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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