe manier van kopen
komt tegemoet aan de behoefte om individueler,
veiliger en gemakkelijker te kopen van thuis uit.
De afgelopen tien jaar is het aantal onlineconsu‑
menten voortdurend gestegen, tot meer dan 70 %
van de Belgische bevolking in het tweede kwartaal
van 2020, volgens Comeos. De 45- tot 54-jarigen
hebben in die periode de jongeren bijgebeend.
De 55-plussers, die meer moeilijkheden hebben met
digitale betaal- en consumptietools, zijn meer oc‑
casionele gebruikers gebleven van de mogelijkheden
van online winkelen, al is hun aantal ook gegroeid.

Ook de ondernemingen hebben hun
digitale aanwezigheid vergroot
Net als de consumenten hebben ook de bedrijven
zich aangepast aan de nieuwe mogelijkheden die de
e-commerce biedt. De grote internationale platformen
nemen daarbij weliswaar een dominante positie in,
maar ook de andere ondernemingen zijn meer gaan
gebruikmaken van die nieuwe manieren om te ver‑
kopen, te communiceren en te produceren. In 2019
bood iets meer dan een kwart van de Belgische
ondernemingen (26 %) al de mogelijkheid op hun
eigen website producten te bestellen of te reserveren.
Hoewel de ondernemingen uit de noordse landen
van de EU het verhoudingsgewijs beter deden (32 %),
ligt het Belgische percentage ruim boven dat van de
EU als geheel (20 %). De Belgische bedrijven konden
in 2019 een groter deel van hun omzet uit onlinehan‑
del genereren (33 %), terwijl de gemiddelde Europese
onderneming daar slechts 18 % van haar omzet uit
haalde. Ook de bedrijven in de drie buurlanden en in
de noordse EU-landen haalden respectievelijk slechts
17 en 24 % van hun omzet uit hun onlineverkoop.

Grafiek  86
Dankzij de aanwezigheid van de Belgische ondernemingen op de digitale kanalen kunnen
bestellingen en reserveringen online worden geplaatst
(onlinebestellingen of -reserveringen, in % van de ondernemingen, 2019 1)
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Bron : OESO.
1 2018 is het meest recente beschikbare jaar voor Duitsland, Finland en Zweden.
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verhoudingen 60 % en 40 % (respectievelijk B2B / G
Hoewel het digitale aanbod in 2019 al groot was,
en B2C). Niet alleen de verkoop aan de consumenten
leidde de pandemie ertoe dat ook andere bedrijven
nam toe in 2020, ook de
vroeger dan gepland en
De digitalisering van de Belgische
digitale uitwisselingen tus‑
versneld online gingen ver‑
sen bedrijven hebben mo‑
kopen. De verplichte slui‑
economie droeg bij aan
gelijk bijgedragen aan het
ting, de gezondheidsmaat‑
de veerkracht tijdens de crisis
behoud van de binnen‑
regelen en de toegenomen
landse en internationale waardeketens. In overeen‑
vraag via alternatieve kanalen noopten hen ertoe
stemming met de algemene daling van de activiteit
om zichtbaar te zijn op het internet en e-commerce
nam de handel over het geheel genomen evenwel af.
te gebruiken om hun activiteiten voort te zetten.
De crisis bracht een aantal ondernemingen ook tot de
vaststelling dat ze zich dankzij de digitale technologie
flexibeler konden organiseren, zowel intern als ten
Nieuwe manieren van werken
opzichte van hun klanten.
werden breder toegepast
De e-commerce die voor de consumenten is bestemd
vertegenwoordigt evenwel maar een deel van de
inkomsten van de bedrijven die online actief zijn.
Volgens de FOD Economie was 80 % van de onlineomzet van Belgische bedrijven in 2019 afkomstig van
verkopen tussen ondernemingen (B2B) of aan overhe‑
den (B2G), en betrof de overige 20 % verkopen aan
consumenten (B2C). Op Europees niveau beliepen die

In 2020 werd ook massaal gebruikgemaakt van te‑
lewerk wanneer de aard van de taken dat mogelijk
maakte. Tijdens de lockdownperiodes werd telewerk
immers overal waar het mogelijk was verplicht of sterk
aangeraden, waardoor het de norm werd voor veel
werknemers. Op die manier konden de ondernemin‑
gen hun activiteiten voortzetten en de werknemers
hun baan en inkomen behouden.

Grafiek  87
Uit de geolokalisatiegegevens blijkt dat men zich minder verplaatst naar de werkplek en vaker
thuis is
(afwijking in % t.o.v. de referentieperiode 1, voortschrijdende zevendaagse gemiddelden van geolokalisatiegegevens)
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Bron : Google mobility data.
1 Mediaanwaarde berekend over een periode van vijf weken van 3 januari tot 6 februari 2020.
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Uit de mobiliteitsgegevens blijkt inderdaad dat het
aantal verplaatsingen naar de werkplek en het ge‑
bruik van het openbaar vervoer sterk is afgenomen
en dat men vaker thuis is. Terwijl telewerk in de
ondernemingen en bedrijfstakken voorheen in zeer
uiteenlopende mate werd gebruikt, hebben de pan‑
demie en de social distancing veel bedrijven verplicht
om telewerk in te voeren of uit te breiden. Volgens
een onderzoek van de KU Leuven, in samenwerking
met Acerta en HR Square, groeide het telewerk in
België bliksemsnel : het percentage werknemers dat
mocht telewerken lag tijdens de eerste lockdown
84 % hoger dan vóór COVID-19. Thuiswerk is echter
niet voor alle werknemers weggelegd, afhankelijk van
de functie en de bedrijfstak. Zo is het voor de meeste
arbeiders en voor bepaalde contactberoepen moeilijk
om vanop afstand te werken.

Ook het onderwijs en de opleidingen
werden gedigitaliseerd
Als gevolg van de verspreiding van het coronavirus
moesten de gemeenschappen en de gewesten de
scholen en opleidingscentra sluiten en bij de her‑
opening ervan aanwezigheidsbeperkingen opleggen

(rotatie van leerlingen, beperking van het aantal leer‑
lingen in de klas). Nieuwe leervormen en pedago‑
gische tools moesten snel worden ontwikkeld om
het onderwijs zo weinig mogelijk te verstoren en de
continuïteit te waarborgen. Daartoe werd gebruikge‑
maakt van nieuwe digitale mogelijkheden, zoals virtu‑
ele klassen of computerondersteund leren. Ondanks
overheidsinitiatieven om lokale tekorten op te van‑
gen, varieerde het gebruik ervan sterk naargelang
van de onderwijsinstellingen en de uitrusting van de
gezinnen, wat de uniforme en massale inzet van die
tools bemoeilijkte.
De pandemie verstoorde niet alleen het leerproces
van de leerlingen en studenten, maar ook dat van
de volwassenen, werknemers en werkzoekenden in
opleiding. De afgelopen jaren werden een aantal al‑
ternatieve tools ontwikkeld, zoals onlinecursussen die
voor iedereen toegankelijk zijn (Massive Open Online
Course – MOOC). Een aantal voorlopige gegevens
lijken erop te wijzen dat het e-leren voor volwassenen
aanzienlijk is toegenomen. In het Vlaams Gewest lag
het aantal deelnemers aan online-opleidingen van de
VDAB in de tweede helft van maart 2020 bijvoorbeeld
viermaal hoger dan tijdens de overeenstemmende
periode van het jaar voordien.
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De digitalisering was mogelijk
dankzij een hoogwaardige digitale
infrastructuur
Dat de verschillende economische toepassingen van
de digitale technologieën de effecten van de crisis
konden milderen, is deels te danken aan de beschik‑
baarheid van een adequate digitale infrastructuur en
de goede uitrusting van de bedrijven en gezinnen.

goed stand onder die toegenomen belasting, met
name dankzij een goede connectiviteit met vaste net‑
werken met zeer hoge capaciteit (met een minimum‑
debiet van 30 Mpbs), waarvoor België beter scoort
dan het EU28-gemiddelde. Op het vlak van mobiel
internet daarentegen liep de toewijzing van de radio‑
frequenties voor en het beschikbaar stellen van het
5G-netwerk veel vertraging op. Een gecoördineerde
strategie van de gewesten over de uitrol ervan ont‑
breekt nog en zou een katalysator kunnen zijn voor
de digitale transitie van de economie.

Wat de digitale infrastructuur betreft, bevond België
zich aan het begin van de crisis in een relatief goede
Ook de aankopen van kantoorapparatuur (zoals lap‑
positie, waardoor de toegenomen belasting van het
tops) namen toe, wat de toegenomen behoeften aan
internetnetwerk kon worden opgevangen. De tele‑
telewerk en online-opleidingen weerspiegelt. Er moet
communicatienetwerken stonden tijdens de eerste
echter worden opgemerkt
lockdown onder grote
Dankzij
een
kwaliteitsvolle
dat de kwaliteit van de in‑
druk. Volgens de gegevens
frastructuur en de beschik‑
van het Belgisch Instituut
infrastructuur kon het toenemend
baarheid van de uitrusting
voor
Postdiensten
en
gebruik van digitale netwerken
waarschijnlijk niet in alle
Telecommunicatie lag het
worden ondersteund
gezinnen en ondernemin‑
volume van het verkeer
gen gelijk waren. Het telewerk en het onderwijs op
over vaste internetverbindingen tussen half maart en
afstand brachten de armste gezinnen in een bijzonder
eind mei 2020 overdag gemiddeld ongeveer 20 %
moeilijke situatie, die de bestaande digitale kloof on‑
hoger dan op een normale werkdag vóór de crisis,
getwijfeld nog meer heeft vergroot.
met pieken tot 66 %. De digitale infrastructuur hield

Grafiek  88
De connectiviteit van de Belgische bevolking met de netwerken met zeer hoge capaciteit is groot,
maar het mobiele breedbandinternet hinkt achterop 1
(gegevens van juni 2019)
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Bron : FOD Economie.
1 De vaste netwerken met zeer hoge capaciteit verwijzen naar de glasvezelnetwerken (FttB en FttH) en de kabelnetwerken (DOCSIS 3.1).
Het mobiele breedbandinternet verwijst naar de 3G-netwerken of hoger.

228

Economische en financiële ontwikkelingen ¡ NBB Verslag 2020

Grafiek  89
De forse stijging van de computerverkoop weerspiegelt de toegenomen behoefte van de Belgen
aan digitale uitrusting
(indexcijfers 2019 = 100)
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Bron : Eurostat.

De digitalisering van de Belgische
economie moet worden voortgezet

De ontwikkeling van nieuwe
productiemethoden aanmoedigen

Na afloop van de crisis zullen het consumptiegedrag
en de methoden voor verkoop, werken en leren niet
in zo grote mate digitaal blijven verlopen als tijdens
de crisis het geval was. De consumenten zullen op‑
nieuw in de publieke ruimte willen consumeren, de
werknemers zullen terugkeren naar hun bedrijf en
de studenten en leerlingen naar hun universiteit of
school. De gegevens over de verplaatsingen naar de
detailhandel en de indicatoren voor de aanwezigheid
op de werkplek veranderden immers mee met de ver‑
schillende afbouwfasen van de lockdown tussen mei
en september 2020.

De ontwikkeling van de digitale technologieën tijdens
de COVID-19-crisis zet een trend voort die al vele
jaren aan de gang is. Voor sommige bedrijven bieden
die technologieën nieuwe mogelijkheden om innova‑
tieve productie- en organisatieprocessen te ontwik‑
kelen. Voor andere zullen ze ertoe leiden dat hun
activiteiten verdwijnen of ingrijpend geherstructureerd
moeten worden. Verwacht wordt echter dat derge‑
lijke technologieën in de toekomst in de verschillende
bedrijfstakken en bedrijven aan belang zullen winnen
en meer verspreid zullen geraken.

Desondanks heeft de crisis het nut van digitale
ontwikkeling voor de samenleving aangetoond,
ook al halen niet alle mensen en bedrijven er in
dezelfde mate voordeel uit. Daarom moeten de
huidige inspanningen om de economie te digita‑
liseren worden voortgezet en moet de efficiëntie
worden verhoogd, zodat de digitalisering maximaal
bijdraagt aan de economische groei en de welvaart
van de bevolking.

Die technologieën zijn zeer divers en omvatten onder
meer robotica, automatisering, artificiële intelligentie
(AI), 3D-printing, cloudcomputing en de analyse van
big data. Sommige daarvan worden al veelvuldig
gebruikt in verschillende industriële branches, ook in
domeinen die niet rechtstreeks met digitale techno‑
logie verband houden, zoals de biotechnologie, de
automobielsector en de logistiek. Ze raken ook steeds
vaker geïntegreerd in de dienstenbranches, met
de ontwikkeling van de exploitatie van verzamelde
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Grafiek  90
Het gebruik van telewerk zou na de crisis kunnen aanhouden
(aantal telewerkdagen per week)
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Bron : ERMG.
1 Gemiddelde gewogen aan de hand van het aantal werknemers in de bedrijfstakken van de private sector.
2 Het gemiddelde van de telewerkdagen voor de week van 20 oktober werd berekend op basis van de antwoorden op de enquêtevraag
naar de personeelsorganisatie. Ze heeft betrekking op het personeel dat aan het werk is (dus niet de tijdelijk werklozen en de afwezigen)
en veronderstelt dat gedeeltelijk telewerk overeenstemt met twee dagen per week.

gegevens, gerichte onlinepubliciteit bij de klanten en
een tariefzetting die is afgestemd op de verschillende
profielen en segmenten van kopers. Ook voor de
financiële sector heeft de invoering van die techno‑
logieën een enorme weerslag op de dienstverlening
en de verrichtingen van de financiële instellingen (zie
hoofdstuk E van het deel ‘Prudentiële regelgeving en
prudentieel toezicht’).
Die technologieën bieden veel voordelen. Zo kan
het, soms gecombineerde, gebruik ervan leiden tot
een optimalisatie van de productieprocessen of van
de interne organisatie van de onderneming. Ze ma‑
ken het ook mogelijk het aanbod voor de consu‑
ment te verruimen met nieuwe soorten goederen en
diensten. De productieprocessen kunnen dan weer
worden verbeterd door bepaalde taken te automati‑
seren en te robotiseren, eventueel in combinatie met
AI, waardoor de productieketens sneller, preciezer
en constanter kunnen worden. 3D-printing maakt
maatwerk en personaliseerbare productie mogelijk.
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Daardoor ontstaan nieuwe gedecentraliseerde pro‑
ductiemethodes en mogelijkheden om bepaalde
industriële activiteiten te verplaatsen en de waar‑
deketens in te korten. Big data bieden tal van mo‑
gelijkheden om de productie, distributie en opslag
van informatie te optimaliseren. Cloudcomputing,
ten slotte, maakt het voor bedrijven mogelijk om
tegen lagere kosten grote hoeveelheden IT-middelen
te hosten op een externe server.
De Belgische ondernemingen zijn bij de best presteren‑
de van de EU om van die tools gebruik te maken. Op
het vlak van robotisering in de industrie bevindt België
zich weliswaar onder het niveau van Duitsland, Japan
en vooral Zuid-Korea, maar op een vergelijkbaar ni‑
veau als de Verenigde Staten, Frankrijk en Nederland.
In 2019 namen de Belgische ondernemingen in de
EU ook de eerste positie in wat betreft het gebruik
van programmapakketten voor de bedrijfsprocessen
(Enterprise Ressource Planning), de tweede op het
vlak van software voor het beheer van klantrelaties

Grafiek  91
De digitale technologieën worden in België steeds vaker in de productieprocessen geïntegreerd
Gebruik van robots
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Bronnen : IFR, OESO.

(Customer Relationship Management) en de derde
Een ruimere verspreiding van de digitale tools zou
plaats wat betreft het gebruik van big data. Op het
dus grote productiviteitswinsten kunnen opleveren.
vlak van cloudcomputing blijft België sterk gepositi‑
Die kunnen echter pas worden geboekt als de digi‑
oneerd, beter dan het Europese gemiddelde en de
talisering van de ondernemingen gepaard gaat met
buurlanden, maar minder
de nodige inspanningen
De digitalisering moet gepaard
goed dan de noordse EUop het vlak van opleiding,
landen. Doorgaans worden
zodat de werknemers de
gaan met inspanningen om de
meer gesofisticeerde tech‑
tools ten volle kunnen be‑
arbeidskrachten op te leiden en om
nologieën (zoals de exploi‑
nutten, en met een gron‑
de werking en het beheer van de
tatie van big data) minder
dige transformatie van de
ondernemingen te transformeren
vaak aangewend. Ook de
werking en het beheer
intensiteit van het gebruik
van de ondernemingen.
blijft ongelijk verdeeld tussen de bedrijven aangezien
Uit tal van studies blijkt immers een zeer grote he‑
ze vaak vooral in grote ondernemingen worden in‑
terogeniteit in het vermogen van de bedrijven om
voordeel te halen uit de digitale technologieën, met
geschakeld. Bovendien blijft het gebruik ervan veelal
name naargelang van de scholing van hun arbeids‑
beperkt tot enkele productiefasen, waardoor slechts
een deel van hun mogelijke voordelen worden benut.
krachten en van de kwaliteit van het management.
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De digitale competenties ontwikkelen
De digitalisering zal wellicht een cruciale rol blijven
spelen in het economische herstel. Zoals vermeld is de
ontwikkeling van het menselijk kapitaal daartoe van
cruciaal belang. De overheden moeten dus de lacunes
wegwerken die er op het vlak van digitale competen‑
ties nog steeds zijn in de onderwijssystemen en op de
arbeidsmarkt. Er waren de afgelopen jaren al initiatie‑
ven op federaal en op gewestelijk niveau. Op federaal
niveau worden met het programma ‘Digital Belgium
Skills Fund’ projecten gefinancierd die verband hou‑
den met het verwerven van digitale vaardigheden.
In Vlaanderen biedt de VDAB opleidingen aan om di‑
gitale competenties te verwerven volgens de behoef‑
ten van de arbeidsmarkt. In Wallonië is ‘#WallCode
Digital Wallonia’ erop gericht de vaardigheden op het
vlak van programmering, algoritmes en robotica te
ontwikkelen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is
‘Digitalcity.brussels’ een opleidings- en werkgelegen‑
heidscentrum voor digitale beroepen.
Ondanks die eerdere projecten en initiatieven wijzen
de indicatoren voor sommige domeinen nog niet
op een substantiële verbetering. Zowel het aandeel

gediplomeerden in informatie- en communicatie‑
technologie (ICT) als de vaardigheden in verband
met AI liggen in België onder het gemiddelde van de
EU en de buurlanden. De voortzetting en de verbe‑
tering van de verwerving van digitale vaardigheden
moeten prioritair blijven. Er moet nog meer worden
geïnvesteerd in de digitale educatie van de jongere
generaties en in de opleiding van werkenden om ze
voor te bereiden op de toekomstige behoeften van
de maatschappij. Zo zal de Belgische economie kun‑
nen beschikken over adequaat menselijk kapitaal en
zullen werkenden in achterhaalde branches of be‑
roepen zich makkelijker kunnen heroriënteren naar
de opkomende activiteiten.

De regelgeving aanpassen voor een
gecontroleerde digitale ontwikkeling
Aangezien de digitalisering een sleutelrol zou moeten
blijven spelen tijdens de herstelfase, moet de regelgeving
ondersteuning bieden voor de digitale transformatie
van de ondernemingen en voor innovatieve commerci‑
ële modellen die berusten op gemengde en comple‑
mentaire strategieën van online- en offlineverkoop.

Grafiek  92
De inspanningen om de lacunes op het vlak van digitale vaardigheden op te vangen moeten
worden voortgezet
Afgestudeerden in ICT
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Bronnen : Eurostat, OESO.
1 Aanwezigheid van AI-gerelateerde vaardigheden in de top 50 van de meest representatieve competenties van de LinkedIn-profielen
(zoals machinaal leren (machine learning), diep leren (deep learning), verwerking van natuurlijke taal (natural language processing) of
beeldbewerking (image processing)). De waarde geeft de verhouding weer tussen de mate waarin AI-competenties in een land verspreid
zijn en het gemiddelde van de G20-landen (dat referentiepunt is gelijk aan 1).
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Voordat de crisis uitbrak, hadden slechts enkele grote
onlineverkoopplatformen zich op Belgisch grondgebied
gevestigd, terwijl veel andere vanuit de buurlanden
opereerden. Door de plotselinge toename van de ecommerce zagen zij de vraag fors stijgen en namen de
verkopen van die grote in het buitenland gevestigde
platformen toe.
De Belgische regelgeving was initieel strenger dan in
de buurlanden, wat gedeeltelijk kan verklaren waar‑
om die ondernemingen ervoor gekozen hebben zich
daar te vestigen. Er werden weliswaar versoepelin‑
gen aangebracht in de Belgische arbeidswetgeving,
bijvoorbeeld met aanpassingen voor nachtwerk, af‑
wijkende werktijden en zondagwerk, maar die kwa‑
men pas laat. Bovendien blijven de arbeidskosten
voor die atypische gewerkte uren in België hoger dan
in de buurlanden.
Tegelijkertijd moet een rechtvaardig rechtskader wor‑
den gecreëerd voor alle actoren op de nieuwe on‑
linemarkten. De digitale technologieën zouden kun‑
nen leiden tot een dominantie positie voor enkele
grote internationale spelers, ten nadele van kleinere,
lokaal gevestigde actoren. De overheden moeten bij‑
gevolg waken over billijke concurrentieverhoudingen

en binnenlandse ondernemingen de kans bieden hun
plaats te vinden en zich te ontwikkelen door zelf ook
de mogelijkheden van de digitalisering te benutten,
zonder de aantrekkelijkheid van België voor buiten‑
landse investeerders te verminderen.

Meer vertrouwen scheppen in de
digitale technologie
Terwijl digitale technologie voor de meeste econo‑
mische actoren een onmisbare tool is geworden,
bieden delen van het grote publiek en sommige
ondernemingen een zekere weerstand tegen nieuwe
technologieën. Een mogelijke oorzaak daarvan is een
gebrek aan vertrouwen, aangezien de nieuwe cyber‑
risico’s en de digitale aanvallen de afgelopen jaren
zijn toegenomen.
De overheden moeten bijgevolg de middelen vrijma‑
ken en een adequaat wetgevend kader creëren om
burgers en ondernemingen te garanderen dat gege‑
vens in een beveiligde digitale omgeving kunnen wor‑
den uitgewisseld en opgeslagen. Bovendien duiken bij
onlinedatabeheer problemen op rond de bescherming
van de privacy en de gegarandeerde anonimisering
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van de persoonsgegevens. De Algemene verordening
Er bestaat ook een latent risico op een digitale kloof
gegevensbescherming (AVG – General Data Protection
tussen de ondernemingen die wel en deze die geen
Regulation (GDPR)) biedt vooruitgang in de wetgeving
gebruikmaken van de mogelijkheden die de digi‑
op Europees niveau waar‑
talisering biedt. De kloof
door de persoonsgegevens
tussen bedrijven die voor‑
Een digitale kloof voor zowel
beter beschermd worden.
oplopen op het vlak van
personen als ondernemingen
Desondanks stond tijdens
technologie en de andere
de pandemie een deel van
is zich immers al vele ja‑
de bevolking eerder wantrouwig tegenover het gebruik
ren aan het uitdiepen. Tijdens de crisis ontstonden
van gegevens die werden verzameld via apps van het
concrete voorbeelden van initiatieven die de digitale
type track & trace die de COVID-19-gezondheidscrisis
kloof tussen bedrijven moesten helpen dichten en
moesten helpen bedwingen. Daardoor liep de ver‑
de korte ketens moesten bevorderen, zoals de op‑
spreiding van die apps vertraging op.
richting van onlineverkoopplatforms die lokale pro‑
ducenten van goederen en dienstverleners samen‑
brengen om hun zichtbaarheid te vergroten. Naast
deze lokale initiatieven zouden de herstelplannen
De digitale kloof vernauwen
de bedrijven met een technologische achterstand
ertoe moeten aanzetten om die in te halen, door de
De crisis bracht aan het licht dat niet de hele
nieuwe technologieën sneller in gebruik te nemen en
Belgische bevolking dezelfde toegang heeft tot de
door in R&D te investeren.
informaticatools (zie hierboven en hoofdstuk 6).
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7.3 Voluit kiezen voor een ecologische
transitie van de economie
Naast de toegenomen digitalisering van de economie,
staat België al vele jaren voor de uitdaging van de eco‑
logische transitie. Door in 2015 het Klimaatakkoord
van Parijs te ondertekenen, gingen de meeste landen
– ook België – aanzienlijke verbintenissen aan om de
opwarming van de aarde te beperken tot minder dan
2°C ten opzichte van het niveau van vóór de indus‑
trialisering, door hun uitstoot van broeikasgassen, en
vooral van CO2, te verminderen.
In 2011 verbond de EU zich er al toe om de uitstoot
van broeikasgassen tegen 2050, in vergelijking met
1990, duurzaam met minstens 80 % te verminderen.
Deze strategische langetermijnvisie werd door de
nieuw aangetreden Europese Commissie versterkt
in de ‘Europese Green Deal’ van december 2019
en werd door de EU bevestigd met haar ‘Next
Generation EU’-herstelplan. De Europese instellin‑
gen willen van Europa het eerste klimaatneutrale
continent maken tegen 2050, waardoor meer am‑
bitieuze doelstellingen nodig zijn voor het komende
decennium. In december 2020 keurde de Europese
Raad de bindende doelstelling goed om de uitstoot
van broeikasgassen in de EU tegen 2030 netto met
minstens 55 % te verminderen ten opzichte van
1990. De federale regering stelt zichzelf tot doel de
Belgische emissies tegen 2030 met 55 % te vermin‑
deren en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.
De inspanningen die daarvoor moeten worden ge‑
leverd, zijn niet van de minste : de nieuwe Europese
verbintenissen houden in dat de uitstoot met onge‑
veer 7,5 % per jaar moet verminderen. Ter vergelij‑
king : in de periode 2008-2018 daalden de emissies
in de EU28 gemiddeld met 1,8 % per jaar en met
1,1 % in Duitsland, met 1,6 % in Frankrijk en met
1,7 % in België.1

Op basis van de vorige, minder ambitieuze EU28doelstellingen moest België de uitstoot van broeikas‑
gassen van de sectoren die niet onder het Europese
Emissiehandelssysteem (EU-ETS) vallen met 35 % ver‑
minderen ten opzichte van 2005. Zelfs die verbinte‑
nis vereist nog aanzienlijke inspanningen, gezien de
vooruitgang die tot nu toe werd geboekt. Zowel voor
het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in
de energieproductie als voor de verbetering van de
energie-efficiëntie, heeft België een aanzienlijke ach‑
terstand ten opzichte van de doelstellingen. Om zijn
deel van de collectieve Europese inspanning te leve‑
ren, zou het aandeel van hernieuwbare energiebron‑
nen in het finale energieverbruik in België tegen
2030 25 % moeten belopen, maar met de projec‑
ten en maatregelen uit het Nationaal Energie- en
Klimaatplan 2021-2030 (NEKP) kan slechts 17,5 %
worden bereikt. Op het gebied van de energieefficiëntie zou het primaire energieverbruik in België
volgens het NEKP dalen tot 42,7 miljoen ton olieequivalent, dat is een vermindering met 15 % ten
opzichte van de referentieprognoses voor 2030 en
ver onder de doelstelling van een vermindering met
32,5 % voor de EU als geheel.

1 Zie Burggraeve K., J. De Mulder en G. de Walque (2020),
‘Fighting global warming with carbon pricing : how it works,
field experiments and elements for the Belgian economy‘, NBB,
Economic Review, december.
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Grafiek  93
Ambitieuze verbintenissen voor Europa en België
Hernieuwbare energiebronnen
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Bronnen : EC, Eurostat, Belgische overheden (Nationaal Energie- en Klimaatplan).
1 Doelstelling voor België, bepaald op basis van de verdeling tussen de lidstaten van de inspanningen die nodig zijn om de EU-doelstelling te
behalen.
2 Met ‘niet-EU-ETS’ wordt verwezen naar de uitstoot van de sectoren die niet deelnemen aan het Europese Emissiehandelssysteem
(‘Emissions trading system’ of EU-ETS), namelijk landbouw, vervoer over land, afval en gebouwen.
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De uitstoot van broeikasgassen
daalde in 2020, maar had geen
duurzame impact op het klimaat
De gevolgen van de COVID-19-crisis illustreren per‑
fect dat een emissievermindering zonder ecologische
transitie zware economische kosten inhoudt. Tijdens
de eerste elf maanden van 2020 lag de cumulatieve
CO2-uitstoot op wereldniveau naar raming immers
5,3 % lager dan in de overeenstemmende periode
van 2019. Volgens de economische vooruitzichten
van het Federaal Planbureau (FPB) uit juli 2020, zou
de uitstoot van broeikasgassen in België in 2020 13 %
onder die van 2019 uitkomen. Die dalingen zijn het
gevolg van de ongekende krimp van de economische
bedrijvigheid tijdens de coronacrisis en zullen bij het
economische herstel hoogstwaarschijnlijk grotendeels,
of zelfs volledig, worden tenietgedaan. Ze zijn dus
tijdelijk. Terwijl deze crisis een tijdelijke impact heeft,
zou afzien van een ecologische transitie echter een
aantal permanente gevolgen hebben, die de bedrijven

Tabel 17
Uitstoot van broeikasgassen in België
naar verantwoordelijke sector
(in miljoen ton CO2‑equivalent 1)

Energie

2019

2020

2021

2025

85,5

75,9

80,1

84,8

Waarvan de brandstof
verbranding door :
Energiesector

23,5

17,9

19,5

26,2

Industrie 2

15,8

14,7

15,7

13,9

Vervoer

25,5

23,2

24,4

24,8

21,3

15,6

17,2

17,1

Landbouw

9,9

9,8

9,8

9,5

Afval

1,3

1,2

1,2

1,0

118,1

102,6

108,2

112,3

Industriële processen 3

Totaal

Bron : FPB.
1 De broeikasgassen die toe te schrijven zijn aan de menselijke
activiteit en waarmee rekening wordt gehouden, zijn :
koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), distikstofoxide (N2O) en
de fluorgassen (fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), perfluorkoolstoffen
(PFK’s) en zwavelhexafluoride (SF6)). Hun emissies worden
uitgedrukt in eenzelfde eenheid CO2‑equivalent, op basis van de
waarden van hun aardopwarmingspotentieel, die de impact van
de broeikasgassen over 100 jaar uitdrukt in vergelijking met het
effect van een equivalente hoeveelheid CO2.
2 Emissies verbonden met de verbranding van brandstoffen.
3 Emissies in verband met niet‑energetische toepassingen.

en de bevolking blijvend zouden verzwakken. Er moe‑
ten dus aanzienlijke inspanningen worden geleverd
om de uitstoot los te koppelen van de economische
bedrijvigheid en zo een economie te ontwikkelen die
veerkrachtig is op de lange termijn.
Volgens het FPB zouden structurele veranderingen in
het energieverbruik ten voordele van minder vervui‑
lende producten en hernieuwbare energiebronnen
de emissies in België tegen 2025 voor alle activiteiten
doen dalen, met uitzondering van die in verband
met de productie van elektriciteit. Die laatste zouden
toenemen als gevolg van de sluiting van de eerste
twee kerncentrales in 2022 en 2023 en van de laatste
centrales in 2025. Zo zou de totale uitstoot van België
in 2025 slechts 5 % lager uitkomen dan in 2019, dit
is 23 % onder de referentie-emissies van 1990. Er zou
dan nog slechts vijf jaar overblijven om de doelstel‑
ling van een vermindering met 55 %, die de federale
regering vooropstelt, te halen.
De COVID-19-crisis heeft de uitstoot van broeikas‑
gassen tijdelijk verlaagd, maar ze heeft ook het
financieringsvermogen van de particulieren en de
bedrijven aangetast, waardoor hun investeringspro‑
jecten werden vertraagd of stopgezet. Bovendien
deed de pandemie de onzekerheid toenemen.
Hierdoor kunnen de vervanging van uitrustingen,
de energierenovatie van gebouwen en de algemene
ontwikkeling van minder koolstofintensieve techno‑
logieën vertraging oplopen. De lage prijs van fossiele
brandstoffen maakt deze investeringen ook minder
interessant, wat nadelig is voor de structurele trans‑
formatie van het energiesysteem.

De uitstoot van broeikasgassen
moet worden losgekoppeld van
de economische groei
In 2018 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen door
de gezinnen en de bedrijven op het Belgische grond‑
gebied ongeveer 117 miljoen ton CO2-equivalent.
Sinds 2000 zijn die emissies met 25 % gedaald.
Die daling verliep gestaag tot in 2014, waarna de
uitstoot zich stabiliseerde. Drie kwart van de emis‑
sies komen voort uit de activiteiten van de bedrij‑
ven. Sinds 2000 hebben zij hun uitstoot evenwel
het sterkst verminderd (–29 %). De verbeteringen
verschillen naargelang van de bedrijfstak : in de in‑
dustrie en de marktdiensten daalde de uitstoot met
meer dan 30 %, terwijl die van de landbouw met

NBB Verslag 2020 ¡ Naar een efficiëntere, groenere en inclusievere economie

237

nauwelijks 10 % afnam en de emissies door de
bouwnijverheid toenamen. De uitstoot van de ge‑
zinnen liep in dezelfde periode slechts met 10 %
terug. Deze minder sterke daling is te wijten aan het
vervoer, waarvan de emissies stegen door een toege‑
nomen aantal voertuigen en een intensiever verkeer.
Wat de uitstoot per energiebron betreft, wordt een
daling van de uitstoot van steenkoolverbranding
vastgesteld, als gevolg van de overschakeling van
vaste naar gasvormige brandstoffen voor de elektri‑
citeitsproductie en in de industrie.
Terwijl deze eerste reducties van de uitstoot van broei‑
kasgassen wellicht het makkelijkst te realiseren waren,
zijn er voor de nog ambitieuzere verbintenissen en
doelstellingen die voor de komende decennia werden
vastgelegd krachtige maatregelen in een groot aan‑
tal domeinen nodig. Deze zullen aanzienlijke kosten
met zich meebrengen. Consumenten en bedrijven
zullen nieuwe investeringen moeten doen en hun
consumptie- en productiewijzen aan deze nieuwe
situatie moeten aanpassen. De kosten zullen op zeer
heterogene wijze worden verdeeld over de bevolking
en het economische weefsel en zullen verschillen
naargelang van de manier waarop de overheid deze
doelstellingen wil halen.
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Tabel 18
Uitstoot van broeikasgassen in België
per bedrijfstak en volgens aanwending
(in miljoen ton CO2‑equivalent, tenzij anders vermeld)

Uitstoot
van
broeikas
gassen
in 2018

Verdeling

117,4

100,0

−25,4

90,0

76,7

−29,2

Landbouw

12,6

10,8

−10,2

Industrie

54,9

46,8

−33,3

Totale uitstoot
Bedrijven

Verande
ring
20002018

(in %)

Bouwnijverheid

2,4

2,0

7,3

Marktdiensten

16,4

14,0

−33,8

Niet‑marktdiensten

3,7

3,2

1,7

27,3

23,3

−9,7

Verwarming / koeling

13,1

11,2

−27,7

Vervoer

11,8

10,1

32,4

Overige

2,4

2,0

−25,4

Gezinnen

Bron : Eurostat.

De transitie vereist een correct
koolstofprijsmechanisme

van koolstof. Hierdoor zullen de economische actoren
bij hun consumptie- en investeringskeuzes rekening
houden met de impact op het milieu. De daaruit
voortvloeiende aanpassing van de relatieve prijzen zou
De Belgische en Europese overheden beschikken over
de basis vormen voor een evenwichtiger concurrentie
een ruim palet aan instrumenten om de klimaatuitda‑
tussen fossiele en niet-koolstofhoudende energievor‑
ging aan te gaan. Vanuit technologisch oogpunt kan
men. Een opgelegde prijs per ton uitgestoten CO2 en
het overheidsbeleid hier op verschillende manieren toe
bijdragen, zoals door steun aan R&D en aan funda‑
de geloofwaardige aankondiging van een prijsstijging
menteel onderzoek, door
in de tijd zouden een dui‑
De klimaattransitie sturen met een
overheidsinvesteringen in
delijk en direct signaal zijn
de infrastructuur en door duidelijk prijssignaal is uit economisch voor bedrijven en consu‑
middel van technische
menten dat ze hun gedrag
oogpunt het meest efficiënt
voorschriften. De weg naar
moeten aanpassen om
koolstofneutraliteit zal een brede waaier aan tech‑
hoge kosten in de toekomst te vermijden. Dit zou hen
nologieën vereisen, waarvan de ontwikkeling en de
toelaten investeringsplannen op te stellen met kennis
beschikbaarheid – voor een aantal ervan – nog zeer
van de prijs die betaald zal moeten worden.
onzeker zijn. De overheden mogen die onzekerhe‑
den niet doen toenemen, maar moeten daarentegen
Het programma voor de handel in emissierechten van
zorgen voor een gunstig kader voor de verschillende
de EU (EU-ETS) is een voorbeeld van indirecte tarifering.
noodzakelijke investeringen. Bovendien zal de ontwik‑
De Europese Commissie koos hier in 2005 voor omdat
keling van koolstofarme technologieën afhangen van
ze geen fiscale bevoegdheden heeft. Doordat een be‑
de prijs die aan koolstof wordt toegekend.
perkt aantal emissievergunningen wordt verdeeld, die
verhandeld kunnen worden op een secundaire markt,
Economen zijn het er immers meer en meer over
ontstaat een relatieve schaarste, waardoor een markt‑
eens dat de overheid het meest doeltreffend kan tus‑
prijs tot stand komt. Bovendien werd er bepaald dat het
senkomen door een prijs te plakken op de uitstoot
emissieplafond jaarlijks met een lineaire reductiefactor

Grafiek  94
De koolstofprijs is volatiel en ontoereikend om de emissies te doen dalen
(logaritmische schaal, in € per ton CO2)
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Bronnen : IPCC, Refinitiv.
1 Interkwartielintervallen van de verdeling van de reële koolstofprijzen die compatibel zijn met de verbintenissen in het Klimaatakoord van
Parijs, op basis van 374 modelsimulaties uit de databank van het IPCC.
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zal dalen. Sinds 2013 zakt dat plafond zo elk jaar
met 1,74 % van het gemiddelde jaarlijkse volume aan
emissierechten dat tussen 2008 en 2012 op de markt
werd gebracht. Het mechanisme heeft evenwel alleen
betrekking op de emissies van de meest vervuilende
ondernemingen en niet op de gezinnen of de kleinere
bedrijven. Bovendien heeft elke cyclische of structurele
vermindering van de vraag naar vergunningen een
invloed op de koolstofprijs – die als aanpassingsvaria‑
bele werkt – waardoor het relatieveprijzenmechanisme
verstoord wordt.
In de praktijk blijkt de koolstofprijs die voortvloeit uit het
EU-ETS-programma zeer volatiel en blijft die voorlopig
veel lager dan nodig om de emissies aanzienlijk te doen
dalen. Hij kan worden opgekrikt door het aanbod aan
emissierechten te verminderen, wat gebeurde door de
invoering van de ‘marktstabiliteitsreserve’ begin 2019
en door het opschalen van het jaarlijkse reductietempo
van het emissieplafond tot 2,2 % vanaf 2021. Een toe‑
name van de klimaatambities voor 2030 en 2050 – bij‑
voorbeeld op het gebied van energie-efficiëntie en her‑
nieuwbare energiebronnen – impliceert echter ook dat
de huidige ijking van dit mechanisme opnieuw moet
worden beoordeeld. In de huidige vorm zal de doelstel‑
ling van een netto nuluitstoot in 2050 hiermee immers
niet gehaald kunnen worden. Indien de koolstofprijs
integendeel direct, via een CO2-tarief, wordt vastge‑
steld, verschuift de onzekerheid van de prijzen naar de
uitgestoten hoeveelheden, wat inhoudt dat niet meer
vaststaat wanneer de beoogde emissievolumes bereikt
zullen worden.
Een dergelijke directe belasting op fossiele brand‑
stoffen is overigens eenvoudiger te beheren en kan
op meer emissies worden toegepast, waaronder die
van verspreide bronnen zoals vervoer of verwarming.
Het bedrag van die taks en het verloop ervan moeten
vooraf worden bepaald door de overheid en zijn niet
afhankelijk van een markt maar van de emissiedoel‑
stellingen op middellange termijn.

Dit moet echter gepaard gaan met
passende herverdelingsmaatregelen
Hoewel een koolstoftarifering het mogelijk maakt
om op een economisch efficiënte wijze de te leve‑
ren inspanningen optimaal in de tijd te spreiden en
technologieën te ontwikkelen, oogst het principe veel
kritiek omdat het de economische bedrijvigheid en
de levensstandaard beïnvloedt. De prijsstijging van
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fossiele brandstoffen die eruit voortvloeit kan nade‑
lig zijn voor de koopkracht van de gezinnen, vooral
van de armste, en voor het concurrentievermogen
van de bedrijven, in het bijzonder wanneer de taks
niet geharmoniseerd wordt op internationaal niveau.
De overheid moet dan ook begeleidende maatregelen
nemen om de gevolgen voor de meest kwetsbare ac‑
toren – gezinnen en bedrijven – te beperken en tege‑
lijkertijd te vermijden dat de stimuli om te investeren
in energiezuiniger of emissiearme uitrusting worden
verminderd. Een mechanisme waarbij de opbreng‑
sten van de koolstoftaks worden herverdeeld, zou
de koopkracht van de armste gezinnen en het con‑
currentievermogen van de verzwakte branches deels
kunnen beschermen. Ook overheidssteun voor groene
investeringen zou de invoering van alternatieve oplos‑
singen voor fossiele brandstoffen vergemakkelijken.
Naast een koolstoftaks op Belgisch of op Europees
niveau, zou het wenselijk zijn aanvullend een fiscaal
instrument in te voeren dat de binnenlandse produ‑
centen beschermt tegen oneerlijke concurrentie van
buitenlandse spelers die niet aan een soortgelijke taks
onderworpen zouden zijn. Om een eerlijke concur‑
rentie tussen binnenlandse en buitenlandse actoren te
garanderen en om te vermijden dat activiteiten wor‑
den verplaatst naar gebieden die zich minder inzetten
voor de strijd tegen de klimaatopwarming, zou een
binnenlandse koolstoftaks dan ook gepaard moeten
gaan met een specifieke belasting op de invoer uit
landen waar een dergelijke taks niet van toepassing
zou zijn. Dit pleit overigens voor de invoering van een
koolstoftaks op Europees niveau. EU-lidstaten mogen
immers niet op eigen houtje invoerbelastingen heffen
en dergelijke heffingen zijn verboden op de import
van goederen en diensten uit andere lidstaten.

Ook een voldoende aansporend
regelgevend kader is noodzakelijk
Naast een koolstoftaks maken ook andere regelge‑
vende instrumenten deel uit van het arsenaal aan
maatregelen waarmee de klimaatuitdaging kan
worden aangegaan, zoals de vaststelling van tech‑
nische normen, programma’s voor energie-efficiëntie
of subsidies voor investeringen. Zo werden binnen
de klimaatstrategie van de EU bindende nationale
doelstellingen vastgelegd voor de uitstoot van broei‑
kasgassen die niet onder het EU-ETS vallen en voor
hernieuwbare energiebronnen, en een indicatief
richtpunt voor energie-efficiëntie. Aangezien deze
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Zij ontwikkelen initiatieven voor de ruimtelijke ordening
en de verbetering van de transportinfrastructuur om
een modale verschuiving naar openbaar vervoer of
zachte mobiliteit te bevorderen. Carpooling en slimme
mobiliteitstoepassingen die het mogelijk maken om alle
(openbare en private) vervoerswijzen te combineren,
worden aangemoedigd. De toekenningscriteria voor
vergunningen voor vervoerdiensten (taxi’s en bussen)
worden gewijzigd om het gebruik van milieuvriende‑
lijkere transportmiddelen aan te moedigen, terwijl, in
bredere zin, de verkeersbelasting en de belasting op
inverkeerstelling worden herzien en aangepast aan de
milieuprestaties van voertuigen. De aanpassing van het
fiscale kader moet de burger ertoe aanzetten om pas‑
sender keuzes te maken. In dit opzicht heeft de federale
regering de ambitie dat in 2026 alle nieuwe bedrijfswa‑
gens koolstofneutraal zijn en dat werknemers die dit
voordeel niet hebben een mobiliteitsbudget krijgen om
de duurzame vervoersalternatieven te stimuleren.

Aangezien 80 % van het binnenlandse vastgoed werd
gebouwd voordat de huidige energienormen werden
Totaal
Verwarming /
Vervoer
Overige
bepaald, vormt de verbetering van de energieprestaties
koeling
van de bestaande gebouwen een andere grote uitda‑
EU − min-max
ging. Dat is des te meer het geval omdat de al gelever‑
BE
DE
EU
 FR
 NL
de inspanningen de eenvoudigste en meest rendabele
aanpassingen inhielden. Meer renovaties van sociale
 	
woningen en van het vastgoed in het algemeen veroor‑
Bron : Eurostat.
zaken financieringsproblemen omdat zij hoge kosten
inhouden voor de gezinnen en de overheidsfinanciën.1
De kosten voor de energierenovatie van het Waalse en
doelstellingen van toepassing zijn op verspreide emis‑
Vlaamse woningbestand om te voldoen aan de normen
siebronnen, werd een beroep gedaan op nationale
voor 2050 – een woningpark met gemiddeld niveau
regelgevingsmechanismen.
A voor de Waalse regelgeving over de energieprestatie
van gebouwen (energiescore van 85 kWh / m2 / jaar) en
De Belgische uitstoot van de gezinnen, uitgedrukt per
hoofd van de bevolking, ligt veel hoger dan gemid‑
een afstemming van het Vlaamse woningbestand op
deld in Europa, in het bijzonder op het gebied van
de normen van het Renovatiepact 2050 (energiescore
verwarming en koeling. De
van 100 kWh / m2 / jaar) –
De transitie moet gepaard gaan
door vervoer veroorzaakte
worden geraamd op res‑
emissies per inwoner lig‑
pectievelijk circa € 120 mil‑
met aanvullende maatregelen
gen dicht bij het Europese
jard en € 103 miljard à
naast de koolstoftaks
gemiddelde. De vergelij‑
€ 110 miljard. Voor het
king met de beste prestaties in de EU leert echter dat
Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt een bedrag van
er voor alle emissiebronnen marge is om de uitstoot
ongeveer € 29 miljard verwacht. Voor het particuliere
van de gezinnen te verlagen.
woningbestand wijst een recente studie erop dat de
grondige renovatie van een standaardwoning, voor een
gemiddeld budget van € 60 000, pas na 38 tot 64 jaar
Om de vervoersgerelateerde uitstoot te verlagen, zet
de overheid diverse instrumenten in om het wagen‑
park energiezuiniger en groener te maken, maar ook
1 De toestand van de gebouwen en de nodige verbetering
om gedragsveranderingen bij de gebruikers teweeg
ervan hebben ook gevolgen voor de financiële instellingen.
Zie Van Tendeloo B. (2020), ‘Climate-change-related transition
te brengen. Heel wat van die actiemiddelen behoren
risk associated with real estate exposures in the Belgian financial
tot de bevoegdheden van de regionale overheden.
sector‘, NBB, Financial Stability Report, pp. 141-150.
0,0
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wordt terugverdiend, naargelang van het verloop van
de koolstof- en de energieprijzen. Bijgevolg zou, op
basis van de momenteel bestaande steunmaatregelen,
40 tot 51 % van de eigenaars niet in staat zijn om
dergelijke werkzaamheden te financieren of rendabel
te maken 1.
De normatieve aanpak heeft, in vergelijking met de
koolstofprijszetting, een directe impact op het gedrag,
maar de kosten-batenverhouding ervan op collec‑
tief niveau kan niet gemakkelijk worden vastgesteld.
Als hiervoor wordt gekozen, moet er vooraf een eva‑
luatie worden gemaakt van de kosten en de baten
(dat is het volume vermeden emissies) om de maatre‑
gelen in te delen naar prioriteit. Vanuit operationeel
oogpunt moet ook rekening worden gehouden met
hoe makkelijk die maatregelen kunnen worden uitge‑
voerd en gecontroleerd.

kan teweegbrengen. Hoewel opgelegde technische
normen de ontplooiing van bepaalde oplossingen die
al voldoende ontwikkeld zijn, kunnen vergemakkelijken
door zich op bepaalde opties te richten, kunnen ze
echter de technologische keuzes beperken en zo de
opkomst van nieuwe technologieën in de weg staan.
Meer in het algemeen is het van cruciaal belang dat er
wordt toegezien op de coherentie tussen de ingezette
(fiscale, regelgevende en ondersteunende) instrumen‑
ten, met het oog op de doelstelling om de uitstoot van
broeikasgassen te verminderen.

Het elektriciteitssysteem aanpassen
is noodzakelijk voor de transitie

Wat het energiesysteem betreft, verdient een toe‑
genomen elektrificatie van de toepassingen de
voorkeur om de activiteiten koolstofvrij te maken,
Ook met een aanmoedigend regelgevend kader, bij‑
voor zover de elektriciteitsproductie milieuvrien‑
voorbeeld in de vorm van subsidies, is het niet eenvou‑
delijk kan gebeuren. Mogelijke hefbomen daartoe
dig een passend prijssignaal
zijn de vervanging van
De transformatie van het
te geven en tegelijkertijd
fossiele
brandstof‑
elektriciteitssysteem vergt een
de gewenste ontwikke‑
fen door hernieuwbare
lingen te ondersteunen.
energiebronnen en de
aanzienlijke aanpassing van de
In dat opzicht blijkt uit de
ontwikkeling van mid‑
productie, het vervoer en de
ervaring met de ondersteu‑
delen voor de opslag of
consumptie van energie
ningsmechanismen
voor
voor het beheer van de
fotovoltaïsche installaties dat deze benadering meeval‑
vraag. Voor deze transformatie van het elektrici‑
lereffecten en een ontsporing van overheidsuitgaven
teitssysteem moeten de ambities aanzienlijk wor‑
den opgeschroefd en moeten de productie, het
vervoer en de consumptiepatronen van energie
1 Zie Aelbrecht J. en S. Hamels (2020), ‘De financiële barrière voor
sneller worden aangepast. Bovendien moet de
klimaat- en comfortrenovaties’.
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elektriciteitsbevoorradingszekerheid worden gega‑
randeerd om de aantrekkelijkheid van de economie
en het comfort van de gezinnen te waarborgen.
In België moet deze verandering plaatsvinden tegen
de achtergrond van de geleidelijke kernuitstap te‑
gen 2022-2025. Die werd bevestigd in het regeer
akkoord. Dit standpunt kan echter worden herzien
indien zou blijken dat de bevoorradingszekerheid
wordt aangetast, die eind 2021 een laatste keer wordt
geëvalueerd. De ontmanteling van ongeveer 5,9 GW
aan nucleaire capaciteit betekent een grote verande‑
ring in de elektriciteitsmix : aangezien in 2020 circa
40 % van de elektriciteitsproductie werd voortgebracht
door kernenergie, vormt de vervanging hiervan door
alternatieve bronnen een uitdaging. Het is ambitieus
om hiervoor tegen dan uitsluitend op hernieuwbare
energiebronnen te steunen, vooral omdat ons land
al achterliep op de doelstelling van 13 % hernieuw‑
bare energiebronnen binnen zijn bruto finaal ener‑
gieverbruik tegen 2020. De uitgevoerde en geplande
projecten voor hernieuwbare energiebronnen komen
overeen met 11,7 % van het bruto finaal energie‑
verbruik en zijn dus ontoereikend om de doelstelling
op nationaal niveau te halen. België komt ongeveer
2 000 GWh tekort, waardoor een productieoverschot
uit hernieuwbare bronnen van andere lidstaten moet
worden aangekocht om de doelstelling te halen.
Om in deze omstandigheden de bevoorradingsze‑
kerheid te garanderen, rekent de overheid op de in‑
voering van een capaciteitsvergoedingsmechanisme
(capacity remuneration mechanism – CRM) om aan
te zetten tot investeringen in bijstuurbare aardgas‑
centrales. Tegen de achtergrond van ongunstige
markt- en rentabiliteitsvoorwaarden voor het be‑
houd van bestaande capaciteit of investeringen in
nieuwe capaciteit, maakt het CRM het mogelijk om
een vergoeding toe te kennen voor het beschikbaar
houden van productiecapaciteit – naast die voor de
geproduceerde energie – aan leveranciers die op ba‑
sis van een veiling zullen worden geselecteerd. Deze
centrales zullen de transitie verzekeren tot er vol‑
doende hernieuwbare energiebronnen en flexibele
middelen (oplossingen voor het beheer van de vraag
of opslagcapaciteiten) ontwikkeld zijn. De timing
voor de invoering van het mechanisme is echter
strikt : de EC onderzoekt grondig of het CRM de
EU-staatssteunregels respecteert, terwijl de eerste
veiling al op 31 oktober 2021 is gepland voor het
leveringsjaar 2025. De uitvoering van deze proce‑
dure en de aansluiting van de centrales mogen niet

aan het toeval worden overgelaten, opdat er geen
bevoorradingsproblemen zouden ontstaan.
Meer in het algemeen bestaat de uitdaging voor het
elektriciteitssysteem erin marktmechanismen in te
voeren die de ontwikkeling van de nodige investerin‑
gen kunnen stimuleren en die overeenstemmen met
de doelstellingen van de energietransitie. De toene‑
mende flexibiliteit die nodig is voor de integratie van
hernieuwbare energiebronnen in het elektriciteitsnet
houdt in dat de actoren die oplossingen verstrekken
voor opslag en vraagbeheer ook actief aan de markt
moeten kunnen deelnemen. De overheid moet er‑
voor zorgen dat de verschillende marktspelers een
eerlijk rendement op hun investeringen kunnen be‑
halen en dat de opkomst van nieuwe bedrijfsmodel‑
len en nieuwe spelers niet belemmerd wordt.

Innovatie en overheidsoptreden
moeten ten dienste staan van de
transitie
De energietransitie gaat niet alleen over aanpassingen
aan de energiemix. Ze vereist ook een overheids‑
optreden op maatschappelijk, economisch en tech‑
nologisch gebied. Volgens het Wereld Economisch
Forum is België over het geheel genomen beter dan
gemiddeld in de EU voorbereid op de energietransitie.
Het loopt echter achter op de drie buurlanden en de
noordse landen in de verschillende dimensies die een
efficiënte transitie mogelijk moeten maken. Zo heeft
ons land een laag percentage banen in de koolstof
arme industrieën en een scholingsniveau dat minder
is aangepast aan de behoeften. Landen met een grote
voorraad menselijk kapitaal zullen wellicht meer voor‑
deel halen uit R&D naar koolstofarme technologieën.
Hoewel bepaalde economische activiteiten al kool‑
stofvrij zijn, moeten technologieën, infrastructuren en
uitrustingen immers nog verder worden ontwikkeld.
Innovaties op het gebied van emissiearme technolo‑
gieën blijven een prioriteit om de klimaatdoelstellin‑
gen te halen. Daarom moet in dit domein ook een
gunstig kader voor innovatie worden gecreëerd.
Ondernemingen die actief zijn in deze bedrijfstak‑
ken kunnen nieuwe activiteiten ontwikkelen als de
overheid op die ontwikkelingen anticipeert met
vroegtijdige investeringen in vernieuwende tech‑
nologieën en apparatuur en hun commercialise‑
ring en de marktontwikkeling stimuleert. Volgens
het Internationaal Energieagentschap waren de
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Grafiek  96
België heeft troeven in handen om de klimaattransitie te doen slagen
(prestaties van 0 tot 100, waarbij 100 de beste prestatie is, 2020)
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Belgische overheidsuitgaven voor R&D in koolstof
arme energiedomeinen, uitgedrukt in procenten
bbp, in de periode 2014-2018 ongeveer 4,5 keer
hoger dan het EU28-gemiddelde. Ze waren echter
zeer sterk gericht op kernenergie.

maakt het, meer in het algemeen, voor alle economi‑
sche actoren mogelijk om zich tijdig voor te bereiden
en hun gedrag aan te passen.

De klimaattransitie zal onvermijdelijk leiden tot aan‑
passingen aan het economisch weefsel. Het be‑
De initiatieven moeten zowel van de private sector
reiken van koolstofneutraliteit vereist immers
als van de overheid komen. De private sector moet
diepgaande structurele veranderingen voor bedrij‑
financieringsmiddelen voor de groene transitie inzet‑
ven en arbeidskrachten in talrijke bedrijfstakken.
ten, terwijl de overheid de begroting en de belas‑
Koolstofintensieve bedrijven zullen hun ontwikkeling
tingstelsels moet vergroenen, een prijs moet zetten
beknot zien en zullen de marktvraag zien afnemen.
op de uitstoot van koolstof en de subsidies voor
De koolstofarme activiteiten zullen daarentegen
fossiele brandstoffen moet afschaffen. Aangezien in
worden bevorderd. Opdat de transitie maatschap‑
België de bevoegdheden over verschillende beleids‑
pelijk zou worden aanvaard, moet een efficiënte
niveaus verdeeld zijn, zijn
reallocatie
plaatsvinden
Een efficiënte reallocatie van
een coherente aanpak en
van werknemers in be‑
de werknemers bevorderen zodat
een efficiënte coördinatie
drijfstakken of bedrijven
noodzakelijk om zoveel
waarvan de technologie
ze deze ingrijpende structurele
mogelijk synergieën te re‑
niet geschikt is voor een
veranderingen kunnen aanpakken
aliseren in domeinen die
koolstofvrije
productie
vaak geen administratieve grenzen kennen. Het is
naar milieuvriendelijker branches of bedrijven. Zoals
eveneens belangrijk dat er duidelijk over de strategie
voor elke reallocatie van arbeidskrachten, zal een
wordt gecommuniceerd en dat er een stabiel ka‑
vlotte werking van de arbeidsmarkt de noodzake‑
der wordt geboden. Dit vermindert de onzekerheid,
lijke overgang van de getroffen banen naar deze
geeft de investeerders de toekomstige koers aan en
nieuwe beroepen alleen maar vergemakkelijken.
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Overigens wordt geraamd dat overheidsuitgaven
voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
tijdens de overgangsfase naar een koolstofvrije eco‑
nomie, voor een zelfde bedrag als de huidige subsi‑
dies voor de winning en de verwerking van fossiele
brandstoffen, ongeveer drie keer zoveel – directe
en indirecte – banen zouden creëren. Ook al kan
een dergelijke multiplicator op de lange termijn niet
standhouden, zou deze situatie de reallocaties van
arbeidskrachten die nodig zijn voor de transitie moe‑
ten vergemakkelijken. Daarnaast moeten de vereiste
competenties voor de koolstofarme technologieën
worden geïdentificeerd en moet het opleidingsaan‑
bod daaraan worden aangepast, zodat de omscho‑
ling van de betrokken werknemers zo goed mogelijk
kan worden voorbereid en begeleid en er goed
geschoolde arbeidskrachten beschikbaar zijn.
Hoewel het mogelijk is om de uitstoot significant te
doen dalen en tegelijkertijd het concurrentievermo‑
gen en de koopkracht deels te waarborgen, blijven

er onzekerheden bestaan. Zo bevinden bepaalde
technologieën zich nog in een zeer vroeg ontwik‑
kelingsstadium en blijft het volledige potentieel er‑
van nog zeer onzeker. De financiering ervan wordt
overigens bemoeilijkt doordat ze risicovoller zijn.
Bovendien is hun ontwikkeling soms afhankelijk van
de beschikbaarheid van schaarse hulpbronnen en
grondstoffen waarvan de winning niet zonder gevol‑
gen is voor het milieu.
De ecologische transitie heeft betrekking op alle
economische actoren in vele domeinen (energie,
mobiliteit, fiscaliteit, innovatie, digitalisering, enzo‑
voort) en vereist heel wat actiemiddelen, waarvan
de effecten soms tegenstrijdig zijn. Gezien de inge‑
wikkelde begrotingscontext is het bovendien uiterst
relevant dat de beleidsmaatregelen gericht zijn op
die aspecten waarvoor ze het meest efficiënt en soci‑
aal rechtvaardig zullen zijn, opdat de veranderingen
door alle burgers als mogelijk, eerlijk en geschikt
worden beschouwd.
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7.4 De voorwaarden creëren voor een
duurzaam herstel van de economie
Het groeipotentieel op lange termijn van België was
tijdens de laatste twee decennia reeds verzwakt, omdat
de productiviteitswinsten er meer dan elders afnamen.
Dit vormde al een zware structurele uitdaging nog vóór
de COVID-19-crisis uitbrak. De ecologische transitie
en de digitalisering verzwaren de door die zwakke
potentiële groei veroorzaakte problemen, aangezien ze
de technologische kloof tussen de ondernemingen ver‑
groten en belangrijke reallocaties van middelen vergen.
De coronacrisis zou de potentiële groei nog zwaarder
aangetast kunnen hebben en permanente bbp-verlie‑
zen kunnen hebben veroorzaakt. Op zijn minst dreigt
ze activiteitsverschuivingen tussen bedrijfstakken of
tussen ondernemingen van eenzelfde branche met
zich mee te brengen. Zo hebben bepaalde onder‑
nemingen tijdens de crisis tijdelijk hun productiepro‑
cessen gewijzigd om in te spelen op de toegeno‑
men vraag naar uitrusting voor de gezondheidszorg.
Andere bedrijven, onder meer de restaurants, startten
met de verkoop van afhaalproducten. Bovendien zou
het frequentere gebruik van thuiswerk kunnen lei‑
den tot verschuivingen in de vraag naar bepaalde
goederen en diensten, met name weg van de grote
stadscentra, waar de economische bedrijvigheid was
geconcentreerd, naar de woonplaats van de tele‑
werkers. Die reorganisatie en die gedragswijzigingen
zullen gepaard gaan met de verdwijning of de inkrim‑
ping van sommige activiteiten ten gunste van andere
of nieuwe activiteiten.
Tijdens de herstelperiode die er dankzij de versprei‑
ding van de vaccins zou aankomen, zouden de orga‑
nisatie en de structuur van het economisch weefsel
dus verder worden hertekend. De crisis verhoogde
echter de onzekerheid over de omvang en de snelheid
van de technologische veranderingen die aan de gang
zijn, wat de investeringsplannen van de ondernemin‑
gen en de gezinnen verstoorde.
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Om de basis te leggen voor een dynamische en
duurzame groei, moeten verscheidene complemen‑
taire voorwaarden vervuld zijn. Deze omvatten een
vlotte reallocatie van de middelen en een stevige in‑
novatiestructuur, die ondersteund worden door een
aangepaste regelgeving. Bovendien zijn investeringen
in infrastructuur van zowel de overheid als de private
sector onontbeerlijk om bepaalde belemmeringen
voor de productiviteit uit de weg te ruimen en de
grondslag te leggen voor het herstel.

De ondernemingsdemografie moet
dynamischer worden
De ondernemingsdemografie draagt bij tot de dy‑
namiek van een economie en blijkt een belangrijke
hefboom van productiviteitswinsten, en dus van groei
op lange termijn, te zijn. Vlot ondernemingen kun‑
nen oprichten en stopzetten is doorslaggevend voor
het welslagen van de transformatieprocessen in een
economie, onder meer omdat de ontwikkeling van
nieuwe technologieën erdoor vergemakkelijkt wordt.
De Belgische bedrijfswereld geeft evenwel al ver‑
scheidene jaren blijk van een relatieve inertie. In
vergelijking met de andere EU-lidstaten laat ons land
structureel lage oprichtings- en stopzettingsgraden
van ondernemingen optekenen. De afgelopen vijf
jaar werden echter bemoedigende tekenen zichtbaar.
Beide percentages namen immers doorgaans toe, wat
deed vermoeden dat het economisch weefsel dynami‑
scher begon te worden.
De coronacrisis heeft de ondernemingsdemografie
echter beïnvloed en zal dat nog enige tijd blijven doen.
Zoals vermeld in hoofdstuk 5, konden de verschil‑
lende steunmaatregelen voor ondernemingen en zelf‑
standigen, alsook het moratorium op faillissementen

Grafiek  97
In 2020 lag het aantal faillissementen abnormaal laag, terwijl het aantal bedrijfsoprichtingen
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in 2020, een golf van bedrijfssluitingen voorkomen.
Het tempo waarin nieuwe ondernemingen werden
opgericht, bleef daarentegen hoog en was al met
al vergelijkbaar met dat in 2019. Met uitzondering
van de periode van de eerste lockdown, lag het zelfs
boven het gemiddelde van de periode 2015-2018.
Als die positievere dynamiek van de bedrijfsoprich‑
tingen de eerstvolgende jaren structureel aanhoudt,
zal dit het economisch weefsel nieuw leven inblazen
en de komende verdwijningen van ondernemingen
compenseren. Er mag immers redelijkerwijs worden
aangenomen dat, net als bij de voorgaande crisis‑
sen, na verloop van tijd een reeks bedrijfssluitingen
de structuur en de organisatie van het binnenlandse
productienetwerk grondig zal hertekenen.
Overigens blijft voorzichtigheid geboden over het
groeipotentieel van de nieuwe ondernemingen die
bij de aanvang van of tijdens de coronacrisis wer‑
den opgericht. Terwijl doorgaans al geldt dat jonge
ondernemingen vaker verdwijnen, dreigt het aantal

sluitingen nog hoger te liggen voor de bedrijven
die de afgelopen twee jaar met hun activiteiten zijn
gestart. Die nieuwe bedrijven, doorgaans zeer kleine
ondernemingen of kleine kmo’s, gingen immers van
start in moeilijke omstandigheden die mogelijk com‑
plicaties voor hun ontwikkeling inhouden, waardoor
wellicht een snellere herfinanciering nodig zal zijn.
Bovendien kwamen die zeer jonge ondernemingen
niet noodzakelijk in aanmerking voor de verschillende
steunmaatregelen van de overheid, wat hen nog
kwetsbaarder maakt.
Verder moet worden opgemerkt dat de toename
van de bedrijfsoprichtingen de afgelopen jaren vooral
toe te schrijven is aan die van ondernemingen in de
vorm van een natuurlijke persoon. Sinds 2009, en
meer nog na 2015, liep de bijdrage van die onder‑
nemingscategorie, volgens de laatste door Graydon
meegedeelde gegevens op jaarbasis, in 2018 op tot
bijna 60 % van het totale aantal gecreëerde bedrijven.
De recente groei van het aantal bedrijfsoprichtingen
zou dus voornamelijk toe te schrijven zijn aan kleine
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individuele structuren. Juridische en fiscale aanpassin‑
gen aan de statuten van de ondernemingen, zoals het
nieuwe statuut van student-ondernemer en de wet
betreffende de deeleconomie, die in 2017 werden
ingevoerd, stelden meer personen in staat met hun
activiteit van start te gaan als zelfstandige in hoofdof in bijberoep. Die aanpassingen vielen deels samen
met de ontwikkeling van de platformeconomie (met
platforms als Uber, Ubereats, Deliveroo). Een deel van
de nieuwe btw-plichtige ondernemingen zou dan ook
de opkomst van die, meer precaire, recente vormen
van arbeidsrelaties kunnen weerspiegelen.

De innovatie-inspanningen en de
verspreiding van technologie moeten
worden aangemoedigd

Belgische universiteiten tot de innovatie-inspanning en
de productie van octrooien is eveneens opmerkelijk.
Hun aandeel in de aangevraagde octrooien behoort
tot de hoogste in vergelijking met de andere Europese
landen (samen met dat van Ierland), en komt boven dat
van de drie voornaamste buurlanden uit. Bovendien
zijn de Belgische universiteiten, meer dan in die landen,
bereid interuniversitaire partnerschappen aan te gaan
en samen te werken met private ondernemingen 1.
Meer specifiek in het digitale domein hangen de ver‑
eiste investeringen niet enkel samen met de aankoop
van digitale technologie. Er zijn ook aanzienlijke im‑
materiële investeringen nodig om, bijvoorbeeld, de
digitale kennis van de arbeidskrachten te verbeteren
of de nodige software of databanken te verwerven.
Ruimer gezien moeten de ondernemingen, in het
kader van hun digitaliseringsproces, ook hun be‑
drijfsmodellen wijzigen en hun kosten en interne
structuur aanpassen.

Ook andere elementen zullen de toekomstige groei van
de ondernemingen beïnvloeden. Zo moeten onder an‑
dere wellicht belangrijke investeringen in R&D plaats‑
Hoewel een deel van de inspanningen qua aanpas‑
vinden, om de productieprocessen en de aangeboden
sing, flexibiliteit en verbetering van de vaardigheden
producten en diensten nog meer aan de nieuwe ver‑
van de werknemers bij de ondernemingen ligt, moet
eisten aan te passen. Hoewel België reeds verscheidene
de overheid hen uiteraard ook zeer actief ondersteu‑
jaren wordt beschouwd als een zeer innoverend EUnen. Daarbij zijn onder meer specifieke opleidingsin‑
land, net na sommige noordse EU-landen, worden de
spanningen nodig om de
R&D-inspanningen van de
België is een innoverend land,
werknemers en de werk‑
Belgische ondernemingen
zoekenden beter in staat
vooral in enkele bedrijfs‑
maar de inspanningen zijn
te stellen die nieuwe tech‑
takken en ondernemingen
geconcentreerd in enkele
nologieën te gebruiken.
geleverd. Die vaststelling
branches en ondernemingen
Zo niet worden een zekere
wordt bevestigd door de
tweedeling op de arbeidsmarkt en de afwijzing van
octrooien, die de resultaten van de innovatie-inspan‑
de noodzakelijke technologische ontwikkelingen in
ningen weergeven. België geldt als een sterke produ‑
de hand gewerkt.
cent van octrooien, aangezien op de Europese markt
jaarlijks meer dan 2 000 Belgische octrooien worden
aangevraagd, een aantal dat de afgelopen jaren ge‑
staag toeneemt. Hoewel ons land erin geslaagd is
De regelgeving mag die
een goede positie te handhaven, blijven de speciali‑
transformaties niet overmatig
satiedomeinen van de Belgische octrooien beperkt tot
afremmen
enkele branches, en met name tot de farmaceutische
industrie. Die specialisatie nam ongetwijfeld nog toe
Ook het regelgevend kader kan bijdragen tot een
door de wedloop naar een vaccin tegen COVID-19.
vlotte reallocatie van de middelen. De regelgeving
Ondanks de grotere onzekerheid als gevolg van de co‑
mag uiteraard niet enkel op basis van die doelstelling
ronacrisis mogen de ondernemingen hun toekomstige
worden beoordeeld. Deze moet in de eerste plaats
groei niet op het spel zetten door hun onderzoeksin‑
de consumenten en arbeidskrachten beschermen, en
spanningen te verminderen. Het zal er integendeel op
ook aan algemene doelstellingen voldoen, zoals de
aankomen de innovatie-inspanningen van de bedrijven
bescherming van het milieu of van sommige fun‑
te begeleiden en zoveel mogelijk ondernemingen te
damentele rechten. Het regelgevend kader mag de
stimuleren om de nieuwe technologieën in te voeren.
De innovatiestructuur van een economie bevat echter
1 Zie Cheliout S. (2020), ‘Belgium’s innovative capacity seen through
niet alleen de ondernemingen. De bijdrage van de
the lens of patent data‘, NBB, Economic Review, december.
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ontwikkeling van op nieuwe behoeften gerichte acti‑
viteiten echter niet overdreven afremmen. Het is een
delicate oefening voor de overheid te bepalen welke
activiteiten bevorderd of daarentegen afgeremd moe‑
ten worden. Door normen – bijvoorbeeld voor ste‑
denbouw of het milieu – of productiestandaarden
vast te stellen, creëert de regelgeving prikkels en leidt

ze tot reallocaties van middelen. Hierdoor kan ze, zo‑
als reeds vermeld, de realisatie vergemakkelijken van
sommige technologische oplossingen die het mogelijk
maken bepaalde milieudoelstellingen te bereiken.
Volgens de Eurobarometer-enquête over de perceptie
van het ondernemingsklimaat in de kmo’s, die net

Grafiek  98
De regelgevende belemmeringen en de administratieve lasten dreigen de hervatting van de
activiteit van ondernemingen af te remmen
(in % van de kmo’s 1)
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Bron : EC – Flash Eurobarometer.
1 De Belgische kmo’s werden tussen 19 februari en 4 maart 2020 ondervraagd.
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vóór de uitbraak van de pandemie werd gehouden,
beschouwen de Belgische ondernemingen de regel‑
gevende belemmeringen en de administratieve lasten
als hun voornaamste problemen. Hoewel dat ook
geldt voor de Europese kmo’s, blijken ze in België iets
zwaarder te wegen. Die problemen, die zeker niet
nieuw zijn, creëren rigiditeiten die de reallocatie van
middelen beletten.
In verband met de werking van de markten moet
bijzondere aandacht worden besteed aan zowel de
barrières voor de markttoetreding als de belemme‑
ringen om de markt te verlaten of om de activiteiten
te herstructureren. Correct geformuleerde regels voor
de toegang tot of de uittreding uit een markt kun‑
nen, via een vlottere reallocatie van de middelen, een
groeibevorderende omgeving creëren.
In België werden de faillissementsprocedures
in 2019 versoepeld om de bedrijfsopheffingen te
vergemakkelijken en de stigmatisering van bedrijfs‑
mislukkingen te beperken door ondernemingen een
tweede kans te bieden. Het is nog te vroeg om de
effecten van die hervorming ten volle te beoor‑
delen. Hoewel de faillissementsprocedures werden
vereenvoudigd, werden ze als gevolg van de maat‑
regelen om de ondernemingen tijdens de crisis te

ondersteunen en het ingevoerde moratorium im‑
mers nog niet veel toegepast.
Wat de barrières voor markttoetreding betreft, is de
toegang tot bepaalde beroepen – architectuur en
vastgoed en, in mindere mate, boekhouding – onder‑
worpen aan een striktere regelgeving dan gemiddeld
in de buurlanden. Indien dergelijke verschillen niet
gerechtvaardigd zijn door andere maatschappelijke
doelstellingen, kunnen ze economische kosten en
onnodige rigiditeiten teweegbrengen, niet enkel in
die branches maar ook in een later stadium van de
productieketen. Bovendien kunnen sommige zware
verplichtingen inzake stedenbouw en milieu de initia‑
tieven van ondernemers hinderen. Voor de bedrijven
behoren de procedures voor de aankoop van vastgoed
of de overdracht van een eigendomstitel en de behan‑
deling van bouwvergunningen tot de minst gunstige
domeinen van het ondernemingsklimaat, omdat het
aantal procedures en de kosten relatief hoger uitvallen
in België en de administratieve formaliteiten er meer
tijd vergen. Zo zouden bepaalde verplichtingen kun‑
nen worden aangepast om de oorspronkelijk voor be‑
paalde activiteiten bestemde gebouwen vlotter voor
andere doeleinden te kunnen gebruiken (zoals voor
een gemengd gebruik voor commerciële activiteiten
en voor bewoning).

Grafiek  99
De procedures voor de aankoop van vastgoed of de overdracht van eigendomstitels zijn strenger
voor de ondernemingen in België
(2019)
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Bron : World Bank (Doing Business 2020).
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Bepaalde regelgevende bevoegdheden ressorteren
voortaan overigens onder de gewestregeringen.
Het is dus ook nodig het overleg hierover tussen de
deelstaten aan te moedigen, om verschillen in normen
te vermijden die bijdragen tot een fragmentatie van
de binnenlandse markt.

De herstelplannen moeten
de economie veerkrachtiger,
koolstofarmer en digitaler maken
De in dit hoofdstuk beschreven inspanningen om de
dynamiek en het aanpassingsvermogen van de onder‑
nemingen te versterken, kunnen maar ten volle resul‑
taat opleveren als ze worden ondersteund door een
kwaliteitsvolle infrastructuur. De Belgische behoeften
op dit vlak zijn sinds geruime tijd gekend. Reeds vóór
de coronacrisis waren al sterkere inspanningen nodig,
na een jarenlange relatieve onderinvestering door de
overheid in tal van domeinen.

De instrumenten die de EU hanteert om de lid‑
staten te ondersteunen bij hun herstelinspanningen
als gevolg van de COVID-19-crisis, en de faciliteit
voor herstel en veerkracht (Recovery and Resilience
Facility – RFF) in het bijzonder, werden toegelicht in
hoofdstuk 4. Ze kunnen dienen als nuttige katalysator
om de prioritaire investeringen in België te bepalen en
op een efficiënte wijze te verwezenlijken.
De via die faciliteit ter beschikking gestelde midde‑
len zullen weliswaar relatief beperkt zijn, aangezien
België subsidies zal ontvangen ten belope van maxi‑
maal € 5,9 miljard (1,2 % bbp) tussen 2021 en uiterlijk
eind 2026. Die overdrachten kunnen worden aange‑
vuld met RFF-leningen voor maximaal 6,8 % van het
bruto nationaal inkomen van 2019 (€ 32,8 miljard).

Het nationaal plan voor herstel en veerkracht (PHV),
dat eerst door de EC moet worden goedgekeurd om
die financieringen te kunnen verkrijgen, moet op een
geïntegreerde en coherente wijze worden uitgewerkt.
Dit vereist een doeltreffende coördinatie tussen de
verschillende beleidsniveaus. Dat plan moet bovendien
Die behoeften worden erkend door de regeringen van
voldoen aan een reeks criteria. Zo moet het een ge‑
de verschillende beleidsniveaus in België. Ze maak‑
detailleerd overzicht bevatten van alle overheidsinves‑
ten van overheidsinvesteringen dan ook een van de
teringen en van de struc‑
speerpunten van de stra‑
Het nationaal plan voor herstel
turele hervormingen die
tegieën die bij hun aan‑
en veerkracht moet op
inspelen op de uitdagingen
treden, in 2019 en 2020,
die werden vastgesteld in
werden bepaald. Op fe‑
een geïntegreerde en coherente
de aanbevelingen van de
deraal niveau is dat een
wijze worden uitgewerkt
Raad van de EU binnen het
van de onderdelen van het
Europees Semester. Het moet ook aansluiten bij de
herstel- en investeringsplan dat in het regeerakkoord
krachtlijnen van het Nationaal Energie- en Klimaatplan.
werd aangekondigd. Ook de verschillende gewes‑
Bovendien moet het PHV groen en digitaal zijn, aange‑
ten hebben hun eigen herstelplannen uitgewerkt of
zien respectievelijk 37 en 20 % van de totale geplande
bereiden die voor. Vlaanderen investeert € 4,3 mil‑
uitgaven aangewend moeten worden voor de ecologi‑
jard in het programma ‘Vlaamse veerkracht’, dat
sche en digitale transitie. Een dergelijke oriëntatie van
gericht is op digitale transformatie en duurzame ont‑
de prioriteiten in de Belgische overheidsinvesteringen
wikkeling, op scholen en onderwijs, en op onder‑
kan een grotere efficiëntie van de geselecteerde projec‑
zoeks- en wegeninfrastructuur (ring van Antwerpen).
ten in de hand werken. Efficiëntie is immers van essen‑
Aan Waalse zijde beoogt het ‘Get Up Wallonia’-plan
tieel belang omdat de budgettaire manoeuvreerruimte
de bedrijvigheid te herstellen en te herstructureren
beperkt zal blijven, ondanks de lage rentetarieven voor
zodra de urgentieperiode van de crisis achter de
de overheid en de tijdelijke en uitzonderlijke versoepe‑
rug is. Investeringen en overheidsopdrachten vormen
ling van het Europees begrotingskader. De gekozen
prioritaire maatregelen om bij te dragen tot de her‑
maatregelen moeten toegespitst zijn op domeinen die
structurering van het Waalse economische weefsel.
duurzame toegevoegde waarde creëren en die een
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ten slotte, heeft
maximaal resultaat zullen hebben.
eveneens de krachtlijnen van een herstelplan vast‑
gesteld. Naast dringende uitgaven en investeringen
De federale overheid en de deelstaten hebben een
tijdens de pandemie (€ 120 miljoen), behelst het de
ontwerp-PHV goedgekeurd. Dit ontwerp vormt de ba‑
voortzetting van de strategische investeringen van het
sis voor de eindversie die tegen eind april 2021 aan de
gewest in het openbaar vervoer en de vernieuwing
EC zal worden voorgelegd. Het is opgebouwd rond vijf
van de wegeninfrastructuur.
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strategische krachtlijnen : klimaat, duurzaamheid en
innovatie ; digitale transformatie ; mobiliteit en open‑
bare werken ; mens en samenleving ; productiviteit.
Voor de vijf sleutelthema’s zijn overheidsinvesteringen
gepland in strategische domeinen die voldoen aan de
doelstellingen van zowel de Belgische als de Europese
overheid. Op federaal niveau gaat het onder meer om
grote projecten die een duurzame ontwikkeling (de
productie en opslag van hernieuwbare en flexibele
energie, energierenovatie en isolatie van gebouwen,
milieuvriendelijke technologieën), digitalisering (met
name connectiviteit) en mobiliteit bevorderen. In dat
verband zal specifieke steun worden verleend aan het
spoorwegvervoer en aan de intermodaliteit (een duur‑
zaam, toegankelijk en intelligent vervoerssysteem).
Ten slotte vormen de door de coronacrisis aan het
licht gebrachte tekortkomingen een prioriteit en wor‑
den investeringen in de gezondheidszorg gepland.

Het herstel kan echter niet alleen worden gerea‑
liseerd door overheidsinvesteringen, des te meer
omdat de overheidsfinanciën teruggevoerd moeten
worden naar een houdbare koers. Grootschalige
investeringen van de private sector zijn eveneens
noodzakelijk om een robuuste opleving te garan‑
deren. De overheid moet daartoe duidelijke signa‑
len geven aan de investeerders en de onzekerheid
minimaliseren. Dit zou voor de ondernemingen de
basis leggen om hun projecten te kunnen uitvoeren.
Naast de multiplicatoreffecten die de overheidsinves‑
teringen zouden moeten hebben voor de activiteit
van de private sector, kan de overheid de particuliere
investeringen stimuleren door die sector te laten
deelnemen aan publiek-private partnerschappen in
tal van domeinen, of via investerings- of financie‑
ringsinstrumenten die aan het risicoprofiel van de
private investeringsprojecten zijn aangepast.

KADER 7

Aanvullende indicatoren naast het bbp
Op grond van de wet van 14 maart 2014 tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende
sociale en diverse bepalingen, gaf het parlement het Federaal Planbureau (FPB) de opdracht een
geheel van indicatoren op te stellen die de levenskwaliteit, de menselijke ontwikkeling, de sociale
vooruitgang en de duurzaamheid van de economie moeten meten. Sinds 2016 publiceren het FPB
en het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) in hun jaarlijks verslag over de ‘Aanvullende
indicatoren naast het bbp’ de analyses en methodologische beschouwingen die aan de basis liggen
van de selectie van de individuele indicatoren die verband houden met de diverse welzijnsgebonden
thema’s – in de editie van februari 2021 zijn dat er 69 – en van de ontwikkeling van samengestelde
welzijnsindicatoren. Die samengestelde indicatoren hebben betrekking op elk van de drie dimensies
van duurzame ontwikkeling : het welzijn van de huidige generatie in België (‘Hier en nu’), het welzijn
van de toekomstige generaties (‘Later’) en de impact van de Belgische samenleving op het welzijn van
inwoners van andere landen (‘Elders’). Overeenkomstig de wet wordt een samenvatting van de resultaten
gepubliceerd in het jaarverslag van de Bank.
Samengestelde indicatoren
Tot dusver werden samengestelde indicatoren uitgewerkt voor de dimensies ‘Hier en nu’ en ‘Later’.
Deze werden geëvalueerd voor de periode tot 2019, dus tot vóór de uitbraak van de coronacrisis.
Daarenboven wordt de impact van de crisis van 2020 op het welzijn geraamd aan de hand van de
resultaten van eerste enquêtes.

u
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De indicator van het huidige welzijn WHN bereikte een dieptepunt in 2019
De indicator W HN meet het gemiddelde huidige welzijn in België. In de periode 2005-2019 vertoont hij
een significant dalende tendens. Vlak na de financiële crisis liep hij fors terug en nadien daalde hij verder
tot in 2015. De situatie verbeterde in de drie daaropvolgende jaren – waarbij het niveau van vóór de
financiële crisis echter niet opnieuw werd bereikt – maar verslechterde duidelijk opnieuw in 2019. In dat
jaar kwam de gezondheidsindicator – de belangrijkste bepalende factor van het welzijn in België – op

Uitsplitsing van de indicator voor welzijn ‘Hier
en nu’ (WHN) 1
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1 Een stijging van de indicator wijst op een verbetering van
het welzijn. 0 komt overeen met een situatie waarin de zes
indicatoren zich over de periode 2005-2019 gelijktijdig op hun
laagste niveau zouden bevinden, terwijl 1 overeenkomt met een
situatie waarin ze alle gelijktijdig hun maximum over die periode
zouden bereiken.
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zijn laagste niveau uit. Hoewel bepaalde onderliggende gegevens nog moeten worden bevestigd, wijzen
meerdere enquêtes op een verslechtering van de fysieke en mentale gezondheidstoestand van de
bevolking. Ook de indicator over de langdurige arbeidsongeschiktheid bereikte een dieptepunt, net
als de indicator van de sociale ondersteuning, die tot dan toe nochtans relatief stabiel was gebleven.
Deze ontwikkelingen werden gedeeltelijk gecorrigeerd door het herstel van de sociaal-economische
indicatoren, aangezien geleidelijk minder personen werkloos werden of zich in een situatie van ernstige
materiële ontbering bevonden en minder jongeren de school voortijdig verlieten.
Aangezien werd vastgesteld dat er binnen de Belgische bevolking grote ongelijkheden op het gebied
van welzijn bestaan, werden elf indicatoren ontwikkeld om het verloop van het huidige welzijn te vatten
naargelang van de leeftijd, het geslacht en het inkomen. Daaruit blijkt dat de daling van het welzijn
statistisch significant is bij de mannen – die zwaarder door de financiële crisis werden getroffen dan
vrouwen –, de 16- tot 24-jarigen, de 50- tot 64-jarigen en de middenklasse (derde inkomenskwintiel).
Het welzijn van de 65-plussers nam daarentegen toe tussen 2005 en 2019.
Voor 2020 wordt een duidelijke verslechtering van de indicator van het huidige
welzijn verwacht
Tegen de achtergrond van de COVID-19-crisis is de bekommernis om het behoud van een inclusieve
en duurzame groei nog essentiëler, gezien de vele negatieve effecten van de pandemie op de fysieke
en mentale gezondheid en het welzijn van de individuen, rekening houdend met de gevolgen van de
lockdowns en de daling van de bedrijvigheid op de werkgelegenheid en de inkomens, en met die van
de social distancing op de sociale relaties. Al deze ontwikkelingen hebben een rechtstreekse invloed op de
belangrijkste determinanten van de samengestelde indicator van het welzijn WHN, waarvan vele in 2019
al zeer laag waren. Volgens de raming van het FPB zal het gemiddelde welzijn van de Belgen in 2020 dus
duidelijk verslechterd zijn, veel meer dan vlak na de globale financiële crisis het geval was. De WHN zou
in 2020 dus wellicht gedaald zijn tot zijn laagste niveau sinds de meting ervan.
De verslechtering van het milieukapitaal verzwakt het welzijn van de toekomstige generaties
De duurzame ontwikkeling van een samenleving houdt in dat de leefwijze van de huidige generatie
niet ten koste gaat van de toekomstige generaties. Om dit toekomstig welzijn (dimensie ‘Later’) te
meten, gebruikt het FPB een benadering via de kapitaalvoorraad, om niet vooruit te lopen op de manier
waarop de toekomstige generaties het begrip welzijn zullen definiëren. Deze benadering bestaat erin
het voorraadverloop te meten van de hulpbronnen die nodig zijn om het welzijn van de toekomstige
generaties voort te brengen en gaat ervan uit dat een samenleving zich duurzaam ontwikkelt als ze
voor de volgende generaties een welzijnsniveau garandeert dat minstens gelijk is aan het huidige peil.
In het conceptuele kader dat in het verslag wordt gebruikt, is een ontwikkeling houdbaar als ze alle
kapitaalvoorraden gelijktijdig minstens in stand houdt.
Het begrip ‘menselijk kapitaal’ dekt de individuele gezondheid en de kwalificaties en vaardigheden die
bijdragen aan de arbeidsinzetbaarheid en de verbetering van de arbeidsinkomens. Sinds 2005 is het
menselijk kapitaal over het algemeen toegenomen, dankzij de stijging van het aantal afgestudeerden
van het hoger onderwijs, in het bijzonder vanaf 2015, terwijl de indicator voor de leesvaardigheid
sinds 2012 is verslechterd. Het ‘sociaal kapitaal’ betreft de kwaliteit van de interpersoonlijke relaties,
zowel op individueel niveau als op dat van de gemeenschap. De samengestelde indicator van het
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sociaal kapitaal bleef relatief stabiel. Sinds 2010 nemen de indicatoren van de individuele relaties
af, terwijl die voor het algemene vertrouwen en het vertrouwen in de instellingen in 2018 een stuk
hoger zijn dan in 2005. De indicatoren voor de natuurlijke hulpbronnen (lucht, water en aarde) en
het geheel van de levende soorten (de biodiversiteit), die samen het ‘milieukapitaal’ vormen, volgen al
een aantal decennia een neerwaartse tendens. Het ‘economisch kapitaal’, dat alle economische activa
omvat, is sinds 1995 aanzienlijk gestegen, al is het in de jaren na de crisis enigszins teruggelopen.
Zowel de indicator van de fysieke kapitaalvoorraad als die van het kenniskapitaal droegen bij tot die
stijging, weliswaar in zeer uiteenlopende mate (het kenniskapitaal maakt slechts om en bij de 5 %
van het economisch kapitaal uit). Op basis van deze samengestelde indicatoren en rekening houdend

Indicatoren om de houdbaarheid van het welzijn te meten
(100 = referentiejaar 1)

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2000

1998

2002
2002

2000

1998

1996

1994

80
2018

80
2016

85

2014

90

85

2012

95

90

2010

100

95

2008

105

100

2006

105

2004

110

2002

115

110

2000

120

115

1998

120

1996

125

1994

130

125

1992

Economisch kapitaal

130

1992

2004

Milieukapitaal

1996

80
1992

80
2018

85

2016

90

85

2014

90

2012

95

2010

100

95

2008

105

100

2006

105

2004

110

2002

115

110

2000

120

115

1998

120

1996

125

1994

130

125

1992

130

1994

Sociaal kapitaal

Menselijk kapitaal

 	
Bron : FPB.
1 De indicatoren zijn genormaliseerd op 100 voor een referentiejaar dat overeenstemt met het eerste jaar waarvoor alle
componenten van de samengestelde indicator beschikbaar zijn.
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met de verslechtering van die van het milieukapitaal, geeft het verslag van het FPB aan dat de huidige
ontwikkeling van België onhoudbaar is.
Bovendien zijn het huidige en toekomstige welzijn met elkaar verbonden en kan de verslechtering van
de huidige gezondheidstoestand nadelig zijn voor de levensverwachting in goede gezondheid en dus
voor het menselijk kapitaal, des te meer omdat ze in het bijzonder de bevolking op arbeidsleeftijd lijkt
te treffen. Ook de verslechtering van de leesvaardigheid bij schoolgaande jongeren is in dat opzicht
zorgwekkend.
Individuele indicatoren
Sinds het verslag van 2019 worden de individuele indicatoren onderverdeeld op basis van de zeventien
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (sustainable development goals – SDG’s). Hun verloop wordt
besproken met verwijzing naar deze SDG’s en naar de doelstellingen die op Belgisch, Europees of
mondiaal niveau werden bepaald. Om de gezondheidstoestand van de Belgen beter te kunnen evalueren,
werden in deze editie twee indicatoren voor de mentale gezondheid aan de lijst toegevoegd (naast die
in verband met depressies), namelijk het zelfmoordpercentage en de toestand van psychologisch leed.
Focus op de mentale gezondheid van de Belgen
Naast het feit dat de gezondheid een bepalende factor is voor het welzijn, maakt de mentale gezondheid
integraal deel uit van SDG 3 (gezondheid en welzijn van alle mensen op alle leeftijden) en oefent ze een
transversale invloed uit op andere SDG’s. De aandacht voor dit aspect en de follow-up ervan zijn des
te belangrijker geworden in de huidige context van de gezondheidscrisis en de gevolgen hiervan op de
individuen, meer bepaald op hun sociale en professionele relaties, hun vooruitzichten en hun vertrouwen
in de toekomst.
Uit een eerste analyse van de situatie voorafgaand aan de COVID-19-crisis blijkt dat het aantal
personen dat psychologisch leed ondervindt of aan een depressie lijdt, na een lichte verbetering
tussen 1997 en 2004, sinds 2008 bijzonder gestegen is. Deze aantallen liggen systematisch hoger bij
jongvolwassenen, vrouwen en personen met een laag inkomen. De zelfmoordcijfers, die de beoordeling
vervolledigen, zijn over het algemeen gedaald, maar blijven tot de hoogste in de EU behoren. Mannen
plegen 2,5 keer vaker zelfmoord dan vrouwen.
De context van de mentale gezondheid in België kan ook worden geëvalueerd aan de hand van het
verloop van het aantal personen die een invaliditeitsuitkering ontvangen omdat ze niet meer in staat zijn te
werken als gevolg van een ongeval of ziekte (met uitzondering van een arbeidsongeval of beroepsziekte).
Het aandeel van de personen met een langdurige uitkering steeg van 6,5 % in 2005 tot 11,1 % in 2019.
Voor 36 % van de uitkeringsgerechtigden ligt een psychische stoornis aan de basis van de langdurige
arbeidsongeschiktheid. De OESO raamt de kosten van deze mentale gezondheidsproblemen in 2015 op
4,1 % van het Europese bbp en op 5,1 % van het Belgische bbp. Ze omvatten de indirecte kosten door
de lagere productiviteit en werkgelegenheidsgraad van de betrokken personen (2,3 % van het Belgische
bbp) en de directe kosten als gevolg van de uitgaven voor vervangingsinkomens ten laste van de sociale
zekerheid en de behandeling van de aandoeningen (respectievelijk 1,3 % en 1,4 %).
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Verloop van de individuele indicatoren
Van de 69 geïnventariseerde aanvullende indicatoren naast het bbp, hebben er 43 betrekking op de
dimensie ‘Hier en nu’. Er kan geen algemene tendens in een bepaalde richting worden vastgesteld :
¡ het onderwijs (SDG 4), de gendergelijkheid (SDG 5), het waardig werk en de duurzame groei (SDG 8)
en de vrede en de justitie (SDG 16) evolueren gunstig in de richting van hun doelstellingen ;
¡ de armoede (SDG 1) vertoont daarentegen een ongunstige ontwikkeling ;
¡ de indicatoren in verband met de gezondheid (SDG 3) laten een gemengd verloop optekenen : die voor
de levensverwachting en de voortijdige sterfgevallen door chronische ziektes en verkeersongevallen
verbeteren en getuigen van de langere levensduur, terwijl de indicatoren afkomstig van enquêtes bij
personen naar de perceptie van hun gezondheidstoestand verslechteren. De daling vanaf 2008 van
twee indicatoren van mentale gezondheid – depressie en psychologisch leed – wijst eveneens op een
verslechtering van de algemene gezondheidstoestand ;
¡ de ontwikkelingen lopen ook uiteen voor de indicatoren van de ongelijkheden (SDG 10) en de steden
(SDG 11), terwijl er geen significante ontwikkeling kan worden opgetekend voor de voedselveiligheid
(SDG 2), de energie (SDG 7) en het klimaat (SDG 13).
Indien mogelijk, valt de vergelijking van deze indicatoren met hun Europese equivalenten of, bij
gebrek daaraan, met die van de drie buurlanden, overwegend gunstig uit voor België : voor 18 van
de 31 betrokken indicatoren is de situatie in België beter.
De dimensie ‘Later’ focust op het vermogen van de Belgen om hun welzijn in de toekomst te handhaven,
en zelfs te verbeteren. Ze wordt beoordeeld op basis van 34 indicatoren. Die zijn vooral gelinkt aan de
milieugebonden SDG’s, namelijk die voor 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 14 en 15) en de middelen om het ‘Wereldwijd
partnerschap voor duurzame ontwikkeling’ te implementeren (SDG 17). De helft van deze indicatoren
evolueren gunstig in de richting van hun doelstelling. Twee indicatoren die zich niet gunstig ontwikkelen,
zijn de levensverwachting in goede gezondheid (SDG 3), die al tien jaar relatief stabiel blijft, en de
indicator voor de populatie weidevogels (SDG 15) – een van de zeldzame indicatoren van de biologische
diversiteit die over een lange periode beschikbaar zijn – die zich verwijdert van zijn doelstelling.
Vergeleken met de situatie in de rest van Europa, vallen 12 van de 23 indicatoren die betrekking hebben
op de dimensie ‘Later’ gunstiger uit voor België. Dit geldt veel meer voor de sociale en maatschappelijke
indicatoren dan voor de milieu-indicatoren.
De vijf indicatoren van de dimensie ‘Elders’ geven de impact weer die de Belgische samenleving heeft
op het ontwikkelingsvermogen van de andere landen en op het welzijn van hun bevolking. Ze hebben
betrekking op het verbruik van natuurlijke hulpbronnen (energie (SDG 7) en grondstoffen (SDG 12)), de
uitstoot van broeikasgassen (SDG 13) en de officiële ontwikkelingshulp (SDG 17). Ze evolueren allemaal
in de goede richting.
Het binnenlandse grondstoffenverbruik en de officiële ontwikkelingshulp doorstaan gunstig de vergelijking
tussen België en de EU of de drie buurlanden.
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Uitsplitsing van de indicatoren
Van de 69 indicatoren kunnen er 49 worden uitgesplitst per bevolkingsgroep, meer bepaald op basis van
geslacht, inkomensniveau, scholingsniveau en leeftijd. Voor 39 indicatoren wordt een uitsplitsing naar de
drie gewesten gemaakt, maar er wordt geen analyse uitgevoerd.
Wat de uitsplitsingen betreft, blijkt dat :
¡ volgens het geslacht (32 indicatoren) heel wat verschillen kleiner worden, ook al blijven er enkele
aanzienlijke afwijkingen bestaan. Voor sommige wordt het verschil groter. In deze editie worden de
verschillen tussen mannen en vrouwen meer gedetailleerd belicht. Voor vrouwen is de situatie op
de arbeidsmarkt verbeterd, maar dit gaat gepaard met minder evenwicht tussen werk en privéleven
en meer langdurige arbeidsongeschiktheid. De gezondheidsindicatoren die een impact hebben op
het beroepsleven zijn minder goed voor vrouwen dan voor mannen en vrouwen worden vaker
geconfronteerd met armoede. Hoewel ze minder zijn blootgesteld aan chronische ziektes, minder
betrokken zijn bij verkeersongevallen en minder roken, evolueren deze indicatoren nauwelijks, terwijl
die voor mannen wel een herstel vertonen. Met betrekking tot SDG 5 (gendergelijkheid), verkleinde
het inkomensverschil tussen mannen en vrouwen, dat in België al aanzienlijk kleiner is dan het
Europese gemiddelde. Het percentage vrouwelijke parlementsleden is gestegen en ligt hoger dan op
Europees niveau. Daarentegen zag een toenemend aandeel van de vrouwen om familiale redenen af
van een beroepsactiviteit, terwijl dit percentage voor mannen zeer laag en stabiel bleef ;
¡ volgens het inkomensniveau (17 indicatoren), de situatie gunstiger is voor de hoogste
inkomenscategorieën, wat geen verrassing is ;
¡ volgens het scholingsniveau (12 indicatoren), het geen verrassing is dat de omstandigheden gunstiger
blijven voor personen met een hoger scholingsniveau. Vooral personen die ten hoogste een diploma
van het lager secundair onderwijs hebben behaald, zijn er slechter aan toe. De verschillen worden
over het algemeen groter, in het bijzonder voor wat betreft het risico op armoede en de ernstige
materiële ontbering ;
¡ volgens de leeftijd (15 indicatoren), niveauverschillen worden opgetekend (gezondheid,
werkgelegenheidsgraad, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, enzovoort), maar er kan geen
algemene tendens worden vastgesteld. Wat het armoederisico betreft, verbeterde de situatie van
de 65-plussers tot 2015, waarna die geleidelijk opnieuw verslechterde en zich aansloot bij die van
de andere leeftijdscategorieën. De werkgelegenheidsgraad neemt gestaag toe, vooral die van de
beroepsbevolking boven de 55 jaar. Ook de langdurige arbeidsongeschiktheid stijgt echter, zowel bij
de 25- tot 49-jarigen als bij de 50- tot 64-jarigen.
Overeenkomstig zijn opdracht werkt het FPB de lijst van de geselecteerde individuele indicatoren permanent
bij en past het die aan de ontwikkeling van de kennis en aan het verloop van het maatschappelijk debat
aan. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens, dekt de databank de periode 1990-2019.
Ze kan worden geraadpleegd op www.indicators.be. Het FPB zal bovendien zijn onderzoek voortzetten
met het oog op de ontwikkeling van een samengestelde indicator voor de dimensie ‘Elders’. Het FPB zal
ook werken aan de voltooiing van het geheel, met name wat betreft de in 2018 voorgestelde indicator
van de koolstofvoetafdruk en de ontwikkeling van de biologische diversiteit, waarbij het zal blijven streven
naar convergentie met de indicatoren voor duurzame ontwikkeling. Bij het onderzoek naar de effecten
van de coronacrisis zal een bijzondere aandacht uitgaan naar de mentale gezondheid en de armoede.
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Prudentiële
regelgeving en
prudentieel toezicht

A. Inleiding

inspecties die gewoonlijk ter plaatse worden uit‑
De COVID-19-crisis vereiste een slagvaardig en geco‑
gevoerd. Daarnaast werden de toezichtsprioriteiten
ördineerd antwoord van de verantwoordelijken voor
gedeeltelijk verlegd naar crisisbeheer, hoewel de
het fiscaal, monetair en prudentieel beleid om de
impact op de sector tot dusver relatief beperkt is
reële economie te ondersteunen. Tegen deze achter‑
gebleven. De Bank bleef echter bijzondere aandacht
grond werd het regelgevend en wettelijk kader voor
besteden aan de meer structurele uitdagingen van de
de financiële sector (tijdelijk) aangepast – teneinde de
financiële sector. De operationele aspecten van het
continuïteit van de financiële dienstverlening tijdens
toezicht dat op deze instellingen werd uitgeoefend
de crisis te waarborgen – en werden verscheidene
in 2020 – voor de kredietinstellingen, in het kader
maatregelen genomen waarbij de sector betrokken
was, die, met name, de liquiditeitspositie van de on‑
van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme
dernemingen en huishoudens hebben ondersteund.
(Single Supervisory Mechanism – SSM) – worden in
hoofdstuk C uiteengezet.
De aanpassingen van het regelgevend en wettelijk
kader bleven echter niet beperkt tot crisisgerelateerde
aspecten, maar hadden ook betrekking op structurele
In 2020 was het bovendien vijf jaar geleden dat het
ontwikkelingen die waren aangevat of aangekondigd
gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme (Single
vóór maart 2020. Op microprudentieel niveau is
Resolution Mechanism – SRM) werd opgericht, waar‑
de Bank bevoegd voor het toezicht op de krediet‑
binnen de Bank haar mandaat van nationale afwik‑
instellingen, de beursven‑
kelingsautoriteit uitoefent.
Het prudentieel beleid heeft in
nootschappen, de verze‑
De werkzaamheden die
belangrijke
mate
bijgedragen
aan
keringsondernemingen, de
in dat kader werden ver‑
financiëlemarktinfrastruc‑
richt, worden beschreven in
een slagvaardig en gecoördineerd
hoofdstuk D.
turen en de betalingsinstel‑
antwoord op de COVID-19-crisis.
lingen. De ontwikkelingen
in het regelgevend en wettelijk kader – voor bepaalde
Tot slot worden de aspecten van het prudentieel
specifieke sectoren of voor alle sectoren samen –
toezicht die specifiek verband houden met de di‑
komen aan bod in hoofdstuk B.
gitalisering van de financiële diensten, die in 2020
opnieuw aan belang heeft gewonnen, behandeld in
hoofdstuk E.
Uit dit overzicht blijkt dat de toezichthouder toe‑
nemende aandacht (en middelen) besteedt aan het
toezicht op de naleving van de bepalingen inzake de
Naast haar microprudentiële taken oefent de Bank
voorkoming van het witwassen van geld en de be‑
ook een macroprudentieel mandaat uit op grond van
strijding van terrorismefinanciering. De terechte maat‑
de wet van 25 april 2014, waarbij de Bank officieel
schappelijke verwachtingen zijn dermate hoog dat dit
werd aangesteld als de macroprudentiële autoriteit
een prioriteit is voor de Bank. Dezelfde vaststelling
in België. De recente initiatieven die de Bank in het
geldt voor de ontwikkelingen inzake de beheersing
kader van dit mandaat heeft genomen, worden be‑
van klimaat– en milieugerelateerde risico’s.
schreven in Kader 5 van het deel “Economische en
financiële ontwikkelingen” van het Verslag. In het
De crisis heeft ook een invloed gehad op het ope‑
Macroprudentieel Verslag, dat de Bank jaarlijks
rationeel toezicht op de instellingen die onder het
publiceert, wordt nader ingegaan op het macro
toezicht van de Bank staan en, met name, op de
prudentiële kader.
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B. Regelgevend en wettelijk kader

1. Banken

enerzijds, aanpassingen aan de Europees geharmo‑
niseerde bancaire regelgeving (Capital Requirements
Regulation quick fix-pakket) dat werd gepubliceerd in
De COVID-19-crisis impacteerde het prudentiële re‑
juni en, anderzijds, aanpassingen aan het raamwerk
glementaire kader voor de banksector. Eerder aange‑
voor de Europese kapitaalmarkten (Capital markets
kondigde aanpassingen aan dit kader werden opge‑
recovery-pakket). Andere initiatieven van de Europese
schort en er werden specifieke COVID-maatregelen
Commissie (EC) zijn uitgesteld vanwege de COVID-19genomen, zowel op mondiaal als op Europees en
crisis, zoals onder meer, in lijn met de beslissing van
nationaal niveau. De nadruk lag daarbij op de onder‑
het Bazels Comité voor Bankentoezicht, de inwer‑
steuning van de kredietverlening door banken aan de
kingtreding van het definitieve Bazel III-kader voor
reële economie, alsook op de in de context daarvan
EU-banken (Bazel 3.5) of liepen vertraging op, zoals
gelopen kredietrisico’s.
de besprekingen binnen de Eurogroep ter verdere
versterking van de Bankenunie. Voor deze laatste
Zo kondigde het Bazels Comité voor Bankentoezicht
besprekingen is het de bedoeling om op middellange
(Basel Committee on Banking Supervision – BCBS)
termijn en op consensuele basis te komen tot verdere
in april 2020 aan dat de invoering van de definitieve
stappen op vier aandachtsgebieden : het Europees
Bazel III-normen (Bazel 3.5) met één jaar wordt uit‑
depositoverzekeringsstelsel
gesteld tot 2023 en dat
ook de einddatum van de
Banktoezichthouders en -regelgevers (European deposit insu‑
overgangsperiode voor de
rance scheme – EDIS), cri‑
namen specifieke maatregelen ter
invoering van deze aan‑ ondersteuning van de kredietverlening sisbeheer voor banken, de
passingen aan het regle‑
prudentiële behandeling
aan de reële economie
van blootstellingen van
mentaire kader met één
jaar wordt verschoven naar 2028. Het gaf ook aan
banken op overheden en een verdere grensover‑
schrijdende integratie van bankengroepen. Nog in
dat door banken aangelegde voorzieningen voor
deze context traden Bulgarije en Kroatië op 1 oktober
COVID-gerelateerde kredietverliezen geleidelijk van
toe tot de Europese Bankenunie en zetten aldus hun
het reglementair eigen vermogen dienen te worden
eerste stappen in de richting van de toetreding tot de
afgetrokken. Een onder impuls van een nieuwe voor‑
eurozone. De grootste banken van Bulgarije en Kroatië
zitter en secretaris-generaal van het BCBS georgani‑
kwamen vanaf die datum onder toezicht van het SSM.
seerde strategische oefening leidde niet alleen tot een
herschikking van de substructuren en operationele
modaliteiten van het Comité maar ook tot de aankon‑
De COVID-19-crisis vereiste bovendien onmiddellijke
diging van een reglementaire pauze, wat betekent dat
actie en een herschikking van de prioriteiten bij de
het comité eerder focust op de coherente implemen‑
Europese Bankautoriteit (EBA). De EBA stelde onder
tatie en evaluatie van de reglementaire standaarden
meer de voorziene EU-brede stresstestoefening met
dan op het aanpassen ervan.
één jaar uit, publiceerde richtsnoeren voor de pru‑
dentiële behandeling van moratoria, maande aan om
dividenduitkeringen, de inkoop van eigen aandelen
De beschikbaarheid van bankkrediet en de financiering
en variabele beloning te beperken en paste het rap‑
van de reële economie via de kapitaalmarkten werd
porteringskader voor banken aan in het licht van de
ook ondersteund door de versoepeling van de pru‑
COVID-19-crisis.
dentiële vereisten op Europees niveau, in de vorm van,
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Eveneens op Europees niveau heeft het SSM, dat
rechtstreeks toezicht houdt op de belangrijkste ban‑
ken in het eurogebied, een aantal gerichte en tijdelijke
toezichtsmaatregelen genomen ter ondersteuning
van de financiering van de reële economie door de
kredietinstellingen. De Bank heeft voor de Belgische
banken onder haar rechtstreeks toezicht dezelfde
maatregelen genomen.
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uitsluitend bestaan uit tier 1-kernkapitaalbestandde‑
len (CET1) maar mogen reeds zijn samengesteld uit
minimaal 56,25 % tier 1-kernkapitaalbestanddelen en
minimaal 75 % tier 1-kapitaalbestanddelen. De toe‑
zichthouders gaven de instellingen ook iets meer tijd
om te rapporteren (zie paragraaf 1.4) en de Bank was
bereid de operationele druk op de kredietinstellingen
tijdelijk te beperken door met hen in dialoog te gaan
over de organisatorische impact van de toezichts‑
werkzaamheden zoals vergaderingen, inspecties en
responstijden, rekening houdend met instellingsspe‑
cifieke omstandigheden.

Enerzijds houden deze maatregelen voor de krediet‑
instellingen een versoepeling in van hun kapitaalver‑
eisten. Anderzijds wordt van de kredietinstellingen
verwacht dat zij de positieve effecten van deze
maatregelen, zoals vrijgemaakt kapitaal, benutten
ter ondersteuning van de economie en werd hen
aanbevolen om tijdelijk geen dividenden uit te
keren of variabele vergoedingen te verhogen (zie
paragraaf 1.3).

Deze maatregelen nemen echter niet weg dat de
instellingen deugdelijke acceptatienormen en ade‑
quate beleidslijnen met betrekking tot de opname en
dekking van niet-renderende blootstellingen moeten
blijven toepassen.

Zo werden de kredietinstellingen sterk aange‑
moedigd om gebruik te maken van hun aanwe‑
zige kapitaalbuffers zoals de management buffer, de
Pijler 2-Aanbevelingen (Pillar 2 guidance – P2G) en
de kapitaalconserveringsbuffer. Er werd hen mee‑
gedeeld dat ze tijdelijk mochten functioneren met
een liquiditeitsdekkingsratio van minder dan 100 %
en dat ze proactief gebruik mochten maken van
een andere samenstelling van kapitaalbestanddelen
voor hun Pijler 2-vereisten (Pillar 2 requirement –
P2R). De Pijler 2-vereisten moeten aldus niet langer

Bovenstaande microprudentiële maatregelen zijn be‑
doeld als aanvulling op het macroprudentieel beleid
dat nader werd toegelicht in het deel “Economische
en financiële ontwikkelingen” van dit verslag (zie
kader 5). De Bank heeft bijvoorbeeld als bevoegde
autoriteit de macroprudentiële contracyclische kapi‑
taalbuffer volledig vrijgemaakt. Het doel is in beide
gevallen om meer manoeuvreerruimte te geven aan
banken zodat zij hun rol kunnen blijven spelen in de
financiering van de reële economie, teneinde de ge‑
volgen van de COVID-crisis te beperken.
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Naast haar bijdragen aan deze prudentiële initiatieven
speelde de Bank ook een faciliterende rol bij de totstand‑
koming van verschillende maatregelen ter ondersteuning
van de reële economie, die waren overeengekomen tus‑
sen de financiële sector en de federale overheid. Deze
maatregelen omvatten een federale garantieregeling
voor de dekking van nieuwe leningen op korte en mid‑
dellange termijn aan ondernemingen, en moratoria op
de terugbetaling van leningen aan bedrijven en hypothe‑
caire leningen aan particulieren (zie kader 8).

manoeuvreerruimte van de instellingen te vergroten
zonder echter de stabiliteit van het financiële stelsel
in gevaar te brengen. Gezien de urgentie trad deze
verordening in werking op 27 juni 2020.

Het regelgevende kader met betrekking tot de digita‑
lisatie en FinTech is in de voorgaande jaren sterk ont‑
wikkeld (zie de verschillende initiatieven door de EBA
en de Bank die in hoofdstuk E van het Verslag 2019
worden beschreven). Het werd in 2020 aangevuld,
met name voor wat betreft sterke cliëntauthenticatie
en open banking (zie paragraaf E.2.1) en de markten
in cryptoactiva (zie paragraaf E.2.3 over de Europese
ontwerpverordening op dit gebied), alsook Big Data
en geavanceerde analytics, waarover in januari 2020
een EBA-verslag werd opgesteld.

Wat betreft de minimale verliesdekking voor nietrenderende blootstellingen werd de voorkeursbehan‑
deling van officiële exportkredietinstellingen uitge‑
breid tot bepaalde overheidsinstanties waaraan een
kredietrisicogewicht van 0 % is toegekend.

Tot slot is de Bank ook actief betrokken bij de omzet‑
ting van Europese richtlijnen inzake prudentiële regel‑
geving in Belgisch recht. De Bank bereidde in deze
context tekstvoorstellen voor om de Bankwet aan
te passen conform de vijfde kapitaalvereistenrichtlijn
(Capital Requirements Directive V – CRD V) 1.
De volgende paragrafen gaan nader in op een aan‑
tal van de bovenvermelde prudentiële en andere
initiatieven.

1.1 Aanpassing van de Europese
bankverordeningen 2 als reactie op de
COVID-19-pandemie (CRR quick fix)
In het kader van de initiatieven die zijn genomen
als reactie op de COVID-19-crisis heeft de Europese
Commissie een aantal maatregelen voorgesteld die
hebben geleid tot de goedkeuring van Verordening
(EU) 2020/873 3. Deze maatregelen strekken ertoe de

1 Richtlijn (EU) 2019 / 878 van het Europees Parlement en de
Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013 / 36 / EU
met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings,
gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen
en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen.
2 Wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 575 / 2013 en
(EU) 2019 / 876 – Capital requirements regulation (CRR).
3 Verordening (EU) 2020 / 873 van het Europees Parlement en
de Raad van 24 juni 2020 tot wijziging van de Verordeningen
(EU) nr. 575 / 2013 en (EU) 2019 / 876 wat betreft bepaalde
aanpassingen in respons op de COVID-19-pandemie.

De getroffen maatregelen kunnen permanent of tijde‑
lijk van aard zijn en hebben betrekking op verschillen‑
de thema’s van de voornoemde verordeningen. In de
volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van
de belangrijkste maatregelen.

Er werden ook maatregelen genomen ter verzachting
van de gevolgen van de crisis voor het eigen vermogen
van de kredietinstellingen bij een plotse toename van
de boekhoudkundige voorzieningen voor kredietverlie‑
zen. De overgangsbepalingen die reeds van toepassing
waren krachtens Verordening (EU) nr. 575/2013 stelden
de instellingen in staat het overschot aan voorzieningen
voor kredietverliezen als gevolg van de overschake‑
ling in 2018 naar de internationale boekhoudnorm
IFRS 9 (waarbij een kredietvoorzieningsmodel op ba‑
sis van verwachte verliezen werd ingevoerd) in hun
prudentieel eigen vermogen te corrigeren. Deze IFRS
9-overgangsmaatregelen werden met twee jaar ver‑
lengd om het voor de instellingen mogelijk te maken
in hun prudentieel eigen vermogen een deel van de
te verwachten kredietverliezen te elimineren die met
toepassing van de IFRS 9-norm in 2020 en 2021 zul‑
len worden opgenomen voor financiële activa zonder
verminderde kredietkwaliteit. De verlenging van deze
overgangsmaatregelen is specifiek bedoeld voor de
verwachte kredietverliezen als gevolg van de pandemie.
De instellingen die er niet voor kozen de overgangs‑
maatregelen toe te passen in 2018, bij de overschake‑
ling naar de IFRS 9-norm, zullen de mogelijkheid krijgen
om terug te komen op deze keuze tijdens de verlengde
overgangsperiode, mits de bevoegde autoriteit hiertoe
voorafgaandelijk toestemming geeft.
Teneinde een doeltreffende transmissie van de mo‑
netairbeleidsmaatregelen te waarborgen, werd de
hefboomratio gewijzigd om de kredietinstellingen
in staat te stellen bepaalde blootstellingen aan hun
centrale bank hiervan uit te sluiten indien de bevoegde
autoriteit heeft verklaard dat er zich uitzonderlijke
omstandigheden voordoen. Bovendien wordt het
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compensatiemechanisme voor deze uitsluitingen ge‑
wijzigd met ingang van 28 juni 2021.

Het pakket bevat wijzigingen ten aanzien van het ef‑
fectiseringskader zoals opgenomen in de verordenin‑
gen inzake securitisatie 1 en kapitaalvereisten 2 , in de
richtlijn inzake markten voor financiële instrumenten 3
(MiFID II) en in de prospectusverordening 4 .

Gelet op de negatieve impact van de uit de crisis
voortvloeiende volatiliteit op het door kredietinstel‑
lingen aangehouden overheidspapier en, als gevolg
daarvan, op het vermogen van deze laatste om de
De voorgestelde wijzigingen in het effectiseringskader
financiering van de economie te waarborgen, werd
beogen de uitbreiding van de huidige EU-regelgeving
een prudentiële filter in‑
voor eenvoudige, transpa‑
De kapitaalmarkten inzetten
rante en gestandaardiseer‑
gesteld. Via deze filter
de (simple, transparent, and
kunnen de effecten van
voor het herstel van Europa
standardised – STS) securi‑
de niet-gerealiseerde win‑
tisaties naar synthetische securitisaties. Synthetische
sten en verliezen op het eigen vermogen van de in‑
securitisaties hebben tot doel het kredietrisico van
stellingen tijdelijk (tot december 2022) en degressief
een pakket leningen over te dragen naar investeer‑
worden geneutraliseerd.
ders via een kredietprotectie-overeenkomst. Door het
kredietrisico over te dragen kan bijkomend kapitaal
Teneinde de kapitaallasten van de uitgiften van over‑
worden vrijgemaakt bij banken om leningen te ver‑
heidsobligaties in de valuta van een andere lidstaat niet
strekken aan de reële economie.
te verzwaren, werden overgangsregelingen ingevoerd
om tijdelijk (tot eind 2024) een lager risicogewicht toe
Daarnaast wordt ook de verordening inzake kapi‑
te kennen aan deze blootstellingen. Daarnaast kunnen
taalvereisten gewijzigd teneinde (i) de obstakels voor
de bevoegde autoriteiten de concentratielimieten voor
effectisering van niet-renderende blootstellingen in de
deze blootstellingen versoepelen tot eind 2025.
huidige regelgeving, die op bepaalde vlakken penalise‑
rend is, weg te werken en (ii) meer rekening te houden
De aanzienlijke volatiliteit die door de COVID-19met de karakteristieken van niet-renderende blootstel‑
crisis is ontstaan op de markten, kan ook negatieve
lingen. Deze aanpassingen zouden het mogelijk maken
gevolgen hebben bij de backtesting van de interne
voor banken om de niet-renderende blootstellingen die
modellen voor marktrisico. Wanneer de vastgestelde
zich kunnen voordoen in de context van de COVID-19overschrijdingen niet voortvloeien uit tekortkomin‑
pandemie, uit hun balans te halen zonder afbreuk te
gen in het intern model en plaatsvonden tussen
doen aan de strenge prudentiële normen.
1 januari 2020 en 31 december 2021, kunnen de
bevoegde autoriteiten toestaan dat ze door de instel‑
Op 15 december 2020 werden de finale voorstellen
lingen worden uitgesloten van de berekening van
van het CMRP goedgekeurd door de ambassadeurs
het optelgetal.
bij de EU en gepubliceerd door de Raad van de EU 5.
Tot slot werd de toepassing van een aantal bepa‑
lingen van Verordening (EU) 2019/876 vervroegd of
1 Verordening (EU) 2017 / 2402 van het Europees Parlement en de
uitgesteld. Zo trad de aanpassing van risicogewogen,
Raad van 12 december 2017 tot vaststelling van een algemeen
niet in wanbetaling zijnde kmo-blootstellingen voor
kader voor securitisatie en tot instelling van een specifiek
kader voor eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde
kredietrisico in werking op 27 juni 2020.
securitisatie, en tot wijziging van de Richtlijnen 2009 / 65 /

1.2 Herstelpakket kapitaalmarkten
Het herstelpakket voor de kapitaalmarkten (Capital
markets recovery package – CMRP) vormt een inte‑
graal onderdeel van de COVID-19-herstelstrategie
van de Europese Commissie. De voorstellen van het
CMRP werden gepubliceerd op 24 juli 2020 en heb‑
ben tot doel ervoor te zorgen dat ondernemingen
makkelijker kapitaal kunnen aantrekken op de markt,
investeringen in de reële economie te faciliteren en de
kredietverlening door banken te stimuleren.
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EG, 2009 / 138 / EG en 2011/61 / EU en de Verordeningen (EG)
nr. 1060 / 2009 en (EU) nr. 648/2012.
Verordening (EU) Nr. 575 / 2013 van het Europees Parlement
en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten
voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 648 / 2012.
Richtlijn 2014 / 65 / EU van het Europees Parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende markten voor financiële
instrumenten en tot wijziging van Richtlijn 2002 / 92 / EG en
Richtlijn 2011 / 61 / EU.
Verordening (EU) 2017 / 1129 van het Europees Parlement en
de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet
worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden
aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt
worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003 / 71 / EG.
Zie : https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2020/12/16/capital-markets-recovery-package-councilconfirms-targeted-amendments-to-eu-capital-market-rules/.
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1.3 Dividenduitkeringsbeleid

wegen, werden deze aanbevelingen zowel door de ECB
als door de Bank verlengd tot het einde van het jaar 4.

Op 27 maart 2020 vaardigde de Europese Centrale
Bank (ECB) een Aanbeveling uit inzake het te vol‑
Gelet op het feit dat eind 2020 de crisis verre van ge‑
gen dividenduitkeringsbeleid tijdens de COVID-19luwd was, riepen zowel de ECB als de Bank de instel‑
pandemie 1. Deze Aanbeveling van de ECB was gericht
lingen onder hun toezicht opnieuw op om ten minste
tot 30 september 2021 blijvend een voorzichtig beleid
tot de significante instellingen onder haar toezicht
te voeren en uiterst behoedzaam te zijn bij het nemen
(waaronder een groot deel van de Belgische banken),
van beslissingen over dividenden en soortgelijke uitke‑
en tevens tot de nationaal bevoegde autoriteiten. Ten
ringen. De Bank vroeg de kredietinstellingen onder haar
aanzien van deze laatsten werd immers de verwachting
toezicht tevens om hun intenties inzake dividenden te
geformuleerd dat zij het ECB-beleid mutatis mutandis
notificeren tegen 15 januari 2021 5.
zouden uitrollen naar de kredietinstellingen onder hun
toezicht. Op 1 april 2020 vaardigde de Bank derhalve
een mededeling uit waarin zij haar verwachtingen
1.4 Rapportering en Pijler 3-openbaar
formuleerde inzake het dividenduitkeringsbeleid van
makingen in het kader van COVID-19
kredietinstellingen die onder haar rechtstreeks toe‑
zicht staan 2 . In lijn met de voornoemde Aanbeveling
Om de operationele werklast tijdelijk te verlichten
van de ECB achtte de Bank het aangewezen om deze
verleenden de EBA, het SSM, de Gemeenschappelijke
kredietinstellingen eveneens op te roepen om zich
afwikkelingsraad (Single Resolution Board – SRB) en
tot 1 oktober 2020 te ont‑
de Bank bij de start van de
houden van dividend- en
pandemie een uitstel van
Kapitaal dient vandaag in de eerste
soortgelijke uitkeringen.
rapportering aan de instel‑
plaats om aan banken zuurstof
lingen onder hun toezicht.
te verlenen voor hun bijdrage
Dit uitstel gold voor be‑
Kredietinstellingen dienen
aan
het
economisch
herstel
paalde Europese rapporte‑
in deze moeilijke periode
ringen die in de maanden
blijvend voldoende kapi‑
maart, april of mei 2020 moesten worden opgeleverd.
taal aan te houden om de systeemrisico’s te kunnen
De instellingen kregen 1 maand extra de tijd om deze
beheersen en bij te dragen tot het herstel van de
rapporteringen bij de Bank in te dienen. De Bank
economie. De in het kader van de coronacrisis vrij‑
breidde dit uitstel van rapportering ook uit naar be‑
gegeven kapitaalbuffers dienen bijgevolg te worden
paalde NBB-rapporteringen en publiceerde hiertoe in
aangewend om voornoemde doeleinden te bereiken
april 2020 een mededeling 6. Vanaf juni 2020 werden
en niet om te worden uitgekeerd aan de aandeel‑
houders. In het verlengde van de voormelde ECBalle instellingen geacht hun rapporteringen opnieuw
maatregelen inzake het dividendbeleid riep de EBA
binnen de oorspronkelijk afgesproken rapporterings‑
de kredietinstellingen ook op, in haar verklaringen van
termijnen in te dienen.
12 en 31 maart 2020 3, om het beloningsbeleid te ma‑
tigen, in het bijzonder wat de uitkering van variabele
Net als in België werden in verschillende andere
beloningen betreft.
landen van de EU COVID-19-steunmaatregelen in‑
gevoerd in de vorm van moratoria en waarborgen.
Aangezien het medio 2020 nog steeds onduidelijk was
hoe lang deze crisis zou aanhouden en hoe zwaar ze zou

1 Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 27 maart 2020
betreffende dividenduitkeringen tijdens de COVID-19-pandemie
en tot intrekking van Aanbeveling ECB / 2020 / 1 (ECB/2020/19).
2 Mededeling NBB_2020_011 d.d. 1 april 2020 – Verwachtingen
met betrekking tot het dividenduitkeringsbeleid in het kader van
het beheer van het coronavirus (COVID-19).
3 EBA Statement of 12 March 2020 on actions to mitigate
the impact of COVID-19 on the EU banking sector and of
31 March 2020 on dividends distribution, share buybacks and
variable remuneration.

4 Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van 27 juli 2020
betreffende dividenduitkeringen tijdens de COVID-19-pandemie
en tot intrekking van Aanbeveling ECB / 2020 / 19 (ECB / 2020 / 35)
en Mededeling NBB_2020_33 d.d. 30 juli 2020 – Maatregelen
in het kader van het coronavirus – Verlenging van de
aanbevelingen in Mededeling NBB_2020_011 en verwachtingen
inzake het remuneratiebeleid.
5 Aanbeveling van de Europese Centrale Bank van
15 december 2020 betreffende dividenduitkeringen tijdens
de COVID-19-pandemie en tot intrekking van Aanbeveling
ECB/2020/35 (ECB / 2020 / 62) en Mededeling NBB_2020_049
d.d. 22 december 2020 – Maatregelen in het kader van het
coronavirus – Verwachtingen betreffende het dividendbeleid en
remuneratiebeleid met ingang van 2 januari 2021.
6 Mededeling NBB_2020_15 van de Bank van 14 april 2020 over
de rapportering ten aanzien van de Bank naar aanleiding van
COVID-19.
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Om de kredieten waarvoor van deze COVID-19instellingen onder haar toezicht, waarbij er ge‑
steunmaatregelen gebruik werd gemaakt op te
streefd werd naar een proportionele invulling van
de EBA-richtsnoeren.
volgen binnen het Europese geharmoniseerde rap‑
porterings- en Pijler 3openbaarmakingskader,
Daarnaast had ook de
Een uitstel van rapportering
publiceerde de EBA op
CRR Quick Fix (zie para‑
werd toegekend bij de start van
2 juni 2020 aanvullende
graaf 1.1.) een onmid‑
de pandemie met het oog op
rapporterings- en open‑
dellijke impact op het
een tijdelijke verlichting van de
bestaande
Europese
baarmakingsvereisten.
operationele werklast voor de sector rapporterings- en Pijler
Deze nieuwe vereisten
werden door de Bank
3-openbaarmakingskader.
1
Om
de
uniformiteit
en
de
vergelijkbaarheid van de
omgezet in een circulaire die gericht is aan de
Europese rapporteringen en de openbaarmakingen
te handhaven, publiceerde de EBA op 11 augus‑
1 Circulaire NBB_2020_28 betreffende de Richtsnoeren van
tus 2020 twee nieuwe richtsnoeren. Deze nieuwe
de Europese Bankautoriteit (EBA) van 2 juni 2020 inzake
de rapportage en openbaarmaking van risicoposities die
EBA-richtsnoeren verduidelijken hoe de reglemen‑
onderworpen zijn aan maatregelen die zijn toegepast als reactie
taire wijzigingen die voortvloeien uit de CRR Quick
op de COVID-19-crisis (EBA / GL / 2020 / 07).

268

Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht ¡ NBB Verslag 2020

Fix in het bestaande Europese rapporterings- en
openbaarmakingskader moeten worden opgeno‑
men. De Bank heeft deze nieuwe EBA-richtsnoeren
in België omgezet via een circulaire 1 die gericht is aan
de instellingen onder haar toezicht.

In België werden niet-wettelijke moratoria voor onder‑
nemingskredieten 5 en wettelijke moratoria voor hypo‑
thecaire kredieten 6 en consumentenkredieten 7in het
leven geroepen, als steunmaatregel om de economische
gevolgen van de COVID-19-pandemie te verhelpen.

1.5 Prudentiële en boekhoudkundige
behandeling van moratoria

Via de circulaire van 22 december 2020 8 worden
de EBA-richtsnoeren geïmplementeerd en wordt be‑
vestigd dat Belgische moratoria voor hypothecaire
kredieten en bedrijven zoals gedefinieerd in de door
De EBA publiceerde op 2 april 2020 de richtsnoe‑
de financiële sector opgestelde charters alsook het
ren inzake betalingsmoratoria 2 (vervolgens gewijzigd
op 25 juni 2020 3 en op
moratorium voor consu‑
Er werd gebruik gemaakt van
2 december 2020 4) om te
mentenkredieten zoals ge‑
de bestaande reglementaire
verduidelijken hoe het pru‑
definieerd in de wet van
dentiële kader moet wor‑
27 mei 2020 voldoen aan
flexibiliteit voor de behandeling
de criteria van een “alge‑
den toegepast op bloot‑
van betalingsmoratoria
meen moratorium”.
stellingen die genieten van
betalingsuitstel onder het moratorium. Indien een al
dan niet wettelijk vastgesteld moratorium voldoet
De toepassing van de boekhoudkundige principes van
aan de criteria van de EBA-richtsnoeren, wordt dit
de IFRS9-standaarden op blootstellingen die genieten
moratorium beschouwd als een “algemeen mora‑
van een moratorium, werd toegelicht door de EBA 9 en
torium op betalingen” en wordt het betalingsuitstel
ESMA 10 in hun publicaties van 25 maart 2020. IFRS9 is
niet aangemerkt als een respijtmaatregel. Daarnaast
op principes gebaseerd en vereist geen mechanische
verduidelijken de richtsnoeren onder meer dat het
toepassing van de internationale boekhoudkundige
aantal achterstallige dagen op basis van het nieuwe
regels maar van een deskundige beoordeling. Het toe‑
betalingsschema geteld dient te worden en dat de
kennen van een moratorium mag niet automatisch
verplichting tot analyse voor het identificeren van
leiden tot de conclusie dat het kredietrisico significant
een gedwongen herstructurering niet van toepas‑
is toegenomen (significant increase in credit risk – SICR).
sing is. De EBA benadrukt evenwel dat het belangrijk
Bij de uitvoering van de beoordeling van de SICR op
blijft voor kredietinstellingen om tijdig te beoordelen,
basis van IFRS9 is het van belang dat alle redelijke en
voor kredieten die genieten van een moratorium, of
gefundeerde informatie gedurende de volledige looptijd
het onwaarschijnlijk is dat de kredietverplichtingen
van de blootstelling in aanmerking wordt genomen.
worden nagekomen.

1 Circulaire NBB_2020_41 over de omzetting van de EBA
richtsnoeren rond rapportering en Pijler 3 openbaarmakingen
in het kader van de CRR Quick Fix (EBA / GL / 2020 / 11 &
EBA / GL / 2020 / 12).
2 EBA-richtsnoeren inzake wettelijk vastgestelde en niet wettelijk
vastgestelde moratoria voor betalingsverplichtingen op leningen
die worden toegepast in het licht van de COVID-19-crisis
(EBA / GL / 2020 / 02).
3 EBA- richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren
EBA / GL / 2020 / 02 (EBA/GL/2020/08).
4 EBA- richtsnoeren tot wijziging van Richtsnoeren
EBA / GL / 2020 / 02 (EBA / GL / 2020 / 15).

5 Eerste en tweede charter Febelfin betalingsuitstel
ondernemingskredieten.
6 Eerste en tweede charter Febelfin betalingsuitstel hypothecaire
kredieten en koninklijk besluit nr. 11 van 22 april 2020
houdende maatregelen op het vlak van de modaliteiten inzake
hypothecair krediet in het kader van de Coronacrisis.
7 Wet van 27 mei 2020 betreffende het consumentenkrediet,
teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de
door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan.
8 Circulaire NBB_2020_51 over de EBA richtsnoeren inzake
wettelijk vastgestelde en niet wettelijk vastgestelde moratoria
voor betalingsverplichtingen op leningen die worden toegepast
in het licht van de COVID-19-crisis (geconsolideerde versie van
2 december 2020 van de EBA-richtsnoeren EBA / GL / 2020 / 02
waarin de wijzigingen die voortvloeien uit de EBA-richtsnoeren
EBA / GL / 2020 / 08 en EBA / GL / 2020 / 15 zijn geïntegreerd).
9 ‘Statement on the application of the prudential framework
regarding Default, Forbearance and IFRS9 in light of
COVID-19-measures’ dd 25 maart 2020.
10 ‘ESMA issues guidance on accounting implications of
COVID-19’ dd 25 maart 2020.
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KADER 8

Moratoria en garantieregeling
Het coronavirus heeft onze economie hard getroffen. Niettegenstaande de reeks uitzonderlijke
maatregelen die de federale regering heeft genomen om de economische schok op te vangen (o.a. uitstel
van betaling van bepaalde belastingen en versoepeling van het regime van tijdelijke werkloosheid), bleven
heel wat bedrijven, zelfstandigen en particulieren met hoge vaste kosten zitten. Zo moesten ze leningen
blijven aflossen, huur blijven betalen en aan facturen blijven voldoen, met cashflowproblemen tot gevolg.
Er moest voorkomen worden dat gezonde bedrijven overkop gingen en gezinnen in betaalproblemen
kwamen.
De federale regering, de Bank en de Belgische financiële sector hebben daarom op 22 maart 2020 een
akkoord gesloten om bedrijven, zelfstandigen en gezinnen tijdelijk te ondersteunen. Dit akkoord berust
op 2 pijlers : enerzijds het verlenen van betalingsuitstel voor de bestaande kredieten en anderzijds het
toekennen van nieuwe kredieten met staatsgarantie.
De financiële sector heeft zich onmiddellijk geëngageerd om uitstel van betaling (moratorium) te
verlenen aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties
evenals hypothecaire kredietnemers met betalingsproblemen als gevolg van de coronacrisis. Aanvankelijk
konden betalingen uitgesteld worden met maximum zes maanden ; toen evenwel bleek dat de crisis
langer aanhield dan voorzien, werd de mogelijkheid tot betalingsuitstel verlengd tot het einde van het
jaar. In december 2020 werd daarenboven beslist om maximaal drie maanden extra betalingsuitstel
voor bedrijven en particulieren mogelijk te maken, weliswaar op voorwaarde dat het toegekende uitstel
gecumuleerd nooit meer bedraagt dan 9 maanden. Er werd in aanzienlijke mate gebruikgemaakt van deze
moratoria ; eind september 2020 was dit het geval voor respectievelijk 13 % van de uitstaande kredieten
aan ondernemingen en voor 6 % van de uitstaande hypothecaire kredieten (zie ook hoofdstuk 5 in het deel
“Economische en financiële ontwikkelingen” van het Verslag). Daarnaast werden er afspraken gemaakt
tussen de sector en de federale Minister van Economie om aan door de coronacrisis geïmpacteerde
particuliere kredietnemers betalingsuitstel te verlenen voor uitstaande consumentenkredieten 1.
De federale overheid heeft ook twee garantieregelingen geactiveerd voor nieuwe kredieten en
kredietlijnen die door de banken worden verstrekt tot en met 31 december 2020. De Bank heeft dit
proces technisch ondersteund, onder andere via de publicatie van Q&A’s 2 .
Een eerste garantieregeling, die in april werd ingevoerd 3, had betrekking op kredieten aan levensvatbare
niet-financiële bedrijven, kmo’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties, met een maximale looptijd van
12 maanden. Daarvoor werd in een budget voorzien van maximaal 50 miljard euro, te verdelen over
de banken volgens hun marktaandeel. In aanmerking komende kredieten vielen verplicht onder deze
regeling. Banken mochten voor deze kredieten maximaal 1,25 % rente aanrekenen ; daarnaast was per
krediet ook een vergoeding voor de staatssteun verschuldigd van respectievelijk 0,25 % of 0,50 %,
afhankelijk van het feit of de kredietnemer een kmo dan wel een grote onderneming was. Voor de
1 Wet van 27 mei 2020 betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de
door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan.
2 Zie www.nbb.be/qacorona-banks.
3 Koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de
gevolgen van het coronavirus.
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verdeling van de verliezen werd in een getrapt systeem voorzien. Zo wordt nadat de garantieregeling is
afgelopen bekeken hoeveel verliezen er op de volledige, onder de garantieregeling vallende portefeuille
kredieten van de bank werden geboekt : de eerste 3 % aan verliezen op deze portefeuille wordt volledig
door de bank gedragen, van de verliezen tussen 3 % en 5 % dragen de bank en de overheid elk 50 %,
terwijl van de verliezen hoger dan 5 % de overheid 80 % draagt en de bank 20 %. Aanvankelijk gold
deze regeling voor in aanmerking komende kredieten die werden toegekend tot 30 september 2020,
maar in juli werd deze termijn verlengd tot het einde van het jaar.
Toen bovendien bleek dat het herstel bij sommige kmo’s langer dan twaalf maanden zou duren, werd
in juli ook een tweede garantieregeling ingevoerd 1, die betrekking had op kredieten met een looptijd
van meer dan 12 maanden en ten hoogste 36 maanden voor niet-financiële kmo’s. Banken konden tot
20 % van de enveloppe die hen op basis van de eerste garantieregeling was toegewezen, voorbehouden
voor deze tweede garantieregeling. In tegenstelling tot de eerste garantieregeling kregen banken zelf
de keuze of ze in aanmerking komende kredieten al dan niet met staatsgarantie verstrekten. Daarnaast
werd er in deze regeling voor geopteerd om 80 % van de verliezen vanaf de eerste euro te doen
garanderen door de overheid. Voor kredieten die onder deze tweede garantieregeling vielen, gold een
maximumrente van 2 % en een bijkomende vergoeding van 0,5 %. Aanvankelijk was deze regeling van
toepassing op in aanmerking komende kredieten die werden toegekend tot 31 december 2020, maar in
december werd deze termijn verlengd tot 30 juni 2021. Bovendien werd de maximale looptijd van deze
kredieten opgetrokken tot 5 jaar. Voor kredieten met een looptijd van meer dan 36 maanden gold dan
een maximumrente van 2,5 % en een vergoeding van 1 %.
Hoewel de toekenning van kredieten onder beide garantieregelingen al bij al beperkt is gebleven, blijft
de mogelijkheid tot verlenging bestaan indien de omstandigheden daartoe nopen.
Buiten de bovenstaande regelingen werden er ook aanvullende ondersteunende maatregelen genomen
door de regionale overheden, die eveneens gericht waren op de versterking van de solvabiliteitspositie
van de ondernemingen.

1 Wet van 20 juli 2020 tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO’s in de strijd tegen de
gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en
beursvennootschappen.
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1.6 Omzetting van de CRD V in de
Belgische wetgeving
De wijzigingen die werden aangebracht in
Richtlijn 2013/36/EU (CRD IV) 1 door Richtlijn
(EU) 2019/878 (CRD V) 2 maken deel uit van de maat‑
regelen die de Europese autoriteiten in mei 2019
hebben genomen om de risico’s in het financi‑
ële stelsel te beperken en de bankenunie verder te
versterken.
Gelet op het technisch karakter van de betrokken
aangelegenheden werd de Bank belast met de voor‑
bereiding van de werkzaamheden voor de omzetting
in de Belgische wetgeving. Er werd naar gestreefd
een zo leesbaar en didactisch mogelijke wettekst op
te stellen zonder te breken met de huidige Belgische
bankregelgeving, die reeds verschillende decennia
bestaat. Er wordt op gewezen dat deze regelgeving
reeds volledig werd bijgewerkt met het oog op de
omzetting van de CRD IV 3.
De belangrijkste nieuwigheden van de CRD V die
worden omgezet in het wetsontwerp tot wijziging
van de bankwet hebben met name betrekking op de
nieuwe goedkeuringsregeling voor financiële holdings
en gemengde financiële holdings, de verplichting om
een intermediaire moederonderneming op te richten
voor groepen uit een derde land die werkzaam zijn
via gereglementeerde dochterondernemingen in de
Unie, en nieuwe criteria voor de aanwijzing van de
toezichthouder die belast is met het toezicht op ge‑
consolideerde basis op transnationale Europese bank‑
groepen. De nieuwe richtlijn brengt ook wijzigingen
aan met betrekking tot de dekking van het specifiek
“pijler 2”-eigenvermogensvereiste door middel van
eigen vermogen van gelijkwaardige kwaliteit als het
eigen vermogen dat nodig is om te voldoen aan het
“pijler 1”-vereiste 4, en met betrekking tot de formali‑

1 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.
2 Richtlijn (EU) 2019/878 van het Europees Parlement en de
Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013 / 36 / EU
met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings,
gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen
en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen.
3 Zie het Jaarverslag 2013 van de Nationale Bank van België,
Economische en financiële ontwikkelingen, pp. 251 en
volgende.
4 Deze benadering werd reeds ten uitvoer gelegd door de ECB
in het kader van de maatregelen om de gevolgen van de
COVID-19-crisis in te perken.
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sering, in de wetgeving, van een toezichtsinstrument
dat in de praktijk reeds wordt gebruikt door de
toezichthouders : de “richtsnoeren inzake aanvullend
eigen vermogen” (pillar 2 guidance), die bepalen
welk niveau van eigen vermogen toereikend is ter
dekking van het algemene niveau van eigen vermo‑
gen dat de toezichthouder passend vindt en van de
mogelijke aanvullende verliezen die voortvloeien uit
de stresstests, en waarvan de herhaalde niet-naleving
kan leiden tot het opleggen van een specifiek pijler
2-eigenvermogensvereiste.
Het risico van buitensporige hefboomwerking zal
worden onderworpen aan een uitgebreide regeling
bestaande uit kwalitatieve vereisten en kwantita‑
tieve pijler 1-vereisten, in voorkomend geval aan‑
gevuld met een specifiek pijler 2-vereiste alsook,
voor mondiaal systeemrelevante kredietinstellingen,
een aanvullend vereiste in de vorm van een hef‑
boomratiobuffervereiste als bepaald in Verordening
nr. 575/2013 5 6 .
Wat de macroprudentiële instrumenten betreft kan
de Bank een tier 1-kernkapitaalbuffervereiste voor
systeem- of macroprudentiële risico’s (systemic risk
buffer) opleggen. Dit vereiste kan voortaan gebaseerd
zijn op niet alleen de totale risicoblootstelling van de
kredietinstelling 7, maar ook specifieke categorieën
of segmenten van blootstellingen van deze instelling
(sectoral systemic risk buffer).
Wat betreft het beloningsbeleid wordt in het wets‑
ontwerp bepaald dat dit genderneutraal moet zijn.
Voorts wordt, met het oog op de evenredigheid, de
regeling inzake variabele beloning vereenvoudigd, in
het bijzonder op het gebied van uitstel van betaling
en betaling in instrumenten.
Het wetsontwerp breidt daarnaast het toepassings‑
gebied van de strategische beslissingen uit tot,
enerzijds, beslissingen die worden genomen door
een dochter- of kleindochteronderneming waarover
zeggenschap wordt uitgeoefend door een krediet‑
instelling, financiële holding of gemengde financiële

5 Verordening (EU) nr. 575 / 2013 van het Europees Parlement en
de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten
voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 648 / 2012.
6 De inwerkingtreding van deze bepalingen is gepland voor
1 januari 2023.
7 Voor het totale bedrag van de risicoblootstelling (total risk
exposure amount) wordt verwezen naar artikel 92, lid 3 van
Verordening nr. 575 / 2013.
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holding, gezien de impact die deze beslissingen
kunnen hebben op de betrokken moederonderne‑
ming en, anderzijds, om vergelijkbare redenen, tot
alle soortgelijke beslissingen die worden genomen
door de controlerende aandeelhouders van een
kredietinstelling, financiële holding of gemengde
financiële holding.

Solvabiliteit II-kader en door de verdere ontwikke‑
lingen op het gebied van Insurtech.

2.1 Initiatieven in het kader van de
COVID-19-pandemie

Een eerste reeks maatregelen had tot doel om bij
aanvang van de pandemie enerzijds de continuïteit
van de dienstverlening te garanderen en anderzijds
Met toepassing van het evenredigheidsbeginsel be‑
bij de ondernemingen de nodige capaciteit vrij te
perkt het wetsontwerp onder bepaalde voorwaar‑
maken voor het identificeren en mitigeren van de
den de rapporteringsfrequentie van het door het
impact van de COVID-19-pandemie op hun bedrijf.
directiecomité van de kredietinstellingen op te stellen
1
De ondernemingen wer‑
internecontroleverslag en
De verzekeringsondernemingen
de herstelplannen 2 .
den aldus aangespoord
werden aangespoord om de
alle noodzakelijke maat‑
dienstverlening
aan
hun
cliënten
regelen te nemen om
Tot slot loopt het wets‑
ontwerp vooruit op de
de bedrijfscontinuïteit te
blijvend te kunnen garanderen
omzetting van Richtlijn
verzekeren, teneinde de
2019 / 2034 / EU (IFD) 3 voor de categorie van de groot‑
dienstverlening aan hun cliënten blijvend te kun‑
ste beursvennootschappen, de Class 1 Investment
nen garanderen en het vertrouwen in de sector te
Firms, die zullen worden omgevormd tot kredietin‑
vrijwaren. Om de ondernemingen in staat te stel‑
stellingen van een specifieke categorie en die onder‑
len tijd en middelen vrij te maken, richtte de Bank
worpen zullen blijven aan Verordening nr. 575 / 2013.
haar toezichtsactiviteiten en regelgevende initia‑
tieven op kritieke en essentiële taken die verband
hielden met de opvolging van de impact van de
COVID-19-pandemie op de verzekeraars. Zo werd
2. Verzekeringsondernemingen
de nationale stresstest geannuleerd en werden
De Bank volgt op de voet het verloop van de
inspectieopdrachten en nieuwe beleidsinitiatieven
tijdelijk opgeschort of uitgesteld. Verder werden de
COVID-19-pandemie en de significante gevolgen
leveringstermijnen voor niet-essentiële rapporterin‑
ervan voor de samenleving, de financiële markten
gen significant verlengd en kregen de ondernemin‑
en de financiële sector, waaronder de verzeke‑
gen twee maanden extra tijd voor het rapporteren
ringssector. Tijdens het verslagjaar nam de Bank in
van de resultaten van de EIOPA Solvency II Holistic
nauwe samenwerking met internationale instellingen
Impact Assessment.
zoals de Europese Autoriteit voor Verzekeringen
en Bedrijfspensioenen (European Insurance and
Niettemin had de Bank nood aan aanvullende infor‑
Occupational Pensions Authority – EIOPA), het
matie om snel een accuraat beeld te krijgen van de
Europees Comité voor Systeemrisico’s (European
impact van de COVID-19-pandemie op de verzeke‑
Systemic Risk Board – ESRB) en de Internationale
ringssector. Hiervoor werd een beperkte kwantitatieve
Vereniging
van
Verzekeringstoezichthouders
en kwalitatieve COVID-19-rapportering opgezet van
(International Association of Insurance Supervisors –
de financiële kerngegevens van de ondernemingen
IAIS), verschillende maatregelen om de impact van
en van de ontwikkelingen in hun liquiditeitspositie.
de pandemie op de verzekeringssector in kaart
De frequentie van deze rapportering werd in de loop
te brengen en te beperken. Daarnaast werd 2020
van de crisis teruggebracht van wekelijks, bij de start
ook gekenmerkt door de herziening van het
van de crisis, naar maandelijks, sinds juli, gezien de
beperktere volatiliteit en het gedeeltelijk herstel van
de financiële markten over diezelfde periode. De rap‑
portering stelt de Bank in staat om de evolutie van
1 Artikel 59, § 2 van de bankwet van 25 april 2014.
2 Artikelen 108 en volgende van de bankwet van 25 april 2014.
de financiële situatie van de ondernemingen en de
3 Richtlijn (EU) 2019 / 2034 van het Europees Parlement en de
sector in zijn geheel, van nabij te volgen en om,
Raad van 27 november 2019 betreffende het prudentiële
toezicht op beleggingsondernemingen en tot wijziging
indien nodig, op een tijdige en gepaste manier in
van Richtlijnen 2002 / 87 / EG, 2009 / 65 / EG, 2011 / 61 / EU,
te grijpen. Kader 10 behandelt de impact van de
2013 / 36 / EU, 2014 / 59 / EU en 2014 / 65 / EU.
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COVID-19-pandemie op de sector uitgaand van de
COVID-19-rapportering.
Tijdens haar toezichtsactiviteiten stelde de Bank op
basis van de COVID-19-rapportering grote verschil‑
len vast in de wijze waarop de ondernemingen de
(toekomstige) impact van de COVID-19-pandemie op
hun rendabiliteit en solvabiliteit inschatten. In vele
gevallen werd enkel een inschatting gemaakt op
basis van het resultaat van het lopende boekjaar of
werd slechts één bepaald scenario gebruikt en werd
de impact op de solvabiliteit niet bepaald. Ook wer‑
den de onderliggende hypothesen niet, of maar in
beperkte mate, onderbouwd. In deze context publi‑
ceerde de Bank een mededeling 1 met haar verwach‑
tingen betreffende het gebruik van scenarioana‑
lyses voor het inschatten van de impact van de
COVID-19-pandemie op de rendabiliteit en solva‑
biliteit van de ondernemingen. Voor een adequaat
risicobeheer acht de Bank het belangrijk dat onder‑
nemingen een scenarioanalyse uitvoeren op basis
van minstens twee scenario’s en gebruik maken van
duidelijk onderbouwde en toegelichte hypotheses,
waarbij aangetoond wordt hoe de onderneming haar
solvabiliteit op de (middel)lange termijn op peil kan
houden, rekening houdend met eventuele risicomiti‑
gerende strategieën of acties van het management.
Tot op heden heerst er nog veel onzekerheid over de
impact van de COVID-19-pandemie op de mondiale
en Belgische economie. De intensiteit, omvang en
duur van de recessie zijn net als de tweede-ordeeffecten op bijvoorbeeld de financiële markten, nog
niet in te schatten. Als dienstverlener en als belang‑
rijke speler op de financiële markten is de verzeke‑
ringssector blootgesteld aan al deze onzekerheden.
Het langetermijnkarakter van een belangrijk deel
van de verzekeringsactiviteiten vergroot bovendien
de complexiteit en onzekerheid bij het inschatten
van de impact van de COVID-19-pandemie op de
financiële positie van de ondernemingen. Zowel de
waardering van de verzekeringsverplichtingen als
de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste
berusten op (langetermijn)projecties. Er bestaat ech‑
ter nog grote onzekerheid over de impact van de
huidige crisis op de onderliggende assumpties van
deze projecties.

1 Mededeling NBB_2020_029 van 28 juli 2020.
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In deze context van grote onzekerheid gaf de Bank
aan wat haar verwachtingen zijn met betrekking tot
dividenduitkeringen. De initiële verwachtingen die de
Bank op 7 april 2020 bekendmaakte, waren in lijn
met de verwachtingen van EIOPA en werden later
verder verfijnd om, onder andere, gevolg te geven
aan de ESRB-aanbeveling van 27 mei 2020 over
dividenduitkeringen. In haar circulaire NBB_2020_034
van 25 augustus 2020 dringt de Bank erop aan dat
alle Belgische (her-)verzekeringsondernemingen en
-groepen alle discretionaire dividenduitkeringen en
inkopen van eigen aandelen tijdelijk opschorten, in
overeenstemming met de aanbevelingen van het ESRB
en EIOPA. Voor het uitkeren van variabele beloning
en winstdeelname gelden soortgelijke aanbevelingen,
die tot doel hebben de solvabiliteitspositie van de
verzekeraars te handhaven en de weerbaarheid van
de sector te verstevigen.
Eind december publiceerde het ESRB een nieuwe
aanbeveling 2 waarin ze de nationale toezichthouders
oproept om de nodige acties te ondernemen om de
uitkering van dividenden of inkopen van eigen aande‑
len enkel toe te laten mits het respecteren van strikte
voorwaarden en dit voor een periode tot 30 septem‑
ber 2021. De Bank zal gevolg geven aan deze aanbe‑
veling en begin 2021 haar beleid ter zake publiceren.

2.2 Herziening van de Solvabiliteit
II-richtlijn
Solvabiliteit II, het prudentieel toezichtskader voor
Europese verzekerings- en herverzekeringsonder‑
nemingen, is van toepassing sinds 1 januari 2016.
Het omvat een breed spectrum aan kwantitatieve en
kwalitatieve vereisten met betrekking tot de toegang
tot en de uitoefening van het verzekerings- en het
herverzekeringsbedrijf. Het Solvabiliteit II-kader voor‑
ziet eveneens in een reeks overgangsmaatregelen die
moeten zorgen voor een geleidelijke overgang van
Solvabiliteit I naar het nieuwe kader, en in herzie‑
ningsmechanismen die een eventuele bijsturing van
de regelgeving mogelijk moeten maken op basis van
de opgedane ervaring.
De herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn in 2020
past in dit kader. Het gaat om een breed en uit‑
gebreid proces, dat beschouwd kan worden als de
2 Recommendation of the European Systemic Risk Board of
15 December 2020 amending Recommendation ESRB / 2020 / 07
on restriction of distributions during the COVID-19 pandemic
(ESRB / 2020 / 15).
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belangrijkste mogelijkheid tot herziening die door
de richtlijn wordt geboden. Een hoeksteen van deze
werkzaamheden is het advies van EIOPA over de
herziening van de langetermijngarantiemaatregelen
en de maatregelen met betrekking tot het aande‑
lenrisico, dat tegen eind juni 2020 aan de Europese
Commissie moest worden bezorgd. Begin 2019 heeft
de EC EIOPA eveneens verzocht om technisch advies
te verstrekken over de eventuele herziening van
een reeks andere elementen en om een analyse uit
te voeren van de impact van alternatieve opties en
benaderingen.

we in het bijzonder een nieuwe techniek op voor de
extrapolatie van de risicovrije rentecurve, waardoor
gedeeltelijk rekening kan worden gehouden met
marktgegevens terwijl de rentes convergeren naar de
ultimate forward rate. Hiernaast kan ook opgemerkt
worden dat bij de berekening van de volatiliteits‑
aanpassing die van toepassing is op de risicovrije
rentecurve rekening wordt gehouden met het activapassivabeheer van ondernemingen, de kapitaalkosten
in de projectie van de risicomarge geleidelijk afnemen
of nog dat de criteria voor de erkenning van lange‑
termijninvesteringen in aandelen versoepeld worden.
Oorspronkelijk zou deze oefening slechts één maand
in beslag nemen maar de termijn werd verlengd om
de betrokken ondernemingen ademruimte te bieden
tijdens de COVID-19-crisis. De belangrijkste bevinding
van deze oefening is dat de impact van het voorstel
doorgaans evenwichtig is, uitgaand van de geldende
marktomstandigheden van eind 2019.

Een gedetailleerde analyse van alle maatregelen,
een overzicht van de bijbehorende beleidsopties,
alsook concrete voorstellen tot mogelijke verbetering
werden door EIOPA in één document samengevat,
waarover tussen midden oktober 2019 en midden
januari 2020 een publieke consultatie werd gehou‑
den. Rekening houdend met de reacties van de
belangengroepen op deze consultatie heeft EIOPA
Om rekening te houden met de impact van de
COVID-19-crisis, besliste de Raad van Toezichthouders
een voorstel van herziening van de Solvabiliteit
van EIOPA de termijn voor de levering van haar advies
II-richtlijn uitgewerkt, dat gebaseerd is op enkele
aan de EC uit te stellen van eind juni 2020 tot midden
belangrijke principes. Vooreerst streeft het voorstel
december 2020 en werd de holistische evaluatie van
naar een betere weerspiegeling van de economische
de impact begin juli vervolledigd met een aanvul‑
context, wat zich hoofdzakelijk vertaalt in een betere
manier om het lagerenterisico, en meer bepaald
lende informatieaanvraag. De geselecteerde onder‑
de negatieve renteomgeving, mee te nemen in de
nemingen kregen tot midden september de tijd om
berekening van de kapitaalvereisten. Ten tweede
de resultaten te leveren. Uit deze oefening blijkt dat
de impact van het voor‑
voorziet het voorstel in
EIOPA heeft zijn uiteindelijke advies
een verfijning van de be‑
stel tot herziening van de
tot herziening van de Solvabiliteit IISolvabiliteit II-richtlijn be‑
staande bepalingen. Dit
tweede principe houdt in
langrijker is in uitzonderlij‑
richtlijn in december goedgekeurd
dat alle veranderingen die
ke crisisomstandigheden.
niet bedoeld zijn om de economische context beter
Deze grotere impact wordt hoofdzakelijk verklaard
te weerspiegelen (1e principe), tezamen een neutrale
door de drastische daling van de rentevoeten in de
eerste jaarhelft van 2020 en door de betere weer‑
impact dienen te hebben op de solvabiliteitspositie
van de ondernemingen. Het derde en laatste principe
spiegeling van de marktrentes in het waarderingsmo‑
is gericht op de vervollediging van het reglementaire
del van de technische voorzieningen. Op basis van
kader en houdt in dat macroprudentiële beleidsin‑
deze resultaten werd het voorstel verder bijgewerkt.
strumenten en een kader voor herstel- en afwikke‑
Eind oktober werd het voorstel besproken met de
lingsprocedures dienen toegevoegd te worden aan
belangengroepen en hierna werd het nog verder
de Solvabiliteit II-richtlijn.
verfijnd.
Eind februari 2020 gaf de Raad van Toezichthouders
van EIOPA het startschot voor een allesomvattende
(“holistische”) evaluatie van de impact van dit voorstel
tot herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn op de
Europese markt. Het doel is in wezen om de impact
te beoordelen van de belangrijkste aanpassingen in
de waardering van technische voorzieningen en kapi‑
taalvereisten. Onder de geteste maatregelen merken

Het uiteindelijke advies tot herziening van de
Solvabiliteit II-richtlijn werd in december goedge‑
keurd door de Raad van Toezichthouders van EIOPA
en aan de Europese Commissie bezorgd. Op basis van
dit advies zal de EC een verslag voorleggen aan het
Europees Parlement en de Europese Raad, samen met
een reeks wetgevende initiatieven met betrekking tot
de herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn.
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2.3 Insurtech-ontwikkelingen op nationaal
en Europees niveau

transacties decentraal door de gemeenschap van
gebruikers worden goedgekeurd en niet door één
centrale speler. Dit kan leiden tot een fragmentatie
van de verzekeringswaardeketen met mogelijk een
De steeds voortschrijdende technologie en de toene‑
beperkter zicht van de toezichthouder en regelgever
mende digitalisering van de economie brengen nieu‑
op de relevante aspecten van deze waardeketen.
we opportuniteiten en verwachtingen met zich mee
Tijdens de zomer van 2020 heeft EIOPA een publieke
voor verzekeringnemers en investeerders. Als ant‑
consultatie gehouden om een beter zicht te krijgen op
woord op deze voortdurend wijzigende omgeving
de mogelijke fragmentatie van de waardeketen van
zullen verzekeringsondernemingen hun bedrijfsmo‑
de Europese verzekerings‑
del verder moeten ontwik‑
kelen en herzien, vaak in De aanpassing van de bedrijfsmodellen sector en de uitdagingen
samenwerking met derde van de verzekeraars aan de toenemende die de toezichthouders te‑
gemoet gaan. EIOPA ana‑
partijen zoals Big Tech of
digitalisering brengt opportuniteiten
lyseert de antwoorden op
startups. Dit kan aanlei‑
maar ook risico's met zich mee
deze consultatie en werkt
ding geven tot innovatie,
aan een plan van aanpak voor de verdere opvolging
maar eveneens tot nieuwe risico’s waarmee rekening
van deze uitdagingen.
gehouden moet worden. In deze context is EIOPA in
samenwerking met de Bank diverse analyses beginnen
De verdere digitalisatie gaat vaak gepaard met een
uitvoeren die inzicht moeten geven in deze risico’s.
toenemende afhankelijkheid van derden voor informa‑
ticadiensten. Verzekeringsondernemingen maken bij‑
Het gebruik van nieuwe technologieën, zoals big
voorbeeld steeds meer gebruik van cloudoplossingen
data, artificiële intelligentie, telematica en distributed
en voor steeds belangrijkere processen. Clouddiensten
ledger- technologie, gaat immers vaak gepaard met
bieden een aantal voordelen zoals schaalvergroting,
uitbesteding aan derde partijen en de aanwending
van ecosystemen waarbij, in het geval van blockchain,
flexibiliteit en operationele en kostenefficiëntie.
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Ze gaan echter ook gepaard met bepaalde uitdagin‑
gen, zoals operationele risico’s, gegevensbescherming,
beveiliging en concentratierisico, niet enkel vanuit het
standpunt van de individuele onderneming, maar
eveneens op sectorniveau, waarbij bepaalde grote
aanbieders clouddiensten verlenen aan vele onder‑
nemingen. Hiertoe heeft EIOPA richtsnoeren met
betrekking tot de uitbesteding aan aanbieders van
clouddiensten uitgewerkt, die door de Bank zijn om‑
gezet in haar circulaire NBB_2020_018. Deze circulaire
tracht de risico’s verbonden aan clouddiensten beter
te omkaderen.

3. Sectoroverschrijdende aspecten

Verder heeft EIOPA een breed overleg opgestart met
diverse belanghebbenden, om een evenwichtige, voor‑
uitziende en veilige aanpak te ontwikkelen met betrek‑
king tot Open Insurance en de risico’s en baten voor
de verzekeringsindustrie en de toezichthouders. Hierbij
ontstaat een kruisbestuiving tussen de verzekeringson‑
dernemingen, die gedetailleerde gegevens bezitten, en
hoogtechnologische startups die over de nodige kennis
beschikken voor het ontwikkelen van specifieke toepas‑
singen zoals Application Programming Interfaces. Het
regelgevende werk met betrekking tot Open Insurance
is lopende, maar EIOPA gaat er vanuit dat er een groot
potentieel kan zijn voor consumenten (bv. een eenvou‑
diger vergelijking van offertes), de sector (verhoogde
efficiëntie), en de toezichthouder (bv. met Suptech, dat
een meer effectief toezicht toelaat).

3.1 Voorkoming van witwassen van geld
en financiering van terrorisme

Voorts onderzoekt EIOPA de risico’s en baten van
het gebruik van blockchain en smart contracts door
verzekeringsondernemingen. Deze studie omvat ook
een analyse van mogelijke regelgevende barrières
die dit soort innovaties in de weg kunnen staan.
En tot slot worden ook de risico’s met betrekking tot
cryptomunten verder geanalyseerd. Met betrekking
tot het gebruik van cryptomunten werd vastgesteld
dat het risico op Europees niveau weinig materieel is,
maar dat de regelgeving wel verder verduidelijkt kan
worden, voornamelijk wat betreft de waardering van
cryptomunten onder IFRS en Solvabiliteit II, alsook wat
betreft de berekening van de kapitaalvereisten.
Zowel voor Open Insurance als voor blockchain en
cryptomunten zal EIOPA begin 2021 discussiepapers
publiceren die als input zullen dienen voor verder
regelgevend werk

De Bank is als prudentieel toezichthouder bevoegd
voor een aantal domeinen die meerdere sectoren
betreffen en bijgevolg niet worden behandeld in de
vorige delen van dit Verslag. De aspecten die in deze
paragraaf aan bod komen, hebben met name betrek‑
king op de initiatieven van de Bank inzake de voorko‑
ming van het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme, de boekhoudkundige verrichtingen
voor de dekking van het renterisico, de brexit en de
klimaat- en milieugerelateerde risico’s.

3.1.1 Europese Unie
Het Europees wettelijk en regelgevingskader
De rol van de Europese toezichthoudende autoriteiten
(European Supervisory Authorities – ESA’s) in de strijd
tegen het witwassen van geld en de financiering
van terrorisme (« SWG/FT ») in de financiële sector
werd met ingang van 1 januari 2020 versterkt 1 naar
aanleiding van verschillende witwasaffaires die de
Europese banksector hebben geteisterd en die in
sommige lidstaten van de Europese Unie ernstige
tekortkomingen in de mechanismen ter voorkoming
van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme (“WG/FT”) aan het licht hebben gebracht.
Naast de regelgevende bevoegdheden die reeds wa‑
ren toegekend aan de ESA’s voor het aannemen van
adviezen of richtsnoeren ter verduidelijking van de
verplichtingen die in de vierde antiwitwasrichtlijn zijn
opgenomen, werden bij deze hervorming van de
ESA’s de meeste bevoegdheden op het gebied van
SWG/FT bij de Europese Bankautoriteit (European
Banking Authority – EBA) gecentraliseerd. Ook de

1 Zie Verordening (EU) 2019 / 2175 van het Europees Parlement
en de Raad van 18 december 2019 tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1093 / 2010 tot oprichting van een
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit),
Verordening (EU) nr. 1094 / 2010 tot oprichting van een
Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), Verordening
(EU) nr. 1095 / 2010 tot oprichting van een Europese
toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten
en markten), Verordening (EU) nr. 600 / 2014 betreffende
markten in financiële instrumenten, Verordening (EU) 2016 / 1011
betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor
financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om
de prestatie van beleggingsfondsen te meten, en Verordening
(EU) 2015 / 847 betreffende bij geldovermakingen te voegen
informatie.
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SWG / FT opgericht om de preventieve maatregelen op
bevoegdheden van de EBA werden versterkt, zowel
ten aanzien van de nationale toezichthouders als ten
dit gebied te coördineren en om, in overeenstemming
aanzien van de financiële instellingen. Enkele voor‑
met de geldende wet- en regelgeving, alle ontwerpbe‑
beelden daarvan :
sluiten op te stellen die door de EBA moeten worden
genomen in het kader van haar verruimde SWG / FT¡ De verantwoordelijkheid om aan de hand van peer
reviews de kwaliteit te toetsen van het toezicht
bevoegdheden. Dit comité bestaat uit hooggeplaatste
op de financiële instellingen door de nationale
vertegenwoordigers van de nationale toezichthouders
toezichthouders werd aan de EBA toegewezen ;
en van de drie ESA’s, evenals uit vertegenwoordigers
haar bevoegdheid om
van waarnemende leden,
De rol van de ESA’s in SWG/FT werd in waaronder de Europese
in aansluiting op deze
2020 versterkt en de Commissie heeft Commissie en de ECB in
controles aanmaningen
te richten aan deze toe‑
haar hoedanigheid van
een actieplan gepubliceerd om het
zichthouders en aan de Europees kader op dit gebied te herzien Europese prudentiële toe‑
banken werd versterkt ;
zichthouder. Het nieuw
opgericht permanent comité heeft een vertegenwoor‑
¡ De EBA is ook bevoegd om inbreukprocedures
(breach of Union law) in te stellen tegen nationale
diger van de Bank als voorzitter gekozen. Dit comité
prudentiële toezichthouders of nationale autoritei‑
was van meet af aan zeer actief en is tussen februari
ten belast met het toezicht op SWG / FT die hun
en november 2020 tien keer bijeengekomen.
toezichthoudende taken niet naar behoren zouden
Rekening houdend met het actieplan dat door de
hebben vervuld.
Europese Commissie werd gepubliceerd, heeft het
permanent comité gereageerd op het verzoek van de
Voorts heeft de Europese Commissie in het kader van
Commissie om een advies van de EBA over de vaststel‑
haar bevoegdheid om wetgevingsinitiatieven te ne‑
ling van het toepassingsgebied en de uitvoeringsbepa‑
men, in mei 2020 ook een actieplan gepubliceerd om
lingen van een Europese verordening die zal worden
het Europees kader op dit gebied op vrij ambitieuze
aangenomen op het gebied van SWG / FT en die de
wijze grondig te herzien. Dit actieplan werd opgezet
naar aanleiding van de voornoemde witwasaffaires
Europese richtlijn ter zake geheel of gedeeltelijk zal
waarbij Europese banken betrokken waren. Met dit
vervangen. In dit advies beveelt de EBA de Commissie
plan beoogt de Commissie met name :
aan om die aspecten van het EU-rechtskader waarvoor
de divergentie van de nationale regels en praktijken een
¡ ten eerste een Europees wet- en regelgevingskader
te scheppen om de verplichtingen op het gebied
aanzienlijk negatief effect heeft gehad op de voorko‑
van SWG/FT verder te harmoniseren,
ming van het gebruik van het financiële stelsel van de
EU voor WG / FT, volledig te harmoniseren. Dit is met
¡ ten tweede, één enkele toezichthouder op
name het geval voor de waakzaamheidsmaatregelen
Europees niveau in te voeren,
ten aanzien van cliënten en voor de systemen en de
¡ en tot slot een Europees coördinatie- en onder‑
controles die de financiële instellingen ten uitvoer
steuningsmechanisme voor financiële inlichtingen‑
moeten leggen op het gebied van SWG / FT. Daarnaast
eenheden tot stand te brengen.
beveelt de EBA aan om die aspecten van het EUDe wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie
rechtskader inzake SWG / FT te versterken waarvoor zij
in dit kader zijn aangekondigd voor het eerste kwar‑
van mening is dat de huidige bepalingen onvoldoende
taal van 2021. Deze voorstellen zullen ongetwijfeld
robuust zijn en kwetsbaarheden in de verdediging van
leiden tot grote veranderingen in het huidige toe‑
de EU creëren. Dit geldt met name voor de bevoegd‑
heden van de nationale toezichthouders om toezicht te
zichtsmodel, die vergelijkbaar zullen zijn met de
houden en de nodige maatregelen te nemen om ervoor
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in het
te zorgen dat de financiële instellingen hun verplich‑
prudentieel toezicht op de banken met de instelling
tingen op het gebied van SWG / FT nakomen, evenals
van het SSM en de toekenning van directe toezichts‑
bevoegdheden aan de ECB.
voor de verplichtingen van de financiële instellingen
om vermoedens aan de bevoegde financiële inlichtin‑
geneenheid te melden. Ten slotte beveelt de EBA aan
De Europese Bankautoriteit
om het toepassingsgebied van de EU-wetgeving inzake
SWG / FT te herzien om te garanderen dat de lijst van
Overeenkomstig de gewijzigde oprichtingsverordening
van de EBA werd een permanent intern comité voor
de onderworpen entiteiten voldoende volledig is en in
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overeenstemming is met de internationale SWG / FTnormen, alsook om sommige bepalingen van de sec‑
torale wetgeving betreffende financiële diensten te
verduidelijken, om ervoor te zorgen dat ze verenigbaar
zijn met de doelstellingen inzake SWG / FT van de EU.
In aansluiting op de verspreiding van dit advies en op
de door de EBA gewenste verdere harmonisatie van
het wettelijk kader, heeft deze laatste aan de Europese
Commissie ook haar visie kenbaar gemaakt op de
toekomstige architectuur van het SWG / FT-toezicht in
Europa. In dit verband beveelt de EBA aan om naast
de invoering van één enkele SWG / FT-toezichthouder
op Europees niveau ook een permanente rol toe
te kennen aan de nationale SWG / FT-autoriteiten,
zodat de deskundigheid en de middelen van de na‑
tionale SWG / FT-autoriteiten aangevuld worden met
een doeltreffend toezicht op Europees niveau om een
consistente toezichtsbenadering en vergelijkbare toe‑
zichtsresultaten in de hele Unie te garanderen. De EBA
stelt ook voor om gebruik te maken van de bestaande
SWG / FT-infrastructuur op EU-niveau en van de reeds
actieve Europese en internationale samenwerkingsnet‑
werken, ook binnen de EBA.
Naast deze twee adviezen over de toekomst van
SWG / FT in Europa zijn er onder auspiciën van het
permanent comité diverse andere werkzaamheden
verricht om de door de Europese wetgeving aan de
EBA verleende mandaten te vervullen. Zo werd in‑
tensief gewerkt aan de vaststelling van de technische
reguleringsnormen die de basis moeten vormen voor

de oprichting van een databank waaraan de nationale
prudentiële en SWG / FT-toezichthouders met het oog
op een doeltreffende informatie-uitwisseling meldin‑
gen moeten verrichten van ernstige tekortkomingen
in de SWG / FT-systemen van financiële instellingen
die door controles aan het licht zijn gebracht, alsook
van de maatregelen die hen zijn opgelegd om deze
tekortkomingen te verhelpen. Er werd ook een begin
gemaakt met de actualisering van de eerder door de
ESA’s vastgestelde richtsnoeren betreffende WG / FTrisicofactoren die door de financiële instellingen en
hun toezichthouders in het kader van hun respectieve
risicogebaseerde benaderingen in overweging moeten
worden genomen. De EBA herziet ook de richtsnoe‑
ren van de ESA’s inzake op risico gebaseerd toezicht.
Zij analyseert ook de informatie waarover zij beschikt
om haar advies over de risico’s op de financiële markt
te actualiseren, wat de Europese Commissie met name
in staat moet stellen om de tweejaarlijkse actualisering
van de supranationale risicobeoordeling uit te voeren,
in overeenstemming met de richtlijn. De Bank is actief
betrokken bij deze werkzaamheden.
Er zij ook opgemerkt dat de gezamenlijke richtsnoeren
van de ESA’s van 16 december 2019 voor AML / CFTcolleges 1, die tot doel hebben de samenwerking en de
uitwisseling van informatie tussen de bevoegde

1 Definitieve richtsnoeren JC 2019 81 van 16 december 2019
inzake samenwerking en informatie-uitwisseling voor de
toepassing van Richtlijn (EU) 2015 / 849 tussen de bevoegde
autoriteiten die toezicht houden op kredietinstellingen en
financiële instellingen – De richtsnoeren voor AML/CFT-colleges.
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autoriteiten op dit gebied te versterken, op 10 janu‑
ari 2020 in werking zijn getreden. In het verlengde
hiervan ondersteunt de EBA ook de bevoegde auto‑
riteiten bij de geleidelijke tenuitvoerlegging van deze
richtsnoeren binnen de termijn van twee jaar waarin
ze voorzien.

3.1.2 Het Belgisch wettelijk kader voor de
bestrijding van het witwassen van geld
en de financiering van terrorisme
Omzetting van de vijfde Europese
antiwitwasrichtlijn 1

voor de samenwerking en de uitwisseling van informa‑
tie met andere bevoegde autoriteiten weg te nemen,
in overeenstemming met de voorschriften van de
gewijzigde Europese richtlijn.
Naar aanleiding van deze recente wijzigingen in het
Belgisch wettelijk kader heeft de Bank op 15 septem‑
ber 2020 een mededeling 5 gericht aan alle financiële
instellingen die onder haar toezichtsbevoegdheid val‑
len, met name om hun aandacht te vestigen op deze
wetswijzigingen en om hen erop te wijzen dat zij
moeten nagaan welke aanpassingen er moeten wor‑
den aangebracht in hun interne procedures en mecha‑
nismen voor de voorkoming van het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme om ze volledig
in overeenstemming te brengen met de gewijzigde
wettelijke verplichtingen, en om deze aanpassingen
vervolgens effectief uit te voeren.

De werkzaamheden met betrekking tot het vooront‑
werp tot omzetting van de vijfde Europese antiwit‑
wasrichtlijn in Belgisch recht werden in de eerste helft
van 2020 versneld en hebben tot de goedkeuring
van de wet van 20 juli 2020 geleid 2. Deze wet wij‑
FinCEN Files
zigt hoofdzakelijk de antiwitwaswet van 18 septem‑
3
ber 2017 . Naast de omzetting van de vijfde Europese
antiwitwasrichtlijn in Belgisch recht brengt deze wet
Op 20 september 2020 verschenen er in de Belgische
technische verbeteringen aan in het Belgisch wettelijk
pers verschillende artikels over de publicatie door
kader om bepaalde onvolkomenheden weg te werken
het International Consortium of Investigative
die in de praktijk werden vastgesteld bij de toepas‑
Journalists van informatie over een groot aantal
sing van de wet of waarover opmerkingen werden
financiële verrichtingen, voornamelijk in het kader
geformuleerd door, enerzijds, de Financiële Actiegroep
van correspondentbankrelaties, die aanleiding ga‑
(FAG), in juni 2018, bij de beoordeling van de tech‑
ven tot meldingen van vermoedens aan FinCEN, de
nische conformiteit van de Belgische wetgeving met
Amerikaanse financiële inlichtingeneenheid. Naar
haar 40 Aanbevelingen en,
aanleiding van deze pu‑
De Bank heeft de wijze
anderzijds, de Europese
blicaties werd de Bank op
voorgesteld waarop ze haar
Commissie, in januari 2019,
10 november 2020 ge‑
bij haar onderzoek naar de
hoord door de Commissie
controlemandaat inzake de strijd
correcte omzetting van de
voor de Financiën en de
tegen het witwassen uitvoert
Europese bepalingen in het
Begroting van de Kamer
nationaal recht van de lidstaten van de Europese Unie.
van Volksvertegenwoordigers. Tijdens deze hoorzit‑
Er zij opgemerkt dat de wet van 20 juli 2020 in de
ting heeft de Bank duidelijkheid kunnen verschaffen
organieke wet van de Bank 4 de bepalingen inzake
aan de afgevaardigden over de aard, de kenmerken
en het belang van correspondentbankrelaties. Zij
het voor de Bank geldende beroepsgeheim wijzigt, her‑
heeft ook opheldering gegeven over het interna‑
structureert en verduidelijkt teneinde de belemmeringen
tionaal, Europees en nationaal regelgevend kader
waarin de verplichtingen van de financiële instellin‑
1 Richtlijn (EU) 2018 / 843 van het Europees Parlement en de
gen met betrekking tot de voorkoming van WG / FT
Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015 / 849
zijn vastgelegd en waaraan de Bank onderworpen
inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, en tot
is bij de uitoefening van haar wettelijke bevoegd‑
wijziging van de Richtlijnen 2009 / 138 / EG en 2013 / 36 / EU.
heden
als SWG / FT-toezichthouder. Tijdens deze
2 Wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
hoorzitting heeft de Bank ook de nadruk gelegd
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten –
op de ontwikkelingen in haar interne organisatie,
Belgisch Staatsblad van 5 augustus 2020.
3 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 – Belgisch Staatsblad van
6 oktober 2017.
4 Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek
statuut van de Nationale Bank van België.
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5 Mededeling NBB_2020_36 van 15 september 2020 betreffende
de wet van 20 juli 2020 houdende diverse bepalingen tot
voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van
terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten.
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haar middelen en haar risicogebaseerde toezichts‑
instrumenten en -methoden die haar in staat stellen
deze opdracht te vervullen, rekening houdend met
de ontwikkelingen in de internationale regelgeving
en in de Europese en Belgische wetgeving, maar
ook met het toenemende belang dat de pers, de
publieke opinie en de Belgische en Europese poli‑
tieke autoriteiten hechten aan de doeltreffendheid
van de strijd tegen WG / FT.

door de EBA en de FAG op hun respectieve websites
werden gepubliceerd, alsook op de mededeling
die de CFI op 6 april 2020 op haar website had
bekendgemaakt om de financiële gemeenschap te
waarschuwen voor de opleving van een reeks aan
witwassen onderliggende criminele activiteiten in de
context van de COVID-19-crisis. Daarnaast heeft zij
deze financiële instellingen via e-mail de op 27 april
en 21 augustus 2020 bijgewerkte versies bezorgd
van de waarschuwingen die de CFI in deze speci‑
fieke context had gepubliceerd. In haar mededeling
Acties van de Bank op het gebied van SWG/FT
van 7 april 2020 heeft de Bank de financiële instel‑
lingen bovendien aangemoedigd om de middelen
Aangezien het jaar 2020 al vanaf de eerste maan‑
waarover zij beschikken voor de tenuitvoerlegging
den in belangrijke mate werd geïmpacteerd door de
van hun interne SWG / FT-mechanismen te richten
gezondheidscrisis die door de COVID 19-pandemie
werd veroorzaakt en door de maatregelen die werden
op de taken die noodzakelijk zijn om de opsporing
opgelegd om deze crisis aan te pakken, met name
en de analyse van atypische verrichtingen evenals
de lockdown en het verplicht thuiswerk, heeft de
de melding aan de CFI van verdachte verrichtingen,
Bank, in overleg onder meer met de Cel voor finan‑
geldmiddelen en feiten zo doeltreffend mogelijk te
ciële informatieverwerking
kunnen blijven verrichten,
(CFI), snel de gevolgen er‑
in overeenstemming met
De Bank heeft de financiële
van geëvalueerd voor de
de wettelijke verplichtin‑
gemeenschap gewaarschuwd
gen. In deze context heeft
SWG / FT-activiteiten van
voor de opleving van een reeks
de Bank ook de termijn
de financiële instellingen.
criminele
activiteiten
onderliggend
In een mededeling van
verlengd voor de perio‑
aan witwaspraktijken
7 april 2020 1 vestigde de
dieke rapportering door
Bank de aandacht van de
de financiële instellingen
financiële instellingen die onder haar toezichtsbe‑
over hun activiteiten op het gebied van SWG / FT.
voegdheid vallen op de officiële persberichten die
In verschillende individuele gevallen heeft de Bank
ook rekening gehouden met de impact van de crisis
op de beschikbare personele middelen door de ter‑
mijnen ter herzien waarbinnen specifieke acties op
1 Mededeling NBB_2020_14 van 7 april 2020.
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het gebied van SWG / FT door de financiële instel‑
lingen moesten worden uitgevoerd.
Hoewel de Bank zich volledig heeft voorbereid op
enerzijds de beoordeling door de Europese Commissie,
met de hulp van de Raad van Europa, van de doel‑
treffendheid van de in België ten uitvoer gelegde
SWG / FT-mechanismen, met inbegrip van de toe‑
zichtsmechanismen van de Bank, en op anderzijds
de door de EBA uit te voeren peer review van de
SWG / FT, heeft de gezondheidscrisis ertoe geleid dat
beide beoordelingen werden uitgesteld tot de eerste
helft van 2021.
Deze gezondheidscrisis heeft de Bank er echter niet
van weerhouden haar toezichtsactiviteiten op het
gebied van SWG / FT in 2020 voort te zetten en te ver‑
sterken, zowel door middel van controles op afstand
als met inspecties. De uitoefening van deze controles
heeft er ook toe geleid dat zij intensiever dan in het
verleden gebruik heeft gemaakt van de haar bij wet
toegekende handhavingsbevoegdheden, met name
de bevoegdheid om termijnen vast te stellen voor de
tenuitvoerlegging van maatregelen om zwakke pun‑
ten of ernstige tekortkomingen te verhelpen. Toen dit
nodig bleek om het risico te verminderen dat de be‑
trokken financiële instellingen betrokken zouden ge‑
raken bij WG/FT-verrichtingen van hun cliënten, heeft
de Bank ook gebruik gemaakt van haar bevoegdheid
om bepaalde activiteiten van deze financiële instel‑
lingen op te schorten zolang de vereiste corrigerende
maatregelen niet daadwerkelijk waren uitgevoerd.
Bij de uitoefening van haar controles maakt de Bank,
indien nodig, ook gebruik van de mogelijkheid om
informatie uit te wisselen en samen te werken met
andere SWG/FT-toezichthouders of prudentiële toe‑
zichthouders, met name de ECB.
In dit verband speelt de Bank een actieve rol bij de gelei‑
delijke tenuitvoerlegging van de ESA-richtsnoeren voor
AML / CFT-colleges 1. De eerste stap in dit proces was
het in kaart brengen van de sector zoals beschreven in
de richtsnoeren, om systematisch de financiële groepen
te identificeren die actief zijn op het grondgebied van
drie of meer lidstaten van de Unie, waaronder België,
en waarvoor de oprichting van colleges noodzakelijk is.
Eind 2020 nam de Bank deel aan de eerste colleges die
door andere « lead supervisors » werden ingericht en

1 Zie hoger.
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organiseerde zij zelf in die hoedanigheid de eerste ver‑
gadering van een AML / CFT-college met betrekking tot
een kredietinstelling naar Belgisch recht. De komende
jaren zullen er nog meer dergelijke colleges worden
opgericht en georganiseerd, waarbij het de bedoeling
is dat de uitwisseling van informatie en de coördinatie
tussen de bevoegde autoriteiten binnen twee jaar na de
inwerkingtreding van de ESA-richtsnoeren in dergelijke
colleges worden georganiseerd.
Op basis van het protocolakkoord dat op 17 sep‑
tember 2019 werd gesloten 2 kon de Bank in 2020
voor haar toezicht op de financiële instellingen ook
de vruchten beginnen te plukken van de effectieve
uitwisseling van informatie met de CFI, wanneer dat
nodig bleek. Naast de specifieke uitwisselingen met
betrekking tot bepaalde financiële instellingen worden
ook mechanismen ontwikkeld om deze uitwisselingen
te systematiseren in een vorm die het mogelijk maakt
dat de door de CFI verstrekte informatie daadwerkelijk
in aanmerking wordt genomen door de instrumenten
die de Bank heeft ontwikkeld voor de beoordeling
van de risico’s en voor het risicogebaseerde toezicht.
De Bank heeft ook haar inspanningen voortgezet om
haar beleidslijnen, methodes en instrumenten voor
het toezicht op het gebied van SWG / FT verder te
verbeteren. Zij heeft met name een meer geformali‑
seerde ‘sectorale risicobeoordeling’ uitgevoerd dan in
het verleden. Deze sectorale risicobeoordeling, die tot
doel heeft het de risico’s te differentiëren die naar het
oordeel van de Bank verbonden zijn aan de uitoefening
van de belangrijkste financiële activiteiten, vormt een
noodzakelijke aanvulling op het beleid met betrekking
tot het risicogebaseerd toezicht inzake SWG / FT dat zij
in 2019 heeft uitgestippeld 3. Het biedt de Bank een
solide basis om vervolgens een individuele analyse
uit te voeren van de risico’s waaraan elke instelling is
blootgesteld, wat nodig is voor de uitoefening van haar
risicogebaseerd toezicht. Deze sectorale risicobeoorde‑
ling vormt ook de basis voor de bijdrage van de Bank
aan de actualisering van de nationale risicobeoordeling.
Voorts heeft de Bank haar inspanningen voortgezet
om haar verwachtingen te verduidelijken en het be‑
wustzijn van de financiële instellingen te vergroten.
In 2020 is zij de rubriek van haar website die gewijd
is aan SWG / FT beginnen bij te werken, met name om
haar opmerkingen en aanbevelingen aan te passen
2 Zie jaarverslag 2019, paragraaf C.3.1.
3 Zie jaarverslag 2019, paragraaf C.3.1.
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aan de wijzigingen die werden ingevoerd door de wet
van 20 juli 2020 1. Zij zal deze werkzaamheden voort‑
zetten in 2021. In het verlengde van de informatie- en
bewustmakingssessie die zij op 6 november 2019 had
georganiseerd voor de hoge leiding en de verantwoor‑
delijken voor SWG/FT van alle financiële instellingen
die onder haar bevoegdheid vallen 2 , heeft de Bank op
26 november 2020 een informatie- en overlegsessie
georganiseerd met de verantwoordelijken voor SWG/
FT van de financiële instellingen die vermogensbeheer‑
activiteiten uitoefenen (private banking). Deze sessie
werd georganiseerd op basis van specifieke vragen
over de interpretatie en de toepassing in de praktijk
van de wettelijke en reglementaire verplichtingen, die
voorafgaandelijk waren gesteld door de verantwoor‑
delijken voor SWG/FT van deze sector. Op basis van
de reacties op haar ontwerpantwoorden die de Bank
tijdens deze sessie en in het kader van haar voorberei‑
ding heeft verzameld, zal zij begin 2021 een officiële
mededeling over dit onderwerp afronden en op haar
website publiceren.

3.2 Verrichtingen ter dekking van het
renterisico
De boeking van verrichtingen ter dekking van het
renterisico die door kredietinstellingen worden uitge‑
voerd, wordt geregeld in artikel 36bis van het koninklijk
besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van
de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen
en de beheervennootschappen van instellingen voor
collectieve belegging. Sedert 1993 verleent de Bank
(en vóór de Bank, de CBFA) individuele afwijkingen
1 Zie hoger.
2 Zie jaarverslag 2019, paragraaf C.3.1.

van deze bepaling, om toe te staan dat de betrokken
instellingen een specifieke afwijkende boekhoudkun‑
dige methode toepassen voor (met name) termijnren‑
teverrichtingen die worden afgesloten om een niethomogeen geheel van bestanddelen te dekken in het
kader van het beheer van activa/passiva (asset / liability
management – ALM). Het beleid dat op dit gebied
wordt gevolgd door de Bank wordt beschreven in de
uniforme brief van 18 november 2014 (die werd aan‑
gevuld met de uniforme brief van 29 december 2015),
die voorzag in de handhaving van de vóór die datum
verleende afwijkingen, maar slechts tot 31 decem‑
ber 2021 (vervolgens verlengd tot 2022). Rekening
houdend met deze termijn en om bepaalde aspecten
te verduidelijken van de boekhoudkundige praktijk
die in het kader van de afwijkingsregeling wordt toe‑
gepast, heeft de Bank besloten een ontwerpbesluit
tot aanpassing van de boekhoudkundige regelgeving
op te stellen en het reeds bestaande systeem van
individuele afwijkingen rechtstreeks in dit koninklijk
besluit op te nemen. In dit verband stelt de Bank voor
de Europese praktijken op dit gebied als uitgangspunt
te nemen en het desbetreffende regelgevings- en toe‑
zichtskader te versterken. Aldus kunnen de transpa‑
rantievereisten voor dergelijke dekkingsverrichtingen
worden verscherpt.
In afwachting van de daadwerkelijke inwerkingtreding
van deze wijzigingen blijven de bestaande afwijkingen
gelden tot 31 december 2022.

3.3 Brexit
Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de
Europese Unie officieel verlaten. De zogenoemde over‑
gangsperiode, tijdens welke het acquis communautaire
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(Gemeenschapsrecht) van toepassing bleef, eindigde op
31 december 2020. Het einde van deze overgangspe‑
riode brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee
voor de burgers en de ondernemingen.
Doordat het Verenigd Koninkrijk een derde land
is geworden, verliezen de Britse financiële actoren
het recht op het Europees paspoort om financiële
diensten te verstrekken aan cliënten in de Europese
Unie zonder er gevestigd te zijn. De Bank heeft de
gevolgen van dit verlies ter kennis gebracht van de
Britse financiële tussenpersonen die in België diensten
verstrekken en heeft deze verzocht de nodige stappen
te zetten om een vergunning te verkrijgen teneinde
een onderbreking van hun dienstverlening te vermij‑
den. Alleszins werden de instellingen gevraagd om te
anticiperen op de impact en om hun cliënten tijdig op
de hoogte te brengen van de mogelijke gevolgen voor
de continuïteit van hun dienstverlening.

De Belgische financiële actoren hebben in 2020
hun voorbereidende werkzaamheden voortgezet en
aldus de restrisico’s beperkt. Zo hebben de meeste
instellingen de nodige maatregelen genomen om
hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Ze hebben
bijvoorbeeld bepaalde Britse aanbieders van kritieke
diensten of Britse tegenpartijen van derivatencon‑
tracten vervangen door in de EU-27 gevestigde
tegenhangers.

Om de continuïteit van de financiële dienstverlening
post-brexit te waarborgen, hebben de Bank en de
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)
in 2019 noodmaatregelen uitgewerkt voor de do‑
meinen waar een negatieve impact van brexit op de
particulieren en ondernemingen niet kon worden uit‑
gesloten. Met deze noodmaatregelen, die werden in‑
gevoerd bij koninklijk besluit van 22 december 2020,
kon de continuïteit worden gewaarborgd van de
dienstverlening in het kader van bestaande verzeke‑
Tegen deze achtergrond heeft de Bank in 2020 twee
ringsovereenkomsten om de rechten van verzekerings‑
nemers en begunstigden te vrijwaren. De Europese
nieuwe vergunningsaanvragen van betalingsinstel‑
Commissie is van oordeel dat
lingen behandeld. Het
aantal
vergunnings‑ De Belgische financiële actoren hebben alle actoren zich moeten aan‑
de nodige maatregelen genomen om passen aan het wetgevend
aanvragen die verband
houden met de brexit hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen kader dat na de brexit van
toepassing zal zijn. Bijgevolg
is gedaald ten opzichte
zijn deze noodmaatregelen beperkt tot de bestaande
van de voorgaande jaren. De meeste instellingen die
overeenkomsten en onder voorwaarden zoals bepaald
hun activiteiten wensten te verplaatsen, hadden hun
door het koninklijk besluit.
aanvragen vóór 2020 ingediend. De meerderheid van
de instellingen waarvan de activiteiten in de Europese
Unie beperkt waren, beslisten om deze activiteiten
De Commissie heeft bovendien de gelijkwaardig‑
niet verder te zetten na de brexit. Enkele bijkantoren
heidserkenning van de grote Britse verrekenkamers
van Britse kredietinstellingen en beleggingsonderne‑
verlengd tot juni 2022, maar heeft de betrokken
mingen leggen momenteel de laatste hand aan de
tegenpartijen eraan herinnerd deze tijd te gebruiken
reorganisatie of overheveling van hun activiteiten,
om hun blootstellingen aan de Britse verrekenkamers
wat zou moeten leiden tot de stopzetting van de
te verminderen 1.
activiteiten in België.
1 Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CEL
EX:32020D1308&from=EN.

Tabel 19
Toegekende vergunningsaanvragen die verband houden met de brexit
2017

2018

2019

2020

Totaal

Verzekeringsondernemingen

0

3

0

0

3

Betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld

2

0

3

2

7

Bron : NBB.
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3.4 Klimaat- en milieugerelateerde risico’s :
internationale ontwikkelingen

verzamelen van data met betrekking tot klimaat- en
milieugerelateerde risico’s.

Klimaatgerelateerde risico’s staan reeds enkele jaren
op de agenda van toezichthouders en centrale ban‑
ken. Er bestaat inmiddels een duidelijke tendens om
niet enkel klimaatgerelateerde risico’s in beschouwing
te nemen, maar ook alle risico’s die verbonden zijn aan
milieu, of zelfs nog ruimer, aan milieu, sociale aan‑
gelegenheden en goed bestuur (Environment-SocialGovernance – ESG). Er is dan ook vaak een verband
of gelijkenis tussen deze risico’s.

Hoe belangrijk het werk van het NGFS ook is, het blijft
uiteraard bij het formuleren van aanbevelingen en het
verstrekken van informatie. De verschillende interna‑
tionale en Europese toezichthoudende autoriteiten
hebben echter ook specifieke werkgroepen opgericht
die bekijken welke regelgevende initiatieven nodig zijn
met betrekking tot het toezicht op banken, verzeke‑
ringsondernemingen en beleggingsondernemingen.

3.4.1 Internationaal niveau
Dat deze risico’s op de radar zijn geplaatst van cen‑
trale banken en toezichthouders over heel de wereld
De IAIS heeft samen met het Sustainable Insurance
is vooral de verdienste van het Network for Greening
Forum (SIF), een internationaal netwerk van toezicht‑
the Financial System (NGFS). Het NGFS is een vrijwil‑
houders voor de verzekeringssector, een Application
lig samenwerkingsverband
Paper opgesteld over het
tussen centrale banken en Toezichthoudende autoriteiten bekijken gemeenschappelijk pru‑
toezichthouders, dat tot welke regelgevende initiatieven nodig dentieel kader voor het
toezicht op klimaatver‑
doel heeft het beheer van
zijn met betrekking tot klimaatklimaat- en milieurisico’s in
anderingsrisico’s in de
en milieugerelateerde risico’s
de financiële sector en de
verzekeringssector 2 .
vergroening van het financiële systeem te onder‑
steunen en te versnellen. Het NGFS werd eind 2017
In de bankensector is het Bazels Comité begonnen
opgericht door 8 centrale banken en toezichthouders,
met een inventarisatie van de praktijken van toezicht‑
en telt nu meer dan 70 leden, waaronder de Bank se‑
houders en banken met betrekking tot klimaatrisico’s.
dert midden 2018. Sinds zijn oprichting heeft dit net‑
Er wordt bekeken hoe met deze risico’s rekening kan
werk talrijke zeer nuttige documenten gepubliceerd.
worden gehouden in de huidige regelgeving en hoe
Aan het merendeel van deze publicaties heeft de Bank
de regelgeving eventueel kan worden aangepast om
actief meegewerkt. De documenten die het netwerk
er beter rekening mee te houden.
in 2020 heeft gepubliceerd omvatten richtlijnen voor
de opname van klimaat- en milieugerelateerde risico’s
3.4.2 Europees niveau
in het prudentieel toezicht, een statusrapport over
de gangbare praktijken bij financiële instellingen wat
Op Europees niveau spelen de Europese Green Deal,
betreft het onderscheid tussen zogenaamde groene,
de vernieuwde strategie voor duurzame financiering
niet-groene en bruine blootstellingen, een handboek
en het EU-actieplan voor de financiering van duur‑
en een reeks referentiescenario’s voor het uitvoeren
zame groei een zeer belangrijke rol. De drie Europese
van scenarioanalyses, en een overzicht van de gang‑
toezichthoudende autoriteiten (de EBA, EIOPA en de
bare praktijken inzake het beheer van klimaat- en
ESMA) dragen bij aan de uitwerking en uitvoering
milieugerelateerde risico’s bij financiële instellingen.
van de strategie en van het actieplan voor duurzame
Verder heeft het netwerk ook een rapport over de
financiering. Zo werden zij in 2020 onder meer ge‑
mogelijke impact van klimaatverandering op het mo‑
vraagd om advies te geven over de vereisten voor
netair beleid gepubliceerd evenals een rapport over
openbaarmaking die opgenomen zijn in de taxono‑
onderzoeksprioriteiten met betrekking tot de macromieverordening 3 en hebben zij een gezamenlijk con‑
economische impact en de impact op de financiële
sultatiedocument gepubliceerd betreffende normen
stabiliteit van klimaatverandering 1. Bovendien heeft
het NGFS twee nieuwe werkstromen opgericht, die
2 IAIS-SIF Application Paper on the Supervision of Climate-related
zullen focussen op respectievelijk onderzoek en het
1 Deze publicaties zijn beschikbaar op
https://www.ngfs.net/en/liste-chronologique/ngfs-publications.

Risks in the Insurance Sector, Oktober 2020.
3 Verordening (EU) 2020/852 van het Europees Parlement en de
Raad van 18 juni 2020 betreffende de totstandbrenging van
een kader ter bevordering van duurzame beleggingen en tot
wijziging van Verordening (EU) 2019 / 2088.
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voor de openbaarmaking van ESG-informatie voor
financiëlemarktdeelnemers 1.

of sociale doelstellingen. Zij voert momenteel ook
een pilootsensitiviteitsanalyse uit met betrekking tot
klimaatgerelateerde risico’s.

EIOPA werkt ook aan de integratie van de klimaatgere‑
De ECB heeft op haar beurt in november 2020 een
lateerde risico’s in het Solvabiliteit II-kader. Met name
gids gepubliceerd met verwachtingen omtrent het ri‑
moeten de verzekeringsondernemingen, in hun ORSA,
sicobeheer en de openbaarmaking van klimaat- en mi‑
aan de hand van scenario’s een analyse maken van de
lieugerelateerde risico’s bij banken 3. Bovendien heeft
langetermijnimpact van klimaatgerelateerde risico’s.
EIOPA legt ook de basis
zij de gangbare praktijken
De ECB heeft haar verwachtingen
voor de integratie van de
onderzocht met betrekking
impact van klimaatveran‑ gepubliceerd omtrent het risicobeheer tot de openbaarmaking en
dering in de volgende her‑
de opname van deze ri‑
en de openbaarmaking van klimaatsico’s in het risicobeheer en
kalibratie van risico’s op
en milieugerelateerde risico’s
het ICAAP in de Europese
natuurrampen in de stan‑
banksector. De ECB werkt eveneens aan het oplijsten
daardformule. Daarnaast heeft EIOPA sensitiviteitsana‑
van de al dan niet beschikbare data die nodig zijn om
lyses uitgevoerd met betrekking tot transitierisico’s om
deze risico’s te meten. Daarnaast is zij zowel een micr‑
de kwetsbaarheid van de verzekeringssector voor deze
oprudentiële als een macroprudentiële stresstest voor
risico’s te beoordelen.
klimaatgerelateerde risico’s aan het uitwerken. Tot slot
werkt zij samen met het ESRB aan de ontwikkeling
De EBA bekijkt hoe ESG-risico’s kunnen worden opge‑
van risico-indicatoren, methodologieën en scenario’s
nomen in het bestuur en het risicobeheer van en het
om de impact van klimaatrisico’s op de financiële
toezicht op kredietinstellingen en beleggingsonderne‑
stabiliteit te kunnen evalueren. Een eerste rapport
mingen 2 . Tevens werkt de EBA aan pijler 3-publica‑
hierover werd samen met de resultaten van een eerste
tievereisten voor grote kredietinstellingen en bekijkt
pilootstresstestoefening in juni 2020 gepubliceerd 4 .
zij hoe de pijler 1-kapitaalvereisten in de toekomst
mogelijk zouden moeten worden aangepast voor
blootstellingen die verband houden met milieu- en/

1 ESAs Joint consultation paper ESG Disclosures, april 2020.
2 EBA Discussion paper on management and supervision of ESG
risks for credit institutions and investment firms, oktober 2020.
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3 ECB Guide on climate-related and environmental risks,
supervisory expectations relating to risk management and
disclosure, november 2020.
4 ESRB-ECB, Positively green : measuring climate change risks to
financial stability, juni 2020.
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C. Operationeel toezicht

Net zoals andere organisaties heeft de Bank haar wer‑
king moeten aanpassen door de pandemie. Ze heeft
haar plannen geactiveerd om de continuïteit van haar
kritieke activiteiten, zoals het toezicht op banken, ver‑
zekeringen en financiëlemarktinfrastructuren (FMI’s),
voort te kunnen zetten. De medewerkers die belast
zijn met het toezicht schakelden dan ook vlot over
op thuiswerk, en vergaderingen met fysieke aanwe‑
zigheid (zowel intern als met de instellingen) werden
vervangen door virtuele vergaderingen op afstand.
Ook de vergaderingen in het kader van internationale
samenwerkingsakkoorden, zowel die waar de Bank
aan deelnam onder leiding van een buitenlandse au‑
toriteit, als die welke de Bank organiseerde als hoofd‑
toezichthouder, werden vanop afstand gehouden.
De coronacrisis bracht bijzondere uitdagingen met zich
mee voor de zogenaamde on-site inspecties, waarbij
inspecteurs van de Bank bij instellingen ter plaatse
controles uitvoeren. Toen de eerste lockdown werd
afgekondigd in België, konden de inspecteurs niet meer
ter plaatse gaan bij de instellingen, waar overigens
bijna niemand meer aanwezig was door het massale
telewerk. Er werd een gepaste infrastructuur opgezet
die tijdens de lockdown gebruikt werd om bestanden
uit te wisselen en interviews te houden, en die daarna
behouden bleef. De Bank heeft haar inspectiemetho‑
dologie aangepast door gebruik te maken van nieuwe
vormen van controle en interactie met de financiële
instellingen. Tijdens deze periode werd bijzondere aan‑
dacht besteed aan een goede communicatie en een zo
vlot mogelijke interactie met de financiële instellingen,
waarbij rekening werd gehouden met de gevolgen van
telewerk, zowel voor de instellingen als voor de Bank.

1. Banken
Zoals te verwachten valt was de focus van het ban‑
kentoezicht in 2020 gericht op één centraal thema,

namelijk de impact van de COVID-19-crisis op de
werking en de financiële positie van de banken. De
overheid heeft de banken overigens een belangrijke
rol toebedeeld in de tenuitvoerlegging van een aantal
maatregelen die tot doel hadden de economie, de
bedrijven en de particulieren financieel te onder‑
steunen (zie kader 8 hierboven over moratoria en
garantieregelingen).

1.1 Cartografie van de sector
De dalende trend van het aantal banken in België
werd even onderbroken in 2020 : tegenover de in‑
schrijving van de nieuwe kredietinstelling naar Belgisch
recht NewB stond de schrapping van een andere
Belgische kredietinstelling, namelijk Puilaetco Dewaay
Private Bankers, als gevolg van haar omvorming tot
bijkantoor van een bank naar Luxemburgs recht. Het
aantal bijkantoren daalde netto met 2 eenheden :
2 nieuwe bijkantoren van banken uit de Europese
Economische Ruimte (EER) werden ingeschreven en
er werden er 4 geschrapt.
Op 31 januari 2020 verleende de Europese Centrale
Bank in het kader van het SSM een bankvergun‑
ning aan NewB ECV. Deze beslissing volgde op een
positief advies van de Bank, die had vastgesteld dat
de aanvraag voldeed aan alle voorwaarden die de
Belgische bankwet oplegt. De coöperatie had eerder
via openbare aanbieding van coöperatieve deelbewij‑
zen voldoende kapitaal opgehaald om aan de mini‑
mumkapitaalvereisten te voldoen. NewB dient haar
bancaire activiteiten op te starten binnen 12 maanden
na de verlening van de vergunning.
De Belgische populatie van de beleggingsonderne‑
mingen nam in 2020 af met 6 instellingen, name‑
lijk 3 beursvennootschappen naar Belgisch recht en
3 bijkantoren van beleggingsondernemingen die res‑
sorteren onder het recht van een lidstaat van de EER.
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De daling van het aantal Belgische beursvennootschap‑
pen vindt haar verklaring in de consolidatiebeweging
waarbij kleinere instellingen aansluiting zoeken bij
grotere sectorgenoten.
In het eurogebied wordt het bankentoezicht uitgeoe‑
fend door het SSM, dat gestoeld is op samenwerking
tussen de ECB en de nationale toezichthouders. 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 toe‑
zichthouders. 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
over te nemen wanneer dit gerechtvaardigd is voor de
consistente toepassing van de toezichtsnormen.
Wat de SI’s betreft, nam de NBB in 2020 deel aan
12 gemeenschappelijke toezichtsteams (joint supervisory teams – JST’s), die onder de leiding van de
ECB toezicht uitoefenen op de belangrijke Belgische
instellingen, namelijk zowel Belgische banken met een
Belgische moederonderneming als in België gevestigde
dochterondernemingen van niet-Belgische moederon‑
dernemingen 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. Als gevolg van de
omvorming van de bank naar Belgisch recht Puilaetco
Dewaay Private Bankers tot een bijkantoor van de
Luxemburgse moederbank, zal de NBB niet langer
deelnemen aan de werkzaamheden van het JST dat
instaat voor het toezicht op deze SSM-bankengroep.
Dit brengt het aantal JST’s waaraan de NBB deelneemt
op 11 per einde jaar.
De groep van de Belgische LSI’s telt 17 lokale en / of
gespecialiseerde banken ; hun aantal is dus toegeno‑
men met één instelling, namelijk NewB. Dit aantal komt
op 22 als ook de Belgische financiële holdings van de
minder belangrijke instellingen worden meegeteld.
Te noteren is dat Dexia, een Belgische financiële holding
met bancaire dochters in onder meer Frankrijk en Italië
en die tot dusver gekwalificeerd was als een belang‑
rijke instelling onder rechtstreeks toezicht van de ECB,
door een beslissing van de ECB vanaf 1 juli 2020 werd
geherkwalificeerd als een LSI. Hoewel het geconsoli‑
deerde balanstotaal van Dexia het drempelbedrag van
€ 30 miljard ruimschoots overschrijdt, wat het belang‑
rijkste criterium is om als SI te worden gekwalificeerd,
gaven de bijzondere kenmerken van de bankengroep
in ontmanteling de doorslag. Het toezicht op gecon‑
solideerde basis op de Dexia-groep wordt voortaan

Tabel 20
Opsplitsing van de Belgische banken volgens de classificatiecriteria van het SSM
Belangrijke instellingen (SI’s)

Met een Belgische moederonderneming

Minder belangrijke instellingen (LSI’s)

Aion

Argenta

Anbang Groep – Bank Nagelmackers

AXA Bank Belgium

Byblos Bank Europe

Belfius

CPH

Degroof Petercam

Dexia (financiële holding)

KBC Groep – KBC Bank, CBC

Crelan Groep – Crelan, Europabank

Met een niet‑Belgische moederonderneming
die ressorteert onder het SSM

Datex Groep – CKV
Dierickx‑Leys

BNP Paribas Fortis, bpost bank

ENI

Beobank, Banque Transatlantique Belgium

Euroclear

ING Belgium

FinAx Groep – Delen Private Bank, Bank J. Van Breda

MeDirect Bank

NewB

Santander Consumer Bank

Shizuoka Bank

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

United Taiwan Bank
Van de Put & C°
vdk bank

Bron : NBB.
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Tabel 21
Verloop van het aantal onder toezicht staande
instellingen

wensten te voorzien. De liquiditeitspositie van de
betrokken banken was echter voldoende robuust om
deze schok op te vangen.

(eindeperiodegegevens)

7

7

34

28

Naar Belgisch recht

17

14

De werkelijke omvang van de schade zal pas duidelijk
worden vanaf 2021, wanneer de moratoria op de
aflossing van leningen zullen aflopen en de terug‑
betalingscapaciteit van de kredietnemers zal worden
getest. Het is in deze context dat het SSM, rekening
houdend met het uitstel van de EBA-stresstest, een
top-down-stresstest heeft uitgevoerd voor de SI’s, de
zogenaamde Vulnerability Analysis, die ook door de
Bank werd overgenomen voor de LSI’s (zie kader 9).
Het toezichtprogramma van 2021 zal dus in belang‑
rijke mate worden toegespitst op de manier waarop
de banken niet-renderende leningen en risicoposities
identificeren en dekken. De toezichthouders volgen de
situatie sedert het begin van de crisis nauwgezet op,
onder meer op basis van een bijzondere rapportering.

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

16

13

1.2.2 Andere prioriteiten

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

0

0

Financiële holdings

1

1

Kredietinstellingen

2019

2020

104

102

Naar Belgisch recht

31

31

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

48

46

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

6

6

Financiële holdings

8

8

Financiële dienstengroepen

4

4

Andere financiële instellingen

1

Beleggingsondernemingen

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

uitgeoefend door de Franse bankentoezichthouder
ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution),
in nauwe samenwerking met de NBB, als nationale
toezichthouder van de financiële holding Dexia.

Een ander belangrijk thema is de beoordeling van de
duurzaamheid van de bedrijfsmodellen van de banken
in het licht van een aantal fundamentele tendensen
in de financiële sector, in het bijzonder de druk op
de rendabiliteit van de banken als gevolg van de
aanhoudende lagerenteomgeving en de concurren‑
tiedruk op enkele belangrijke marktsegmenten (woon‑
kredieten, private banking, betalingsverrichtingen).
De banken moeten in deze context ook een digitale
strategie ontwikkelen om zich op passende wijze te
positioneren in de bankenmarkt van morgen en hun
kosten te beheersen. De NBB heeft de banken in dit
verband gevraagd een nieuwe FinTech-vragenlijst in
te vullen, waarbij wordt gepeild naar de impact van
FinTech en digitalisering op de bedrijfsmodellen van
de instellingen.

1.2 Toezichtsprioriteiten
Verder werd ook veel aandacht besteed aan de ten‑
uitvoerlegging van de tweede betalingsrichtlijn (zie
1.2.1 Impact van COVID-19
ook paragraaf E.2.1 in dit verslag). In september 2019
traden namelijk de technische reguleringsnormen voor
De onmiddellijke gevolgen van de sanitaire crisis op de
sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en
werking en de financiële positie van de banken waren
veilige open communica‑
eerder beperkt en konden
De focus van het bankentoezicht was tiestandaarden in werking.
relatief snel worden opge‑
vangen. Zo kreeg een aan‑
Elke
rekeninghoudende
in 2020 gericht op de impact van de
tal banken te maken met
betaaldienstverlener
met
COVID-19-crisis en op de werking en
plotse en betekenisvolle
betaalrekeningen die on‑
de financiële positie van de banken
trekkingen op bevestigde
line toegankelijk zijn, moet
kredietlijnen door bedrijven die zich in het licht van de
minstens één toegangsinterface ter beschikking stel‑
zich ontwikkelende crisis van voldoende liquiditeiten
len, die veilige communicatie mogelijk maakt met
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 tresstests met betrekking tot de
S
kapitaalpositie van de Belgische banken
Oorspronkelijk was gepland dat er in 2020 een stresstest zou plaatsvinden voor de SI’s en voor een
beperkt aantal LSI’s die tijdens het verslagjaar voor het eerst werden onderworpen aan een NBB-stresstest
in het kader van hun SREP (Supervisory Review and Evaluation Process – proces van prudentiële toetsing
en evaluatie). Dergelijke oefeningen zijn bedoeld om na te gaan of de instellingen over voldoende kapitaal
beschikken om verliezen als gevolg van een aantal hypothetische ongunstige macro-economische en
financiële schokken op te vangen en om, indien nodig, een extra kapitaalbuffer aan te bevelen.
Gezien de wereldwijde verspreiding van COVID-19 sinds februari 2020 besloot de EBA om de door haar
gecoördineerde stresstest voor de grootste banken uit te stellen tot 2021. Deze beslissing was bedoeld
om prioriteit te geven aan de operationele continuïteit van de banken. Niettemin was het belangrijk om
de situatie van het bankstelsel te beoordelen in het licht van de gevolgen van de pandemiecrisis.
Tegen deze achtergrond voerde het SSM een top-down-stresstest of “kwetsbaarheidsanalyse”
(vulnerability analysis) uit voor de 86 grootste banken van het eurogebied. Tegelijkertijd voerde de Bank
een soortgelijke oefening uit voor de belangrijkste Belgische dochterondernemingen van buitenlandse
bankgroepen. De moederinstellingen van deze dochterondernemingen namen deel aan de door het SSM
gecoördineerde oefening. Daarnaast besliste de Bank dezelfde benadering te volgen voor de LSI’s, met
inachtneming van de nodige proportionaliteit, en de testgroep uit te breiden met de zes LSI’s met de
grootste blootstellingen aan kredietrisico.
De kwetsbaarheidsanalyse van de grootste banken omvatte drie scenario’s : (1) het basisscenario dat
was gepland voor de stresstest van de EBA van 2020, (2) een mid scenario op basis van de meest
waarschijnlijke macro-economische ontwikkelingen volgens de projecties van het Eurosysteem van
juni 2020, namelijk een recessie in 2020 gevolgd door een herstel in 2021 en 2022, en (3) een
severe scenario met een diepere recessie in 2020 gevolgd door een trager herstel en een scherpe
daling van de vastgoedprijzen in 2021 en 2022. Voor de LSI’s werden enkel de twee ongunstige
scenario’s getest.
Vanuit methodologisch oogpunt is de kwetsbaarheidsanalyse vergelijkbaar, wat de getoetste risico’s
betreft, met de in 2016 en 2018 door de EBA gecoördineerde stresstests. Ook wordt steeds uitgegaan
van een constante balans, waarbij geen rekening wordt gehouden met de reacties van de banken.
In tegenstelling tot de eerdere stresstests was de kwetsbaarheidsanalyse echter uitsluitend een top-downoefening, die werd uitgevoerd door de autoriteiten zonder enige interactie met de banken aangaande
de gegevens of de projecties. Voor de LSI’s werd opnieuw een vereenvoudigde stresstest uitgevoerd : er
werd enkel een schatting gemaakt van de kredietverliezen, de twee belangrijkste inkomstenbronnen en
de mogelijke waardeverliezen op de beleggingsportefeuille.
Volgens deze analyses zouden de Belgische banken moeten kunnen voldoen aan de reglementaire
vereisten in de geteste scenario’s. De resultaten van de individuele instellingen werden niet
gepubliceerd, maar werden wel gebruikt als input voor de bepaling van hun kapitaalvereisten in het
kader van het SREP.
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rekeninginformatiedienstverleners,
betaalinitiatie‑
dienstverleners en betaaldienstverleners die op kaar‑
ten gebaseerde betaalinstrumenten uitgeven. In 2020
toetste de NBB de aldus aangeboden toegangsin‑
terfaces van de banken aan de technische regels en
maande zij de instellingen aan tegen eind 2020 de
vereisten volledig na te leven.

Tabel 22
Verloop van het aantal onder toezicht staande
ondernemingen 1
(eindeperiodegegevens)

Actieve verzekeringsondernemingen

De NBB bereidt zich trouwens zelf intensief voor op
deze nieuwe omgeving door haar eigen werking en
werkinstrumenten te innoveren en haar medewerkers
de noodzakelijke vormingen te geven.

2. Verzekeringsondernemingen

In run‑off geplaatste
verzekeringsondernemingen
Herverzekeringsondernemingen

2019

2020

66

64

1

0

31

30

29

28

12

8

81

74

waarvan :
Ondernemingen die tevens
als verzekeringsonderneming
actief zijn
Overige 2
Totaal 3

Het verslagjaar werd beheerst door de COVID-19pandemie en de versterkte monitoring van de financiële
Bron : NBB.
toestand van de onder toezicht staande verzekerings1 Eind 2020 oefende de Bank ook prudentieel toezicht uit op
en herverzekeringsondernemingen. De crisis had een
acht bijkantoren van ondernemingen die ressorteren onder het
recht van een andere EER‑lidstaat. Dit toezicht bleef beperkt tot
wezenlijke invloed op de financiële gezondheid van
de controle van de naleving van de witwaswetgeving.
de ondernemingen. De verzekeringstechnische impact
2 Borgstellingsmaatschappijen en gewestelijke
openbaarvervoermaatschappijen.
blijft voorlopig klein voor het merendeel van de on‑
3 Er wordt slechts éénmaal rekening gehouden met de
dernemingen en zal naar verwachting pas in de loop
ondernemingen die tegelijkertijd als verzekeringsonderneming en
als herverzekeringsonderneming actief zijn.
van 2021 duidelijk worden. De sanitaire crisis en de
lagerenteomgeving blijven het levensverzekeringsbedrijf
onder druk zetten, wat de Bank ertoe noopte bijzon‑
In de cijfers wordt slechts
dere maatregelen op te leg‑
Een
jaar
gedomineerd
door
de
éénmaal rekening gehou‑
gen aan een aantal onder‑
sanitaire crisis, voorlopig enkel
den met de ondernemin‑
nemingen. Verder bleef het
gen die tegelijkertijd als
operationeel toezicht op de
effecten op de financiële markten
verzekeringsonderneming
verzekeringsondernemingen
en als herverzekeringsonderneming actief zijn. Twee
toegespitst op de verdere behandeling van de dossiers
van de ondernemingen onder toezicht van de Bank
die bij de Bank werden ingediend in het kader van de
zijn herverzekeringsondernemingen in strikte zin.
brexit, evenals op de markt van de aanvullende indivi‑
duele ziektekostenverzekeringen en op het cyberrisico
en Insurtech. Er werd bijzondere aandacht geschonken
Tabel 23
aan de uitbesteding door de ondernemingen en aan de
transversale analyse van de ORSA-rapporten.
Belgische verzekeringsgroepen onder toezicht
van de Bank

2.1 Cartografie van de sector
Het aantal ondernemingen onder toezicht van de
Bank loopt verder terug. Eind 2020 oefende de
Bank nog toezicht uit op 74 ondernemingen. Deze
daling is vooral toe te schrijven aan de gewestelijke
openbaarvervoermaatschappijen, waarvan het aantal
met 4 terugliep. Eind 2020 oefende de Bank ook
prudentieel toezicht uit op acht bijkantoren van on‑
dernemingen die ressorteren onder het recht van een
andere EER-lidstaat. Dit toezicht bleef beperkt tot de
controle van de naleving van de witwaswetgeving.

Belgische
nationale groepen

Belgische
internationale groepen

Belfius Verzekeringen

Ageas

Cigna Elmwood Holdings

Navigators Holdings (Europe)

Credimo Holding

KBC Verzekeringen

Federale Verzekeringen
Patronale Groep
Securex
PSH

Bron : NBB.
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Tabel 24
Colleges bij de verzekeringsondernemingen onder toezicht van de Bank
De Bank is groepstoezichthouder

De Bank is één van de toezichthouders

Ageas

Allianz

KBC-verzekeringen

AXA

Allianz Benelux
Euler Hermes
AXA Belgium
Inter Partner Assistance

Navigators Holdings Europe

Yuzzu verzekeringen
Assurances du Crédit Mutuel

Partners Verzekeringen
NELB

Munich Re

D.A.S.
Ergo Insurance
DKV Belgium

NN

NN Insurance Belgium

Baloise Group

Baloise Belgium
Euromex

Monument Re

Monument Assurance Belgium

Athora

Athora Belgium

Enstar

Alpha insurance

QBE

QBE Europe

MS&AD

MS Amlin Insurance

Bron : NBB.

Het aantal Belgische verzekeringsgroepen onder toe‑
zicht van de Bank bleef stabiel op tien. Zeven van deze
groepen hebben enkel deelnemingen in Belgische ver‑
zekeringsondernemingen (nationale groepen), terwijl
drie ervan deelnemingen hebben in ten minste één
buitenlandse verzekeringsonderneming (internationale
groepen). Door de opkomst van nieuwe marktspelers
is de Bank in meer colleges van toezichthouders ver‑
tegenwoordigd dan voorheen.

2.2 Toezichtsprioriteiten
2.2.1 De moeilijke macro-economische
context
Op basis van een bijkomende kwalitatieve enquête
bij de Belgische verzekeringsondernemingen heeft de
Bank getracht de impact van COVID-19 en de moei‑
lijke macro-economische context in kaart te brengen
en het verloop ervan op te volgen in termen van
materialiteit en severiteit.
De sanitaire crisis heeft in eerste instantie een recht‑
streekse impact op de beleggingsportefeuilles, door
de volatiliteit in de aandelenprijzen en de spreads, en
de verdere verlaging van de rentevoeten. Op termijn
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is het afwachten wat de implicaties op de reële eco‑
nomie zullen zijn en hoe zich dat zal vertalen op de
financiële markten.
De verzekeringstechnische impact is vooralsnog be‑
perkt. De premie-inkomsten voor levensverzekerings‑
overeenkomsten dalen, terwijl ze voor niet-levensver‑
zekeringsovereenkomsten stabiel blijven.
De schade-impact verschilt naargelang van het
productaanbod en zou materieel zijn voor onder‑
nemingen die kredietverzekeringen, transportver‑
zekeringen (maritiem transport, wegtransport en
luchtvaart) en reisverzekeringen aanbieden. Specifiek
voor de kredietverzekering resulteert de economische
recessie in een lager premie-incasso, een hogere
schadefrequentie en een grotere schadelast, door
de toename van de betalingsachterstanden en het
aantal faillissementen. Bovendien werden ten gevolge
van de nooit eerder geziene crisis overeenkomsten
gesloten tussen Belgische kredietverzekeringsonder‑
nemingen en de Belgische overheid om binnenlandse
ondernemingen te blijven beschermen tegen het
in gebreke blijven van hun tegenpartijen door de
kredietlimieten die aan het begin van het jaar waren
gedekt, te handhaven. Dit mechanisme van tijdelijke
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Impact van COVID-19 op de verzekeringssector
De Bank publiceerde naar aanleiding van de COVID-19-pandemie circulaire NBB_2020_08, die voor de
Belgische verzekeringssector een nieuwe rapportering invoerde over de gevolgen van de COVID-19pandemie. Het doel van deze rapportering is om frequent recente en zo accuraat mogelijke kerngegevens
van de verzekeringsondernemingen te ontvangen. In vergelijking met de trimestriële kwantitatieve
rapportering (Quantitative reporting template – QRT), beschikbaar 6 weken na de referentiedatum, maakt
deze rapportering een snelle inschatting mogelijk van de gevolgen van de COVID-19-pandemie voor elke
afzonderlijke verzekeringsonderneming en voor de sector als geheel. Het is duidelijk dat in ruil voor de
snelheid waarmee deze rapportering dient te worden verkregen, de gegevens worden geleverd op basis
van minder veeleisende benaderingen.
De eerste vijf rapporteringen moesten op wekelijkse basis worden ingediend om de volatiliteit van de
markten aan het begin van de COVID-19-crisis zo goed mogelijk te kunnen volgen. Zodra de situatie op de
financiële markten zich stabiliseerde, werd overgeschakeld op een maandelijkse rapporteringsfrequentie.
De eerste rapportering diende te gebeuren op 23 maart 2020. De solvabiliteit van de sector was
toen licht aan het toenemen. Op 31 maart 2020 bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad van het
solvabiliteitskapitaalvereiste (solvency capital requirement – SCR) 193 %, tegen 188 % in december 2019.
Deze stijging werd vooral waargenomen bij bepaalde grote verzekeringsondernemingen, waar de SCR‑ratio
met meer dan 30 procentpunten toenam. Gelet op de situatie van de economie en van de financiële
markten was deze contra-intuïtieve stijging deels te wijten aan een effect van overcompensatie van de
stijging van de spreads door het volatiliteitsaanpassingsmechanisme 1.
Bij het begin van de COVID-19-crisis had de algemene solvabiliteitspositie van de Belgische verzekeraars
niet te lijden onder de crisis, maar vanaf april 2020 begonnen de solvabiliteitsratio's geleidelijk af te
nemen. De laagste solvabiliteitsratio werd op 15 mei gerapporteerd (166 %). Tussen 30 juni 2020 (173 %)
en 30 september herstelde de solvabiliteitspositie van de verzekeringsondernemingen zich geleidelijk, in
lijn met de verbetering van de prestaties van de financiële markten.
De impact van de COVID-19-crisis op de Belgische verzekeraars was heterogeen, en de omvang ervan
hangt gedeeltelijk af van de grootte en het type activiteit van de verzekeringsonderneming. Zoals de
grafiek laat zien, werd de grootste impact waargenomen bij de levensverzekeraars. Hun gemiddelde
solvabiliteitsratio daalde van 145 % tot 102 % op 30 juni 2020. De gemengde ondernemingen, waar de
meeste grootste verzekeraars deel van uitmaken, werden gemiddeld iets minder getroffen dan andere
verzekeraars. Dit verschil was vooral duidelijk op het hoogtepunt van de crisis, eind maart 2020.
Wat de beleggingen betreft, was, zoals op basis van de marktontwikkelingen kon worden verwacht,
de zwaarst getroffen beleggingscategorie die van de beleggingen in aandelen. Hypothecaire en andere
leningen waren een van de enige beleggingscategorieën die een duidelijk stijgende tendens lieten zien,
wat te danken was aan enerzijds de toename van de voorraad en anderzijds de stijging van de waardering
van deze activa.

1 Aanpassing van de risicovrije rentecurve waardoor de impact van de volatiliteit op korte termijn van de spreads in de
obligatieportefeuille op de solvabiliteitspositie kan verminderd worden.
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Deze crisis heeft aangetoond dat de contracyclische instrumenten waarin Solvabiliteit II voorziet, zoals de
volatiliteitsaanpassing en de symmetrische aanpassing van het eigen vermogen, hun rol hebben gespeeld en de
impact van de marktvolatiliteit op de solvabiliteitsratio's van de Belgische verzekeraars hebben afgezwakt. Het
contra-intuïtieve verloop van de solvabiliteitsratio's eind maart 2020 wijst er echter op dat deze mechanismen
nog kunnen worden verbeterd (zie ook paragraaf B.2.2 over de herziening van de Solvabiliteit II-richtlijn).

Verloop van de SCR-ratio van de Belgische verzekeringsondernemingen
(in %)

Maart
2020 QRT

180

180
178

204
193
191

182
173

163

160
145

168

171

175

177

167

169

164
149

148

148

151

150
135
133

120

181
174

121

118

177
168

188
187
180
180
164
164

118
110

111

113

102

102

Gemengde ondernemingen

Niet-leven verzekeraars

Markt

Ofﬁciële QRT's

15 juni 2020

31 mei 2020

15 mei 2020

30 april 2020

14 april 2020

7 april 2020

31 maart 2020

173
166

183

155

154

100
23 maart 2020

178

132

130

115
December 2019

174
167

168
162

149
140

176

181

114
114
30 september 2020

189

31 augustus 2020

193
188

September
2020 QRT

31 juli 2020

200

200

Juni
2020 QRT

30 juni 2020

220

December
2019 QRT

Levensverzekeraars

 	
Bron : NBB.

risico-overdracht beperkte de impact van de reces‑
sie op de kredietposities van de begunstigden van
de kredietverzekeringscontracten en maakte het
mogelijk de schadelast voor de verzekeraars binnen
de perken te houden. Voor de andere takken van de
niet-levensverzekeringsactiviteit lijkt de impact op de
schadelast draaglijk, wegens de uitsluiting van het
pandemierisico in de contractvoorwaarden. De hos‑
pitalisatieverzekering en de verzekering gewaarborgd
inkomen laten wel materiële verliezen optekenen.
De bedrijfsonderbreking verzekering, de annulatie‑
verzekering voor evenementen en de professionele
aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders, zijn
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verzekeringsdekkingen die mogelijk substantieel
kunnen worden aangesproken, maar maken geen
wezenlijk deel uit van het productaanbod van de
Belgische verzekeraars. Voor de verzekeringen bur‑
gerlijke aansprakelijkheid auto en de cascoverze‑
kering motorrijtuigen werden er dan weer minder
schadegevallen geregistreerd, door de beperktere
mobiliteit tijdens de lockdown.
Voor de belangrijkste levensverzekeringsproducten is de
impact op de schade beperkt ; de meeste contracten
vervallen op pensioenleeftijd en betreffen dus geen
leeftijdsgroepen die gevoelig zijn voor COVID-19.
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2.2.2 Brexit en outsourcing
Brexit

de EER. Deze nieuwe aanbevelingen alsmede de
nieuwe template, waarin ook kritieke uitbestedingen
worden opgenomen, gelden vanaf 2021.

Een (her)verzekeringsonderneming mag door een
Ten gevolge van de keuze van de Britse kiezer om de
Europese Unie te verlaten hebben de Britse verzekerings‑
intens gebruik van uitbesteding niet de kenmerken
ondernemingen geen toegang meer tot de Europese
vertonen van een lege schelp die zelf niet langer in
eengemaakte markt via het Europese paspoortstelsel.
staat is om haar vergunnings- en bedrijfsuitoefening‑
Na de Britse verkiezingen
voorwaarden na te leven.
van 19 december 2019 Uitbestedingen worden meer en meer Dit geldt ook voor de (her)
verzekeringsondernemin‑
werd op 23 januari 2020 de
de standaardpraktijk in de sector
gen
die werden opgericht
zogenaamde Withdrawal
naar aanleiding van de brexit. In lijn met de ver‑
Act gestemd en verliet het Verenigd Koninkrijk de
wachtingen die EIOPA onder meer in 2017 kenbaar
Europese Unie op 31 januari 2020. Deze Withdrawal
maakte in het kader van de brexit, besteedde de
Act voorzag echter in een overgangsperiode tot 31 de‑
Bank dan ook bijzondere aandacht aan de vraag of
cember 2020 tijdens welke verzekeringsactiviteiten nog
deze nieuwe (her)verzekeringsondernemingen, alsook
steeds zonder vergunning konden worden uitgeoefend.
de reeds bestaande (her)verzekeringsondernemingen,
over voldoende middelen beschikken in België. Dit
Om die reden wilden bepaalde Britse verzekeringson‑
toezicht op de uitbestedingen en het uitbestedings‑
dernemingen een verzekeringsdochteronderneming
beleid werd onderworpen aan controles die werden
in België oprichten om hun activiteiten uit te oefenen
uitgevoerd door zowel de off-site controleteams van
in België en in de rest van de EER. Het Directiecomité
de Bank als de on-site inspectieteams.
van de Bank besloot in 2018 om aan een aantal van
deze ondernemingen een vergunning te verlenen.
De (her)verzekeringsondernemingen die taken uit‑
Deze begonnen, in de meeste gevallen vanaf 2019,
met het onderschrijven en beheren van nieuwe ver‑
besteden in het Verenigd Koninkrijk moeten er
zekeringsovereenkomsten, maar het beheer van de
bovendien rekening mee houden dat het Verenigd
overeenkomsten gebeurde in vele gevallen nog door
Koninkrijk na de brexit niet langer deel uitmaakt
de Britse verzekeringsondernemingen zelf.
van de EER. Uitbestedingen buiten de EER zijn im‑
mers onderworpen aan bijkomende voorwaarden,
Andere Britse verzekeringsondernemingen besloten
die opgenomen zijn in de overkoepelende circulaire
om in 2020 de rechten en verplichtingen die voort‑
betreffende het governancesysteem.
vloeien uit portefeuilles van verzekeringsovereen‑
Eind 2020 werd een akkoord gesloten tussen de
komsten die niet langer kunnen worden beheerd
vanuit het Verenigd Koninkrijk, over te dragen aan
Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Naar
een onderneming die in België over een vergunning
aanleiding daarvan hebben de Prudential Regulation
beschikt. Deze portefeuilleoverdrachten werden na
Authority (PRA) en de Financial Conduct Authority
een grondige analyse goedgekeurd door de Bank
(FCA) de buitenlandse verzekeringsondernemingen
en de High Court of Justice van Engeland en Wales.
begin dit jaar geïnformeerd over de procedure die zij
Hierdoor werd in 2020 in totaal meer dan 5 miljard
in de komende maanden zullen moeten volgen om
euro (bruto) aan technische voorzieningen overgedra‑
hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk voorlopig te
gen aan Belgische verzekeringsondernemingen.
kunnen blijven uitoefenen of op een ordelijke manier
te kunnen afwikkelen. Het Verenigd Koninkrijk heeft
2 regelingen ingevoerd om de continuïteit van de
Uitbestedingen
contracten van de Britse verzekerden en de tijdelijke
toegang tot de Britse markt van de in de EER geves‑
Uitbesteding door (her)verzekeringsondernemingen
blijft een belangrijk aandachtspunt voor de Bank.
tigde verzekeringsondernemingen te garanderen, na‑
Dit blijkt onder andere uit de opname van een aantal
melijk het Temporary Permissions Regime (TPR) en het
verduidelijkingen in de overkoepelende circulaire over
Financial Services Contracts Regime (FSCR). Het FSCR
het governancesysteem, die onder meer betrekking
voorziet in 2 mechanismen : de Supervised Run-Off
hebben op de verwachtingen van de Bank inzake uit‑
(SRO) en de Contractual Run-Off (CRO). Een aantal
besteding binnen een groep en uitbesteding buiten
verzekeringsondernemingen die in België gevestigd
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hun cijfers, heeft de Bank aan de belangrijkste
zijn, hebben zich geregistreerd onder het TPR of SRO
ziekteverzekeraars een gevoeligheidsanalyse met
en zijn nu onderworpen aan het toezicht van de Britse
betrekking tot de waardering van de beste schat‑
toezichthouders. De PRA zal ten aanzien van deze
verzekeringsondernemingen dezelfde bevoegdheden
ting voorgelegd.
uitoefenen als voor andere ondernemingen met een
Part 4A-toestemming. De regels waaraan deze onder
In het algemeen wijzen de resultaten van deze
het TPR of SRO vallende verzekeraars onderworpen
oefening op de enorme gevoeligheid van de waar‑
zullen zijn, zullen afhangen van de manier waarop
dering van de beste schatting voor de aannames
ze de Britse markt zullen betreden. Aan de in de EER
betreffende het verwachte verloop van de eigen
gevestigde verzekeraars waarvan verwacht werd dat
schade-inflatie enerzijds, en de algemene medische
ze in december 2020 tot de voornoemde regelingen
inflatie op marktniveau anderzijds.
zouden toetreden, werd een brief gestuurd. Deze
brief zet de regels uiteen, waaronder de verlich‑
Wat de uitvoering van de gevoeligheidsanalyse betreft
heeft de Bank een grote verscheidenheid aan prak‑
tingsmaatregelen, waaraan de onder de TPR en SRO
vallende verzekeraars on‑
tijken vastgesteld bij de
Toezicht
op
een
adequaat
niveau
van
bevraagde ziekteverzeke‑
derworpen zullen zijn. Het
de
technische
voorzieningen
in
de
is van belang in dit opzicht
raars. Er is bijgevolg nood
er aan te herinneren dat
aan een duidelijke omka‑
ziektekostenverzekering is nodig
de Bank in ieder geval in
dering voor de modellering
staat moet blijven haar inspectieprerogatieven onver‑
en waardering van de verzekeringsverplichtingen in
anderd te kunnen uitoefenen bij de ondernemingen
het individuele ziektekostensegment.
waarop de verzekerings- of herverzekeringsonderne‑
mingen een beroep doen als dienstverleners.
In dit verband besloot de Bank een mededeling 1
over de waardering van ziektekostenverplichtingen
op haar website te publiceren. Hierin wordt een re‑
Ten slotte wordt er in het algemeen aan herinnerd dat
wanneer een (her)verzekeringsonderneming besluit
ferentiescenario naar voren geschoven, waaraan de
uit te besteden, zij niet alleen de volledige verant‑
woordelijkheid voor de uitbestede functie of activi‑
1 Mededeling NBB_2020_043 van 18 november 2020.
teit behoudt, maar ook haar internecontrolesysteem
moet aanpassen om ervoor te zorgen dat de kwaliteit
van de door de dienstverlener geleverde diensten aan
de verwachtingen voldoet. Bij de inspectiewerkzaam‑
heden dit jaar werd bijzondere aandacht besteed aan
de monitoring door de verzekeringsondernemingen
van de kwaliteit van het werk van de dienstverlener,
om ervoor te zorgen dat het op een voldoende ge‑
structureerde manier wordt uitgevoerd.

2.2.3 Ziektekostenverzekering
Wat betreft de complexe problematiek van de mo‑
dellering en waardering van de verplichtingen die
voortvloeien uit individuele ziektekostenverzekerin‑
gen, wil de Bank erop toezien dat de betrokken ver‑
zekeringsondernemingen realistische aannames voor
het verloop van de ziektekosten hanteren.
Om na te kunnen gaan of het absolute niveau
van de technische voorzieningen op de marktcon‑
sistente balans van elke verzekeraar afzonderlijk
adequaat is, en om een gemeenschappelijke basis
te vinden voor een onderlinge vergelijking van
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voorzichtigheid van de aannames met betrekking
tot de modellering van de medische inflatie getoetst
kan worden en dat als maatstaf kan dienen om
structurele onevenwichtigheden in de portefeuilles
individuele ziektekostenverzekeringen te identificeren
en kwantificeren.

nieuwe transversale oefeningen plaatsvinden met te‑
rugkoppeling naar de sector.

2.2.4 ORSA

De Bank heeft de impact van de COVID-19-pandemie
op de FMI’s, depositobanken (custodians), betalings‑
dienstaanbieders en aanbieders van kritieke diensten
van in het begin van nabij opgevolgd. Daarnaast
is de Bank haar gewone toezichtsactiviteiten blij‑
ven voortzetten. Zo heeft de Bank in 2020, samen
met de ECB, de leiding genomen van een groep
van centrale banken van het Eurosysteem die het
verstrengde oversightregime op Mastercard Europe
moet toepassen. Het in België gevestigde Mastercard
Europe werd op 4 mei opgenomen in de beperkte
groep van (voorheen vier) systeemrelevante betaal‑
systemen in het eurogebied, waardoor de instelling
nu onder de strenge vereisten valt van Verordening
(EU) Nr. 795 / 2014 van de Europese Centrale Bank van
3 juli 2014 met betrekking tot oversightvereisten voor
systeemrelevante betalingssystemen (ECB / 2014 / 28) 2 .
De paragraaf over de toezichtsactiviteiten zal zich dit
jaar focussen op COVID-19. Een volledig overzicht van
alle toezichtsactiviteiten op het vlak van FMI’s en beta‑
lingen kan gevonden worden in het laatste “Financial
Market Infrastructures and Payment Services Report”
dat beschikbaar is op de website van de Bank 3.

Sinds de invoering van Solvabiliteit II ontvangt de Bank
jaarlijks een ORSA 1 -rapport van de verzekeringson‑
dernemingen waarin zij hun risico’s en de daarmee sa‑
menhangende kapitaalvereisten dienen te evalueren,
teneinde voldoende solvabiliteitskapitaal beschikbaar
te houden om, naargelang van het risicoprofiel en
de risicoappetijt van de onderneming, onverwachte
schokken te kunnen opvangen.
In het kader van de ORSA wordt vereist dat de onder‑
nemingen prospectief de risico’s beoordelen waaraan
zij verwachten te zullen zijn blootgesteld. Een van de
instrumenten waarvan de ondernemingen gebruik
moeten maken om deze prospectieve benadering
van het risicobeheer te bevorderen, is stresstesting.
In circulaire NBB_2019_30 is een apart hoofdstuk
gewijd aan de goede praktijken inzake stresstesting
en gevoeligheids- en scenarioanalyses. Dit toont aan
dat de Bank veel waarde hecht aan de kwaliteit van de
stresstestomgeving bij de verzekeringsondernemingen.
Vanuit operationeel oogpunt merkt de Bank dat de
ondernemingen nog een hele weg af te leggen hebben
vooraleer zij op sectorniveau de vooropgestelde kwali‑
teit voor de stresstestomgeving zullen hebben bereikt.
Een eerste transversale studie van de ORSA-rapporten
toonde aan dat de ondernemingen nog veelal steunen
op het testen van de gevoeligheid van economische
parameters (single parameter stresses) en lichte scena‑
rioanalyses (combinatie van parameters aan één enkele
zijde van de balans, terwijl de COVID-19-crisis duidelijk
aantoont dat crisissituaties gevolgen hebben voor beide
zijden van de balans). Ook wat volledigheid van het ar‑
senaal aan stresstests en scenarioanalyses betreft stelde
de Bank belangrijke tekortkomingen vast : voornamelijk
inzake klimaat- en cybergerelateerde scenario’s kunnen
verbeteringen worden gerealiseerd. Daarom zal de
Bank in 2021 verder inzetten op het verbeteren van
de kwaliteit van de stresstests en scenarioanalyses in
het kader van de ORSA-rapportering. Hiertoe zullen

1 Own Risk and Solvency Assessment.

3. Financiëlemarktinfrastructuren en
betalingen

3.1 Cartografie van de sector
De Bank is verantwoordelijk voor zowel het oversight
als het prudentieel toezicht op instellingen uit de
sector van de post-trade, betalingen en andere infra‑
structuren. Het oversight is voornamelijk gericht op de
veiligheid van het financiële stelsel, terwijl het micro
prudentieel toezicht betrekking heeft op de veiligheid
van de operatoren die deze diensten aanbieden. 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 syste‑
men en instellingen die onder het toezicht / oversight
van de Bank staan. Naast de classificatie op basis
2 Zie https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/
TXT/?uri=CELEX%3A32014R0795.
3 Zie https://www.nbb.be/nl/publicaties-enonderzoek/economische-en-financiele-publicaties/
financial-market-infrastructures-and.
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van het soort geleverde diensten worden de instel‑
lingen ook gegroepeerd op basis van : (i) de rol van
de Bank (namelijk prudentiële toezichthouder, over‑
seer of beide) en (ii) de internationale dimensie van
het systeem of de instelling (de Bank als enige au‑
toriteit, internationale samenwerkingsovereenkomst

met de Bank als hoofdrolspeler, of andere rol van
de Bank).
Eind 2020 stonden 37 betalingsinstellingen en 8 in‑
stellingen voor elektronisch geld onder het toezicht
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
Depositobank
The Bank of New York Mellon SA / NV
(BNYM SA / NV)

Prudentieel
toezicht

Betalingsdienstaanbieders (PSPs)
Betalingsinstellingen (PIs)
Instellingen voor elektronisch geld (ELMIs)
Centrale
effectenbewaarinstelling (CSD)
Euroclear Belgium

Prudentieel
toezicht en
oversight

Internationale centrale
effectenbewaarinstelling (ICSD)
Euroclear Bank SA / NV

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

Betalingsverwerker en betalingsinstelling
Worldline SA / NV

Andere infrastructuur
TARGET2‑Securities (T2S) 1

CSD
NBB‑SSS

Betalingssysteem
TARGET2 (T2) 1
CLS

Kaartschema’s
Bancontact 1
Mastercard Europe 1
Maestro 1

Ondersteunende instelling
Euroclear SA / NV
Aanbieder van
kritieke diensten
SWIFT

Oversight

Betalingsverwerkers
Mastercard Europe
equensWorldline

Betalingssysteem
Mastercard Clearing
Management System 2

Betalingssysteem
Uitwisselingscentrum en Verrekening (UCV) 1

Post‑trade infrastructuren

Effectenverrekening
Effectenvereffening

Andere infrastructuren

Betalingssystemen
Betalingsinstellingen en
Instellingen voor elektronisch geld

Effectenbewaarneming

Betalingsverwerkers

T2S

Kaartschema’s

SWIFT

Bron : NBB.
1 Peer review in Eurosysteem / ESCB.
2 De NBB en ECB treden gezamenlijk op als hoofdautoriteit.
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Tabel 26
Verloop van het aantal onder toezicht staande
betalingsinstellingen en instellingen voor
elektronisch geld
(eindeperiodegegevens)

2019

2020

Betalingsinstellingen

31

37

Naar Belgisch recht

26

33

Beperkte instellingen 1

0

0

Bijkantoren naar buitenlands recht
uit de EER

4

4

Instellingen voor elektronisch geld

8

8

Naar Belgisch recht

7

7

Beperkte instellingen 2

0

0

Bijkantoren naar buitenlands recht
uit de EER

1

1

Bron : NBB.
1 ‘Beperkte betalingsinstellingen’ zijn geregistreerd als beperkte
betalingsinstelling op grond van artikel 82 van de wet van
11 maart 2018 en zijn onderworpen aan een beperkter regime.
2 ‘Beperkte instellingen’ voor elektronisch geld zijn geregistreerd
als beperkte betalingsinstelling op grond van artikel 200 van de
wet van 11 maart 2018 en zijn onderworpen aan een beperkter
regime.

3.2 Toezichtsprioriteiten
3.2.1 Impact van COVID-19 op de
activiteiten van Belgische
betalingsdienstaanbieders, FMI’s,
depositobanken (custodians) en
aanbieders van kritieke diensten

in die periode dan weer met meer dan 20 %, zowel
in waarde als in aantal transacties. Deze schokken
zijn niet geheel onverwacht, als men bedenkt dat de
“niet-essentiële” fysieke winkels gesloten waren en
consumenten zich dus moesten wenden tot online
winkels voor hun aankopen. Ook betaaldiensten die
gelinkt zijn aan cash of reizen werden hard geraakt.
Zo daalde het aantal en de waarde van de transacties
bij bepaalde Belgische cashtransferbedrijven met meer
dan 50 % tijdens de eerste lockdown.
De pandemie had dus een groot effect op de betaal‑
sector en het consumentengedrag. De Bank verwacht
dat deze veranderingen blijvend zullen zijn, aangezien
de pandemie nog niet over is. Het verhogen van
de limiet voor contactloze betalingen zonder PIN
van € 25 naar € 50 voor een enkele betaling (en van
€ 50 naar € 100 voor verschillende opeenvolgende
betalingen) bijvoorbeeld, deed het aantal contactloze
betalingen sterk stijgen en kan de groeiende trend
voor deze betaalmethode blijvend versterken.
In het begin van de pandemie (februari – maart 2020)
werden er op de financiële markten een verhoogde
volatiliteit en verhoogde transactievolumes vastge‑
steld. Voor centrale tegenpartijen (CCP’s), (internati‑
onale) centrale effectenbewaarinstellingen ((I)CSD’s)
en depositobanken betekende dit dat zij meer effec‑
tentransacties (en sommige ook meer wisseloperaties)
te verwerken kregen. De verhoogde inkomsten uit
transactievergoedingen hadden een positief effect
op de opbrengsten van deze instellingen. Daar stond
dan weer een daling van het bewaarloon tegenover,
voor zover dat afhankelijk is van de aandelenkoersen.

Voor depositobanken, die voor een gedeelte ook
rekenen op rente-inkomsten, had de daling van de
De impact van de pandemie en de overheidsmaat‑
rente (vooral in de VS, aangezien de rente in het
regelen op het economisch leven leidde tot grote
eurogebied al jaren op historisch lage niveaus blijft)
veranderingen in het retailbetalingsverkeer. Aangezien
een negatieve impact. Vanwege de turbulentie op
het begrip ‘betalingen’ een hele waaier aan mogelijk‑
de financiële markten als gevolg van de pande‑
heden voor de eindgebruiker inhoudt – gaande van
mie gingen beleggers meer cash aanhouden door
cash over kaartbetalingen tot domiciliëringen – was
de impact niet voor alle
effectenposities te liqui‑
betalingsdienstaanbieders
deren, maar vooral door
COVID-19 had een groot effect
gelijk. Uit gegevens die de
obligaties die op vervaldag
op het consumentengedrag, dat
Bank opvroeg om de crisis
kwamen niet onmiddellijk
waarschijnlijk blijvend zal zijn
beter te kunnen opvolgen,
te herbeleggen. Door het
bleek dat tijdens de eerste maand van de eerste
risicoprofiel van depositobanken – hun bedrijfsmodel
lockdown (maart 2020) het totale bedrag aan kaart‑
is niet gebaseerd op het uitoefenen van risicovolle
transacties in Belgische fysieke winkels met meer
activiteiten – parkeerden hun cliënten meer cash bij
dan 30 % daalde ten opzichte van dezelfde periode
depositobanken die als veilig werden beschouwd.
in 2019. Kaarttransacties in de online winkels stegen
Deze extra cash creëerde wel een kredietrisico voor
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de depositobanken, die deze cash veilig moesten
proberen te plaatsen zoals van hen verwacht wordt.
Ten slotte ondervond ook SWIFT, een internationale
organisatie voor het verzenden van elektronische fi‑
nanciële berichten, effecten van de pandemie. Het
berichtenverkeer voor betalingen groeide in de eerste
zes maanden van 2020 met 2,1 %, terwijl de groei nog
4,9 % was in dezelfde periode het jaar ervoor. Het
berichtenverkeer voor effectentransacties steeg door
de volatiliteit op de markten met 21,7 % in de eerste
helft van 2020, tegenover 8,3 % in dezelfde periode
in 2019. De lagere groei voor betalingsverkeer en de
hogere groei voor effectentransacties resulteerde in
een algehele groei van het FIN-verkeer van 12,1 %,
vergeleken met 6,6 % in het eerste semester van 2019.

3.2.2 Operationele impact
Terwijl de meeste FMI’s, betalingsdienstaanbieders en
aanbieders van kritieke diensten veel meer transacties
of berichten moesten verwerken, moesten zij – zoals
de meeste organisaties – hun manier van werken aan‑
passen om de verspreiding van het virus op de werk‑
vloer tegen te gaan. Zoals door de toezichthouders
vereist, hebben deze instellingen plannen (business
continuity plans of BCP’s) opgesteld om de bedrijfs‑
continuïteit te verzekeren in verschillende scenario’s,
zoals bijvoorbeeld een pandemie.
De Belgische (I)CSD’s, depositobanken, betalings‑
dienstaanbieders alsook SWIFT activeerden hun
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BCP-maatregelen toen de COVID-19-pandemie België
bereikte. Instellingen met kantoren in Azië hadden
die maatregelen, zoals het massaal thuiswerk, al in
het begin van het jaar genomen voor die kantoren.
Instellingen die kantoren hebben over de hele wereld,
kunnen hun activiteiten meestal vanuit een andere re‑
gio voortzetten als een kantoor in een bepaalde regio
niet gebruikt kan worden door een lokaal incident.
Een wereldwijde gebeurtenis zoals de COVID-19pandemie vormt dan ook een extra uitdaging, zeker
als het om een langdurige gebeurtenis gaat. Dankzij
moderne technologie die werknemers toelaat om
veilig en efficiënt van thuis uit te werken, konden de
Belgische instellingen hun activiteiten zonder onder‑
breking voortzetten.
Sommige cliënten van (I)CSD’s hadden in de eerste
fase van de pandemie wel moeite met de combina‑
tie van hogere transactievolumes en onvoldoende
voorzieningen met betrekking tot thuiswerk voor
backofficefuncties. Dit leidde tot een verhoogd aantal
transacties die niet op de afgesproken dag vereffend
konden worden. Om de cliënten met een achterstand
van in te geven instructies toe te laten die achterstand
weg te werken, heeft Euroclear Bank haar systemen
uitzonderlijk op een zaterdag geopend.
Ook SWIFT heeft maatregelen genomen om de cliën‑
ten te helpen. Een voorbeeld daarvan is het uitstel met
een jaar dat verleend werd voor de jaarlijkse aanpas‑
singen van de berichtenstandaarden, wat voor minder
druk zorgt op de IT-departementen.
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D. Afwikkeling

Het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme
het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme
(Single Resolution Mechanism – SRM), waarbinnen
(Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR 2),
de Bank haar mandaat van nationale afwikkelings‑
die aan de grondslag liggen van het afwikkelingska‑
autoriteit uitoefent, vierde in 2020 haar vijfjarig be‑
der in de Europese Unie. De belangrijkste wijzigingen
staan. In deze periode is
dateren van 2019, met
In de eerste vijf jaar van het
een duidelijke vooruitgang
de goedkeuring van de
bestaan van het SRM werd
geboekt op het gebied van
BRRD2 3 en de SRMR2 4 .
afwikkeling.
duidelijke vooruitgang geboekt
Ten tweede verbeterde
op het gebied van afwikkeling
Ten eerste deden er zich
elke bankgroep van de
talrijke ontwikkelingen voor met betrekking tot het
Europese Unie haar afwikkelbaarheid, dat wil zeg‑
gen de capaciteit van de afwikkelingsautoriteiten
afwikkelingskader, aangezien het volledige afwik‑
kelingsbeleid ten uitvoer moest worden gebracht. In
de voorbije vijf jaar werden ook bepaalde wijzigingen
2 Verordening (EU) nr. 806 / 2014 van het Europees Parlement
aangebracht in de richtlijn betreffende het herstel
en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige
en de afwikkeling van banken (Bank Recovery and
regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van
kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in
Resolution Directive – BRRD 1) en de verordening inzake
het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme

1 Richtlijn 2014/59/EU 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.

en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot wijziging
van Verordening (EU) nr. 1093 / 2010.
3 Richtlijn (EU) 2019 / 879 van het Europees Parlement en de Raad
van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2014 / 59 / EU met
betrekking tot de verliesabsorptie- en herkapitalisatiecapaciteit
van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en Richtlijn
98/26/EG.
4 Verordening (EU) 2019 / 877 van het Europees Parlement
en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening
(EU) nr. 806 / 2014 met betrekking tot de verliesabsorptieen herkapitalisatiecapaciteit van kredietinstellingen en
beleggingsondernemingen.
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om hetzij de verschillende wettelijke entiteiten van
de groep in vereffening te stellen in het kader van
een normale insolventieprocedure, hetzij over te
gaan tot afwikkeling met toepassing van de afwik‑
kelingsinstrumenten en -bevoegdheden, waarbij sig‑
nificante gevolgen voor het financieel stelsel zoveel
mogelijk worden vermeden. Deze verbeteringen
worden weerspiegeld in het afwikkelingsplan dat
wordt opgesteld door de afwikkelingsautoriteiten
die verantwoordelijk zijn voor de groep en op basis
waarvan de minimumvereisten voor eigen vermo‑
gen en in aanmerking komende passiva (Minimum
Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities –
MREL) worden vastgesteld. Binnen de bankenunie
werden de afwikkelingsplannen opgesteld onder
aansturing van de Gemeenschappelijke afwikke‑
lingsraad (Single Resolution Board – SRB). Teneinde
deze werking te formaliseren, publiceerde de SRB
in 2020 ter attentie van de bankgroepen een lijst
van verwachtingen waaraan vóór eind 2023 moet
worden voldaan, voor zover dit nog niet gebeurd is.

Elk jaar stelt de Bank als nationale afwikkelingsau‑
toriteit een actieplan op dat de prioriteiten van het
SRM weerspiegelt. Dit plan is gestructureerd rond vier
hoofddoelstellingen, namelijk (i) de afwikkelbaarheid
van de kredietinstellingen en beursvennootschappen
naar Belgisch recht verbeteren, (ii) garanderen dat er
een robuust wettelijk en regelgevend kader wordt
ontwikkeld om gevallen van in gebreke blijven aan te
pakken, (iii) de ontwikkeling van een crisisbeheersings‑
capaciteit en de operationalisering van afwikkelingsin‑
strumenten en -bevoegdheden en (v) bijdragen aan de
uitwerking van afwikkelingsfinancieringsregelingen.

De voorbije vijf jaar hebben aangetoond dat het proces
voor de tenuitvoerlegging van het afwikkelingskader
zich over meerdere jaren uitstrekt. Dit verslagjaar was
in dat opzicht bijzonder. Hoewel de COVID-19-crisis, en
de daaruit voortvloeiende onzekerheid, op algemene
wijze het belang van de afwikkelbaarheid van bank‑
groepen onderstrepen, werden de afwikkelingsautori‑
teiten er ook toe gedwongen bepaalde aanpassingen
te voorzien. Zo hebben de afwikkelingsautoriteiten
van het SRM, zonder evenwel de vooruitgang inzake
Deze afwikkelingsplannen moeten snel ten uitvoer
afwikkeling in gevaar te brengen, getracht om rekening
kunnen worden gelegd in geval van een in gebreke
te houden met de beperkingen die de COVID-19-crisis
blijven. De nationale afwikkelingsautoriteiten spelen
een cruciale rol in de uitvoering van de afwik‑
heeft opgelegd aan de verschillende kredietinstel‑
kelingsregelingen, aangezien zij verantwoordelijk
lingen. Dit gebeurde aan de hand van maatregelen
zijn voor het nemen van de nodige maatregelen
om, waar nodig en mogelijk, de operationele of
om de besluiten van de
financiële last te verminde‑
De nationale afwikkelingsautoriteiten ren met inachtneming van
SRB ten uitvoer te leg‑
gen. Bijgevolg hebben de spelen een cruciale rol in de uitvoering de door het afwikkelings‑
kader geboden flexibiliteit.
afwikkelingsautoriteiten,
van de afwikkelingsregelingen
samen met de Europese
Bovendien moeten, zoals
bankgroepen, de voorbije vijf jaar hun capaciteit
werd onderstreept door de SRB 1, de COVID-19-crisis
om de vooraf vastgestelde afwikkelingsstrategieën
en de gevolgen ervan voor de reële economie worden
uit te voeren, verbeterd. Deze capaciteit vereist een
weerspiegeld in de door de afwikkelingsautoriteiten uit
grondig onderzoek van de nationale wettelijke ka‑
te voeren toetsing van het algemeen belang, waarvan
ders waarin de afwikkelingsinstrumenten ten uitvoer
de resultaten bepalen of bij een in gebreke blijven
zullen moeten worden gelegd. In dat kader heeft de
moet worden overgegaan tot afwikkeling, gelet op de
SRB een programma met crisissimulatieoefeningen
doelstellingen van de afwikkeling en de haalbaarheid
uitgewerkt om, enerzijds, de capaciteit van het SRM
van een normale insolventieprocedure.
om uitvoering te geven aan afwikkelingsregelingen
te beoordelen en, anderzijds, de belemmeringen
te identificeren die deze uitvoering in het gedrang
1. Wet- en regelgevend kader
zouden kunnen brengen.
In 2019 werd het wettelijk afwikkelingskader aan‑
Naast de verbetering van het wettelijk kader en de
gevuld met de BRRD2, die de BRRD wijzigt, en de
voorbereiding op de tenuitvoerlegging ervan door de
SRMR2, die de SRMR wijzigt, en die beide deel uit‑
afwikkelingsautoriteiten en de bankgroepen veran‑
maken van het Risk Reduction Package. De SRMR2,
derde ten slotte ook de samenstelling van het SRM,
dat door de toetreding van Bulgarije en Kroatië op
1 Toespraak van Elke König voor de Commissie economische en
1 oktober 2020 is uitgebreid.
monetaire zaken van het Europees Parlement van 5 mei 2020.
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die in werking trad op 27 juni 2019, werd tijdens het
verslagjaar rechtstreeks van toepassing op 28 de‑
cember 2020. De bepalingen van de BRRD2 dienen
in Belgisch recht te worden omgezet alvorens ze van
toepassing zijn. De uiterste datum van omzetting is,
naar analogie met het van toepassing worden van
de SRMR2, 28 december 2020. Het verslagjaar werd
dan ook gekenmerkt door aanzienlijke inspannin‑
gen om de omzetting van de BRRD2 in de wet van
25 april 2014 voor te bereiden. Naast de aanpassingen
ter omzetting van de BRRD2-bepalingen zullen ook
een aantal aanpassingen worden voorgesteld in de ini‑
tiële bepalingen ter omzetting van de BRRD. Eén van
die aanpassingen betreft de overstap van een afwik‑
kelingsprocedure waarbij de afwikkelingsmaatregelen
worden onderworpen aan een ex ante rechterlijke
controle, naar een afwikkelingsprocedure waarbij de
rechterlijke controle op de afwikkelingsmaatregelen
ex post plaatsvindt. Deze overstap komt niet alleen
tegemoet aan een aanbeveling van het IMF in het
kader van de FSAP van 2017 1 maar eveneens aan het
voortschrijdend inzicht dat in de voorbije jaren werd
opgebouwd op het vlak van de operationalisering
van de afwikkelingsmaatregelen, onder meer in het
kader van de door de instellingen te ontwikkelen playbooks. Door de overstap naar een ex-post rechterlijke
controle zou het Belgische rechtskader bovendien
aansluiten bij het systeem dat in bijna alle EU landen
van toepassing is.

herziening wordt beoogd het kader voor bankencri‑
sisbeheer, zowel bij afwikkeling als bij insolventie van
banken, efficiënter, flexibeler en coherenter te maken
en te zorgen voor een gelijke behandeling en een
betere bescherming van alle spaarders.
De werkzaamheden ter herziening van het kader voor
bankencrisisbeheer en de depositoverzekering namen
een aanvang in 2020. Een aantal van de punten die
tijdens het overleg reeds aan bod kwamen zijn be‑
langrijk voor België, met name het crisisbeheer van
middelgrote banken en het debat over het evenwicht
tussen de belangen van de lidstaten van ontvangst en
van de lidstaten van herkomst, en dit in het bijzonder
in het geval van een in gebreke blijven.
In het debat over de aanpak voor de middelgrote
banken dat plaatsvond in het kader van de werkzaam‑
heden tot herziening van het kader voor bankencrisis‑
beheer, toont België zich voorstander van een ruimere
invulling van het vereiste van algemeen belang, beter
gekend als het public interest assessment. Door deze
ruimere invulling zouden ook de middelgrote instel‑
lingen onder het afwikkelingsraamwerk kunnen vallen
en aldus via de toepassing van de overdrachtsinstru‑
menten waarin dit raamwerk voorziet, in het bijzonder
het instrument van verkoop van de onderneming (de
sale of business tool), het instrument van de overbrug‑
gingsinstelling (de bridge bank tool) en het instrument
van afsplitsing van activa (de asset separation tool),
kunnen worden afgewikkeld. Dit is in het bijzonder
relevant voor België omdat naar aanleiding van de
omzetting van de BRRD in 2014 werd beslist de op
dat ogenblik bestaande overdrachtsinstrumenten uit
het nationale instrumentarium te verwijderen.

Bij de evaluatie die tijdens het voorgaande verslagjaar
werd uitgevoerd met toepassing van artikel 129 BRRD,
oordeelde de Europese Commissie dat het omwille
van het geringe aantal zaken waarin de BRRD en de
SRMR reeds daadwerkelijk werden toegepast, nog
te vroeg was om eventu‑
Het blijft van essentieel belang
Een ander belangrijk on‑
ele wetsvoorstellen tot een
nieuwe wijziging van de
derwerp voor België is
dat elke dochteronderneming over
BRRD en de SRMR op te
de kwestie van het ven‑
eigen middelen beschikt om de
stellen 2 . Tijdens het verslag‑ verschillende risico’s te kunnen dekken nootschapsbelang van de
jaar kondigde de Europese
wettelijke entiteiten die
Commissie een initiatief aan om het kader voor ban‑
deel uitmaken van een groep, dat vaak geassocieerd
kencrisisbeheer en de depositoverzekering te herzien
wordt met de kwestie van de fragmentering van de
in het vierde kwartaal van 2021 3. Met de voorgestelde
Europese bankenmarkt. Bij gebrek aan een sterke en
juridisch onbetwistbare formalisering van de steun
die een dochteronderneming kan verwachten van
1 Zie NBB Verslag 2017, deel prudentiële regelgeving en
prudentieel toezicht, p. 179-180.
haar moederonderneming, in het kader van een
2 European Commission, Report from the Commission to the
afwikkeling of in het kader van een vereffening
European parliament and the Council on the application and
review of Directive 2014/59/EU (Bank Recovery and Resolution
volgens een normale insolventieprocedure, blijft het
Directive) and Regulation 806/2014 (Single Resolution
essentieel dat elke dochteronderneming over eigen
Mechanism Regulation), 4 April 2019.
3 Zie https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-yourmiddelen beschikt die haar toelaten om verschil‑
say/initiatives/12732-Banking-Union-Review-of-the-bank-crisislende risico’s, zoals solvabiliteits- of liquiditeitsrisico,
management-and-deposit-insurance-framework-BRRD-review-.
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met betrekking tot MREL genomen waaraan voldaan
moet worden door achtergestelde schuldinstrumen‑
ten. Het beginsel dat geen enkele schuldeiser slechter
af mag zijn bij afwikkeling dan bij liquidatie volgens
een normale insolventieprocedure ligt hier aan de
basis. De afwezigheid van een achterstellingsvereiste
2. Afwikkelbaarheid van
zou de toepassing van de afwikkelingsstrategieën en
kredietinstellingen en
-instrumenten kunnen compliceren wanneer dit tot
beursvennootschappen
gevolg heeft dat het beginsel niet wordt gerespecteerd.
Bovendien zorgt dit besluit ervoor dat de instellingen
2020 is een scharnierjaar voor de afwikkelingscyclus
voldoende instrumenten hebben om toegang te krijgen
en de MREL-besluiten voor de Belgische en Europese
tot het gemeenschappelijk
instellingen, aangezien de
De 2020-cyclus werd op basis van
cyclus van 2020 op ba‑
afwikkelingsfonds (Single
de BRRD2 en de SRMR2 opgestart
sis van de BRRD2 en de
Resolution Fund – SRF). In
SRMR2 werd opgestart en de afwikkelingscyclus op
dit verband beoordeelt de Bank de noodzaak om de
basis van de BRRD1 werd afgewerkt.
SRB te vragen de MREL-regeling voor top-tier banken
toe te passen op bepaalde afwikkelingsentiteiten die
niet als dusdanig kunnen worden aangemerkt omdat
2.1 Instellingen waarvoor de SRB
ze een omvang van minder dan 100 miljard euro heb‑
rechtstreeks bevoegd is
ben (“fishing option”). Dit is een optie die door de
SRMR2 aan de nationale afwikkelingsautoriteiten wordt
In april 2020 startte een nieuwe jaarlijkse afwikkelings‑
geboden en die dwingend is voor de SRB, wanneer
cyclus voor alle instellingen die onder de bevoegdheid
deze autoriteiten van mening zijn dat het in gebreke
van de SRB vallen. De prioriteiten voor de afwikkelings‑
blijven van de afwikkelingsentiteit een risico voor het
cyclus 2020 zijn (i) het verbeteren van de capaciteit om
financiële stelsel kan inhouden.
het instrument van interne versterking (bail-in tool) te
implementeren, (ii) het verzekeren van de financiële
Ondanks de COVID-19-crisis heeft de SRB er zich in
continuïteit en de toegang tot marktinfrastructuren en
(iii) het garanderen van de operationele continuïteit van
samenwerking met de nationale afwikkelingsautori‑
instellingen in afwikkeling. Deze prioriteiten maken deel
teiten toe verbonden zijn afwikkelingscyclus 2020 te
uit van een meerjarig algemeen kader waarin de ver‑
handhaven. Om de instellingen te ontzien, heeft de
wachtingen van de SRB zijn vastgelegd. Op 1 april 2020
SRB echter uitstel verleend voor bepaalde rapporterin‑
heeft de SRB namelijk zijn verwachtingen rond de afwik‑
gen. Bovendien heeft de SRB in de berekening van de
kelbaarheid gepubliceerd in de vorm van een document
MREL-vereisten gebruik gemaakt van het gecombineerd
dat richtlijnen bevat voor de banksector met betrekking
buffervereiste van juni 2020. in plaats van dat van
tot de maatregelen die door de instellingen moeten
eind 2019. Hierdoor wordt rekening gehouden met de
worden genomen om tegen uiterlijk eind 2023 aan te
ondersteunende prudentiële en macro-economische
kunnen tonen dat ze afwikkelbaar zijn.
maatregelen. In april 2021 zal de SRB zijn jaarlijkse af‑
wikkelingscyclus hebben afgerond. Dit zal leiden tot de
In overeenstemming met de BRRD2 zijn de nieuwe
goedkeuring door de SRB van 12 MREL-besluiten met
besluiten met betrekking tot MREL vanaf deze afwik‑
betrekking tot kredietinstellingen naar Belgisch recht,
kelingscyclus niet langer uitgedrukt als een percentage
waaronder 6 besluiten met betrekking tot het extern
van de totale passiva, met inbegrip van het eigen
MREL en 6 besluiten met betrekking tot het intern MREL.
vermogen (total liabilities and own funds -TLOF) maar
als een percentage van zowel het totaal van de risico‑
2.2 Instellingen waarvoor de Bank
posten (total risk exposure amount – TREA) als de totale
rechtstreeks bevoegd is
blootstellingsmaatstaf (leverage ratio exposure – LRE).
Bovendien wordt nu een onderscheid gemaakt tussen
De Bank is ook gestart met een nieuwe afwikke‑
besluiten met betrekking tot extern MREL voor de
lingscyclus voor de kredietinstellingen waarvoor zij
afwikkelingsentiteiten en besluiten met betrekking tot
rechtstreeks bevoegd is. De SRB heeft te dien einde
intern MREL voor dochterondernemingen die behoren
richtsnoeren opgesteld met betrekking tot afwik‑
tot een afwikkelingsgroep maar zelf geen afwikke‑
kelingsplannen voor minder belangrijke instellingen.
lingsentiteit zijn. Daarenboven worden ook besluiten
Bij het opstellen van een afwikkelingsplan voor een
te kunnen dekken. Hierdoor rijst onrechtstreeks de
vraag naar de verdeling van de kosten in geval van
een bankencrisis (burden sharing).
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dergelijke instelling moeten de nationale afwikke‑
lingsautoriteiten deze richtsnoeren in acht nemen of
eventuele afwijkingen ervan rechtvaardigen. Deze
richtsnoeren hebben met name betrekking op de
identificatie van kritieke functies, de toetsing van het
algemeen belang, de keuze van de afwikkelingsinstru‑
menten, de toepassing van vereenvoudigde verplich‑
tingen en de inhoud van een liquidatieplan. Het doel
van deze richtsnoeren is om binnen de bankenunie
te zorgen voor een consistente aanpak tussen alle
minder belangrijke instellingen waarvoor de nationale
afwikkelingsautoriteiten bevoegd zijn.
De cyclus die in 2020 werd aangevangen, zal
in 2021 worden afgerond met een raadpleging van
de SRB en met de organisatie van de procedure om de
instellingen waarvoor een nieuw MREL-besluit werd
aangenomen, te horen. Deze nieuwe besluiten zou‑
den gebaseerd moeten zijn op de door de BRRD2 in‑
gevoerde en in het Belgisch recht omgezette kalibratie.
De nieuwe bepalingen betreffende de kalibratie van
het MREL en de richtsnoeren van de SRB hebben
ertoe geleid dat de Bank haar aanpak voor de af‑
wikkelingsplannen van minder belangrijke instellin‑
gen en voor het MREL-vereiste heeft herzien. Deze
minder belangrijke instellingen worden ingedeeld in
drie categorieën. Tot de eerste categorie behoren
de instellingen waarvan het in gebreke blijven geen
nadelige gevolgen kan hebben voor de stabiliteit van
het financiële stelsel in België en die dus volgens een
normale insolventieprocedure zouden kunnen worden
vereffend. Voor deze instellingen geldt een MRELvereiste dat gelijk is aan het bedrag dat noodzakelijk
is om hun verliesabsorptie te verzekeren. Het MRELvereiste is voor deze instellingen dus niet hoger dan
hun eigenvermogensvereiste.
De tweede categorie omvat de instellingen waarvan
het afwikkelingsplan ook bepaalt dat zij naar alle
waarschijnlijkheid volgens een normale insolventie‑
procedure zullen kunnen worden vereffend, maar
waarvan het in gebreke blijven in bepaalde specifieke
omstandigheden, bijvoorbeeld in geval van een sys‑
teemcrisis, een impact zou kunnen hebben op de
stabiliteit van het Belgische financiële stelsel, met
name gelet op hun banden met de Belgische reële
economie en hun gedekte deposito’s. Het MREL
van deze instellingen bestaat eveneens uit het be‑
drag dat nodig is om verliesabsorptie te verzekeren,
maar dit wordt naar boven bijgesteld, waardoor het
MREL-vereiste van deze instellingen hoger is dan hun

eigenvermogensvereiste. Deze opwaartse bijstelling
wordt echter gekalibreerd op grond van de door de
richtlijn en de SRB opgelegde limieten, waardoor hun
MREL-vereiste lager blijft dan het MREL-vereiste van
de banken van de derde categorie.
Tot deze derde categorie behoren de instellingen
waarvan het afwikkelingsplan aangeeft dat aan het
vereiste van algemeen belang zou zijn voldaan in ge‑
val van hun in gebreke blijven. In een dergelijk geval
zou dus gebruik moeten worden gemaakt van de
afwikkelingsinstrumenten en -bevoegdheden. In deze
context omvat het MREL niet alleen een verliesabsorp‑
tiebedrag, maar ook een bedrag om na afloop van
de afwikkelingsprocedure de herkapitalisatie en het
marktvertrouwen te waarborgen.

3. Ontwikkeling van
crisisbeheersingscapaciteit
en operationalisering van de
afwikkelingsinstrumenten
De bijzondere omstandigheden van de COVID-19crisis en, meer in het bijzonder, het feit dat vergade‑
ringen met fysieke aanwezigheid niet aangewezen
waren, hebben tijdens het verslagjaar de capaciteit
van het Afwikkelingscollege om beslissingen te ne‑
men, onder druk gezet. Het Afwikkelingscollege
kwam in de loop van het verslagjaar vier keer
bijeen, waarbij gebruik werd gemaakt van een
videoconferentiesysteem.
Deze capaciteit om beslissingen te nemen is des te
belangrijker daar de verantwoordelijkheid voor de
tenuitvoerlegging van afwikkelingsinstrumenten bij
de nationale afwikkelingsautoriteiten berust, en dit
zowel voor de afwikkeling van instellingen die onder
de bevoegdheid van de SRB vallen als voor de afwik‑
keling van instellingen waarvoor de Bank rechtstreeks
bevoegd is.
Tijdens het verslagjaar heeft de Bank haar werk‑
zaamheden met betrekking tot de operationalisering
van de afwikkelingsinstrumenten voortgezet. Deze
werkzaamheden omvatten twee zwaartepunten. Het
eerste houdt in dat nationale handleidingen worden
opgesteld waarin de stappen worden beschreven die
nodig zijn voor de tenuitvoerlegging van de afwik‑
kelingsinstrumenten in België. Deze handleidingen
vormen een aanvulling op de specifieke analyses
die verlangd worden van elke instelling waarvan het
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afwikkelingsplan voorziet in het gebruik van afwik‑
kelingsinstrumenten wanneer ze in gebreke blijven.
Sedert 2019 wordt aan de Belgische banken en
bankgroepen gevraagd specifieke analyses te ver‑
richten in het kader van de ontwikkeling van hun
afwikkelingsplan. In deze specifieke analyses, de zo‑
genaamde playbooks, dienen de banken alle stappen
te omschrijven die zij intern dienen te nemen om de
in hun afwikkelingsplan uitgestippelde voorkeurs- of
alternatieve afwikkelingsstrategie te operationalise‑
ren. Via het ontwikkelen van playbooks stellen de
banken de nodige procedures vast en identificeren
ze eventuele obstakels of punten waarvoor verder
voorbereidend werk noodzakelijk of wenselijk wordt
geacht. Voor de banken of bankgroepen die een
bail-in playbook dienen uit te werken, werd 2020
in het bijzonder gekenmerkt door de prioritaire
aandacht die onder meer diende te worden besteed
aan de zogenaamde “externe uitvoering” van het
instrument van interne versterking. Dit begrip houdt
in dat externe partijen zoals paying agents, CSD’s,
ICSD’s, gereglementeerde markten en marktautori‑
teiten betrokken zijn bij de implementatie van het
instrument van interne versterking. Gelet op het
bijzonder belang van de zogenaamde externe uit‑
voering in het operationaliseringsproces zullen de
werkzaamheden in dat verband worden voortgezet
in 2021. Er is dus een symmetrie tussen de werk‑
zaamheden die de Bank verricht om de uitvoering
van de afwikkelingsprocedure te vergemakkelijken en
de werkzaamheden die door elke bankgroep worden
uitgevoerd in het kader van de ontwikkeling van haar
eigen afwikkelingsplan.

4. Vastlegging van mechanismen
voor de financiering van de
afwikkeling
Tijdens het verslagjaar heeft het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsfonds bij de kredietinstellingen van de
bankenunie in totaal een bedrag van 9,2 miljard euro
aan bijdragen geheven. Van dit totaal bedrag werd
door de kredietinstellingen naar Belgisch recht die
bijdrageplichtig zijn 301 miljoen euro bijgedragen,
tegenover 270 miljoen euro in 2019. Dit bracht de
omvang van het fonds op 42 miljard euro. De SRB
schat dat het streefcijfer voor het Gemeenschappelijk
Afwikkelingsfonds, namelijk 1 % van de gedekte
deposito’s van alle kredietinstellingen die beschikken
over een vergunning in de bankenunie, aan het einde
van de initiële 8-jarige periode voor de opbouw van
het fonds, die in 2023 afloopt, 70 miljard euro zou
kunnen bedragen. Een grotere toename van de ge‑
dekte deposito’s in de komende jaren zou dit streef‑
bedrag echter naar een hoger niveau kunnen tillen.

Naast zijn eigen middelen zal het SRF vanaf be‑
gin 2022 over een hernieuwbare kredietlijn van het
Europees Stabiliteitsmechanisme beschikken. De minis‑
ters van Financiën in de Ecofin-Raad hadden in decem‑
ber 2018 een akkoord bereikt over een referentiekader
voor de activering van een gemeenschappelijk vangnet
voor het SRF. Gelet op de vooruitgang die geboekt
werd op het gebied van risicovermindering heeft de
Eurogroep in november 2020 besloten vooruit te lopen
op de invoering van dit vangnet. Hiervoor is de bekrach‑
tiging vereist van de herzie‑
De intrinsieke beperkingen van de
ning van het Verdrag tot
strategieën die berusten op één
instelling van het Europees
Stabiliteitsmechanisme.
enkel toegangspunt zullen grondig

Het tweede zwaartepunt
van de werkzaamheden
van de Bank sluit aan bij
moeten worden onderzocht
de stresstest die de SRB
De ondernemingen die niet
in december 2019 heeft georganiseerd en waarbij
bijdrageplichtig zijn aan het SRF, namelijk de in
de Bank betrokken was in haar hoedanigheid van
België gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen
nationale afwikkelingsautoriteit. In de loop van het
of beleggingsondernemingen die onder een derde
jaar 2020 werden de belangrijkste lessen uit deze
land ressorteren, evenals beursvennootschappen naar
stresstest getrokken. Deze oefening heeft met name
Belgisch recht die niet vallen onder het toezicht op ge‑
geleid tot een beter begrip van de uitdagingen in
consolideerde basis op hun moederonderneming dat
verband met de uitvoering van afwikkelingsstrate‑
door de ECB wordt uitgeoefend, zijn bijdrageplichtig
gieën die berusten op één enkel toegangspunt. De
aan het nationaal afwikkelingsfonds. Na de storting
Bank is in dit opzicht van mening dat de intrinsieke
van de bijdragen in het nationaal afwikkelingsfonds
beperkingen van dit soort strategie grondig moeten
in 2020, bedroegen de reserves van dit fonds iets
worden onderzocht, zowel vanuit juridisch als vanuit
meer dan 1,9 miljoen euro. In 2023 zullen de reserves
operationeel oogpunt. Daarnaast heeft de stresstest
van het nationaal afwikkelingsfonds naar verwach‑
ook geleid tot enkele nieuwe projecten, zoals de
ting 3,1 miljoen euro bereiken, wat momenteel het
communicatie in geval van een crisis.
streefbedrag is.
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E. Digitalisatie

Het jaar 2020 werd gekenmerkt door een versnel‑
ling van de digitale toegang tot financiële diensten,
digitale en contactloze betalingen, e-commerce en
het gebruik van digitale infrastructuur, waardoor de
consumenten, werknemers en ondernemingen beter
gewapend waren om het hoofd te bieden aan de situ‑
atie zonder precedent die door de COVID19-pandemie
is ontstaan. De veiligheid en de continuïteit van de
digitale infrastructuur van de financiële sector zijn al‑
dus nog crucialer geworden en het belang van digitale
innovatie als bron van economisch herstel is duidelijker
geworden met de snellere ontwikkeling van vormen
van consumptie op afstand. In de innovatie op het
gebied van digital finance hebben er zich verschillende
ontwikkelingen voorgedaan. Voorbeelden hiervan zijn
nieuwe bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op innova‑
tieve betaaloplossingen, het streven naar verbetering
van de operationele efficiëntie door gebruik te maken
van kunstmatige intelligentie, Machine/Deep Learning
of Robotic Process Automation, het verfijnen van de
commerciële strategieën met behulp van gegevens‑
analyse en kunstmatige intelligentie, en het beheer
van IT-infrastructuren en de aggregatie van gegevens
in de cloud. Deze ontwikkelingen zijn vaak ingegeven
door de wil om vooruit te lopen op de verwachte
grote veranderingen in de structuur van de markt voor
financiële diensten. De rol van de financiële diensten
en actoren in de wereldmarkt voor producten en
diensten is op mondiaal niveau inderdaad sterk aan
het veranderen. Er vindt een geleidelijke verschui‑
ving plaats naar een markt waar voor financiële en
niet-financiële diensten gebruik wordt gemaakt van
geïntegreerde betaal-, e-commerce- en socialemedia‑
platforms en van ecosystemen voor samenwerking
die deze verschillende dimensies omvatten. Deze
ontwikkelingen worden met name vergemakkelijkt
door het gebruik van modulaire technologieën die het
voor verschillende financiële en niet-financiële actoren
mogelijk maken om te communiceren via interfaces
(application programming interfaces – API’s). De

initiatieven met betrekking tot global stablecoins die
betalingen in het kader van dergelijke ecosystemen
en platforms zouden vergemakkelijken, nemen steeds
duidelijker vormen aan. Zo heeft de Libra Association
(omgedoopt tot Diem) in april 2020 een nieuwe versie
van haar white paper gepubliceerd in een poging om
de bezorgdheid van verschillende toezichthoudende
instanties, centrale banken en andere betrokken par‑
tijen weg te nemen. In april 2020 heeft zij bij de
Zwitserse financiële toezichthouder (Autorité fédérale
de surveillance des marchés financiers – FINMA) een
aanvraag ingediend om een vergunning te verkrijgen
als betalingssysteem.
Deze ontwikkelingen scherpen nu al bepaalde risico’s
aan (zoals cyber- en IT-risico’s) en leiden tot nieuwe
risico’s voor de consument, het monetair beleid en
de financiële stabiliteit, of zouden op korte tot mid‑
dellange termijn tot dergelijke nieuwe risico’s kunnen
leiden. Tegen deze achtergrond heeft de Europese
Commissie een digitale strategie gepubliceerd met
het oog op de bevordering van digitale innovatie, de
totstandbrenging van een eengemaakte digitale markt
voor financiële diensten en een Europese ruimte voor
financiële data om de toegang tot en het delen van
dergelijke data te stimuleren, evenals op een betere
beheersing van de risico’s die het gevolg zijn van
de digitale innovatie. In september 2020 leidde dit
tot de eerste wetgevingsinitiatieven op dit gebied,
waar de Bank nauw bij betrokken is. Twee van deze
initiatieven, die betrekking hebben op operationele
veerkracht en cryptoactiva, worden hieronder bespro‑
ken. Diverse gevolgen van deze ontwikkelingen en
van het belang van digital finance, zoals de toename
van cyber- en IT-risico’s, open banking en de regels
voor sterke cliëntauthenticatie die in de tweede richt‑
lijn betreffende betalingsdiensten (Payment Services
Directive – PSD2) zijn opgenomen, en de initiatieven
met betrekking tot de digitale euro, worden eveneens
hieronder behandeld.
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1. Digitale operationele veerkracht

vaak niet toelaten om het tempo en de mate van
verandering van voor de gezondheidscrisis aan te
houden. Massaal telewerken verlaagt weliswaar het
1.1 Verdere toename van cyber- en ITgezondheidsrisico, maar doet het inherent IT- en
gerelateerde risico’s
cyberrisico toenemen, bijvoorbeeld omdat het op‑
De digitale operationele veerkracht van de finan‑
lossen van een incident bemoeilijkt wordt door de
beperktere fysieke aanwezigheid van operatoren,
ciële sector werd tijdens het verslagjaar in belang‑
maar ook door het grote aantal bedrijfscomputers
rijke mate beïnvloed door de COVID-19-pandemie.
dat gelijktijdig vanop afstand via het internet ver‑
Sinds maart 2020 vragen (of verplichten) de instel‑
lingen hun medewerkers om zoveel mogelijk van
binding maakt met de instelling. Dankzij de door
thuis uit te werken, wat
de instellingen genomen
De
veiligheid
en
de
continuïteit
voorzorgsmaatregelen
ongeziene uitdagingen
van de digitale infrastructuur
heeft dit in het verslag‑
en extra risico met zich
meebrengt. Aanvankelijk
jaar gelukkig niet tot al te
van de financiële sector zijn nog
waren de uitdagingen
belangrijke operationele
crucialer geworden in 2020
vooral van operationele
incidenten geleid.
aard, zoals de noodzaak om de IT-capaciteit uit te
breiden om massaal telewerken mogelijk te maken.
Cyberaanvallen waren in de voorbije jaren hoe dan
Naarmate de pandemie langer aansleept, krijgen
ook al wereldwijd geëvolueerd tot een dagdagelijkse
realiteit. Er wordt ook vastgesteld dat aanvallers de
de uitdagingen een meer strategisch karakter.
gebruikte technieken en methodes verder aanscher‑
Instellingen worden er bijvoorbeeld toe gedwongen
pen, waardoor een deel van de aanvallen steeds ge‑
te prioriteren tussen lopende en geplande strategi‑
sofisticeerder en krachtiger wordt. Verwacht wordt
sche projecten, omdat de huidige omstandigheden
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dan ook dat het aantal langdurige en doelgerichte
cyberaanvallen in de toekomst verder zal toenemen,
waarbij de financiële sector logischerwijs één van
de potentiële doelwitten blijft. De lijst van wereld‑
wijde cyberaanvallen op financiële instellingen op‑
gesteld door de denktank ‘Carnegie Endowment for
International Peace’ 1 schetst een actueel beeld van
de cyberdreigingen voor de sector. In 2020 werden
bij gerapporteerde aanvallen bijvoorbeeld gevoe‑
lige gegevens zoals kredietaanvragen en krediet‑
kaartnummers ontvreemd, geldautomaatsystemen
ontwricht en frauduleuze transacties geïnitieerd via
inbraak in serversystemen van banken.
In deze omstandigheden is het voor de financiële
instellingen en infrastructuren uitdagend om hun
IT-systemen, -data en -diensten adequaat te bevei‑
ligen tegen de diverse aanvallen. Omdat cyberdrei‑
gingen zeer snel evolueren, moet er meer dan ooit
over gewaakt worden dat de defensiecapaciteit van
de instellingen en FMI’s het mogelijk maakt flexi‑
bel in te spelen op veranderende aanvalspatronen.
Oplossingen voor het verzamelen van informatie
over potentiële bedreigingen, aanvallers en aanvals‑
types zijn hierbij essentieel. Verder is het belangrijk
dat niet enkel de externe netwerkperimeter van een
instelling adequaat wordt beveiligd, maar dat ook de
interne maatregelen voldoende fijnmazig zijn en in
meerdere ‘lagen’ worden uitgewerkt. Voor financiële
instellingen is het ook nuttig om het risicoprofiel van
de cliënt en/of tegenpartij te kennen bij het bepalen
van het risico op fraude bij bepaalde transacties. In
het kader van particulier bankieren wordt daarvoor
gebruikgemaakt 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 ge‑
noemd, dat uitgerold werd door SWIFT om financiële
instellingen te ondersteunen bij de risicobeoordeling
van tegenpartijen in het berichtenverkeer. Dit CSP
benadrukt tevens het belang van een frequente
reconciliatie van uitgaande transacties, wat toe‑
laat om potentieel frauduleuze activiteiten tijdig te
detecteren en waar nodig stop te zetten voor de
eindbestemming bereikt wordt.

1 Zie https://carnegieendowment.org/specialprojects/
protectingfinancialstability/timeline.

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 inno‑
vatieve spelers, toegenomen verwachtingen van
cliënten betreffende de aangeboden diensten en
beschikbaarheid of door toenemende veiligheids
risico’s (bijvoorbeeld door het gebruik van niet lan‑
ger ondersteunde “End-of-Life”-software), om hun
soms sterk verouderde IT-architecturen op relatief
korte termijn te vernieuwen, maar de complexiteit
van hun IT-landschap maakt het tot een grote uit‑
daging om dit op een economisch verantwoorde
manier te realiseren. Tevens is het risico van een
toenemende afhankelijkheid van derde partijen
voor informaticadiensten en van andere gestan‑
daardiseerde informatiesysteemcomponenten sterk
aanwezig. Met name cloudoplossingen worden
steeds meer en voor steeds belangrijker processen
aangewend. Deze ontwikkeling draagt er ook toe
bij dat op sectorniveau een beperkt aantal kritieke
dienstverleners een alsmaar toenemend concentra‑
tierisico voor de financiële industrie vertegenwoor‑
digen. Ook het voldoende uitgebreid testen van
ontwikkelde software en hersteloplossingen voor
een waaier aan extreme maar plausibele scenario’s
blijft een belangrijk aandachtspunt.
Het is dan ook van belang dat de bestuursorganen
van de financiële actoren over de nodige expertise
en informatie beschikken om de risico’s op passen‑
de wijze te kunnen opvolgen, en dat ze adequate
maatregelen opnemen in hun strategische plan‑
ning om de risico’s binnen aanvaardbare perken
te houden. Heel wat instellingen geven echter aan
dat zij moeilijkheden ondervinden om voldoende
mensen aan te werven met de juiste vaardigheden
en expertise. Daarnaast dienen alle medewerkers
van deze ondernemingen zich bewust te zijn van
het cyber- en IT-risico, zodat zij begrijpen hoe deze
risico’s kunnen optreden en hoe zij verwacht wor‑
den te reageren.

1.2 Richtsnoeren en ontwikkelingen op
wetgevend vlak
De Bank heeft de afgelopen jaren in belangrijke
mate bijgedragen aan de ontwikkeling van een
regelgevend kader om de beheersing van cyber- en
IT-risico’s te verbeteren. De prudentiële circulaire
betreffende de verwachtingen van de Bank op het
vlak van de operationele bedrijfscontinuïteit en de
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beveiliging van systeemrelevante instellingen 1 is nog
steeds een belangrijke referentie. Verder draagt
de Bank actief bij tot de totstandkoming van een
Europees regelgevend kader voor het beheer van
cyber- en IT-risico’s. In de schoot van de EBA re‑
sulteerde dit achtereenvolgens in de publicatie van
richtsnoeren voor toezichthouders betreffende de
beoordeling van het ICT-risico in het kader van het
SREP 2 , richtsnoeren met betrekking tot uitbesteding 3
en richtsnoeren met betrekking tot het beheer van
ICT- en beveiligingsrisico’s 4 . Deze richtsnoeren wer‑
den ondertussen allemaal geïntegreerd in het toe‑
zichts- en beleidsraamwerk van de Bank. Ook voor
verzekeringsondernemingen draagt de Bank bij tot
de totstandkoming van een soortgelijk reglementair
kader onder de auspiciën van EIOPA. In 2020 werden
de richtsnoeren met betrekking tot uitbesteding aan
aanbieders van clouddiensten 5 omgezet in een NBBcirculaire, en werden er richtsnoeren met betrekking
tot ICT-beveiliging en governance 6 gepubliceerd.
In september 2020 publiceerde de Europese Commissie
een voorstel voor een verordening, de zogenaamde
“Digital Operational Resilience Act” (DORA). Dit voor‑
stel heeft als doel de risico’s die gepaard gaan met
de digitale transformatie van de financiële industrie
te matigen door strikte en gemeenschappelijk regels
op te leggen met betrekking tot ICT-governance en
risicobeheer, ICT-incidentrapportering en informa‑
tiedeling, veiligheidstests en derdepartijrisico op het
vlak van ICT. Deze regels zouden gelden voor een
brede waaier aan financiële instellingen, maar ook
voor kritieke ICT-leveranciers (third-party providers),
bijvoorbeeld aanbieders van clouddiensten, die onder‑
worpen zouden worden aan een vorm van oversight.
De Bank speelt als lid van de Belgische delegatie een
belangrijke adviserende rol tijdens de besprekingen
van de ontwerpteksten op Europees vlak, en zal
vermoedelijk ook intensief betrokken worden bij de
latere omzetting van de Europese DORA-verordening
in technische standaarden.

1 Circulaire NBB_2015_32 van 18 december 2015 betreffende
aanvullende prudentiële verwachtingen op het vlak van
de operationele bedrijfscontinuïteit en beveiliging van
systeemrelevante instellingen.
2 EBA Guidelines on ICT Risk Assessment under the Supervisory
Review and Evaluation Process (SREP) (mei 2017).
3 EBA Guidelines on outsourcing arrangements (februari 2019).
4 EBA Guidelines on ICT and security risk management
(november 2019).
5 EIOPA Guidelines on outsourcing to cloud service providers
(februari 2020).
6 EIOPA Guidelines on information and communication
technology security and governance (oktober 2020).
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1.3 Operationele activiteiten
De beoordeling en de bevordering van de beheersing
van cyber- en IT-risico’s zijn topprioriteiten voor de
Bank en de Europese en internationale samenwerking
wordt in dit verband steeds belangrijker. De aandacht
gaat hierbij enerzijds uit naar de beveiliging van en
het vertrouwen in individuele financiële instellingen
of FMI’s, en anderzijds naar sectoroverschrijdende
beheersingsstrategieën.
De benadering voor de individuele instellingen is
tweeledig. Enerzijds dienen de instellingen onder‑
worpen aan prudentieel toezicht 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 veilig‑
heid 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 2020
diverse inspectieopdrachten uit (voor banken in het
kader van het SSM) om na te gaan of het regelgevend
kader wordt nageleefd en of de IT-systemen met be‑
trekking tot het cyber- en IT-risico adequaat worden
beheerd. Daarnaast volgt zij deze risico’s op bij de
financiële instellingen en FMI’s in het kader van haar
permanente en periodieke toezichtswerkzaamheden.
Door de COVID-19-gezondheidscrisis was de Bank ge‑
noodzaakt haar aanpak voor deze toezichtsactiviteiten
te herzien. Enerzijds werden activiteiten inhoudelijk
aangepast aan de nieuwe realiteit, met specifieke
aandacht voor COVID-19, anderzijds werd ook de
werkwijze aangepast, waarbij waar mogelijk ingezet
werd op vergaderingen op afstand en technologische
hulpmiddelen.
In 2018 heeft de Bank een raamwerk voor ethi‑
sche hacking opgezet, namelijk TIBER-BE (Threat
Intelligence Based Ethical Red Teaming Belgium).
Dit programma is het Belgische onderdeel van
een methodologie die werd ontwikkeld door het
Eurosysteem, en beoogt via gesofisticeerde tests
de cyberweerbaarheid van individuele FMI’s en fi‑
nanciële instellingen te verhogen, alsook tot be‑
langrijke inzichten te 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 stabi‑
liteit. Gedurende het rapporteringsjaar werd op de
website van de Bank een geactualiseerde versie van
het TIBER-BE-raamwerk gepubliceerd, waarin de
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methodologie verder wordt verfijnd op basis van
ervaringen uit reeds afgeronde tests. De sector blijkt
overtuigd te zijn van de deugdelijkheid van de toege‑
paste methodologie en van de meerwaarde die deze
specifieke tests bieden. Het TIBER-BE-team heeft
ondertussen ook met succes grensoverschrijdende
tests uitgevoerd, in nauwe en goede samenwerking
met andere EU-landen die het TIBER-raamwerk
geïmplementeerd hebben, alsook met het Verenigd
Koninkrijk, waarbij gezocht werd naar synergieën
met het soortgelijke CBEST-raamwerk. TIBER-BE
opereert nu op kruissnelheid.
De Bank besteedt ook in toenemende mate aandacht
aan sectorbrede initiatieven. In het kader van het SSM
worden bijvoorbeeld op regelmatige basis transver‑
sale analyses uitgevoerd met betrekking tot cyber- en
IT-gerelateerde thema’s. Zo werd alle significante
banken alsook een aantal minder significante banken
in 2020 opnieuw gevraagd om een IT-vragenlijst in
te vullen die belangrijke informatie verschaft voor het

jaarlijkse ‘Supervisory Review and Evaluation Process’,
en die toelaat transversale analyses uit te voeren.
Ook een groot aantal verzekeringsondernemingen
en beursvennootschappen werd gevraagd soortge‑
lijke informatie te verschaffen met een vergelijkbare
doelstelling.
Vanuit haar rol als sectorale autoriteit voor de toe‑
passing van de wet ter beveiliging en bescherming
van kritieke infrastructuren (voornamelijk systeemre‑
levante banken en FMI’s), beoordeelt de Bank tevens
de doeltreffendheid van controlesystemen bij de
kritieke financiële infrastructuren. Eveneens in deze
context organiseert en coördineert de Bank sector‑
brede crisissimulatieoefeningen, om de Belgische
financiële sector voor te bereiden op potentiële
operationele incidenten met een systemisch karakter.
In het kader van de wet ter beveiliging van net‑
werk- en informatiesystemen (NIS) fungeert de Bank
als sectoraal meldpunt voor grote incidenten in de
financiële sector.
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2. FinTech
2.1 Sterke cliëntauthenticatie en ‘open
banking’
De belangrijkste toezichtsactiviteit op het vlak van de
betalingen bestond enerzijds in de opvolging van de
verscherpte beveiligingseisen voor het elektronisch
betaalkaartverkeer in de sector van de onlinehandel
en anderzijds in de facilitering van de toegang van
FinTech-spelers tot de betaalrekeningsystemen van de
kredietinstellingen.

2.1.1 Sterke cliëntauthenticatie : voort te
zetten werkzaamheden
De invoering van de regels betreffende sterke cliëntau‑
thenticatie (hierna : ‘SCA’) in september 2019 leidde
tot een aantal implementatieproblemen voor de sector
van de online kaartbetalingen (elektronische handel).

Bank reeds in augustus 2019 uitstel van implemen‑
tatie aan de Belgische betaalkaartindustrie voor de
regels inzake SCA en werkte zij in overleg met de
sector, onder leiding van Febelfin, een nationaal
migratieplan uit. Dit plan werd reeds in mei 2020 op
de website van de Bank gepubliceerd. Het nationaal
migratieplan koos resoluut voor een graduele over‑
gang naar het volledig toepassen van SCA op iedere
kaarttransactie. Tijdens een overgangsperiode zal
er een systeem van zogenaamde ‘zachte weigerin‑
gen’ van kaarttransacties worden gehanteerd, wat
inhoudt dat een kaarttransactie boven een bepaald
bedrag (bijvoorbeeld EUR 1.500) die zou worden
aangeboden bij de kaartuitgever door een online
handelaar (en diens acquirer) zonder authenticatie
van de kaarthouder, geweigerd wordt met de vraag
om deze opnieuw door te sturen naar de kaartuitge‑
ver maar ditmaal mét authenticatie van de kaarthou‑
der. De kaarthouder zelf merkt helemaal niets van
deze ‘zachte weigering’, tenzij de handelaar de no‑
dige protocollen nog niet heeft geïntegreerd in zijn
webshop en de transactie derhalve geheel niet kan
doorgaan (‘harde weigering’). De drempelbedragen
voor de toepassing van deze procedure dalen tijdens
de overgangsperiode geleidelijk, totdat op het einde
van deze periode volledige overeenstemming met de
regels inzake SCA wordt bereikt.

Enerzijds dienen de uitgevers van betaalkaarten (vnl.
kredietinstellingen) hun procedures voor het authen‑
ticeren van betaalkaarten in sommige gevallen aan te
passen om in overeenstemming te zijn met deze regels
en anderzijds dienen kaarttransacties online als regel
nu geauthenticeerd te worden, wat niet altijd ge‑
beurde. Dit laatste vereist
de invoering van nieuwe
De verscherpte beveiligingseisen voor De Bank volgt de imple‑
mentatie van dit migratie‑
technische protocollen in
het elektronisch betaalkaartverkeer
plan actief op, in samen‑
een complex ecosysteem
en de toegang van FinTech-spelers
met talrijke spelers. Deze
werking met de sector,
tot de betaalrekeningsystemen
protocollen maken het au‑
en stuurt indien nodig bij.
zijn nauwlettend opgevolgd
Zij houdt hierbij rekening
thenticeren, evenals het
met parameters, zoals de
correct gebruik maken van
ervaring van Belgische kaartuitgevers met het gra‑
de voorziene wettelijke uitzonderingen op de regel
dueel aanscherpen van de regels voor authenticatie
van verplichte sterke cliëntauthenticatie mogelijk en
zorgen ervoor dat alle spelers in de sector iedere
overeenkomstig het migratieplan en de snelheid
kaarttransactie correct kunnen authenticeren.
waarmee online handelaren in het binnen- en bui‑
tenland naar de vereiste technische protocollen
De aanpassingen die vereist zijn van de kant van de
migreren.
online handelaren om deze protocollen tijdig en volledig
te ondersteunen via hun websites, teneinde het authen‑
2.1.2 Open Banking : toegang tot
betaalrekeningsystemen
ticeren van kaarttransacties mogelijk te maken, vormen
een bijzondere uitdaging voor de sector. Aangezien die
Belgische betaalkaarthouders online handel drijven met
Een tweede belangrijke toezichtsactiviteit in 2020
buitenlandse handelaren in de ons omringende landen, is
bestond uit het opvolgen van de naleving van de
het migreren naar SCA door deze handelaren tevens een
regels omtrent de toegang voor FinTech-spelers tot
cruciale factor voor het slagen van deze migratie in België.
betaalrekeningen bij kredietinstellingen.
Teneinde deze migratie in goede banen te leiden
en in lijn met de EBA-Opinie ter zake, verleende de
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in, namelijk betalingsinitiatie- en rekeninginformatie‑
dienstverleners (samen ‘derde partijen’ genoemd),
die na het verkrijgen van respectievelijk een vergun‑
ning en een erkenning van de Bank (of een andere
bevoegde autoriteit in de EER) het recht hebben om,
middels de toestemming van de rekeninghouder(s),
respectievelijk een betaling te initiëren op en reke‑
ninginformatie te aggregeren van betaalrekeningen
bij kredietinstellingen.
Om dit technisch mogelijk te maken voor deze derde
partijen, dienen de kredietinstellingen een technisch
toegangskanaal te creëren (‘speciale interface’), waar‑
van deze partijen gebruik kunnen maken om hun
diensten aan te bieden. De specifieke technische
vereisten werden vastgelegd in de technische stan‑
daard i.v.m. SCA & CSC 1, die in werking trad op
14 september 2019.
In 2020 stelde de EBA vast dat er nog onduidelijk‑
heid bestond op de markt omtrent de interpretatie
van het verbod op het opwerpen van of voorzien in
obstakels voor deze derde partijen in de technische
werking van deze speciale interface(s). Dit resulteerde
in juni 2020 in een EBA-Opinie omtrent obstakels en
de verwijdering daarvan.
De Bank onderschreef deze EBA-Opinie en verdui‑
delijkte in een Mededeling dd. 1 juli 2020 dat zij
zich op deze EBA-Opinie baseert voor haar inter‑
pretatie van het verbod op obstakels voor derde
partijen en dat zij verwacht dat kredietinstellingen
tegen 31 december 2020 alle obstakels uit hun
speciale interface(s) verwijderen. De Bank volgt de
verwijdering van deze obstakels actief op bij de
kredietinstellingen en verschaft waar nodig nadere
technische uitleg.

2.2 De digitale euro
De Europese centrale banken bestuderen de ver‑
schillende toekomstscenario’s waarin de uitgifte
van een digitale euro, een elektronische vorm van
centralebankgeld (CBDC), aanbevolen of noodza‑
kelijk is. Voorbeelden van deze toekomstscenario’s
zijn een sterke afname van cash als betalingsmid‑
del, een belangrijke toename in het gebruik van

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.

niet-gereglementeerde betalingsmiddelen dat resul‑
teert in een significant risico voor de financiële stabi‑
liteit en de consumentenbescherming of een belang‑
rijke toename van het gebruik van digitale munten
uitgegeven door buitenlandse centrale banken die de
positie van de euro ondermijnt.
In oktober publiceerde de ECB samen met de experts
van de 19 nationale centrale banken in het euroge‑
bied een rapport dat de geïdentificeerde toekomst‑
scenario’s opsomt en evalueert. Daarnaast bevat het
rapport ook enkele basisprincipes voor een eventuele
uitgifte. Een digitale euro kan enkel een aanvulling
zijn op de bestaande betalingsmiddelen (bijvoorbeeld
cash) en mag privé-initiatieven niet ontmoedigen of
verdringen. Er werd nog geen beslissing genomen
met betrekking tot de uitgifte van een digitale euro.

2.3 Voorstel voor een Europese
verordening betreffende markten in
cryptoactiva (MiCA)
In september 2020 publiceerde de Europese Commissie
een voorstel voor een verordening betreffende mark‑
ten in cryptoactiva (MiCA). Dit voorstel maakt deel uit
van de digitale strategie van de Commissie.
Met deze verordening beoogt zij een kader te schep‑
pen voor cryptoactiva die niet als financiële instru‑
menten, elektronisch geld, deposito’s, gestructureerde
deposito’s of effectiseringsinstrumenten kwalificeren
en voor cryptoactivadiensten die niet onder de be‑
staande regels vallen.
Het eerste deel van het voorstel bevat regels die
betrekking hebben op de aanbieding van bepaalde
cryptoactiva en de toelating ervan tot de handel op
een handelsplatform op het grondgebied van de Unie
evenals op de emittenten van cryptoactiva. Deze regels
verschillen naar gelang van de categorie cryptoactiva.
In de MiCA worden drie categorieën cryptoactiva on‑
derscheiden : 1° cryptoactiva die worden gedekt door
een valuta die een wettig betaalmiddel is en waarvan
de emittent een kredietinstelling of een instelling voor
elektronisch geld is (e-money tokens), 2° activa die
worden gedekt door diverse valuta die een wettig
betaalmiddel zijn, één of meer grondstoffen of één of
meer cryptoactiva of een combinatie van deze activa
en die een stabiliseringsmechanisme omvatten (assetreferenced tokens), 3° overige cryptoactiva, die niet
tot de eerste twee categorieën cryptoactiva behoren.
De eerste twee categorieën activa zijn met name
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bedoeld voor emittenten van stablecoins, terwijl de
ter kennis worden gebracht en gelden er bepaalde
derde categorie beantwoordt aan de doelstelling van
vereisten voor de emittent. De naleving van deze
de verordening om een kader te scheppen voor alle
vereisten zou alleen voor deze activa achteraf worden
cryptoactiva (die niet reeds aan bestaande regelgeving
gecontroleerd door de bevoegde autoriteit. Tot slot
zijn onderworpen), van welke aard ook, die door
gelden er gedrags- en transparantieregels en pruden‑
een emittent zijn uitgegeven. Voor de eerste twee
tiële vereisten voor de emittenten.
categorieën activa moet de emittent voorafgaandelijk
een vergunning hebben verkregen. De MiCA voorziet
Voor de eerste twee categorieën van activa gelden bij‑
in de regeling van deze vergunning voor de assetzondere regels wanneer het actief als significant wordt
referenced tokens, terwijl
beschouwd op grond van
De Europese Commissie heeft een
ze voor de e-money tokens
criteria die wijzen op een
is opgenomen in de richt‑
grotere impact, met name
voorstel voor een verordening
lijnen die op de betrokken
voor de financiële stabi‑
gepubliceerd om een kader te
instellingen van toepassing
liteit. In dat geval zou de
scheppen voor cryptoactiva
zijn. Voor asset-referenced
Europese Bankautoriteit
tokens moet het white paper 1 voorafgaandelijk wor‑
voor alle of een deel van de bepalingen van de veror‑
den goedgekeurd, terwijl het white paper voor e-modening de bevoegde autoriteit voor deze activa zijn.
ney tokens voorafgaandelijk ter kennis moet worden
gebracht. Voor de categorie van de overige activa
Een tweede deel van de verordening bevat regels
daarentegen moet het white paper voorafgaandelijk
voor cryptoactivadiensten, zoals de bewaring en de
administratie, de exploitatie van een handelsplatform,
de uitvoering van orders, enz.
1 Het white paper is een document dat door de emittent onder
zijn verantwoordelijkheid wordt opgesteld en gepubliceerd
en dat de belangrijkste informatie bevat die volgens de MiCA
openbaar moet worden gemaakt (bijvoorbeeld met betrekking
tot de emittent, het project, het type actief en de rechten
op dat actief, of de technologie) om de toekomstige koper
van cryptoactiva in staat te stellen met kennis van zaken een
aankoopbeslissing te nemen.
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De Bank is nauw betrokken bij de onderhandelingen
over dit voorstel in haar hoedanigheid van deskundige
bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij
de Europese Unie.
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3 Totale binnenlandse bestedingen en uitvoer van goederen en diensten.
4 Consumptieve bestedingen en bruto‑investeringen in vaste activa van de overheid.
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113 155

810 571

440 367

449 070

4 079

444 991

365 579

370 203

4 624

5 242

435 144

10 724

71 219

21 652

103 595

102 431

229 100

2017

118 036

843 720

461 634

464 910

4 491

460 419

383 301

382 087

−1 214

8 233

453 413

12 181

74 354

22 765

109 299

105 855

238 247

2018

122 209

862 978

473 269

482 136

5 932

476 203

386 775

389 709

2 934

3 752

469 538

12 519

77 671

24 883

115 072

109 691

244 755

2019

123 625

805 272

448 223

453 098

4 389

448 859

356 413

357 049

636

4 484

443 739

11 586

71 198

22 945

105 730

112 039

225 970

2020 r
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Overige diensten

81

81

559

630

616
545

805

2 394

3 829

743

4 572

804

2 399

3 818

735

4 553

4 653

5 212

7 247

2012

584

632

809

2 368

3 809

750

4 559

80

4 639

5 223

7 259

2013

598

639

814

2 367

3 821

756

4 577

80

4 658

5 255

7 268

2014

579

651

814

2 386

3 851

766

4 617

81

4 698

5 277

7 284

2015

553

667

816

2 414

3 897

778

4 675

81

4 756

5 309

7 300

2016

525

683

824

2 450

3 957

791

4 748

82

4 830

5 356

7 312

2017

495

695

831

2 488

4 014

804

4 818

83

4 901

5 396

7 325

2018

476

709

839

2 527

4 075

819

4 894

84

4 978

5 454

7 343

2019

494

715

844

2 493

4 052

832

4 884

84

4 968

5 462

7 357

2020 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)

4 634

5 178

Beroepsbevolking

Nationale werkgelegenheid

7 225

2011

Bevolking op arbeidsleeftijd 1

(jaargemiddelden, duizenden personen)

Arbeidsmarkt

Bijlage 5
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61.9

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

73.0

79.8
38.7

Van 30 tot 54 jaar

Van 55 tot 64 jaar

71.8
62.2

Vlaanderen

Wallonië

68.9
82.0

Ten hoogste hoger secundair

Hoger

65.1
39.6

Staatsburgers van andere EU‑landen

Overige
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

41.8

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

43.4

69.2

71.0

83.5

69.0

45.6

63.7

74.6

61.4

50.3

81.3

58.9

73.9

65.5

64.5

69.7

2018 2

43.3

70.1

71.8

83.8

69.8

46.3

64.6

75.5

61.7

52.1

81.4

60.9

74.5

66.5

65.3

70.5

2019 2

40.5

70.4

71.5

83.5

68.1

46.0

64.6

74.8

61.3

53.2

80.8

55.0

74.2

65.9

64.8

70.1

2020 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. Nieuwe EU‑configuratie zonder VK.

68.7

Belgen

Naar nationaliteit

47.3

Ten hoogste lager secundair

Naar scholingsniveau

58.2

Brussel

Naar gewest

60.5

Van 20 tot 29 jaar

Naar leeftijd

61.5

Vrouwen

Mannen

Naar geslacht

67.3

Totaal

2011

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

Werkgelegenheidsgraad

Bijlage 6
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7.2

4.0

Van 55 tot 64 jaar

9.5

Wallonië

3.8

Hoger

27.8

Overige
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

31.0

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

27.2

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

19.3

7.2

7.1

7.1

2017 2

23.2

8.3

5.2

3.5

6.0

13.3

8.5

3.5

13.4

4.3

5.4

15.8

6.3

5.6

6.0

2018 2

19.5

7.2

4.8

3.2

5.3

12.2

7.2

3.3

12.7

4.1

4.8

14.2

5.8

5.0

5.4

2019 2

19.3

7.0

5.0

3.4

5.7

12.1

7.1

3.6

12.3

3.9

4.9

15.2

5.7

5.3

5.5

2020 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. Nieuwe EU‑configuratie zonder VK.

10.3

Staatsburgers van andere EU‑landen

Belgen
6.3

6.8

Ten hoogste hoger secundair

Naar nationaliteit

14.1

Ten hoogste lager secundair

Naar scholingsniveau

4.3

Vlaanderen

Brussel
17.1

6.4

Van 25 tot 54 jaar

Naar gewest

18.7

Van 15 tot 24 jaar

Naar leeftijd

7.2

Vrouwen

7.2

Mannen

Naar geslacht

Totaal

2011

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

Werkloosheidsgraad

Bijlage 7
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15.3
59.7

Van 55 tot 64 jaar

37.0

14.7

30.7
48.2

Overige

47.9

30.1

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

45.9

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

46.1

28.3

31.0

13.6

29.1

59.0

36.2

28.2

34.5

47.4

15.0

70.4

27.2

35.7

31.4

2018 2

49.0

28.2

30.4

13.4

28.5

59.0

36.2

27.3

34.8

45.7

15.2

69.0

26.9

35.1

31.0

2019 2

51.7

28.2

30.8

13.6

30.0

60.1

36.3

27.9

35.5

44.6

15.6

71.0

27.3

35.5

31.4

2020 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. Nieuwe EU‑configuratie zonder VK.

32.8

Belgen

Staatsburgers van andere EU‑landen

Naar nationaliteit
32.6

14.9

29.6

Hoger

29.3

55.3

Ten hoogste lager secundair

Ten hoogste hoger secundair

Naar scholingsniveau
55.6

36.3

30.8

Wallonië

31.0

35.1

Brussel
34.6

58.6

15.0

68.5

Vlaanderen

Naar gewest

68.0

27.5

27.7

Van 15 tot 24 jaar

38.7

33.1

2012

38.9

33.3

Van 25 tot 54 jaar

Naar leeftijd

Mannen

Vrouwen

Naar geslacht

Totaal

2011

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

Inactiviteitsgraad

Bijlage 8
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56.2

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

67.0

69.5
48.5

Van 30 tot 54 jaar

Van 55 tot 64 jaar

53.6
77.6

Ten hoogste hoger secundair

Hoger

72.8
41.0

Staatsburgers van andere EU‑landen

Overige
40.2

72.9

60.9

78.5

53.3

40.9

49.5

70.3

47.3

66.3

56.6

56.8

61.4

2018

41.9

72.9

61.1

78.5

56.5

39.9

49.6

70.4

48.2

67.4

56.0

56.9

61.7

2019

37.3

74.1

61.2

77.5

54.2

40.1

52.8

69.3

41.9

67.4

55.1

56.6

61.3

2020
2

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

50.4

73.0

75.5

85.9

73.7

52.1

52.5

86.7

66.4

78.5

70.7

69.4

74.6

2018

50.5

75.7

76.3

86.1

74.2

54.2

54.9

86.4

69.2

79.3

71.5

70.3

75.5

2019

Vlaanderen

Bron : Statbel.
1 Deze werkgelegenheidsgraden worden berekend op basis van de geharmoniseerde gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten.
2 Gemiddelden van de eerste drie kwartalen. Nieuwe EU‑configuratie zonder VK.

60.1

Belgen

Naar nationaliteit

40.9

Ten hoogste lager secundair

Naar scholingsniveau

47.2

Van 20 tot 29 jaar

Naar leeftijd

54.6

Vrouwen

Mannen

Naar geslacht

60.8

Totaal

2017

Brussel

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

Werkgelegenheidsgraad : uitsplitsing per gewest

Bijlage 9

49.4

74.5

75.7

85.8

72.6

53.6

55.5

86.0

62.7

78.7

70.9

69.5

74.8

2020
2

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

36.2

60.3

65.0

80.8

63.9

38.5

46.4

75.6

50.5

68.2

59.3

58.4

63.7

2018

Wallonië

32.1

60.7

66.2

81.7

64.8

38.5

47.4

76.5

51.6

68.2

61.1

59.2

64.6

2019

28.9

61.0

66.2

81.7

63.0

37.6

48.9

76.2

50.5

68.5

60.7

59.2

64.6

2020 2
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15.1

14.0
12.9

Van 25 tot 54 jaar

Van 55 tot 64 jaar

10.4
29.2

Staatsburgers van andere EU‑landen

Overige
29.5

9.4

12.7

7.0

16.6

25.8

10.6

12.5

30.6

14.5

11.9

13.4

2018

24.6

8.4

12.8

7.6

13.5

24.8

12.8

11.6

29.2

12.8

12.6

12.7

2019

25.5

8.1

12.1

6.8

13.9

24.9

11.3

11.3

29.9

12.2

12.4

12.3

2020 2

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

16.1

6.0

3.0

2.5

3.3

6.9

3.0

2.8

10.9

3.5

3.3

3.5

13.5

5.5

2.9

2.1

3.4

6.5

2.8

2.6

9.5

3.3

3.1

3.3

2019

Vlaanderen

2018

Bron : Statbel.
1 Deze werkloosheidsgraden worden berekend op basis van de geharmoniseerde gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten.
2 Gemiddelden van de eerste drie kwartalen. Nieuwe EU‑configuratie zonder VK.

14.8

Belgen

Naar nationaliteit

8.3

18.1

Ten hoogste hoger secundair

Hoger

27.4

Ten hoogste lager secundair

Naar scholingsniveau

33.2

Van 15 tot 24 jaar

Naar leeftijd

14.9

Vrouwen

15.0

Mannen

Naar geslacht

Totaal

2017

Brussel

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

Werkloosheidsgraad : uitsplitsing per gewest

Bijlage 10

13.8

5.8

3.2

2.6

3.8

6.4

2.7

3.0

10.9

3.5

3.7

3.6

2020 2

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

27.7

10.2

7.9

4.1

9.1

18.3

5.4

7.9

22.5

9.0

8.0

8.5

2018

Wallonië

25.2

8.1

6.8

3.4

7.6

16.2

4.5

6.4

21.9

8.2

6.0

7.2

2019

22.8

7.2

6.8

3.6

7.8

16.3

4.3

6.4

20.9

7.8

6.4

7.1

2020 2
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28.4

27.1

44.3

15.5

23.1
45.2

Overige
45.9

23.2
47.2

24.7

36.3

15.1

36.9

57.9

43.1

21.6

79.0

28.9

40.7

34.8

2019

51.4

24.1

36.7

16.9

39.5

57.6

40.5

22.9

80.0

29.2

41.8

35.5

2020
2

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

42.4

26.9

27.8

12.0

26.4

56.8

45.9

11.4

66.1

24.5

31.8

28.2

44.6

23.8

26.9

12.1

25.7

55.2

43.5

11.6

63.1

23.6

31.1

27.3

2019

Vlaanderen

2018

Bron : Statbel.
1 Deze inactiviteitsgraden worden berekend op basis van de geharmoniseerde gegevens uit de enquête naar de arbeidskrachten.
2 Gemiddelden van de eerste drie kwartalen. Nieuwe EU‑configuratie zonder VK.

35.8

Belgen

Staatsburgers van andere EU‑landen

Naar nationaliteit
36.6

15.6

36.7

Hoger

38.4

55.2

Ten hoogste lager secundair

Ten hoogste hoger secundair

Naar scholingsniveau
56.1

44.6

20.5

Van 55 tot 64 jaar

21.2

77.4

Van 15 tot 24 jaar
77.6

40.5

34.5

40.7

33.9

2018

Van 25 tot 54 jaar

Naar leeftijd

Mannen

Vrouwen

Naar geslacht

Totaal

2017

Brussel

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

Inactiviteitsgraad : uitsplitsing per gewest

Bijlage 11

45.2

24.8

27.5

12.0

26.7

56.9

42.9

11.6

66.4

24.4

31.4

27.9

2020
2

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

52.3

36.0

35.6

15.9

31.9

63.2

50.9

19.3

75.1

31.5

40.8

36.2

2018

Wallonië

59.5

37.1

35.3

15.4

32.0

64.5

50.4

19.3

75.6

32.1

40.3

36.2

2019

64.2

37.3

35.3

15.3

33.7

65.9

48.9

19.7

75.6

31.9

40.6

36.3

2020 2
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25 931
5 995
108 873
49 150
16 623
14 887
4 711
3 660
9 593
10 248
−3 208
13 468
−16 677

25 112
5 805
103 273
47 169
15 956
14 488
4 501
3 625
8 995
8 541
−2 993
13 286
−16 280

2012
201 426
173 164
100 724
44 483
56 242
11 624
15 433
45 383
28 261
204 634
95 761
55 274
38 102
24 194
13 908
456
1 626
6 816
832
6 172
487
783
40 487

2011
191 647
164 932
97 422
43 344
54 078
10 670
14 147
42 693
26 715
194 641
91 367
52 351
35 853
22 724
13 129
450
1 637
6 605
814
5 802
481
709
39 016

2013

26 680
6 192
108 548
50 694
16 536
15 363
5 128
3 432
9 136
8 258
568
12 863
−12 295

208 175
179 089
103 657
46 131
57 526
12 192
17 320
45 920
29 086
207 607
99 059
57 857
39 877
25 311
14 566
500
1 611
7 080
833
6 622
505
830
41 202

2014

27 385
6 282
110 281
52 174
17 288
15 767
4 782
3 616
10 328
6 328
596
12 910
−12 315

211 755
182 238
105 204
46 935
58 269
12 585
17 912
46 537
29 517
211 159
100 878
58 778
40 817
26 029
14 788
541
1 548
6 627
831
7 042
499
874
42 100

2015

27 966
6 309
108 902
52 330
17 162
15 982
5 087
3 459
10 388
4 495
1 968
12 026
−10 058

213 793
185 203
107 008
47 161
59 847
13 644
17 510
47 041
28 590
211 825
102 923
59 957
42 100
26 825
15 276
545
1 477
6 035
851
7 449
490
1 010
42 966

2016

28 636
6 373
110 830
53 619
17 567
16 005
5 545
3 749
10 366
3 980
1 355
11 519
−10 164

218 288
187 625
106 100
46 849
59 251
14 640
17 518
49 368
30 662
216 932
106 102
61 774
43 789
27 982
15 808
536
1 405
5 738
817
7 843
487
1 160
44 328

2017

29 471
6 498
111 685
55 277
17 865
16 253
4 284
3 688
10 724
3 595
7 444
10 499
−3 055

228 478
196 568
109 771
48 804
60 967
18 098
17 923
50 777
31 910
221 034
109 349
63 709
45 770
29 306
16 464
572
1 269
5 326
796
8 212
489
1 277
45 639

2018

30 427
6 613
117 401
56 686
18 853
16 970
5 116
3 927
12 181
3 669
6 118
9 772
−3 655

236 500
203 525
112 610
50 258
62 352
19 735
18 251
52 929
32 975
230 383
112 981
65 710
47 526
30 682
16 844
577
1 149
5 006
749
8 794
510
1 399
47 271

2019

31 986
7 141
121 307
58 553
19 472
17 919
5 224
4 164
12 519
3 457
94
9 373
−9 279

238 598
204 815
114 048
49 678
64 370
17 685
18 859
54 224
33 783
238 504
117 197
67 623
49 341
32 083
17 258
598
895
4 736
736
9 365
518
1 435
49 574

2020 r

30 964
7 380
134 472
60 284
19 994
25 228
6 035
7 513
11 693
3 726
−36 485
8 702
−45 187

227 528
194 358
112 843
49 969
62 874
15 109
16 653
49 753
33 170
264 013
129 540
79 092
51 614
33 666
17 948
625
691
12 901
772
10 199
534
1 755
50 448

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 gehandicapten, 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
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−5 121
−917

−8 990

−31 463

2017

2018

2019

2020 r
−1 050

1 013

−111

811

−279

788

−153

−362

−389

61

Sociale
zekerheid

Entiteit I

−32 513

−7 977

−1 027

−4 310

−10 960

−9 134

−10 324

−10 495

−14 119

−13 894

Totaal

−12 647

−1 329

−2 112

314

−129

−1 413

−1 512

−1 060

−745

−1 856

Gemeenschappen en
gewesten 1

−27

27

−515

941

925

489

−479

−740

−1 813

−530

Lokale
overheid

Entiteit II

−12 674

−1 302

−2 627

1 256

797

−924

−1 991

−1 800

−2 558

−2 386

Totaal

−45 187

−9 279

−3 655

−3 055

−10 163

−10 058

−12 315

−12 295

−16 677

−16 280

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.

−9 922

−10 171

2014

−10 681

−10 133

2013

2016

−13 729

2015

−13 955

2012

Federale
overheid 1

2011

(in € miljoen)

Financieringssaldo per deelsector van de overheid

Bijlage 13
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Andere aanpassingen 3

Andere verplichtingen van de federale overheid 4

Consolidatie tussen de entiteiten van de federale overheid 5

3.

4.

5.

14 792

Geconsolideerde brutoschuld van de sociale zekerheid

9.

10. Consolidatie tussen de deelsectoren van de overheid 7
389 107

20 767

404 752

14 570

6 610

22 190

46 943

343 579

19 174

33 169

11 832

15

86

0

325 491

39 324

364 815

364 815

2012

414 432

15 679

7 600

23 155

47 292

352 065

19 963

33 705

14 329

12

28

590

338 732

32 080

370 812

371 401

2013

431 400

15 407

7 822

25 272

50 866

362 847

25 776

39 638

16 846

9

5 031

0

345 484

35 116

380 599

380 599

2014

438 490

16 780

8 177

24 601

52 352

370 140

25 896

40 671

16 903

7

4 323

0

353 934

35 643

389 578

389 578

2015

451 614

18 181

2 240

24 456

59 678

383 421

26 076

42 176

16 995

5

3 684

0

367 418

37 495

404 913

404 913

2016

453 980

18 158

2 105

23 818

59 094

387 122

0

14 895

16 474

3

−129

0

348 236

37 432

385 668

385 668

2017

459 307

17 737

2 015

23 662

60 484

390 882

0

14 303

16 442

3

−116

0

352 458

36 400

388 857

388 857

2018

466 961

16 499

746

23 139

63 000

396 575

0

13 281

16 342

2

−129

0

354 841

38 799

393 641

393 641

2019

516 321 r

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

n.

1

−139

0

382 274

42 296

424 570

424 570

2020

Bronnen : INR, FOD Financiën, NBB.
1 Schuld zoals die is gedefinieerd in de Europese 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 Aanpassing van de waardering van de schatkistcertificaten en van de staatsbons om van de discontowaarde tot de nominale waarde te komen en, vanaf 2014, verandering van de waardering van activa van het Zilverfonds
voor het opstellen van de ‘Maastricht schuld’.
3 Sommige activa zijn geregistreerd in de officiële schuld van de Schaktkist. De aanpassingen zijn dus noodzakelijk om de overgang van het concept nettoschuld naar het concept brutoschuld mogelijk te maken.
4 In hoofdzaak de gedebudgetteerde schuld van de Schatkist, de schulden van de Deposito‑ en Consignatiekas en van het FSI (van 2005 tot 2008), de muntstukken in omloop, alsook de toegerekende schuld als gevolg van
de Belgische participatie in het wederzijds bijstandsmechanisme van de Europese faciliteit voor financiële stabiliteit (EFFS) (vanaf 2011).
5 Schuld van de federale overheid waarvan de tegenpost een actief is van een entiteit van de federale overheid. Vanaf 2014, verandering van de waardering van activa van het Zilverfonds voor het opstellen van de
‘Maastricht schuld’.
6 Met inbegrip van de gekapitaliseerde interesten op de ’Schatkistbons‑Zilverfonds’.
7 Schuld van een deelsector van de overheid waarvan de tegenpost een actief is van een andere deelsector van de overheid.

11. Geconsolideerde brutoschuld van de overheid 1 (6 + 7 + 8 + 9 − 10)

6 010

Geconsolideerde brutoschuld van de lokale overheid

8.

44 513

Geconsolideerde brutoschuld van de gemeenschappen en
gewesten

7.

332 609

Geconsolideerde brutoschuld van de federale overheid
(1 + 2 + 3 + 4 − 5)

18 388

38 011

6 668

78

411

0

310 704

52 758

363 462

363 462

2011

6.

waarvan : Activa van het Zilverfonds 6

Waarderingsverschil 2

In vreemde valuta’s

Voor meer dan een jaar

Voor ten hoogste een jaar

In euro

Officiële schuld van de Schatkist

2.

1.

(uitstaand bedrag aan het einde van de periode, in € miljoen)

Geconsolideerde brutoschuld van de overheid 1
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7
42
9
53
104
9
6
15
2
2
1
1
88
46
0
24
83
25
2
134
667
942
1 609
21

47
9
52
108
9
6
15
1
2
1
1
95
47
0
26
89
25
2
142
641
915
1 556
23

2012
7

2011
7

20

673
933
1 606

23
81
24
2
130

0

46

84

1

1

2

2

55
104
11
10
21

10

39

2013
6

20

683
950
1 633

23
79
24
2
128

0

47

81

1

1

2

2

56
103
15
10
25

10

37

2014
7

20

709
970
1 679

21
72
24
2
119

0

43

76

1

1

2

2

52
99
17
10
27

10

37

2015
6

20

640
999
1 639

22
70
24
2
118

0

45

73

1

1

2

2

50
92
21
8
29

8

34

2016
5

19

672
917
1 589

20
67
25
2
114

0

46

68

1

1

2

2

46
88
24
8
32

8

34

2017
6

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

2018

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 Bancontact en Mastercard (inclusief Maestro).
3 In het kader van de met de FSMA overeengekomen taakverdeling ziet de Bank bovendien toe op 13 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
Centrale effectenbewaarinstellingen vergund in België
Totaal
Kaartbetalingsschema’s 2
Totaal
Retailbetalingssystemen
Totaal
Verstrekkers van diensten inzake financieel berichtenverkeer
Totaal
Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen
Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen 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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8

17

677
1 118
1 795

16
71
24
2
113

0

45

68

1

1

2

2

48
85
26
7
33

6

31

2019

8

14

688
1 123
1 811

14
64
23
2
103

0

37

66

1

1

2

2

46
83
33
7
40

6

31

2020

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 2020 hebben ontwikkeld, waren ramingen nodig ; het voor het verslagjaar beschikbaar statistisch materiaal
is immers soms nog onvolledig. In de tabellen en de grafieken staat naast die ramingen – die werden afgesloten
op basis van de gegevens die beschikbaar waren op 25 januari 2021 – 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. In dit Verslag omvat de Europese Unie (EU) de 27 landen die
eind 2020 lid waren. Aangezien het Verenigd Koninkrijk de EU recent (op 31 januari 2020) heeft verlaten, is
dat land nog opgenomen in sommige statistieken die betrekking hebben op de EU. Naar die gegevens wordt
verwezen met de afkorting EU28.
Ter vereenvoudiging worden, bij de uitsplitsing naar sectoren, de gezinnen en de instellingen zonder winstoogmerk
ten behoeve van de huishoudens – volgens het ESR 2010 afzonderlijke sectoren – ondergebracht bij de
‘particulieren’ ; de termen ‘particulieren’ en ‘gezinnen’ 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 ‘gezinnen’.
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Afkortingen
Landen van het eurogebied
EA

Eurogebied

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

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

Overige landen van de Europese Unie
EU

Europese Unie

BG
CZ
DK
HR
HU
PL
RO
SE

Bulgarije
Tsjechië
Denemarken
Kroatië
Hongarije
Polen
Roemenië
Zweden

EU28

Europese Unie zoals ze was samengesteld in 2019, inclusief het Verenigd Koninkrijk
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Andere landen
CN
JP
KR
UK
US
VK
VS

China
Japan
Zuid‑Korea
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten

Gewesten in België
BRU
VLA
WAL

Brussel
Vlaanderen
Wallonië

Andere afkortingen
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Acerta
ACPR
Actiris
AI
ALM
API
APP
AVG

Sociaal verzekeringsfonds
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
Gewestelijke dienst voor werkgelegenheid in Brussel
Artificiële Intelligentie
Asset / liability management – beheer activa / passiva
Application programming interface
Expanded asset purchase programme – Programma voor de aankoop van activa
Algemene Verordening Gegevensbescherming

B2B
B2C
B2G
Bbp
BCBS
BCP
BEL20
BIB
BIS
BLS
Bni
BRRD
Btw

Business‑to‑Business
Business‑to‑Consumer
Business‑to‑Government
Bruto binnenlands product
Basel Committee on Banking Supervision – Bazels Comité voor Bankentoezicht
Business continuity plan
Aandelenindex Euronext Brussel
Bank voor Internationale Betalingen
Bank for International Settlements – 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

CAO 90
CBDC
CBFA
CCP
CEIC
CET 1
CFI
CH4
CMRP

Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 90
Central bank digital currency – Digitaal centralebankgeld
Commissie voor het Bank‑, Financie‑ en Assurantiewezen
Central counterparty – Centrale tegenpartij
Macroeconomic Databases For Emerging and Developed Markets
Common equity Tier 1 – Tier 1‑kernkapitaal
Cel voor financiële informatieverwerking
Methaan
Capital markets recovery package – Herstelpakket voor de kapitaalmarkten
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CO2
Comeos
COVID‑19
CPB
CRB
CRD
CRII
CRM
CRR
CSD
CSI
CSP

Koolstofdioxide
Belgische Federatie voor Handel en Diensten
CoronaVirus Disease 2019
Centraal Planbureau
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Capital Requirements Directive
Cohesion Response Investment Initiative
Capacity Remuneration Mechanism – capaciteitsvergoedingsmechanisme
Capital Requirements Regulation
Central securities depository – Centrale effectenbewaarinstelling
China Securities Index
Customer Security Programme

DOCSIS
DORA

Data over Cable Service Interface Specification
Digital Operational Resilience Act

EAK
EBA
EBITDA

Enquête naar de arbeidskrachten
European Banking Authority – Europese Bankautoriteit
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization –
Inkomsten vóór aftrek van rente, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen
Europese Commissie
Europese Centrale Bank
European Centre for Disease Prevention and Control
Europese Raad van Ministers van Economie en van Financiën
European deposit insurance scheme
Europese Economische Ruimte
Europese faciliteit voor financiële stabiliteit
European Guarantee Fund
Europese Investeringsbank
European Insurance and Occupational Pensions Authority –
Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen
Economische en Monetaire Unie
Euro OverNight Index Average
Economic Risk Management Group
European Supervisory Authority – Europese toezichtsautoriteit
Europees Stelsel van Centrale Banken
Environmental, Social and Governance
European Stability Mechanism – Europees stabiliteitsmechanisme
European Securities and Markets Authority – Europese Autoriteit voor Effecten en Markten
Europees Systeem van Rekeningen
European Systemic Risk Board – Europees Comité voor Systeemrisico's
European Emission Trading Scheme – EU‑regeling voor het verhandelen van emissierechten
Eurosystem repo facility for central banks
Statistical Office of the European Union
EU Statistics on Income and Living Conditions –
EU‑statistiek van inkomens en levensomstandigheden

EC
ECB
ECDC
Ecofin
EDIS
EER
EFFS
EGF
EIB
EIOPA
EMU
Eonia
ERMG
ESA
ESCB
ESG
ESM
ESMA
ESR
ESRB
EU‑ETS
EUREP
Eurostat
EU‑SILC

FAG
Fed
Federgon
FinTech
FMI

Financiële Actiegroep
Federal Reserve
Federatie van de private arbeidsmarktbemiddelaars en HR‑dienstverleners
Finance Technology
Financiëlemarktinfrastructuur
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FOD
FOD BOSA
FOD WASO
Forem
FPB
FPIM
FSAP
FSI
FSMA
FTSE
FttB
FttH
FX

Federale Overheidsdienst
Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
Federaal Planbureau
Federale Participatie‑ en Investeringsmaatschappij
Financial Sector Assessment Program
Fonds voor spoorweginfrastructuur
Financial Services and Markets Authority – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
Financial Times Stock Exchange
Fiber‑to‑the‑Building – glasvezelverbinding tot aan het bedrijfspand
Fiber‑to‑the‑Home – glasvezelverbinding tot aan de woning
Foreign Exchange

G20
GDPR
GFC
GW
GWh

Groep van 20
General Data Protection Regulation – Algemene Verordening Gegevensbescherming
Globale Financiële Crisis
Gigawatt
GigaWatt hour – Gigawattuur

HFCS
HFK’s
HICP
Horeca
HR

Household Finance and Consumption Survey
Fluorkoolwaterstoffen
Geharmoniseerde consumptieprijsindex
Hotels, restaurants en cafés
Human Resources

IAIS

IT
IWEPS

International Association of Insurance Supervisors –
Internationale vereniging van verzekeringstoezichthouders
Internal Capital Adequacy Assessment Process
Informatie‑ en communicatietechnologie
Investment Firm Directive
International Federation of Robotics
Investment Firm Regulation
International Financial Reporting Standards
International Labour Organization – Internationale Arbeidsorganisatie
Internationaal Monetair Fonds
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Insurance Technology
Intergovernmental Panel on Climate Change –
Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering
Informatietechnologie
Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique

JST

Joint Supervisory Team

KMO
kWh

Kleine of middelgrote onderneming
kilowatt‑hour – Kilowattuur

LCR
LRE
LSI

Liquidity coverage ratio – Dekkingsratio voor de liquiditeit
Leverage ratio exposure
Less significant institution – Minder belangrijke instelling

ICAAP
ICT
IFD
IFR
IFR
IFRS
ILO
IMF
INR
InsurTech
IPCC
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LTRO
LTV

Longer Term Refinancing Operations – Langerlopende herfinancieringstransacties
Loan‑to‑value ratio

MERS
MiCA
MiFID

MSCI EM

Middle East Respiratory Syndrome
Regulation on Markets in Crypto‑assets – Verordening betreffende markten in cryptoactiva
Markets in Financial Instruments Directive –
Richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten
Massive Open Online Course
Minimum requirement for own funds and eligible liabilities –
Minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva
Morgan Stanley Capital International Emerging Markets

N2O
NACE
NBB
NEKP
NGFS
NMBS
NWWZ

Distikstofoxide
Nomenclatuur van de economische activiteiten van de Europese Gemeenschap
Nationale Bank van België
Nationaal Energie‑ en Klimaatplan
Network for Greening the Financial System
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
Niet‑werkende werkzoekende

OCMW
OECD
OESO
OLO
OPEC
ORSA

Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
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

P2G
P2R
PELTRO
PEPP
PFK’s
PHV
PMI
PMV
POD MI
PSD
PWA

Pillar 2 guidance – Pijler 2‑aanbeveling
Pillar 2 requirement – Pijler 2‑vereiste
Pandemic Emergency Longer Term Refinancing Operations
Pandemic Emergency Purchase Programme – Pandemie‑noodaankoopprogramma
Perfluorkoolstoffen
Plan voor Herstel en Veerkracht
Purchasing Manager's Index
Participatiemaatschappij Vlaanderen
Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie
Payment Services Directive
Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap

QRT

Quantitative Reporting Template

R&D
RFF
RIZIV
RSVZ
RSZ
RVA

Research and Development
Recovery and Resilience Facility
Rijksinstituut voor ziekte‑ en invaliditeitsverzekering
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

SAFE
SARS
S&P

Survey on the Access to Finance of Enterprises
Severe Acute Respiratory Syndrome
Standard & Poor’s

MOOC
MREL
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SCA
Sciensano
SCR
SCvV
SDG
SF6
SI
SICR
SILC
SOWALFIN
SRB
SREP
SRF
SRM
SRMR
SSM
Statbel
STS
SURE
SWIFT
TIBER
TLOF
TLTRO
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Sterke cliëntauthenticatie
Wetenschappelijk instituut volksgezondheid
Solvency capital requirement – Solvabiliteitskapitaalvereiste
Studiecommissie voor de Vergrijzing
Sustainable development goal
Zwavelhexafluoride
Significant institution – Belangrijke instelling
Significant increase in credit risk – Significante toename van het kredietrisico
Statistics on Income and Living Conditions – Statistiek van inkomens en levensomstandigheden
Société Wallone de Financement et de Garantie des Petites et Moyennes Entreprises
Single Resolution Board – Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
Supervisory Review and Evaluation Process – Procedure van prudentiële toetsing en evaluatie
Single Resolution Fund – Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds
Single Resolution Mechanism – Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme
Single Resolution Mechanism Regulation –
Verordening betreffende het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme
Single Supervisory Mechanism – Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme
Belgisch Statistiekbureau
Simple, transparent and standardised
Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency –
Steun om het risico op werkloosheid in noodsituaties te beperken
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

TREA

Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming
Total liabilities and own funds – Totale passiva en eigen vermogen
Targeted longer‑term refinancing operations – Gerichte langerlopende
herfinancieringstransacties
Total risk exposure amount

VDAB
VTE

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
Voltijdequivalent

WEF
WG / FT
WO II
WHN

World Economic Forum – Wereld Economisch Forum
Witwassen van geld en financiering van terrorisme
Tweede Wereldoorlog
Welzijn Hier en Nu

3D
3G
5G

driedimensionaal (printen)
Derde Generatie mobiele netwerken
Vijfde Generatie mobiele netwerken
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