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Voorwoord

Beste lezer,

2020 was een jaar dat in ons geheugen gegrift zal blijven. Heel wat 
geplande evenementen werden voor het eerst in decennia afgelast 
of uitgesteld : de Olympische spelen, het Europees voetbalkampioen‑
schap, muziekfestivals, culturele happenings, enzovoort. Onze reizen 
en sociale contacten werden sterk beknot, vele handelszaken en res‑
taurants moesten maandenlang de deuren sluiten en thuiswerk werd 
een verplichting. De grote boosdoener : de COVID‑19‑pandemie.

Voor de bevolking, ondernemingen en instellingen van ons land 
werd  2020 een moeilijk en zeer uitdagend jaar. Ook voor de 
Nationale Bank van België.

Toen de regering op 17  maart een lockdown afkondigde, moest de Bank haar manier van werken van de 
ene dag op de andere grondig aanpassen. Onze medewerkers en directieleden schakelden vanaf de volgende 
dag zoveel mogelijk over op telewerk. Ikzelf trok mij terug op mijn zolderkamer die intussen al enige media
bekendheid heeft verworven. Telewerk zou voor velen van ons de norm blijven voor de rest van het jaar, en dat 
is het nog altijd op het ogenblik dat ik dit voorwoord schrijf. De Bank levert echter ook een aantal essentiële 
diensten aan de maatschappij die alleen met een fysieke aanwezigheid in de Bank kunnen worden geleverd. 
Ik denk in de eerste plaats aan ons cashactiviteit die we elke dag bleven garanderen, zodat de financiële 
instellingen en de bevolking kunnen blijven beschikken over bankbiljetten of munten van goede kwaliteit én 
in de gewenste hoeveelheden.

Bovendien werd de Bank ingeschakeld bij de monitoring en analyse van de financieeleconomische gevolgen 
van de pandemie en speelde ze ook een belangrijke rol bij de besluitvorming en de followup van de sociaal
economische maatregelen die werden genomen. Meer dan ooit maakten we zo onze rol ten dienste van de 
samenleving waar. De Bank begeleidde tijdens enkele lange meetings ook de onderhandelingen rond de over‑
heidsgaranties voor leningen en verzekeringen.

Ikzelf werd aangesteld als covoorzitter van de Economic Risk Management Group die al op 19 maart door de 
regering werd opgericht om de impact van de crisis op onze economie en op het financieel systeem in kaart te 
brengen. Voor de Bank betekende dat de start van een bijzonder drukke periode. Heel wat tools om informatie 
te verzamelen en te analyseren werden in ijltempo aangepast aan de nieuwe uitdagingen, zodat we bijna in real 
time konden monitoren. De Bank werkte samen met de overheid maatregelen uit in de domeinen waarvoor zij 
over een bijzondere expertise beschikt. Ook operationeel werd op sommige momenten van de Bank het uiterste 
gevergd. Zo was het alle hens aan dek in ons departement Financiële markten toen de federale overheid in volle 
crisistijd mondmaskers in het buitenland moest aankopen en de internationale betalingen in sneltempo moesten 
worden uitgevoerd.
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Het is duidelijk dat door de COVID19crisis de prioriteiten van de Bank in grote mate verschoven. De crisis hielp 
ons ook in zekere zin : de ontwikkeling naar ‘het nieuwe werken’ die we eerder hadden ingezet, kwam in een 
stroomversnelling door het opgelegde telewerken. In het algemeen durf ik stellen dat de strategische oefening 
die we in 2019 opstartten, en die tot doel heeft een visie op middellange termijn voor de NBB uit te werken, 
net zoals de projecten en studies die voor 2020 gepland waren, slechts in beperkte mate vertraging opliepen. 
Ik ben er zeker van dat dit verslag u daarvan zal overtuigen.

In het eerste hoofdstuk van dit ondernemingsverslag, met als titel ‘De Nationale Bank, centraal bankieren in 
tijden van COVID19’, staan we uitgebreid stil bij alle activiteiten van onze departementen en diensten tijdens 
het toch wel bijzonder uitdagende jaar 2020.

In een tweede deel van dit verslag gaan we voor het eerst dieper in op de manier waarop de Bank haar maat‑
schappelijke verantwoordelijkheid opneemt. Naast een instelling van openbaar nut is de Bank immers een onder‑
neming met heel wat stakeholders. De verwachtingen van die stakeholders evolueren permanent en de Bank wil 
in de mate van het mogelijke aan die verwachtingen voldoen. We hebben daarom een CSR beleid ontwikkeld 
en vonden het gepast om jullie een overzicht te geven van de vele inspanningen die we op dat vlak leveren.

In dit ondernemingsverslag vindt u natuurlijk ook de jaarrekening en de verslagen over het boekjaar 2020, zoals 
goedgekeurd door de Regentenraad. Ook dit op het eerste gezicht weinig boeiende deel van het verslag bevat 
heel wat interessante informatie.

Ik wil langs deze weg ook alle medewerkers van de Nationale Bank bedanken. In soms moeilijke omstandig‑
heden hebben zij op voorbeeldige wijze hun taken uitgevoerd – die dit jaar vaak uitzonderlijk waren qua aard, 
omvang en deadlines. Mijn dank gaat tot slot ook uit naar de nieuw samengestelde Regentenraad.

Ik wens u alvast veel leesgenot.

Pierre Wunsch 
Gouverneur 

Februari 2021
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1. De Nationale Bank, 
centraal bankieren 
in tijden van COVID19

Dit hoofdstuk van het Ondernemingsverslag 
moet worden gelezen in het licht van de ont-
wikkelingen en trends die worden beschreven 
in het Verslag 2020 over de economische en 
financiële ontwikkelingen en over de pruden-
tiële regelgeving en het  prudentieel toezicht. 
We wijzen graag op het nut van de achter aan 
in dat verslag opgenomen lijst van afkortingen.
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COVID-19,  
de rode draad door de  
werking van de Nationale Bank
in 2020

om de Belgische beleidsmakers te informeren over 
de economische en financiële gevolgen van onder 
meer de lockdown op de reële economie van ons 
land. Er waren ook frequent bilaterale contacten met 
regeringsleden om de laatste evoluties te bespreken. 
Tot slot werden ook heel wat activiteiten ontwikkeld 
voor de Economic Risk Management Group.

Uiteraard was de Bank als lid van het Eurosysteem 
ook nauw betrokken bij de aanpak van de COVID19
crisis door de ECB. De gouverneur zat als lid van 
de Raad van Bestuur van de ECB mee aan de be‑
slissingstafel voor de maatregelen die de Europese 
Centrale Bank nam.

De Bank ondersteunt de ERMG en 
houdt de vinger aan de pols van de 
economie in crisis

Toen het coronavirus zich in maart  2020 razendsnel 
begon te verspreiden over de bevolking, was het de 
absolute prioriteit van de overheid om de besmetting 
met het virus in te dammen en de goede werking van 
de gezondheidszorg te vrijwaren. Daartoe zag ze zich 
genoodzaakt ongekende beperkende maatregelen 

De Bank volgt de economische 
impact in real time op

Van zodra duidelijk werd dat de COVID19pandemie 
een economische impact zou hebben, organiseerde 
de Bank zich zodanig dat ze de economische situatie 
in real time kon opvolgen.

Tijdens de eerste maanden werden vrijwel dagelijks 
vergaderingen van het Directiecomité georganiseerd 
om de voornaamste economische parameters, de situa‑
tie op de financiële markten en de impact op de finan‑
ciële sector te bespreken. Verschillende departementen 
creëerden nieuwe indicatoren, enquêtes en statistische 
overzichten om de besprekingen in het Directiecomité 
te ondersteunen en de beslissingen te onderbouwen. 
Daarnaast werd er zowat dagelijks informatie uitgewis‑
seld met de financiële sector, het Belgische bedrijfs
leven, het Federaal Planbureau en verschillende andere 
publieke instellingen. Ook werden de steunmaatrege‑
len van verschillende regeringen en overheidsdiensten 
van het land voortdurend in kaart gebracht.

De gouverneur nam tijdens de eerste maanden van de 
pandemie ook zeer regelmatig deel aan de vergade‑
ringen van het kernkabinet van de federale regering 
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Eerste Minister Sophie Wilmès en de covoorzitters van de ERMG, de heer Piet Vanthemsche en gouverneur Pierre Wunsch

te nemen. Hierdoor kwam de bedrijvigheid in bepaal‑
de economische sectoren bruusk tot stilstand, terwijl 
andere bedrijfstakken hun activiteit terugschroefden.

Voor ondernemingen, zelfstandigen en gezinnen had 
dit gevolgen die door zowel hun snelheid als hun 
omvang ongezien waren.

Om haar te helpen in real time te meten en te begrij‑
pen wat zich in de economie afspeelde, besloot de 
federale overheid op 19 maart 2020 de Economic Risk 
Management Group (ERMG) op te richten. Die groep 
omvat de belangrijkste betrokken partijen van het 
economisch leven, waaronder de bedrijfsfederaties, 
de vakbonden, het Federaal Planbureau en de univer‑
siteitsprofessoren, en wordt voorgezeten door de heer 
Piet Vanthemsche en Pierre Wunsch, de gouverneur 
van de Bank.

Een van de opdrachten die de regering Wilmès aan 
de heer Vanthemsche en zijn team toevertrouwde, 
was om, samen met de bevoegde autoriteiten, in het 
oog te houden of de voor ons land zeer kritieke on‑
dernemingen en infrastructuren bleven functioneren 
(‘business continuity’). Dat toezicht was van cruciaal 
belang in de eerste fase van de crisis en was vooral 
gericht op de voedselvoorzieningsketen.

Pierre Wunsch trachtte vooral de expertise in de 
Bank en bij de verschillende partners van de ERMG 
bijeen te brengen, om de weerslag van de pan‑
demie op de ondernemingen, de bevolking en 
de financiële markten te meten, en een coördine‑
rende rol te spelen door een lijst op te stellen van 
de maatregelen om de economische gevolgen van 
deze crisis te bestrijden.
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De voornaamste  
ERMG-activiteiten

Door de werkzaamheden voor de ERMG kwamen meerdere communicatieproducten tot stand.

	¡ het macro-economische scenario dat vanaf 
begin april werd voorgesteld door de teams 
van het departement Studiën, in samenwerking 
met de collega’s van het Federaal Planbureau. 
Dat scenario schetste in grote lijnen wat de 
economische schok in  2020 en  2021  kon in‑
houden voor de bedrijvigheid, de werkgele‑
genheid en de overheidsfinanciën.

  
Op dat ogenblik bereikte de onzekerheid een 
hoogtepunt, zowel voor de beleidsmakers als 
voor de economische beleidsinstanties. Hoewel 
die prognoses noodzakelijkerwijs op hypothe‑
sen berustten, verschaften ze hen een eer‑
ste basis om hun standpunten te ordenen en 
na te denken over de vereiste maatregelen. 
Vervolgens namen de gebruikelijke prognoses 
van de Bank en van de andere instellingen 
geleidelijk die taak over.

	¡ de grootschalige enquête bij duizenden 
ondernemingen die de ERMG regelmatig 
houdt om de weerslag te onderzoeken van 
de crisis op de economische bedrijvigheid, de 
werkgelegenheids‑ of investeringsvooruitzich‑
ten en de financiële gezondheid van de onder‑
vraagde ondernemingen. De vragen gaan ook 
over de arbeidsorganisatie, onder meer het ge‑
bruik van tijdelijke werkloosheid of telewerk.

 

 Die enquêtes worden gecoördineerd door de 
Nationale Bank en het VBO, met de mede‑
werking van verscheidene organisaties die de 
ondernemingen en de zelfstandigen vertegen‑
woordigen. Met deze enquêtes konden de 
beschikbaarheidstermijnen van de traditionele 
statistieken – die te lang zijn voor een crisispe‑
riode waarin de situatie van ondernemingen en 
personen week na week verandert – worden 
gecompenseerd.

 
 De resultaten van de verschillende enquête

rondes kunnen op de website van de Bank 
worden geraadpleegd. Daarnaast werden twee 
online raadplegingen gehouden over het effect 
van de crisis op het gezinsinkomen en op het 
consumptiegedrag.

	¡ een volledige lijst van indicatoren, in de vorm 
van een ‘COVID-19 economisch dashboard’, 
die de Bank in naam van de ERMG publiceert 
om een zeer snel bijgewerkt overzicht te ver‑
schaffen. Aan de hand van die indicatoren kan 
al wie dat wenst nauwlettend de effecten van 
de coronacrisis op de Belgische en internatio‑
nale economie volgen. Dat dashboard toont 
zowel de situatie van de ondernemingen en 
de financiële sector als die van de gezinnen, 
maar ook de toestand van de Belgische en 
internationale economie in het algemeen en 
van de financiële markten. Het bevat gegevens 
van uiteenlopende aard, om de verschillende 
dimensies van de effecten van de crisis te 
weerspiegelen. Terwijl het oorspronkelijk we‑
kelijks werd opgesteld, wordt het dashboard 
voortaan eenmaal per maand bijgewerkt, net 
als de ERMGenquête trouwens.

De resultaten van de ERMG enquêtes en de laatste 
versie van het Dashboard zijn terug te vinden op de 
nbb.be website

u
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Door haar opdrachten te vervullen, is de ERMG 
voor haar leden een forum geworden waarin wordt 
nagedacht over de economische impact van de 
crisis en over de daarbij vereiste maatregelen.

Vooraanstaande vertegenwoordigers van de poli‑
tieke wereld, de sociale partners, de universiteiten 
of de pers hebben hun waardering uitgesproken 
voor het belang en het nut van de informatie 
en de analyses die de ERMG verstrekt. De twee 

voorzitters van de ERMG hebben de overheid regel‑
matig geïnformeerd over de algemene conclusies 
van dat onderzoek.

Binnen de Bank leidden die werkzaamheden tot 
intense wisselwerkingen tussen verschillende dien‑
sten en departementen, en met externe partners, 
om in het heetst van de crisis nieuwe werkwijzen 
te ontwikkelen. Die ervaring zal na de crisis nuttig 
kunnen worden aangewend in andere projecten.
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Een moderne centrale bank ten dienste 
van de maatschappij, in het hart van het Eurosysteem
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 1. Engagement with stakeholders and society
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 4. Risk management

 5. Ability to execute change

 6. Enterprise Data Management

 7. Digital transformation
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 9. Corporate social responsibility

 10. IMMO

 11. Culture / New Ways of Working

 12. Human capital management / employer branding

De strategische oefening  
blijft op kruissnelheid

De strategische oefening van de Nationale Bank van 
België, die in 2019 werd gestart, werd gedurende het 
hele jaar 2020 voortgezet. 

In de loop van 2019 was de eerste fase van de oefening 
afgerond. De directie en de personeelsleden hadden 
een visie en drie strategische doelstellingen gedefinieerd 
en hadden de vier opdrachten geherformuleerd. Dat al‑
les kwam tot uiting in vier waarden die de bedrijfscul‑
tuur, het DNA van de Bank, voorstelden. Er werden ook 
zestien strategische en transversale thema’s vastgelegd 
om die strategie te ondersteunen en ervoor te zorgen 
dat ze in de komende vier jaar wordt uitgevoerd.

Tijdens het jaar  2020 verdiepten werkgroepen met 
deskundigen uit de verschillende departementen zich 
in elk van de strategische thema’s, om aanbevelingen 
aan het Directiecomité te formuleren. Dit was de 
tweede fase van de strategische oefening.

Op basis van de uitgevoerde studies kon de directie 
adviezen en richtsnoeren uitbrengen om de derde 
fase te starten, namelijk de vertaling van de stra‑
tegische richtsnoeren in operationele doelstellingen 
en transformatieplannen voor elk departement van 
de Bank. Die fase zal zich uitstrekken over 2021.



18 De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID19 ¡ Ondernemingsverslag

Efficiency, cost 
and performance 
management

Aangezien de Bank de komende 
jaren voor een belangrijke uit‑
daging in haar personeelsbeleid 
staat (30 % van het totale per‑
soneel gaat met pensioen), lijkt 
het noodzakelijk de efficiëntie van 
haar activiteiten te verhogen om 
zich verder te kunnen ontwikkelen 
en tegelijkertijd een verantwoor‑
delijk begrotingskader te kunnen 
handhaven. Dat geldt ook voor de 
maatschappelijke verantwoorde‑
lijkheid van de Bank, die haar er‑
toe verplicht nog zorgvuldiger om 
te springen met de middelen die 
haar worden toegekend. Om haar 
efficiëntie te verhogen, wil de 
Bank haar processen verbeteren 
en automatisering en robotica in‑
tenser benutten. De uitbesteding 
van bepaalde activiteiten behoort 
al verscheidene jaren tot het be‑
leid van de Bank en zal geleidelijk 
worden uitgebreid.

Toelichting van  
de strategische thema's

’Ambassadorship’

Netwerken, informele contacten op hoog niveau en werken 
achter de schermen zijn essentieel om informatie te verkrijgen, 
beslissingen te helpen voorbereiden, invloed uit te oefenen, ... 
Momenteel is de Bank echter relatief weinig vertegenwoordigd 
in internationale instellingen, met name in de Europese instel‑
lingen en de Europese toezichthoudende autoriteiten.

De Bank wenst dit te verbeteren door haar personeelsleden te 
stimuleren om relevante internationale mandaten op te nemen, 
en daarbij naar meer diversiteit te streven.

Het Directiecomité wenst ook – vooral bij jonge kaderleden – 
een mobiliteit op korte termijn naar de internationale instel‑
lingen te ontwikkelen.

’Engagement with stakeholders and society’ 
(Outreach)

De Bank werkt aan een ver‑
beterde communicatie met 
de buitenwereld. Tijdens het 
afgelopen jaar heeft ze haar 
divers publiek en haar talrijke 
stakeholders (overheid en 
overheidsinstellingen, media, 
onderwijs, deskundigen, ope‑
rationele partners zoals de in‑
stellingen onder haar toezicht, 
toekomstig personeel, het gro‑
te publiek) in kaart gebracht en 
geanalyseerd om te bestude‑
ren hoe en via welke kanalen 
ze beter kan inspelen op hun 

verwachtingen, en dit in een 
voor iedereen begrijpelijke taal.

Die nieuwe communicatie‑
strategie zal een aanpassing 
vergen van bepaalde com‑
municatiemiddelen, zoals de 
website van de Bank, en de 
invoering van andere media, 
bijvoorbeeld een blog / vlog 
met korte en voldoende alge‑
meen toegankelijke artikels, 
naast de diepgaande artikels 
en studies die momenteel on‑
line te vinden zijn.
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’Risk management’

De Bank blijft, zoals in het verleden, het intern risicobeheer verbeteren. Binnen de stra‑
tegische reflecties werd het huidige risicokader en beheer doorgelicht met het oog op 
mogelijke verbeterpunten. Op basis van deze uitkomst werd onder meer beslist om een 
comité voor operationele risico’s op te richten om het Directiecomité te ondersteunen. 
Ook zal de communicatie worden versterkt door het netwerk van risicocorrespondenten 
verder uit te bouwen.

Daarnaast zal de Bank nog inzetten op andere acties zoals risicobewustzijnscampagnes en 
gerichte risicobeheeropleidingen. Het doel is om in de komende jaren de maturiteit verder 
te verhogen.

’Ability to execute change’ 

Het vermogen om te veranderen, dat in  2019 als 
strategisch thema werd gedefinieerd, stond het hele 
afgelopen jaar in de kijker. Ongewild kreeg de Bank, 
net als andere actoren van onze economie, in 2020 
immers te maken met de bruuske veranderingen 
die de gezondheidscrisis oplegde : nieuwe arbeids‑
organisatie, nieuwe instrumenten, nieuwe eisen …

Het Directiecomité waardeert in dit verband het 
snelle aanpassingsvermogen van haar personeel.

De doelstellingen voor de volgende jaren bestaan erin 
nog meer te investeren in de bedrijfscultuur om vlot 
te reageren op verandering en de samenwerking tus‑
sen de departementen te verhogen via verscheidene 
maatregelen op ondernemingsniveau. Daarnaast 
wordt ernaar gestreefd de rol en de verantwoorde‑
lijkheden van de voornaamste interne katalysatoren 
van verandering te versterken en toe te lichten.

Wat ook op het programma staat, is de omvor‑
ming van de bestaande entiteit die verantwoordelijk 
is voor het beheer van transversale informaticaprojec‑
ten (Transversal Project Management Office – TPMO) 
in een entiteit die bedrijfsprojecten op het niveau 
van de Bank beheert (Enterprise Project Management 
Office – EPMO). Deze moet zich toespitsen op de ver‑
wezenlijking van grote transversale transformatiepro‑
jecten, de follow‑up van de portfolio van projecten, 
de analyse en re‑engineering van de operationele pro‑
cessen, en de automatisering en robotisering hiervan.

Uit het oogpunt van efficiëntie, kostenbeheersing 
en prestatiemanagement, bevordert de Bank zoveel 
mogelijk een herziene en geharmoniseerde aan‑
wending van best practices voor het beheer van 
bedrijfsprojecten (methodologieën, rapporten en 
instrumenten), en de geleidelijke invoering van zo‑
genoemde ‘wendbare’ praktijken.

Dossier strategische oefening
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‘Enterprise Data Management’ (EDM)

De Bank heeft een aanvang gemaakt met de om‑
schakeling van haar gegevensbeheer.

Vanaf 1  januari 2021 vinden de verzameling en de 
validatie van gegevens die voorheen werden uitge‑
voerd door diverse entiteiten van de Nationale Bank 
(Balanscentrale, Kredietcentrales, Algemene statis‑
tiek en prudentiële diensten) plaats in één nieuw 
departement ‘Beheer microdata’.

Die reorganisatie zal leiden tot een hogere kwaliteit en 
coherentie van de gegevens. Bovendien zal de adminis‑
tratieve last voor de declaranten lichter worden dankzij 
een gestandaardiseerde dataverzameling via een enti‑
teit die als Single Point of Contact zal fungeren.

Het project gaat evenwel veel verder dan de gestan‑
daardiseerde verzameling van nuttige informatie : 
het omvat ook de opstelling, analyse en verspreiding 
van deze gegevens.

De Bank wil de verspreiding van gegevens op een 
pedagogische wijze aanpakken. Ze wil er onder 
meer voor zorgen dat ook een niet‑geïnformeerd 
publiek de gehanteerde begrippen en het belang 
ervan kan begrijpen en ze correct kan interpreteren.

De Bank heeft besloten een nieuwe dienst ‘Chief 
Data Office’ op te richten, onder leiding van een 
Chief Data Officer. De dienst zal de nodige competen‑
ties op het gebied van Data Science (Artificiële intelli‑
gentie, Big Data, Machine Learning, …) ontwikkelen. 
Bovendien kreeg hij van het Directiecomité de op‑
dracht om de principes van het gegevensbeheer voor 
de Bank (Data Governance) te bepalen, net als het 
beheersmodel voor de gegevensstromen (Information 
Architecture). De dienst zal een competentiecentrum 
zijn dat ten dienste staat van de hele Bank.

Het departement Algemene statistiek, dat samen 
met het nieuwe departement ‘Beheer microdata’ 
rapporteert aan directeur Vanackere, zal zijn wer‑
king systematisch aanpassen aan de EDM‑principes.

Het EDMproject sluit trouwens nauw aan bij andere 
strategische thema’s, zoals ‘Economische en financi‑
ele data en analyses verstrekken’, ‘Innovatie’, maar 
ook bij de contacten met onze tegenpartijen en de 
maatschappij.

Het beheer van innovatie  
in de Nationale Bank

Een ander strategisch thema, ‘innovatie’, is onmis‑
baar om een vooraanstaande rol te blijven spelen 
in ons ecosysteem. België beschikt over een groot 
aantal internationale zwaargewichten, niet enkel fi‑
nanciële instellingen of betalingsinstellingen, maar 
ook Europese instellingen en grote ondernemingen. 
Onze stakeholders vernieuwen ook voortdurend.

Het komt er ook op aan een omgeving te genereren 
waarin vernieuwende ideeën worden gestimuleerd 
en omgezet in afgewerkte producten. Daarom werd 
een specifieke ruimte ‘Innovation Board’ tot stand 
gebracht om de innovatie te testen via tal van 

initiatieven die onze activiteiten efficiënter of rele‑
vanter maken.

In de loop van 2020 verdiepte een eerste workshop 
zich in de gevolgen van de nieuwe technologieën en 
van de gegevensverwerking op de financiële dien‑
sten, en in het beroep van toezichthouder.

In de financiële markten werd een eerste proto‑
type van een robot uitgewerkt. De eerste tests hiel‑
den verband met het gebruik van instrumenten om 
teksten te lezen en optische tekens te herkennen 
(Optical Character Recognition).

Dossier strategische oefening
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Corporate Social Responsibility

In  2020 bleek het maatschappelijk 
verantwoord beleid (CSR) van de 
Bank, onder meer, uit de pariteit 
van de Regentenraad – die voortaan 
wordt voorgezeten door een vrouw, 
overeenkomstig de wetgeving die 
bepaalt dat de gouverneur en de 
voorzitter van de Regentenraad een 
verschillend geslacht moeten heb‑
ben – en uit de verlaging van het 
loon van de gouverneur en van de 
(toekomstige) vicegouverneur.

Dat begrip CSR omvat tal van fa‑
cetten, zoals duurzame ontwikke‑
ling, deugdelijk bestuur, diversiteit 
en inclusie, prudentieel toezicht, 
enzovoort.

De strategie in die domeinen be‑
staat erin resultaten te behalen 
voor een beperkt aantal duidelijk 
omschreven doelstellingen, die re‑
sultaten bekend te maken en er 
positief over te communiceren, zo‑
wel intern als extern.

Sommige thema’s zijn niet nieuw, 
zoals het driesterrenlabel van eco‑
dynamische onderneming of de 
strategie van het Front Office voor 
duurzame beleggingen, die werd 
geprezen in een publicatie van 
Morgan Stanley. Er is dus heel wat 
externe erkenning, terwijl de Bank 
zich ook blijft inspannen op andere 
gebieden, waaronder diversiteit en 

inclusie, met behulp van perso‑
neelsleden die de rol van ambas‑
sadeurs vervullen.

‘Digital transformation’

In een eerste fase werd de focus gelegd op ‘getting 
the basics right’ en op de mogelijkheid voor de me‑
dewerkers om altijd en overal te kunnen werken. De 
‘digital workplace’ die nu aangeboden wordt omvat 
een aantal tools om efficiënt samen te werken en om 
documenten te beheren.

Doordat de grote meerderheid van het personeel als 
gevolg van COVID19 verplicht ging telewerken, vond 
de strategie en filosofie rond de ‘digital workplace’ 
vlugger dan verwacht ingang bij de gebruikers.

In de volgende fases zal de digitale transformatie in 
steeds meer processen worden geïntegreerd, zodat ze 
over de hele Bank zal worden uitgerold.  

De doelstellingen zijn :

	¡ Verder gaan op de weg naar de digitale werk‑
plek, met het oog op efficiëntie en minder 
papierverbruik.

	¡ Vooruitgang maken op het vlak van platforms 
voor data en automatisatie. Door open en flexi‑
bele technologie te gebruiken zullen verdere stap‑
pen in Enterprise Data Management voor de Bank 
en haar stakeholders worden ondersteund.

	¡ De digitale aanpassing binnen de Bank bevorde‑
ren en bestendigen.

	¡ De organisatie van IT in de onderneming verder 
ontwikkelen en zorgen voor de competenties die 
toelaten modern en relevant te blijven.

Dossier strategische oefening
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‘Human Capital Management 
& Employer Branding’

Begin  2020 werd een nieuwe jobsite gelanceerd. 
Om het imago van de Bank als werkgever te verbeteren 

wordt haar ‘Employer Value Proposition’ (wat heeft 
ze haar werknemers te bieden) beter in de verf 

gezet. Zo hoopt de Bank de juiste profielen te 
kunnen aantrekken.

Immo

De rationalisatie van het vastgoed van de Bank 
wordt voortgezet. De renovatie van de hoofdzetel 
zal evenwel pas in  2024  kunnen beginnen, na 
de overheveling van de cashactiviteiten naar het 
nieuwe cashcenter dat momenteel in Asse (deel‑
gemeente Zellik) wordt gebouwd. Tijdens die 
renovatie zullen bijna duizend personeelsleden 
worden ondergebracht in andere plaatsen die 
eigendom zijn van de Bank of worden gehuurd. 
Zodra die bouwwerken klaar zijn, zullen de ge‑
bouwen tegenover het hoofdgebouw aan de 
de Berlaimontlaan worden verkocht.

Omdat het gebouw dat gebruikt werd voor de 
activiteiten van de drukkerij geen rol meer speelt 
in de strategie ‘Immo 2028’ van de Bank, werd 
het in de loop van 2020 te koop aangeboden. 
In januari 2021 aanvaardde de Bank het bod van 
een onderneming die zich specialiseert in bin‑
nenstedelijke reconversieprojecten en waarde‑
volle stadslocaties een nieuwe toekomst geeft. 
De verkoopsakte zal worden ondertekend in 
juni 2021.
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Veilige bankbiljetten en efficiënte betalingssystemen

Voor een centrale bank lag het 
voor de hand dit strategische 
thema te behandelen. Contant 
geld moet een beschikbaar, ef‑
ficiënt, veilig en algemeen aan‑
vaard betaalmiddel blijven, in een 
omgeving waarin de Europese 
Commissie een regulering van 
het statuut van chartaal geld als 
wettig betaalmiddel aanraadt.

Uit dat oogpunt bestudeert de 
Bank hoe ze het proces van de 
uitgifte, de kwaliteitscontrole, 
de intrekking en ten slotte de 
vernietiging van contanten kan 
rationaliseren om de kosten er‑
van te beheersen zonder het vei‑
ligheidsaspect te verwaarlozen. 
Een Business continuity plan is 
eveneens onontbeerlijk om een 
snelle distributie van de biljetten 
vanuit de kluizen van de Bank te 

garanderen indien andere betaal‑
middelen onbeschikbaar blijken. 
De Bank streeft ten slotte naar 
een betere communicatie met de 
media over dat belangrijke be‑
taalmiddel, dat momenteel het 
enige voor het publiek beschik‑
bare centralebankgeld is.

Die strategie beoogt uiteraard de 
andere betaalmiddelen te omvat‑
ten, en zelfs innovatie en concur‑
rentie op de betalingsmarkt aan 
te moedigen, volgens het principe 
van de meest strikte neutraliteit 
en door te letten op de kwali‑
teit van de marktpartijen. Daartoe 
zal een transversale werkgroep 
worden opgericht om een ge‑
harmoniseerd beleid voor te stel‑
len voor de machtiging van be‑
drijfsmodellen die gebaseerd zijn 
op cryptoactiva, stablecoins of 

andere daarmee samenhangende 
activiteiten.

Tegelijkertijd volgt de Bank 
al de huidige tendensen op 
de voet : realtimebetalingen, 
Fintech, cryptowaarden. Het re‑
cent opgerichte National Retail 
Payments Committee is samen‑
gesteld uit alle actoren van het 
Belgische ecosysteem en wordt 
geleid door de Bank. De Bank 
zal uiteraard ook voluit deel‑
nemen aan de 
denkoefening 
van de ECB 
over betaal‑
middelen en 
het digitaal 
centra‑
lebank‑
geld.

Economische gegevens en analyses verstrekken

Zonder gegevens of analyses zou de Bank haar rol 
van centrale bank en die van toezichthouder niet 
kunnen vervullen. In samenhang met het voorgaande 
thema, heeft de werkgroep die was belast met het 
onderwerp ‘Economische gegevens en analyses ver‑
strekken’ begin oktober haar conclusies uitgebracht.

Het eerste aandachtspunt is de noodzaak om de 
relevantie, de kwaliteit en de toegankelijkheid van 
de analyses van de Bank en van de onderliggende 
gegevens te verhogen. Daarnaast is het echter ook 
belangrijk nieuwe thema’s en onderliggende dimen‑
sies te verkennen waar de Bank zich wil op toeleggen 
om relevant te blijven. Voorbeelden daarvan zijn the‑
ma’s als de klimaatverandering en de energietransitie, 

de digitale revolutie, de gewestelijke aspecten van de 
ontwikkelingen en van het financieel en economisch 
beleid in België, de nieuwe economie en de ongelijke 
verdeling van inkomen en vermogen.

Dossier strategische oefening
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Actieplannen voor 2021 tot 2025

Niettegenstaande de coronacrisis hun werkzaamheden wat bemoeilijkte, konden alle werkgroepen toch 
aanbevelingen ter oriëntatie voor leggen aan het Directiecomité. De aanbevelingen die het Directiecomité 
heeft gevalideerd vormen het uitgangspunt voor actieplannen van alle entiteiten. Nog vóór de lente 2021 
zullen deze actieplannen worden voltooid. Zo zal elke entiteit in staat zijn deel te nemen aan de strategische 
oefening en bij te dragen tot de realisatie van de strategische doelstellingen 2025.

Van waarden naar gedragingen

In  2019 werden de vier nieuwe waarden van 
de Bank bepaald : ’maatschappelijk verantwoord’, 
‘onafhankelijke experten’, ‘met een open geest’ 
en ‘met respect en in vertrouwen’. Begin  2020 
werden sessies georganiseerd voor alle teams bin‑
nen de Bank om deze waarden te vertalen naar 
concrete gedragingen op teamniveau. Deze ses‑
sies werden gemodereerd door enthousiaste in‑
terne facilitators. Ook het Directiecomité en het 
senior management van de Bank werden hierbij 
nauw betrokken.

Helaas heeft COVID19 ook hier roet in het eten 
gegooid en is dit traject tijdelijk onderbroken tot 
wanneer deze sessies terug op een veilige manier 
kunnen plaatsvinden.

Maatschappelijk verantwoord
Sociétalement responsable

Onafhankelijke experten
Des expert indépendants

Ouverts d'esprit
Met een open geest

Avec respect et en confiance
Met respect en in vertrouwen

Dossier strategische oefening
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De klimaatverandering als onderwerp  
van de tweejaarlijkse internationale conferentie

Op 22  en 23  oktober werd de 
tweejaarlijkse internationale con‑
ferentie van de Bank georgani‑
seerd rond het thema ‘Climate 
Change : Economic Impact and 
Challenges for Central Banks and 
the Financial System’. De keuze 
van dit thema kadert in de bijzon‑
dere aandacht van de Bank voor 
de maatschappelijke verantwoor‑
delijkheid van het financiewezen 
in het algemeen en van de finan‑
ciële autoriteiten in het bijzonder.

Tijdens de conferentie presenteer‑
den zeven academische teams van 
diverse Belgische universiteiten 
hun onderzoeksresultaten, telkens 
gevolgd door een bespreking met 

De klimaatverandering en de noodzakelijke transitie naar efficiën‑
ter en duurzamer energieverbruik stellen de samenleving voor veel 
uitdagingen. Ook de centrale bankiers en de toezichthouders van 
het financiële stelsel moeten hun verantwoordelijkheid opnemen 
in dit proces binnen de grenzen van hun mandaat en met de in‑
strumenten die hen ter beschikking staan. Een goed begrip van de 
potentiële impact van de klimaatverandering op de macro‑econo‑
mie en de financiële markten is daarbij een noodzakelijk startpunt. 

Met de organisatie van het tweejaarlijks colloquium wilde 
de Bank haar aandacht voor dit thema kracht bij
zetten. De conferentie was het resultaat van 
een samenwerking tussen collega’s van 
het departement Studiën en de dienst 
Financiële stabiliteit, AML toezicht en pru‑
dentieel beleid van banken.

Nieuws uit de  
departementen & diensten



26 De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID19 ¡ Ondernemingsverslag

Een opgemerkte studie over  
de economische impact van immigratie

In november publiceerde de Bank 
in een speciaal nummer van het 
Economisch Tijdschrift een studie 
met een overzicht van de eco‑
nomische weerslag van de im‑
migratie in België. Die studie 
werd in april  2018 aangevraagd 
door de minister van Financiën, 
Johan  Van  Overtveldt, ter onder‑
steuning van het debat over die 
kwestie. Voor haar studie kon de 
Bank steunen op gedetailleerde 
gegevens van de Kruispuntbank 
van de Sociale Zekerheid over 
de periode van  2009  tot  2016, 

en op de expertise van een stuurgroep 
met universiteitsprofessoren die bekendstaan voor 
hun werkzaamheden op dat gebied. Het economi‑
sche aspect van de immigratie is echter maar één 
dimensie. De Bank heeft beklemtoond dat een meer 
algemene beoordeling ook rekening moet houden 
met andere aspecten, zoals de mensenrechten of 

internationale experts. De drie ses‑
sies werden ingeleid door een le‑
zing van gerenommeerde onder‑
zoekers : Professor Christian Gollier 
(Toulouse School of Economics), 
Irene Heemskerk (De Nederlandsche 
Bank en Network for Greening 
the Financial System) en Irene 
Monasterolo (Vienna University of 
Economics and Business, en IIASA). 
Gezien de gezondheidsomstandig‑
heden verliep de conferentie vol‑
ledig digitaal, wat slechts mogelijk 
was dankzij de goede ondersteu‑
ning vanuit de informatica‑ en com‑
municatiediensten van de Bank.

de internationale wetten, onder meer over het recht 
op bescherming en de opvang van vluchtelingen. 
De studie werd op 15  december aan de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers voorgesteld tijdens een 
hoorzitting van de Commissie voor Binnenlandse za‑
ken, Veiligheid, Migratie en Bestuurszaken.

Hoorzitting van 15 december over de migratiestudie.  
Pierre Wunsch, Luc Van Meensel, David Cornille en Céline Pitton 
namen allen virtueel deel.

Pelin Ilbas van de Groep voor analyse‑ en researchwerkzaamheden van de Bank leidt de sessie 
over "Green financing and green investments"



27NBB Verslag 2020 ¡ De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID19

Statistiek, een belangrijke bron van informatie  
voor beleid maar ook een operationele noodzaak

De uitdaging om de economische 
bedrijvigheid gedurende de hele 
coronacrisis correct te meten

De door de COVID‑19‑pandemie veroorzaakte crisis 
heeft een grote invloed op de productie van statistieken. 
De gezondheidscrisis dreigde de verzameling van basis‑
gegevens te verstoren, onder meer bij economische een‑
heden die hun activiteiten tijdelijk moesten stopzetten 
als gevolg van de beperkende maatregelen. Daarnaast 
stelde die crisis het gebruik van de traditionele statisti‑
sche modellen in vraag wegens de extreme bewegingen 
in de economische variabelen.

Tegen die bijzondere achtergrond hield de Bank de 
continuïteit en de kwaliteit van haar statistische pro‑
ductie in stand door meer gegevens te verzamelen 
bij de gegevensverstrekkers, gebruik te maken van 
aanvullende informatiebronnen en haar statistische 
methodologieën aan te passen, overeenkomstig de 
Europese aanbevelingen.

Nationale rekeningen

Aanpassingen in het licht van de crisis

De methodologie voor de ‘flashraming’, een raming 
van de nationale rekeningen op korte termijn, moest 
door de crisis deels worden vernieuwd. Bij het opstel‑
len van de nationale jaarrekeningen 2020 zullen ook 
de effecten van de pandemie in aanmerking moeten 
worden genomen.

In de mededelingen over de statistische publicaties 
wordt de hogere mate van onzekerheid hiervan be‑
klemtoond, waarbij tegelijkertijd de aanpassingen aan 
de ramingsmethoden worden uitgelegd.

Minder conventionele informatiebronnen

Binnen de 30 dagen na elke driemaandelijkse afslui‑
ting verstrekken de nationale rekeningen een flash‑
raming van het bbp van ons land. Deze raming is 

grotendeels gebaseerd op de btwcijfers en wordt 
aangevuld met een raming waarvan de methode 
(ARIMA genoemd) onaangepast blijkt bij een duidelij‑
ke trendbreuk in de economische bedrijvigheid, zoals 
die werd opgetekend bij de beperkende maatregelen. 
Bijgevolg werd gebruikgemaakt van minder conven‑
tionele informatiebronnen : enquêtes bij de onderne‑
mingen (op initiatief van de ERMG), contacten met 
de beroepsfederaties, met zoekmachines opgezochte 
gegevens, … De overheidsinstellingen hebben ook 
regelmatiger bepaalde basisgegevens bijgewerkt, zo‑
als het gebruik van tijdelijke werkloosheid.

Het detailniveau van bepaalde componenten van de 
vraag, zoals de particuliere consumptie, werd ver‑
fijnd om meer inzicht te krijgen in de gevolgen van 
de sluiting van sommige handelszaken. Er werden 
ook nieuwe bronnen aangeboord (enquête in de 
ziekenhuizen) om de productie en de consumptie 
van de gezondheidszorg beter af te bakenen.
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De institutionele sectoren

De ramingen van de inkomsten en overdrachten van 
de verschillende institutionele sectoren werden even‑
eens aangepast. Voor de overheid moest worden 
uitgegaan van hypothesen ter compensatie van het 
gebrek aan gegevens die het effect van de pandemie 
op bepaalde uitgaven meten, waaronder :

	¡ de sociale uitkeringen voor gezondheidszorg, 
waarvoor een forfaitaire raming moest worden 
gemaakt van de daling als gevolg van de perio‑
des waarin de niet‑dringende activiteiten van de 
ziekenhuizen en de artsen nagenoeg volledig 
stilvielen ;

	¡ de impact van bepaalde regeringsmaatregelen op 
de lopende overdrachten – zoals de compensa‑
tievergoedingen voor bedrijven en zelfstandigen.

Verder moesten hypothesen worden gehanteerd om 
de belastingontvangsten te ramen, als gevolg van 
het uitstel dat werd verleend voor de aangiften en 
de betalingen.

Winsten en dividenden

De methodologie voor de winsten en dividenden van 
de ondernemingen werd herzien om de impact van 
de pandemie te ramen. Daarbij werd onder meer re‑
kening gehouden met de richtlijnen die de uitkering 
van dividenden voor het lopende jaar inperkten en 
met de beperkingen die de overheid uitvaardigde als 
tegenwicht voor de steunmaatregelen.

De nationale jaarrekeningen 2020

Bij het opstellen van de nationale jaarrekeningen voor het 
jaar  2020 zal rekening moeten worden gehouden met 
de invloed van de pandemie op bepaalde basisgegevens.

Alle door de gezondheidscrisis opgelegde methodo‑
logische aanpassingen stroken met de aanbevelingen 
die Eurostat heeft uitgewerkt, in overleg met de lid‑
staten van de EU.

Ten slotte werd bijzondere aandacht besteed aan de cor‑
rectie van de cijferreeksen in verband met seizoenschom‑
melingen, om een passende behandeling van de versto‑
ringen als gevolg van de COVID‑19‑crisis te waarborgen.

De website stat.nbb.be biedt een ruim arsenaal macro‑economische statistieken
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Financiële statistieken

De gezondheidscrisis heeft de behoefte aan betrouw‑
bare en snelle statistieken over de evolutie van een 
hele reeks statistische gegevens vergroot. De Bank 
heeft daartoe de frequentie en inhoud van haar sta‑
tistische analyse opgevoerd.

1.  Er werd gestart met een snellere en gedetailleer‑
dere analyse van de financiële beleggingen van de 

huishoudens aan de hand van een maandelijkse 
flash raming, terwijl de Europese vereisten een 
kwartaalproductie opleggen.

2.  De kredietverlening aan nietfinanciële onderne‑
mingen en huishoudens werd op de voet gevolgd 
in de interne analyses van de Bank en tijdens een 
nieuw periodiek overleg met Febelfin.

Opiniepeilingen bij gezinnen en ondernemingen

In de uitzonderlijke omstandigheden van de corona‑
crisis heeft de Bank, vanaf april 2020, snel gereageerd 
om relevante informatie te vergaren over de econo‑
mische impact van de gezondheidscrisis, met name 
via opiniepeilingen bij gezinnen en ondernemingen.

Op verzoek van de door de federale overheid opge‑
richte Economic Risk Management Group (ERMG) 
werden twee nieuwe vragen toegevoegd aan de 
maandelijkse enquête die bij een steekproef van 
1 850  gezinnen wordt gehouden om de indicator 
van het consumentenvertrouwen op te stellen. Die 
vragen waren specifiek bedoeld om de invloed van 
de crisis op de financiële situatie van de gezinnen te 
meten. De ene vraag gaat over het inkomensverlies 
van de gezinnen, de andere over de omvang van 
de spaarbuffer waarover ze beschikken om hun 
uitgaven voor levensonderhoud tijdens deze crisis 

te dekken. De enquête werd ook aangevuld om een 
beter inzicht te verwerven in de kenmerken van het 
gezin, onder meer in de samenstelling ervan en in 
het beroepsstatuut van de gezinsleden.

Deze extra vragen, die niet inwerken op de op‑
stelling van de maandelijks gepubliceerde vertrou‑
wensindicator, werden opgenomen in een speciale 
mededeling die wordt toegevoegd aan het maande‑
lijkse persbericht over het consumentenvertrouwen. 
Verder werd in de online database van de Bank 
(NBB.Stat) een specifieke ruimte gecreëerd om de 
resultaten van de antwoorden op die twee vragen in 
ruime mate te verspreiden, zowel op nationaal vlak 
als op dat van de drie gewesten van het land. De ad‑
ditionele vragen in verband met de COVID‑19‑crisis 
zouden worden gehandhaafd zolang de economi‑
sche situatie dat vereiste. Dat was nog altijd zo aan 
het einde van het jaar 2020.

Bovendien werd, op verzoek van de Europese 
Commissie, tijdens de maanden april, mei en 
juni 2020 een specifieke enquête gehouden bij een 
steekproef van ondernemingen. Er werd hen een be‑
perkt aantal vragen gesteld die rechtstreeks verband 
hielden met de effecten van de crisis, onder meer 
over hun omzet, hun liquiditeitspositie of hun relaties 
met klanten en leveranciers. Die gegevens werden 
met name aangewend voor de analyses van het de‑
partement Studiën van de Bank. Naargelang van de 
maand namen tussen 750  en 900  ondernemingen 
aan de enquête deel. De enquête werd tijdelijk en 
enkel tijdens de eerste golf van de crisis gehouden.
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3.  Voor de ECB werden de beschikbare gegevens 
over het gebruik van moratoria omgezet naar de 
concepten die de ECB hanteert.

4.  De jaarlijkse followup van de nietbancaire finan‑
ciële intermediatie binnen de monitoring door 
de Financial Stability Board – een internationaal 
orgaan dat het wereldwijde financiële stelsel op‑
volgt en aanbevelingen doet – werd op kwartaal‑
basis doorgevoerd.

De crisis had een zware impact op verschillende ca‑
tegorieën van rapporteurs aan de Bank. Dit had kun‑
nen leiden tot een vertraging in of onderbreking van 
rapporteringen en de nauwgezette follow‑up van de 
economische en financiële ontwikkelingen kunnen 
belemmeren. De Bank heeft daarom een systeem 
opgezet om de tijdige en kwaliteitsvolle rapportering 
door alle betrokken partijen op te volgen en heeft 
geen grote inbreuken vastgesteld.

COVID-19 was niet de enige uitdaging 
in het domein van de statistiek

Large Cases Unit (LCU)

In het departement Algemene statistiek werd een 
‘Large Cases Unit’ opgericht. De LCU volgt proactief 
een populatie van multinationale groepen waarvan de 
activiteit de Belgische economie beïnvloedt. De LCU 
beoogt zo de coherentie te verbeteren van alle macro‑
economische statistieken die de Bank samenstelt, in 
het bijzonder de nationale rekeningen, de externe 
statistieken en de financiële rekeningen.

De distributieve dimensie van de nationale 
rekeningen

De vraag naar indicatoren voor het welzijn en de 
welvaart van de gezinnen neemt al verscheidene 
jaren toe, zowel op nationaal als op internationaal 
niveau. Er is vooral belangstelling voor de verdeling 
van het inkomen en het vermogen, en voor daarmee 
samenhangende aangelegenheden zoals de meting 
van ongelijkheid en de invloed van het herverdelings‑
beleid. Die vraagstukken kwamen immers nog meer 
in de kijker door de economische crisis na de pande‑
mie. De Bank beschikt over kerncijfers voor de sector 
huishoudens, waarin tot dusver nauwelijks sprake was 
van een distributieve dimensie. Onder coördinatie van 

Eurostat en de OESO, en in navolging van tien andere 
Europese landen, werkte België mee aan het pro‑
ject EGDNA (Expert Group on Disparities in National 
Accounts). Dit project beoogt distributieve statistie‑
ken – naar inkomensklasse – te ontwerpen over de 
consumptie, het inkomen en de spaarmiddelen van 
de huishoudens. Tijdens de zomer van  2020 werd 
een experimentele oefening afgerond, waarna aan 
Eurostat eerste resultaten werden bezorgd voor twee 
referentiejaren. In december  2020 werden de op 
Europees niveau geharmoniseerde resultaten op de 
website van Eurostat gepubliceerd. De Bank zal dit 
project voortzetten tot in 2024, met als doel officiële 
reeksen over een lange periode te publiceren.

Satellietrekening van de izw’s

Op 13 mei 2020 publiceerde het Instituut voor de natio‑
nale rekeningen (INR), in samenwerking met de Koning 
Boudewijnstichting, de gegevens over de satellietreke‑
ning van de instellingen zonder winstoogmerk (izw’s) 
voor de jaren 2009 tot 2017. Dankzij die nietverplichte 
publicatie behoort België tot de beperkte groep van 
landen die specifieke statistieken over de verenigings‑
sector hebben uitgewerkt. Het belang van die sector 
neemt al jaren aanhoudend toe, zowel op het vlak van 
toegevoegde waarde als van werkgelegenheid.

TLTRO III

Om de kredietverlening aan gezinnen en onder‑
nemingen sterker te ondersteunen, besloot de 
ECB in maart  2020 de herfinancieringsvoorwaar‑
den voor de banken binnen de TLTRO III (Targeted 
LongerTerm Refinancing Operations) te versoepelen. 
De Belgische banken maakten in de loop van 2020 
veel gebruik van die TLTRO’s (en, ruimer beschouwd, 
van de middelen van de Nationale Bank). Dat blijkt 
uit de stijging van de herfinancieringstransacties op 
de balans van de Bank, namelijk van € 19 miljard aan 
bankleningen in januari 2020 tot bijna €  78 miljard 
in oktober 2020.

Doordat het Eurosysteem steeds meer een beroep 
deed op dit soort financiering, steeg het volume aan 
data die moesten worden verzameld en gevalideerd 
gevoelig. Onder meer door middel van controleproe‑
ven van Balance Sheet Items en de analyse van de 
oorzaken van mogelijke discrepanties, kon de kwali‑
teit van de data worden verzekerd.
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Verwezenlijking van de nieuwe 
doelstellingen van het centraal 
aanspreekpunt

Sinds  2014 verzamelt het ‘centraal aanspreek‑
punt’ (CAP) de bankrekeningnummers en bepaalde 
soorten overeenkomsten die in België worden afge‑
sloten door ingezeten en nietingezeten natuurlijke 
personen en rechtspersonen. Aanvankelijk was het 
CAP enkel bestemd voor medewerkers van de fiscus 
voor de strijd tegen fiscale fraude. Bij de program‑
mawet van 1  juli  2016 werden de doelstellingen 
ervan uitgebreid en werd de toegang tot het con‑
tactpunt verruimd.

Sinds 1  juli  2020 werken bijna 350  financiële in‑
stellingen het aanhoudend bij, overeenkomstig de 
wet van 8  juli  2018 en het Koninklijk Besluit van 
7 april 2019, die het CAP hervormden. De instanties 
die bij wet het CAP mogen raadplegen om in te 
spelen op welbepaalde behoeften (FOD Financiën, 
procureurs des Konings, onderzoeksrechters, notaris‑
sen …), beschikken over een tool waarmee ze au‑
tomatisch toegang kunnen krijgen tot voortdurend 
bijgewerkte gegevens. De wetgever heeft bepaald 
dat de banken en verzekeraars vanaf begin 2022 pe‑
riodiek de saldi op rekeningen en bepaalde soorten 
overeenkomsten met hun waarde vanaf 31 decem‑
ber 2020 moeten meedelen.

BECRIS : het nieuwe centrale 
platform van de kredietcentrales

Sinds maart  2019 verstrekt de Bank maandelijks aan 
de Europese Centrale Bank gedetailleerde gegevens 
over krediet en kredietrisico naar aanleiding van de 
Anacreditverordening (EU / 2016 / 867). Nadat in een 
eerste jaar werd getracht een toereikend kwaliteits‑
niveau te bereiken, werden de gegevens gedurende het 
hele jaar 2020 geleidelijk ter beschikking gesteld van de 
gebruikers van het Europees Stelsel van Centrale Banken 
en van het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme 
voor de uitvoering van hun opdracht.

Heel wat nieuwigheden  
op het vlak van microdata

De verzameling van die gegevens door de Bank werd 
in de gegevensverzameling van de Kredietcentrale ge‑
integreerd via één enkel informaticaplatform : BECRIS 
(Belgian Extended Credit Risk Information System). 
BECRIS zal, vanaf 2022, het bestaande platform van 
de centrale voor kredieten aan ondernemingen, en 
vervolgens dat van de centrale voor kredieten aan 
particulieren volledig vervangen.

De bijdrage van de Kredietcentrale 
tijdens de gezondheidscrisis

De Kredietcentrale leverde tijdens de COVID19
gezondheidscrisis een bijdrage door extra gegevens 
te verzamelen over de uitvoering van de overheids‑
maatregelen op het gebied van kredietverlening om 
de ondernemingen en de particulieren te helpen :

	¡ Het BECRISplatform werd uitgebreid met de 
verzameling van gegevens over het ingevoerde 
moratorium en de staatswaarborg op kredieten 
aan ondernemingen. Die gegevens stelden de 
Bank in staat de macroprudentiële impact van 
die maatregelen na te gaan. Voor de Federale 
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Overheidsdienst Financiën maakten ze het mo‑
gelijk de financiële bijdragen van de kredietinstel‑
lingen te berekenen, net als de staatsinterventies 
bij wanbetalingen voor gewaarborgde kredieten.

	¡ In de Centrale voor kredieten aan particulieren 
werden de gegevens over betalingsuitstel voor de 
aflossing van hypothecaire kredieten en consu‑
mentenkredieten opgenomen. Op dat uitstel werd 
in ruime mate een beroep gedaan, vooral voor de 
hypothecaire kredieten, en er werden 152 000 ge‑
vallen van betalingsuitstel meegedeeld.

Overgangsmaatregelen, COVID-
wetgeving en nieuwe modellen voor 
de jaarrekeningen

In 2020 werden 468 502 jaarrekeningen over 450 360 
rechtspersonen neergelegd bij de Balanscentrale van 
de Nationale Bank. Door de COVID‑pandemie en ad‑
hoc wetgeving verliep de neerlegging in 2020 moei‑
zamer dan andere jaren.

Om de transitie van het Wetboek van vennootschap‑
pen naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen vlot te laten verlopen, werd er in een 
overgangsregeling voorzien. Nieuwe ondernemingen 
of ondernemingen die gekozen hebben om versneld 
onderworpen te zijn aan de bepalingen van het nieu‑
we Wetboek kunnen toch nog de oude modellen 
van de neerleggingsformulieren gebruiken en hieraan 
informatie toevoegen.

Voor verenigingen en stichtingen werd een nieuw 
micromodel uitgewerkt en de bestaande volledige 
en verkorte modellen werden aangepast. Vanaf 6 ja‑
nuari  2021  kunnen zowel de nieuwe modellen van 
vennootschappen als deze van verenigingen zowel 
in pdf‑formaat als in gestructureerd formaat worden 
neergelegd bij de Balanscentrale.

De toepassingen van de 
Balanscentrale herschrijven (CBSO)

In het voorjaar van 2020, na een openbare tenderpro‑
cedure, is de Balanscentrale samen met een externe 
partner al haar IT‑toepassingen beginnen te moder‑
niseren. De bedoeling is om begin januari 2022 ope‑
rationeel van start te kunnen gaan met een volledig 
vernieuwde en gemoderniseerde toepassing voor 
opmaak, neerlegging en verspreiding van jaarreke‑
ningen. Hierbij zal worden gebruikgemaakt van het 
overheids portaal CSAM, van de elektronische brieven‑
bus voor ondernemingen ‘eBox’ en de betalings
mogelijkheden zullen aanzienlijk worden uitgebreid.

Voor raadpleging van jaarrekeningen op de website 
van de Bank werd het aanbod inmiddels uitgebreid 
tot jaarrekeningen neergelegd sinds 1998.

De IT‑toepassing die sectorstatistieken van de gege‑
vens van jaarrekeningen aanmaakt en publiceert op 
het NBB.Stat‑platform, wordt inhouse herschreven in 
een moderne programmeertaal. Deze toepassing zal 
ook in de toekomst verder evolueren.
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Het Single Resolution Mechanism 
bestaat 5 jaar

Het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme 
(Single Resolution Mechanism – SRM) waarin de 
Bank haar mandaat van nationale afwikkelingsau‑
toriteit uitoefent, bestond in 2020 al vijf jaar. In die 
jaren werd duidelijke vooruitgang geboekt op het 
gebied van afwikkeling.

Tijdens die vijf jaar moest immers het hele af‑
wikkelingsbeleid worden ontwikkeld door de 
Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (Single 
Resolution Board – SRB) en de nationale afwik‑
kelingsautoriteiten. Dat beleid deed zware nieuwe 
vereisten ontstaan voor elk van de bankgroepen 
van de Europese Unie die op termijn moeten aan‑
tonen dat ze afwikkelbaar zijn. Als ze in gebreke 
blijven, moeten de afwikkelingsautoriteiten hun 
vereffening kunnen bevelen of op hen de afwik‑
kelingsinstrumenten kunnen toepassen zonder fi‑
nanciële instabiliteit te creëren. Daarom moeten 
die groepen kapitaalbuffers aanleggen die verliezen 

Prudentieel toezicht en afwikkeling

kunnen opvangen of die kunnen worden gebruikt 
voor hun herkapitalisatie (Minimum Requirement for 
Own Funds and Eligible Liabilities of MREL). Ze moe‑
ten ook in staat zijn hun operationele continuïteit te 
garanderen bij een afwikkeling.

De afwikkelingsautoriteiten stellen voor elke bank‑
groep een afwikkelingsplan op. De opstelling van het 
afwikkelingsplan moet worden beschouwd als een 
proces dat erop gericht is de afwikkelbaarheid van de 
bankgroepen te versterken en de potentiële belem‑
meringen vast te stellen om deze te verhelpen vóór 
er een crisissituatie ontstaat. De afwikkelingsplannen 
moeten snel kunnen worden uitgevoerd wanneer een 
instelling in gebreke blijft. De nationale afwikkelings‑
autoriteiten spelen een cruciale rol in de uitvoering 
van de afwikkelingsregelingen, aangezien zij de no‑
dige maatregelen moeten nemen om de besluiten van 
de SRB ten uitvoer te leggen. Om die reden hebben 
de afwikkelingsautoriteiten, samen met de Europese 
bankgroepen, de voorbije vijf jaar hun capaciteit ver‑
sterkt om de vooraf bepaalde afwikkelingsstrategieën 
uit te voeren.

Vergadering van het Afwikkelingscollege van de Bank in december 2019. Ook mevrouw Michèle Casteleyn en directeur Jean Hilgers maken 
deel uit van het Afwikkelingscollege.
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De afwikkelingsplannen volgen een jaarlijkse cyclus. 
Bij dat proces worden elk jaar bepaalde specifieke as‑
pecten nader onderzocht. In 2020 legde de SRB bijvoor‑
beeld de nadruk op de bailin playbooks. Dit zijn hand‑
leidingen waarin wordt uiteengezet hoe moet worden 
omgesprongen met het feit dat de aandeelhouders 
en de schuldeisers van een failliet verklaarde bank de 
financiële gevolgen ervan voor een specifieke instelling 
moeten dragen. Verder besteedde de SRB aandacht aan 
de financiële continuïteit en de toegang tot de markt‑
infrastructuren, en aan de operationele continuïteit bij 
een afwikkeling. De cyclus van de afwikkelingsplannen 
voor  2020 kon worden afgerond, hoewel bepaalde 
aanpassingen werden toegestaan, bijvoorbeeld voor 
reporting of MREL, om rekening te houden met de 
specifieke omstandigheden van de COVID19situatie.

Het jaar 2020 werd ook gekenmerkt door de inwer‑
kingtreding van een nieuw wettelijk kader dat berust 
op de BRRD2richtlijn (Bank Recovery and Resolution 
Directive II) en de SRM2verordening (Single Resolution 
Mechanism II). Deze laatste versterken de MREL‑
vereisten, namelijk de Europese norm voor kapitaal‑
vereisten en voorin aanmerking komende passiva die 
beschikbaar zijn voor binnenlandse steun. Daartoe 
voerden ze een MREL‑vereiste in waaraan moet wor‑
den voldaan met achtergestelde passiva en die geldt 
voor mondiaal systeemrelevante banken, voor eerste‑
rangsbanken en voor kleinere entiteiten die echter 
een systeemrisico kunnen opleveren indien ze in ge‑
breke blijven. Dit verhoogt aanzienlijk de kwaliteit van 
de MREL en vergemakkelijkt bijgevolg de uitvoering 
van het afwikkelingskader.

Debat en initiatieven om aan de 
maatschappelijke verwachtingen 
voor efficiënt anti-witwastoezicht 
te voldoen

Al enkele jaren is de strijd tegen witwassen van geld 
en tegen de financiering van terrorisme (SWG / FT) 
een belangrijk aandachtspunt voor de Bank. De 
begrijpelijke maatschappelijke beroering rond dit 
thema en de potentieel negatieve impact op de 
financiële stabiliteit maken dat de Bank al enkele 
jaren steeds meer middelen inzet in de strijd tegen 
deze praktijken.

De publieke opinie werd de laatste jaren meermaals 
opgeschrikt door berichten over financiële instellin‑
gen in Europa die niet voldeden aan de vereisten 
voor witwaspreventie. Dat noopt toezichthouders en 
(Europese) regelgevers ertoe het toezichtsraamwerk 
en de vereisten verder aan te scherpen.

De ‘FinCEN-files’

Onderzoeksjournalisten (van het Internationaal 
Consortium van Onderzoeksjournalisten) beroerden 
in 2020 de publieke opinie met de publicatie van hun 
zogenaamd ‘FinCEN’‑dossier.

FinCEN is de ‘witwascel’ in de Verenigde Staten 
(vergelijkbaar met de Cel voor Financiële Informatie
verwerking of CFI in België). De publicatie had 
betrekking op meldingen van banken actief in de 
VS aan FinCEN (in de periode van 2000  tot 2017) 
over verrichtingen die witwaspraktijken deden ver‑
moeden. De vraag was of banken actief in België 
– en vernoemd in deze dossiers – ook meldingen 
hadden bezorgd aan bijvoorbeeld de CFI. Relevant 
is ook het gevolg dat FinCEN of vergelijkbare over‑
heden in andere landen hebben gegeven aan deze 
meldingen.

Nochtans was de info die publiek werd gemaakt in 
vele gevallen niet nieuw voor de Bank, dankzij de 
controleacties van de afgelopen jaren. In de enkele 
gevallen waar dat wel het geval was, heeft de Bank 
de nodige initiatieven en acties ondernomen.
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Hoorzitting over de ‘FinCENfiles’ op 10 november 2020 in het federale parlement

Als gevolg van de maatschappelijke deining die was 
ontstaan door de publicatie van de ‘FinCEN‑Files’, 
heeft het federale parlement hoorzittingen met een 
aantal partijen betrokken in de SWG / FT georga‑
niseerd. Ook de Bank als toezichthouder op de 
naleving van het antiwitwasdispositief door de fi‑
nanciële sector, werd daarbij uitgenodigd voor een 
hoorzitting. De Bank, vertegenwoordigd door di‑
recteur Jean Hilgers, heeft 
gebruikgemaakt van die 
gelegenheid om uitvoe‑
rige toelichting te geven 
bij de globale controle‑
aanpak van de Bank voor 
SWG / FT. Daarbij werd ingegaan op het snel evolu‑
erend internationaal, Europees en Belgische regle‑
mentair kader voor de bestrijding van witwassen en 
van terrorismefinanciering, op de toezichtspraktijk 
van de Bank, op de risicogebaseerde aanpak en 
op het handhavingsbeleid. De Bank benadrukte de 
aanzienlijke stijging – een verdrievoudiging – van de 
toezichtsmiddelen sinds 2016. De Bank gaf ook aan 
waar ze de komende periode bijkomende aandacht 
wil aan besteden en wat haar prioriteiten daarbij zul‑
len zijn. De toelichting oversteeg dus in aanzienlijke 
mate de specifieke vragen en aandachtspunten die 
gerezen waren naar aanleiding van de ‘FinCEN‑Files’.

Een workshop met de stakeholders

De Bank wil actuele aandachtspunten die zich stellen 
in de strijd tegen witwassen zo concreet en doelge‑
richt mogelijk behandelen. Daarom heeft ze in novem‑
ber  2020 een workshop georganiseerd met diverse 
stakeholders, in de eerste plaats met de sector maar 
ook met de Cel voor Financiële Informatieverwerking. 

De focus lag op specifieke 
aandachtspunten verbon‑
den aan vermogensbeheer 
(‘private banking’). Er werd 
daarbij geprobeerd een 
antwoord te geven op de 

vragen van de sector, in het bijzonder op die in ver‑
band met repatriëring van fondsen. De Bank zal in 
de loop van  2021  de resultaten van deze workshop 
verwerken in een beleidsdocument omtrent SWG / FT.

De Bank nam de afgelopen verslagperiode deel aan 
diverse zogenaamde Colleges van toezichthouders. 
In  december 2020 organiseerde ze voor het eerst ook 
zelf een College met toezichthouders op het gebied 
van SWG / FT van een internationaal actieve instel‑
ling. De Colleges zijn bedoeld om de samenwerking 
tussen toezichthouders te versterken, toezichtsacties 
op elkaar af te stemmen en de efficiëntie van het 

De Bank benadrukte de 
aanzienlijke stijging van de 

toezichtsmiddelen sinds 2016
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SWGtoezicht te verhogen. Aan een ‘College’ nemen 
in de eerste plaats SWGtoezichthouders deel uit de 
landen waar de groep actief is, maar ook de pruden‑
tiële toezichthouder van de moedermaatschappij, de 
witwascel van het land waar de instelling is gevestigd 
en de Europese Bankautoriteit (EBA). Dit proces zal 
de komende jaren worden voortgezeten meer ver‑
algemeend worden toegepast op alle internationaal 
actieve groepen.

Deze initiatieven illustreren het toenemende belang 
van SWG / FT voor de Bank. De Bank draagt bij tot de 
Europese ontwikkelingen op dit vlak en is zich bewust 
van haar grote verantwoordelijkheid om witwassen en 
terrorismefinanciering te helpen bestrijden.

Prudentieel toezicht op verzekeringen 
op een nieuwe leest geschoeid

Er was behoefte aan meer recurrente 
risicobeoordeling

Begin 2020 vormden de impact van de aanhoudende 
lagerenteomgeving op de verzekeringsondernemin‑
gen en de toekomstige uitdagingen voor de verze‑
keringssector – met de toenemende digitalisering 
die het bedrijfsmodel van de ondernemingen zal 
beïnvloeden – belangrijke aandachtspunten voor het 
verzekeringstoezicht. De Solvabiliteit IIrichtlijn, die 

op 1 januari 2016 werd ingevoerd, was ondertussen 
enige tijd ingebed in het toezichtsproces. De Bank 
was ook ver gevorderd met de ontwikkeling van een 
eigen instrumentarium om de financiële analyses op 
de prudentiële data efficiënter en gestructureerder 
te laten verlopen. Verder was er de vaststelling dat 
het operationele off‑site toezicht zeer sterk gedreven 
werden door de behandeling van ingediende dos‑
siers binnen de reglementaire (en andere) deadlines 
(de zogenaamde gebeurtenisgestuurde werkzaam‑
heden, zoals portefeuilleoverdrachten tussen verze‑
keringsondernemingen, wijzigingen in het aandeel‑
houderschap, Fit & Proper‑controles, analyse van de 
uitbestedingen, diverse externe bevragingen en de 
organisatie van of deelnames aan colleges) en de 
intense follow‑up van een aantal verzekeringsonder‑
nemingen die specifiek moeten worden opgevolgd.

Deze werkzaamheden gingen ten koste van de mid‑
delen voor de recurrente prudentiële risicobeoorde‑
ling van ondernemingen, meer diepgaande analyses 
op de gerapporteerde prudentiële data en het in 
kaart brengen van de prudentiële risico’s van het 
gebruik van nieuwe technieken in de sector (bijvoor‑
beeld herverzekeringstechnieken en InsurTech).

Op basis van deze elementen werden nieuwe accen‑
ten gelegd in de aanpak van het toezicht en werden 
wijzigingen aangebracht in de organisatie van het 
off‑site verzekeringstoezicht.
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Een actieplan op basis van een nieuwe 
operationele classificatie

Het actieplan voor het toezicht in  2020 werd opge‑
steld op basis van een operationele classificatie van de 
ondernemingen, bestaande uit drie dimensies :

	¡ Een eerste dimensie betreft de systemische im‑
pact van de onderneming (systemisch ‘high en 
medium‑high’ en ‘medium‑low en low’).

	¡ Deze dimensie wordt aangevuld met de risicobe‑
oordeling van de onderneming uit de insurance 
scorecard (‘at risk’, ‘risky’, ‘to keep monitored’, 
‘under control’).

	¡ Deze matrix wordt vervolgens vervolledigd met 
een operationele expertgebaseerde dimensie die 
aangeeft of de onderneming een verhoogde of 
specifieke prudentiële followup vergt. (Heeft de 
onderneming specifieke problemen ? Is ze signifi‑
cant ? Heeft ze zich recent in België gevestigd als 
gevolg van de Brexit ?)

Deze classificatie vormde de basis om de prioriteiten 
van de werkzaamheden voor de individuele onder‑
nemingen te bepalen.

Verder werden een aantal werkzaamheden via een 
transversale aanpak uitgevoerd. Een dergelijke aanpak 
heeft als voordeel dat interne expertise verder kan 
worden ontwikkeld en ingezet op een aantal vooraf 
bepaalde domeinen. Ondernemingen waarvoor vast‑
gesteld wordt dat ze in belangrijke mate afwijken 
van het normale, worden vervolgens verder opgevolgd. 
Een transversale aanpak beoogt ook een betere afstem‑
ming van de controlewerkzaamheden van de Bank met 
de werkzaamheden uitgevoerd door de interne actuari‑
ele functie van de onderneming en door de revisoren (in 
het bijzonder met betrekking tot de technische voorzie‑
ningen). De bevindingen uit deze transversale analyses 
worden met deze actoren gedeeld om de verschillende 
controlewerkzaamheden verder te optimaliseren.

Ook werd het instrumentarium voor de financiële 
analyse van de ondernemingen, opgestart in  2018, 
verder uitgebouwd. Dit instrumentarium laat toe om 
de financiële analyses van de ondernemingen op een 
gestructureerde wijze uit te voeren. De resultaten van 
deze werkzaamheden vormen een goede basis om 
in een volgende fase nieuwe technieken te kunnen 
toepassen op deze data.

Deze nieuwe accenten in de toezichtsaanpak werden 
gecombineerd met een afbouw van de frequentie 
en een inperking van de opzet van de recurrente 
vergaderingen met de (significante) ondernemingen, 
en met een efficiëntere bijdrage aan de verschillende 
toezichtscolleges.

De operationele classificatie van de individuele dos‑
siers en het nieuwe instrumentarium voor de re‑
currente werkzaamheden, aangevuld met de trans‑
versale dimensie, vormen de basis van de nieuwe 
organisatie van het off‑site toezicht. Deze bestaat 
uit drie pijlers :

	¡ Er wordt een eerstelijnstoezicht uitgevoerd op alle 
ondernemingen met behulp van het ontwikkelde 
instrumentarium. Deze werkzaamheden worden 
aangevuld met meer diepgaande analyses van de 
individuele ondernemingen op basis van de opera‑
tionele classificatie van de ondernemingen.

	¡ Verder worden uitschieters op specifieke domei‑
nen geïdentificeerd en opgevolgd op basis van de 
resultaten uit de transversale analyses.

	¡ Tot slot voorziet de organisatie expliciet in de nodi‑
ge flexibiliteit om de nodige middelen en expertise 
vlot te kunnen vrijmaken voor de followup van 
de ondernemingen die bijkomende controlewerk‑
zaamheden vergen. De COVID‑19‑crisis heeft de 
nood aan dergelijke flexibiliteit versterkt.

Deze organisatie werd begin 2020 uitgerold. De ken‑
nisoverdracht tussen de medewerkers is (ondanks de 
moeilijke omstandigheden als gevolg van de gezond‑
heidscrisis) vlot en collegiaal verlopen.

De resultaten zijn al merkbaar

De resultaten van deze nieuwe organisatie zijn op het 
einde van het rapporteringsjaar al tastbaar. De eerste 
resultaten van de prudentiële analyses met behulp 
van het instrumentarium zijn beschikbaar. Verder 
werden een aantal ondernemingen op basis van de 
transversale analyses geïdentificeerd als afwijkend van 
het normale in specifieke domeinen. Deze onderne‑
mingen werden gecontacteerd en zullen verder van 
nabij worden opgevolgd, onder meer voor de  be‑
rekening van de technische voorzieningen voor  de 
ziektekosten verzekeringen, de ontwikkeling van 
de rentabiliteit van de portefeuille leven, de scenario’s 
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Brexit : een aantal betalingsinstellingen migreren hun activiteit 
naar België

Onder meer om België te promoten als financieel 
centrum, past de Nationale Bank sinds  2017 een 
zogenaamde ‘fast track‑vergunningsprocedure toe 
voor buitenlandse betalingsinstellingen en instel‑
lingen voor elektronisch geld die al erkend zijn in 
een andere lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte (dit is de EU plus Noorwegen, IJsland en 
Liechtenstein) en die hun activiteiten wensen te 
verhuizen naar België.

Deze procedure houdt in dat er sneller dan voor 
andere dossiers een vergunning wordt verleend 
om betalingsdiensten en elektronische gelddien‑
sten te mogen aanbieden. Dit is uiteraard slechts 
mogelijk indien de Bank zich kan baseren op een 
bestaand, recent of geüpdatet vergunningsdos‑
sier in een andere lidstaat, en zich daardoor wat 

flexibeler kan opstellen en een specifieke benade‑
ring kan hanteren voor de invulling van de wet‑
telijke vereisten voor de vergunning.

Alle instellingen die tot nog toe van die procedure 
hebben gebruikgemaakt zijn instellingen uit het 
Verenigd Koninkrijk. Nadat in  2017 al twee be‑
drijven besloten om hun EUactiviteiten van het 
Verenigd Koninkrijk te verhuizen naar België, heb‑
ben nog vijf bedrijven zich door het vertrek van het 
Verenigd Koninkrijk uit de EU in België gevestigd. 
Een aantal van deze nieuwkomers maken deel uit 
van groepen die behoren tot de grootste geldtrans‑
ferbedrijven in de wereld.

De bedrijven die activiteiten vanuit het Verenigd 
Koninkrijk naar België wensten te verhuizen, han‑
teerden een tweefasenbenadering. In een eerste 
fase werden, na een vergunning als betalingsin‑
stelling, alleen de transacties die plaatsvonden 
in België gemigreerd. De tweede fase startte op 
1  januari 2021, wanneer de bevoorrechte relatie 
van het Verenigd Koninkrijk met de Europese 
interne markt beëindigd was : alle transacties uit‑
geoefend in de Europese Economische Ruimte 

worden nu ondergebracht bij de Belgische 
entiteit. Dit  impliceert ook de migratie van 
de verschillende ‘Europese paspoorten’ 

waarover de Britse betalingsinstelling 
beschikte.

uit de rapporten van het ‘Own Risk and Solvency 
Assessment’, de reglementaire arbitrage bij het ge‑
bruik van bepaalde risicospreidingstechnieken.

De impact van de COVID19crisis werd – binnen 
deze nieuwe organisatie – opgevolgd op basis van 
een hiertoe ontwikkelde rapportering die periodiek 
(aanvankelijk wekelijks, sinds de zomer maandelijks) 

opgevraagd wordt aan de ondernemingen. De pru‑
dentiële bevindingen werden met de individuele on‑
dernemingen besproken. De Bank beschikt ook over 
een uitgebreide regelgeving om prudentiële acties 
voor de gedetecteerde tekortkomingen te kunnen 
ondernemen. Dergelijke analyses worden multidisci‑
plinair opgesteld en opgevolgd.
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De Bank speelt een eersterangsrol in EBA en EIOPA

De ESA’s zijn onderdeel van het ESFS

De ontwikkeling van de Europese eenheidsmarkt 
heeft tot gevolg dat de financiële regelgeving steeds 
vaker op Europees vlak wordt bepaald. Europese 
samenwerking en coördinatie tussen toezichthou‑
ders hebben dan ook sterk aan belang gewonnen. 

Daartoe is een cruciale rol weggelegd voor de drie 
Europese toezichthoudende autoriteiten (European 
Supervisory Authorities  – ESA’s) : de Europese 
Bankautoriteit met zetel in Parijs (European Banking 
Authority – EBA), de Europese Autoriteit voor 
Verzekeringen en Bedrijfspensioenen met zetel in 
Frankfurt (European Insurance and Occupational 
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Pensions Authority  – EIOPA) en de Europese 
Autoriteit voor Effecten en Markten met zetel in 
Parijs (European Securities and Markets Authority – 
ESMA). De ESA’s maken, 
samen met het Europees 
Comité voor systeemri‑
sico’s (European Systemic 
Risk Board – ESRB), belast 
met het macroprudenti‑
ele toezicht op het financiële stelsel in de Unie, deel 
uit van het Europees Systeem voor financieel toezicht 
(European System of Financial Supervision – ESFS).

Dit Europees Systeem voor financieel toezicht werd 
opgezet in de EU als onderdeel van de antwoor‑
den op de globale financiële crisis van 20082009. 
Nadien zijn er binnen de oprichting van de 
Bankenunie (Banking Union) in het eurogebied nog 
aanpassingen aan de architectuur van het toezicht 
aangebracht, in het bijzonder met de oprichting 
van het Single Supervisory Mechanism (SSM) voor 
het toezicht op de banken en het Single Resolution 
Mechanism (SRM) voor de afwikkeling van bepaal‑
de financiële instellingen. Directeur Tom Dechaene 
is het Belgische lid van de Raad van Toezicht van 
de ECB die de ontwerpbesluiten voor het SSM 
opstelt en voorlegt aan de Raad van Bestuur van 
de ECB, volgens de geenbezwaarprocedure. Het 
bestaan van het SSM en het SRM verhindert ech‑
ter niet dat de ESA’s en de ESRB zeer belangrijke 
bevoegdheden en opdrachten behouden in de hui‑
dige toezichtsarchitectuur.

De Bank is actief betrokken bij twee van 
de drie autoriteiten

In haar hoedanigheid van autoriteit belast met het 
toezicht op kredietinstellingen, financiële conglo‑
meraten, beleggingsondernemingen, betalingsin‑
stellingen en instellingen voor elektronisch geld en 
verzekerings‑ en herverzekeringsondernemingen, 
speelt de Bank een belangrijke rol in twee van 
de drie European Supervisory Authorities, met 

name de EBA en de EIOPA. Zo is de Bank op het 
hoogste niveau vertegenwoordigd in de raad van 
toezichthouders van beide ESA’s. Deze raad van 

toezichthouders is het 
voornaamste besluit‑
vormingsorgaan van elk 
van de ESA’s en wordt 
voorgezeten door de 
voltijdse voorzitter van 

de ESA. Voor de Bank is directeur Jean Hilgers lid 
van de raad van toezichthouders van EIOPA, terwijl 
Jo Swyngedouw als hoofd van de dienst Financiële 
stabiliteit, AML‑toezicht en prudentieel beleid van 
banken lid is van de raad van toezichthouders van 
EBA, waarvan hij ook vicevoorzitter is. Jean Hilgers 
heeft bovendien gedurende vijf jaar, de twee toe‑
gestane termijnen, een mandaat bekleed als lid 
van de ‘raad van bestuur’ (‘Management Board’) 
van EIOPA. De tweede termijn eindigde op 27 ja‑
nuari 2020. Dit orgaan heeft een aantal bijzondere 
bevoegdheden voor het beheer van EIOPA en zet 
mee de beleidslijnen van de instelling uit.

Elk binnen hun eigen sector hebben de ESA’s als 
opdracht de regulering van en het toezicht op de 
financiële instellingen efficiënter te helpen maken. 
De Europese wetgever heeft hen in dit verband uit‑
gebreide bevoegdheden toegekend. Zo verstrekken 
de ESA’s advies aan de instellingen van de Europese 
Unie en ontwikkelen ze richtsnoeren, aanbevelin‑
gen en ontwerpen van technische normen op basis 
van de Europese wetgeving die van toepassing is in 
hun respectieve bevoegdheidsgebieden. Ze kunnen 
ook collegiale toetsingen (peer reviews) verrichten 
van de bevoegde autoriteiten, met het oog op richt‑
snoeren en aanbevelingen en best practices, om de 
coherentie van de toezichtspraktijken te verhogen.

Verder waken zij erover dat de Europese wet‑
geving op een correcte manier wordt toegepast 
door de bevoegde nationale autoriteiten. Bij  me‑
ningsverschillen tussen de bevoegde autoriteiten 
bemiddelen zij en treffen zij een schikking, om een 
doeltreffend toezicht op de financiële instellingen te 

u
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waarborgen. Zij zijn ook gemachtigd om maatrege‑
len te nemen in noodsituaties.

De ESA’s moeten ook de coördinatie en de sa‑
menwerking tussen de nationale toezichthoudende 
autoriteiten versterken, hetzij door de delegatie 
van taken en bevoegdheden tussen de bevoegde 
autoriteiten te stimuleren en te vergemakkelijken, 
hetzij door te waken over de coherente werking van 
de colleges van toezichthouders, of nog, wat de 
EBA betreft, door deel te nemen aan de ontwikke‑
ling en coördinatie van herstel en resolutieplannen 
en van methodes voor de afwikkeling van falende 
kredietinstellingen.

Ze moeten ook marktontwikkelingen in hun respec‑
tieve bevoegdheidsgebieden volgen en beoordelen 
en bijdragen tot de monitoring, beoordeling en 
meting van het systeemrisico. Daartoe kunnen ze 
gegevens verzamelen bij de nationale toezichthou‑
dende autoriteiten en, onder bepaalde voorwaar‑
den, bij de financiële instellingen. Zo zorgen EBA 
en EIOPA voor de uitvoering en coördinatie van 

Europese stresstests in respectievelijk de bank en 
verzekeringssector.

De ESA’s werken ook nauw samen met het ESRB, 
met name door het de nodige informatie voor zijn 
taken te verstrekken en door zijn waarschuwingen 
en aanbevelingen naar behoren op te volgen.

Medewerkers van de Bank bekleden 
sleutelposities

Heel wat medewerkers van de Bank, voornamelijk 
van de diensten ‘Financiële stabiliteit, AML‑toezicht 
en prudentieel beleid van banken’ en ‘Prudentieel 
beleid en inspecties van de verzekeringen’, zijn ac‑
tief lid van tal van werkgroepen die binnen EBA en 
EIOPA beleidsbepalende initiatieven voorbereiden. 
Zij dragen bij aan de werkzaamheden van de ESA’s 
via hun relevante expertise, verdedigen standpun‑
ten die van belang zijn voor België en de Bank en 
zorgen ervoor dat de Bank vlot kan inspelen op de 
nieuwste ontwikkelingen op Europees vlak.

u
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De Bank neemt ook verschillende sleutelposities in 
binnen belangrijke werkgroepen en comités van 
EIOPA en EBA. Zo neemt de Bank, via directeur Jean 
Hilgers, het voorzitterschap waar van het RFSC (Risk 
and Financial Stability Committee) van EIOPA. Dit co‑
mité is één van de drie strategische stuurcomités 
van EIOPA en heeft als voornaamste taak alle ini‑
tiatieven te coördineren die erop gericht zijn de 
financiële stabiliteit van de verzekeringssector en de 
pensioenfondsen sector in de EU te vrijwaren. Via 
Jo Swyngedouw neemt de Bank ook het voorzitter‑
schap waar van het AMLSC  (Standing Committee 
on anti‑money laundering and countering terrorist 

financing) van EBA. Dit comité werd in 2020 opge‑
richt naar aanleiding van de versterkte bevoegdhe‑
den van de EBA voor SWG / FT en speelt op dit vlak 
een belangrijke coördinerende rol in de EU. Ook op 
het niveau van de projectgroepen en werkstromen 
bij EBA en EIOPA nemen verschillende collega’s van 
de Bank vaak strategisch belangrijke leidende of 
sturende rollen  in. Door dit soort sleutelposities op 
te nemen, probeert de Bank haar invloed op de be‑
leidsvoering bij EBA en EIOPA te vergroten en haar 
medewerkers de kans te bieden zich op internatio‑
naal niveau te profileren.

alle medewerkers krijgt. Die is nodig om de rotatie te 
doen slagen. In elk geval moet er flexibiliteit zijn om 
nadien waar nodig aanpassingen te doen.

De COVID19 crisis heeft in heel wat opzichten invloed 
gehad op de modus operandi van het prudentieel 
toezicht. Terwijl het ter plaatse uitvoeren van audits 
en inspecties (zogenaamd ‘on‑site’ toezicht) een be‑
langrijke pijler is van het permanent toezicht, heeft de 
crisis daar een stevige rem op gezet. De lopende in‑
spectieopdrachten konden weliswaar nog op afstand 
worden afgewerkt, maar voor de nieuwe opdrachten 
moest de methodologie betekenisvol worden bijge‑
stuurd, zowel wat betreft de aard van de inspecties 
als de organisatie ervan en de gegevensinzameling. 
Anderzijds werd een aantal inspecteurs gevraagd om 
hun kennis en ervaring ten dienste te stellen van de 
off‑site toezichtteams, die met deze versterking hun 
analysecapaciteit konden opvoeren om bijvoorbeeld 
de impact van de COVID19crisis op de financiële 
positie van de banken te meten en te beoordelen.

Ondanks COVID-19 toch operationele 
wijzigingen in het bankentoezicht

Binnen de teams die belast zijn met het toezicht op 
banken werd begin  2020 een rotatieoefening uitge‑
voerd : een aantal medewerkers schoven door naar een 
ander team en enkele dossiers werden herverdeeld. 
De evaluatie van de oefening is globaal zeer positief, 
maar wijst ook op enkele aandachtspunten. Er werd 
onder meer gewaardeerd dat medewerkers konden 
kennismaken met nieuwe dossiers (en dat dossier‑
moeheid werd bestreden) en ook via hun nieuwe 
team andere methodes qua stijl en inhoud leerden 
kennen om hetzelfde soort werk te doen. Een rotatie 
doorbreekt silo’s, dynamiseert de teams en verrijkt en 
verbreedt de ervaring van alle medewerkers. Anderzijds 
moesten de medewerkers meer tijd en energie beste‑
den om de nieuwe dossiers te leren kennen en zich 
te integreren in een nieuwe groepsgeest. Ook is het 
belangrijk dat de rotatie – die goed op voorhand moet 
worden voorbereid en aangekondigd – de steun van 
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In de loop van 2020 ging het departement Financiële 
markten van start met maar liefst drie belangrij‑
ke projecten om zijn administratieve systemen te 
moderniseren.

Casper

Casper (Current Accounts, Settling Payments 
Electronically and Rapidly) is een toepassing waar‑
mee betalingen door en voor de interne en externe 
klanten van de Bank worden uitgevoerd. Ze vervangt 
sinds 19 oktober een oude toepassing die gedurende 
decennia ‘meeging’.

Casper zal de externe 
klanten, waaronder de 
Schatkist en bpost, en ver‑
scheidene diensten van de 
Bank in staat stellen om in real time hun transacties 
in te voeren en de bewegingen op hun rekeningen te 
volgen. Het is een van de nieuwe, streng beveiligde 
en volledig herziene instrumenten om de rekeningen‑
courant van de klanten te beheren. De toepassing 
beheert ook de cashrekeningen van de instellingen 
of landen waaraan de Bank ERMS‑diensten biedt 
(‘Eurosystem Reserve Management Services’). Casper 
vormt ook een belangrijke stap in de vernieuwing 
en modernisering van de instrumenten van de Bank. 
De applicatie bereidt de Bank immers voor op haar 
integratie in de toekomstige versie van het Target2
platform dat in november 2022 door het Eurosysteem 
in gebruik zal worden genomen.

Een update voor Wallstreet Suite 
(Finance Kit)

Wallstreet Suite (Finance Kit) wordt gehanteerd voor de 
complexe verwerking van de operationele taken van 
de diensten Front Office (aan en verkoop van effec‑
ten en deviezen), Middle Office (followup van risico’s 
en limieten) en Back Office (betaling van de aange‑
kochte effecten en levering van de verkochte effecten). 

De  toepassing verschaft de dienst Boekhouding da‑
gelijks de nodige gegevens om de rekeningen bij te 
werken en de financiële resultaten van de Bank te be‑
rekenen. In totaal wordt twee derde van de balans van 
de Bank door Wallstreet Suite (Finance Kit) verwerkt.

De Bank gebruikt de huidige versie van de software 
sinds 2012. De toepassing moest echter worden ge‑
updatet, niet enkel om technische redenen maar ook 
om de beveiliging ervan te verbeteren. Ze krijgt daar‑
naast een reeks nieuwe functies : de ontwikkeling van 
bepaalde nieuwe financiële instrumenten, een link 
naar externe platforms om onder meer automatisch 
financiële instrumenten te creëren, de toetsing van re‑

keningen, en de invoering 
en bevestiging van financi‑
ele transacties. Al die ver‑
wezenlijkingen stellen de 
betrokken diensten in staat 

zich meer te concentreren op de Straight‑Through 
Processing in optimale veilige omstandigheden en 
daardoor het risico op vergissingen te verminderen.

BEA3

De dienst Back office is verantwoordelijk voor het be‑
heer van de garanties die banken in België verstrekken 
om een krediet van de Bank te verkrijgen. De niet
verhandelbare garanties (bankleningen) worden be‑
heerd in de toepassing NewCC (‘NewCreditClaims’). 
Voor  de verhandelbare effecten (bijvoorbeeld obli‑
gaties) werd de applicatie EADB (‘Eligible Assets 
DataBase’) gebruikt, die werd beheerd door het 
departement Informatica van de Bank. Aangezien 
de EADB‑applicatie niet meer de vereiste beveiliging 
bood, moest ze worden vervangen.

Voortaan zal BEA3 voor dat beheer zorgen. BEA was 
een door De Nederlandsche Bank (DNB) ontwikkelde 
toepassing. Om de vroegere EADB‑applicatie volledig 
te vervangen, werd BEA uitgebreid (vandaar de naam 
BEA3) met een aantal extra functies. De toepassing 
wordt beheerd en aangehouden door DNB.

Financiële markten  
nieuwe systemen voor de markttransacties

Casper vormt een belangrijke stap 
in de vernieuwing en modernisering 

van de instrumenten van de Bank
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Wat is precies jouw functie binnen 
de dienst ?

‘Ik maak deel uit van de entiteit die voorname‑
lijk analysewerk verricht en beleidsbeslissingen 
voorbereidt ter ondersteuning van de operatione‑
le taken van het departement. Dit gebeurt vaak 
in samenwerking met andere entiteiten van de 
Bank (Internationale en Eurosysteemcoördinatie, 
Juridische dienst, Toezicht op financiële marktinfra‑
structuren, betalingsdiensten en cyberrisico’s, enzo‑
voort). Bij mij ligt de focus op effectenvereffening en 
onderpandbeheer. Ik heb veel contacten met colle‑
ga’s van andere Europese centrale banken, Belgische 
financiële instellingen, maar ook instellingen zoals 
Euroclear, door mijn deelname aan de Securities and 
Collateral Policy Working Group (SCWG), een werk‑
groep die rapporteert aan de Market Infrastructure 
& Payments Committee  (MIPC) van het Europees 
Stelsel van Centrale Banken (ESCB), en omdat ik 
secretaris ben van de Advisory Group on Market 

JULIE VISSERS / Payments & Securities advisor bij Betalingen en effecten

Interview

’VEEL CONTACTEN  
MET EUROPESE  
COLLEGA’S’
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Interview

Infrastructures for Securities and Collateral Belgian 
National Stakeholders Group (AMI‑SeCo BENSG), 
een forum dat Belgische stakeholders betrekt in het 
werk van de AMI‑SeCo.’

Betekent dit dat je minder bij de 
operationele activiteiten betrokken 
bent ?

‘Toch niet. Onze dienstchef hecht er veel belang 
aan dat we ook vertrouwd zijn met de operationele 
taken van onze dienst. Zo heb ik onder meer kunnen 
meewerken aan de ontwikkeling van Casper (Current 
Accounts, Settling Payments Electronically and 
Rapidly), de nieuwe rekeningen‑couranttoe‑passing 
van de Bank. Die werd volledig inhouse ontwikkeld, 
in nauwe samenwerking met het IT‑departement. 

Casper treedt niet alleen op als bankier voor en‑
kele diensten van de Bank, maar ook voor onze 
externe klanten : naast de Belgische Staat en enkele 
beursvennootschappen, zijn dat buitenlandse cen‑
trale banken en internationale instellingen. Casper is 
naast BEA3  (onderpandbeheer) en de upgrade van 
Wallstreet Suite (Finance Kit) een van de drie grote 
IT‑projecten die dit jaar in ons departement werden 
afgerond en waar we heel trots op zijn. Het  zijn 
maanden, zelfs jaren, van hard werken geweest, 
maar dankzij de inzet van tal van gemotiveerde en 
professionele medewerkers uit alle betrokken entitei‑
ten werd dit project tot een goed einde gebracht, en 
dat ondanks de lockdown.’

Bij dergelijke projecten is 
IT-beveiliging wellicht van het 
grootste belang ?

‘Voor deze zeer kritische toepassing, die dagelijks 
grote betalingen verwerkt, lag de focus uiteraard op 
IT‑security. Er werden verregaande veiligheidsmaatre‑
gelen ingebouwd, zeker omdat ook externe klanten 
toegang kunnen krijgen tot Casper. Alle  functiona‑
liteiten van de toepassing werden uitgebreid getest 
en de werkprocedures van onze afdeling werden 
geüpdatet. Om de security awareness van onze 
dienst te verhogen, werd vorige zomer trouwens 
nog een hele (nep‑)spearphishingcampagne opge‑
zet. Alles bij elkaar genomen zijn er maar heel weinig 
collega’s in de val getrapt, wat zeer bemoedigend is. 
Maar waakzaamheid blijft geboden.’

’Waakzaamheid blijft  
geboden’
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Een nieuwe studie van de ECB over 
het betaalverkeer in het eurogebied

In  2019 voerde de Europese Centrale Bank een 
grootschalig onderzoek (Study on the Payment 
Attitudes of Consumers in the Euro area – ‘SPACE’) 
naar het betaalgedrag in het eurogebied. Een soort‑
gelijk onderzoek naar het cashgebruik werd uit‑
gevoerd in  2016. De SPACEstudie, waarvan de 
resultaten eind  2020 werden voorgesteld, onder‑
zocht de betalingen door particulieren bij fysieke 

verkooppunten (point of sale – POS), de betalingen 
tussen particulieren (persontoperson – P2P), en 
de betalingen op afstand (voor online winkelen, 
aankopen per telefoon en per post, betalingen van 
rekeningen en periodieke betalingen).

Contante betalingen blijven in het eurogebied zeer 
dominant. Voor ruim 73 % van de ‘person tot per‑
son’ en ‘point of sale’ betalingen werden in  2019 
nog biljetten en munten gebruikt ; in waarde verte‑
genwoordigde dat 48 %. In België was dat het geval 

Cash wordt minder gebruikt  
maar blijft belangrijk in België
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voor 58 % van het aantal transacties, goed voor een 
waarde van 33 % van alle transacties.

Cash wordt in België minder gebruikt : bankbiljet‑
ten en munten waren in 2016 nog goed voor 63 % 
van POS en P2Pbetalingen. Er is dus een daling 
met 5  procentpunten, maar die is minder uitge‑
sproken dan bijvoorbeeld in Nederland, Oostenrijk, 
Finland of Frankrijk. De divergentie tussen de noor‑
delijke landen en de zuidelijke landen neemt toe. 
Opmerkelijk zijn de hoge percentages cashbeta‑
lingen in Duitsland (77 % in aantal) en Oostenrijk 
(79 % in aantal). België neemt nog steeds een 
midden positie in.

Om na te gaan of de COVID‑19‑pandemie een 
negatieve impact heeft op het gebruik van contant 
geld voerde de ECB in  2020 een bijkomende en‑
quête uit. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de 
Belgische respondenten minder gebruikmaken van 
contant geld sinds de uitbraak van de pandemie. 
Doordat vooral winkels en gelegenheden waar veel 
met cash kan betaald worden gesloten waren, moet 
dit cijfer met omzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Een paar weetjes …

De SPACE‑studie levert ook wat interessante 
weetjes op. Terwijl de Griek 2,02  keer per dag 
een betaling uitvoert met cash of kaart en de 
Nederlander 1,76  keer, doet de Belg dat gemid‑
deld slechts 1,38  keer. Alleen de Fransen, de 
Maltezen en de Esten zijn op dit vlak nog minder 
actief dan de Belgen. Bij een cashbetaling (POS, 
P2P) geeft de Belg gemiddeld minder dan 20 euro 
uit, bij een betaling met kaart ruim 30 euro.

Opmerkelijk is ook dat volgens de SPACEenquête 
België fel achterloopt wat betreft contactloze 
betalingen. Slechts 16 % van de Belgische en‑
quêtedeelnemers betaalde in  2019 zonder dat 
een kaart in een betaalterminal moest worden 
ingevoerd. In het eurogebied waren contactloze 
betalingen in 2019 goed voor 39 % van alle be‑
talingen met een kaart.

Bankbiljetten in Belgische frank

Op 1  januari  1999  werd de euro de officiële munt‑
eenheid van een aantal lidstaten van de Europese 
Unie, waaronder België, maar in de drie daaropvol‑
gende jaren kon er in België nog worden betaald 
met cash in Belgische frank. Van 1  januari  2002  tot 
28  februari  2002  was er een periode van dubbele 
circulatie : er kon worden betaald met cash in frank 
en in euro. In  die twee maanden tijd werden met 
een grootscheepse logistieke operatie zoveel moge‑
lijk bankbiljetten en munten in Belgische frank uit 
omloop gehaald en werden massaal de nieuwe biljet‑
ten en munten in euro in omloop gebracht. Vanaf 
1  maart  2002  werd betalen met Belgische frank 
onmogelijk : de munten en biljetten in Belgische frank 
verloren hun betaalkracht.

Bij de start van de omwisselingsoperatie, in de oude‑
jaarsnacht van 31 december 2001, waren er 314 mil‑
joen bankbiljetten in Belgische frank in omloop, voor 
een totale waarde van zowat 25,7  miljard euro, of 
meer dan 1 000 miljard Belgische frank.

€

€

< € 20

BE 
16%

EU 
39%

> € 30
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Bedragen in euro
(eindeperiodegegevens)

2001 2019 2020

Biljetten van de laatste serie

100 BEF 202 776 903 23 617 176 23 592 452

200 BEF 132 870 929 12 815 899 12 796 774

500 BEF 290 035 424 11 525 022 11 503 115

1 000 BEF 1 633 618 328 23 000 516 22 922 417

2 000 BEF 2 979 680 168 42 898 123 42 677 151

10 000 BEF 3 966 296 396 30 551 885 30 197 893

Totaal 9 205 278 148 144 408 621 143 689 802
    

Andere nog omwisselbare biljetten

16 484 041 505 285 446 565 284 574 394

 

Aantal biljetten
(eindeperiodegegevens)

2001 2019 2020

Biljetten van de laatste serie

100 BEF 81 754 000 9 527 145 9 517 172

200 BEF 26 766 000 2 584 961 2 581 103

500 BEF 23 421 000 929 837 928 069

1 000 BEF 65 880 000 927 839 924 688

2 000 BEF 60 065 000 865 253 860 796

10 000 BEF 16 012 000 123 246 121 818

Totaal 273 898 000 14 958 281 14 933 646
    

Andere nog omwisselbare biljetten

40 304 276 35 372 845 35 340 711

 

Na de twee maanden van dubbele circulatie konden 
munten en biljetten in Belgische frank nog steeds 
worden omgewisseld tegen euro, tot eind  2002  bij 
de banken en De Post, het huidige bpost, en nadien 
bij de Nationale Bank.

De mogelijkheid om munten in Belgische frank om te 
wisselen in euro liep eind 2004 af, maar bankbiljetten 
zijn nu nog altijd – zonder kosten – omwisselbaar bij 
de Nationale Bank.

Eind 2020 waren er meer dan 50 miljoen bankbiljet‑
ten in Belgische frank, voor een totale waarde van 
428  miljoen euro, nog niet teruggekeerd naar de 
Nationale Bank. De omwisseling gaat aan een geza‑
pig tempo verder : in  2020 werden 56 769  biljetten 
in Belgische frank bij de Nationale Bank ingewis‑
seld voor eurobiljetten, voor een totale waarde van 
1 590 990 euro.

Wie nog biljetten in Belgische frank bezit, kan ze 
omwisselen bij de Nationale Bank. Dat geldt voor alle 
biljetten die de Bank uitgaf sinds 1944. Ook sommige 
biljetten van meer dan 100  frank met een dubbele 
denominatie in frank en in belga – een alternatieve 
munteenheid in België tussen 1926  en 1944  – en 
enkele andere zeldzame coupures die werden uitge‑
geven vóór 1944 kunnen nog worden omgewisseld. 
Een inwisseling is gratis, maar voor bedragen van 
€ 3 000  of meer moet een ‘aangifte van oorsprong’ 
worden ingevuld.

Alle informatie over de omwisseling vindt u op de 
website van de Nationale Bank.

Voor de volledigheid : van de munten in Belgische 
frank die eind 2001 in omloop waren zijn 1,8 miljard 
stukken, voor een totale waarde van 188  miljoen 
euro, nooit teruggekeerd naar de Nationale Bank, 
die de omloop van de munten beheerde 
voor de Belgische Schatkist.

Biljetten in Belgische frank die nog in omloop 
zijn en nog kunnen worden ingewisseld
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De activiteiten van het informaticadepartement wer‑
den in  2020 sterk beïnvloed door COVID19. De  IT
infrastructuur en ‑dienstverlening werden snel en 
flexibel uitgebreid om de medewerkers van de Bank 
die massaal overstapten op telewerk een performante 
digitale werkplek te bieden. Daarbij werden een aantal 
extra maatregelen genomen om het telewerk ook vei‑
lig te laten verlopen en werden de veiligheidscontroles 
verscherpt. Nieuwe communicatietools ondersteunden 
de betrokkenheid en het aangename teamwerk voor 
de werknemers in digitale tijden. Ook voor de vlotte 
communicatie met de stakeholders van de Bank, on‑
der meer via digitale meetings, webinars en confe‑
rences en digitale enquêtes naar de burgers, waren 
bijkomende ITmiddelen nodig.

Om de vinger aan de pols van de economie te kunnen 
houden en goed gefundeerde adviezen aan de beleid‑
smakers te kunnen formuleren, hadden de analisten 

van de Bank met verhoogde frequentie behoefte aan 
de passende informatie. Toepassingen voor registratie 
van kredieten, bankleningen als onderpand, enzovoort 
werden snel aangepast om conform te zijn met de 
COVID‑19‑maatregelen. De rapporteringen werden 
verfijnd en uitgebreid om het economische en financi‑
ele leven nog beter in kaart te brengen.

Toch werden verschillende toepassingen in de Bank 
volgens plan vernieuwd en werden stabiele en veilige 
ITtools en infrastructuur permanent versterkt. Zo zijn 
er verschillende nieuwe toepassingen voor de bankac‑
tiviteiten in beheer genomen, onder meer om betalin‑
gen uit te voeren en rekeningen te beheren door en 
voor interne en externe klanten van de Bank, en dit al‑
lemaal in een nog beter beveiligde omgeving. Daarbij 
werd ingezet op de ontwikkeling van standaard en 
moderne markttechnologie die flexibel en efficiënt kan 
worden aangewend.

Informatica : ook op IT‑vlak  
nieuwe behoeften door COVID‑19

Archieffoto
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Het departement Secretariaatgeneraal werd in de 
loop van  2020 hervormd. Het bevat nu drie dien‑
sten : het Secretariaat, de dienst Communicatie en 
de dienst Internationale en Eurosysteemcoördinatie. 
Dit zijn drie diensten die een ondersteunende rol 
vervullen in de Bank. Door hen in één departement 
onder te brengen, konden talrijke synergieën wor‑
den gecreëerd.

Het departement levert een zeer transversale bij‑
drage in de algemene werking van de Bank en 
ondersteunt daarbij zowel de gouverneur, het 
Directiecomité als de andere departementen en 
diensten van de Bank. Het Secretariaatgeneraal 
coördineert verder alle activiteiten rond maatschap‑
pelijk verantwoord ondernemen en geeft onder‑
steuning voor alle contacten die de Bank heeft met 
instellingen (zoals het federaal parlement).

Op het vlak van communicatie 
was 2020 een bijzonder druk jaar

Na de succesvolle campagne rond het 
Jaarverslag  2019, met druk bijgewoonde presenta‑
ties in alle provincies, moest de dienst Communicatie 
door de COVID‑19‑situatie in maart overschakelen 
op crisiscommunicatiemodus. Belgische en internati‑
onale media contacteerden de Bank zowat op dage‑
lijkse basis met vragen over de impact van de pan‑
demie op de economie. Ook de persberichten van de 
Bank en de extra perscon‑
ferenties leidden tot heel 
wat media‑aandacht.

De gouverneur ging zeer 
frequent in op vragen van 
radio, televisie, kranten en tijdschriften om zijn vi‑
sie op de economische crisis te geven. Daarnaast 
werden ook enkele tientallen presentaties van de 
gouverneur voor economische belangengroepen be‑
geleid. Naast de gouverneur kwamen ook verschil‑
lende medewerkers van het departement Studiën 
op regelmatige basis in de pers om duiding te geven 

bij de economische actualiteit. Ook het andere stu‑
diewerk werd regelmatig in de spotlights gebracht. 
Dat  gebeurde bijvoorbeeld zeer uitgebreid met de 
studie die de Bank maakte over de economische 
impact van migratie.

De communicatiedienst coördineerde verder alle 
communicatie van de Economic Risk Management 
Group, zoals de populaire press releases die op basis 
van de ERMGenquêtes werden gepubliceerd.

De opgelegde social dis-
tancing maakte dat de 
entiteit Economische 
Relaties, waarvan de 
werking door de dienst 
Communicatie wordt aan‑

gestuurd, vanaf maart geen fysieke evenementen 
meer kon plannen. In snel tempo werd daarom 
besloten om webinars te organiseren. Zo werden 
er twee publieke webinars voor de voorstelling van 
de economische prognoses van de Bank georga‑
niseerd, die telkens door enkele duizenden geïn‑
teresseerden gevolgd werden. Ook  talrijke andere 

Het Secretariaat-generaal

De dienst Communicatie moest door 
de COVID-19-situatie overschakelen 

op crisiscommunicatiemodus
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digitale evenementen van de Bank werden tech‑
nisch ondersteund door de medewerkers van de 
communicatiedienst.

Omdat digitale en audiovisuele communicatie aan 
belang wint, richtte de communicatiedienst een ei‑
gen digitale communicatiecel op.

De COVID19situatie leidde ook tot heel wat extra 
interne communicatie‑inspanningen naar het perso‑
neel toe.

Ook op het vlak van digitale vormgeving zat de 
Bank niet stil. Zo werd een nieuwe template voor 
PowerPoint en e‑mail ontwikkeld.

De woordvoerder van de Bank werd in de loop van 
het jaar lid van de werkgroep Communicatie die 
naar aanleiding van de monetairbeleidsherziening 
van de ECB werd opgericht. De werkgroep zal advies 
verstrekken over de communicatie rond het mone‑
taire beleid van de ECB.

Het museum van de Bank past zich aan

De rondleidingen en de ter beschikking gestelde 
informatiedragers werden herzien, niet alleen om 
te voldoen aan de strengste gezondheidsregels 
maar ook om het museum nog toegankelijker 
te maken voor elk publiek. Er  werd een route 
uitgestippeld voor de individuele bezoeker, die zo 
het museum kan ontdekken via vijftien uitgelezen 
voorwerpen uit de collectie. De kinderen moch‑
ten in de zomer naar het museum terugkeren. 
Ze werden aangemoedigd de zalen te verken‑
nen met een schattenjacht en een workshop, 
met als thema de uil van de godin Athena die is 

afgebeeld op een muntstuk van 
het museum.

Het museum opende ook in september de deuren 
ter gelegenheid van de Open Monumentendagen. 
De ambitie van het museum om een ruimte te zijn 
die openstaat voor verscheidene culturele discipli‑
nes, kreeg gestalte in het Artonov‑festival, waar 
kunst, architectuur en muzikale expressie in dialoog 
traden. De lockdownperiodes werden ook aange‑
grepen om de online aanwezigheid van het mu‑
seum te versterken, met name op de sociale media.

Charlotte Lippens gidst een groep bezoekers met mondmasker
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De Bank, een belangrijke pion in 
de Europese en internationale 
besluitvorming

Brexit nog altijd een belangrijk 
aandachtspunt voor de Bank

Ook dit jaar volgde en analyseerde de Bank het 
Brexitproces en bracht ze er advies over uit. In de 
tweede helft van het jaar raakte dat proces in een 
stroomversnelling aangezien de overgangsperiode op 
31 december 2020 afliep.

Op Europees niveau nam de Bank, samen met de 
ECB, het voorzitterschap waar van een task force 
met de ECB en de 27  nationale centrale banken 
van de EU. Deze groep publiceerde dit jaar een ECB 
Occasional Paper over de potentiële economische 
impact van de Brexit, met daarin ook een bijdrage 
van medewerkers van de Bank. Verder analyseerde 
deze groep dit jaar de impact van de Brexit op 
het financiële systeem van het eurogebied, inclu‑
sief de rol van centrale tegenpartijen, en op de 
kapitaalmarktenunie.

Net als de voorgaande jaren, bleef de Bank op 
Belgisch niveau de regering adviseren, meer bepaald 
door bij te dragen aan de monitoringverslagen van 
de Brexit High Level Group – voorgezeten door graaf 
Paul Buysse en met de gouverneur als een van de le‑
den – en door de FOD Buitenlandse Zaken bij te staan 
tijdens de onderhandelingen.

De Bank informeerde het publiek en de ondernemin‑
gen ook over de mogelijke gevolgen van de Brexit.

Europese en internationale vergaderingen 
gingen virtueel maar waren toch efficiënt

De coronacrisis leidde tot een ingrijpende verandering 
in de organisatie van de Europese en internationale 
vergaderingen waaraan de vertegenwoordigers van 
de Bank deelnemen.

In het Eurosysteem en het Gemeenschappelijk 
Toezichtsmechanisme werden de vergaderingen van 
de Raad van Bestuur, het voornaamste beslissingsor‑
gaan van zowel de ECB als het Eurosysteem, en van 
de Raad van Toezicht, evenals die van de comités en 
werkgroepen die de genoemde vergaderingen voor‑
bereiden, vanaf maart 2020 systematisch omgezet in 
virtuele bijeenkomsten.

Ook de vergaderingen van de Europese toezicht‑
houdende autoriteiten, de Bank voor Internationale 
Betalingen of de jaar‑ en voorjaarsvergaderingen van 
het Internationaal Monetair Fonds vonden online plaats.

Hoewel online vergaderingen een aantal technische 
aanpassingen vergen en fysieke vergaderingen niet 
volledig kunnen vervangen, bleef de Bank actief 
meewerken in de Europese en internationale in‑
stellingen en organisaties. Zo kon ze haar maat‑
schappelijke rol gedurende de hele crisis blijven 
vervullen. In al die instellingen werden het aantal 
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en de inhoud van die vergaderingen aangepast en 
uitgebreid om een antwoord te bieden op de uitda‑
gingen van de crisis.

Deze crisis noopte de Bank tot een creatieve en veer‑
krachtige werkwijze om ten volle haar rol ter onder‑
steuning van de economie te spelen.

Ook de technische samenwerking van de 
Bank werd sterk beïnvloed door COVID-19

De technische samenwerkingsactiviteiten van de Bank 
werden sterk beïnvloed door de COVID‑19‑crisis. 
Zo moesten bepaalde opdrachten worden geannuleerd 
en projecten worden uitgesteld, waaronder het ambi‑
tieuze programma voor technische samenwerking van 
het Eurosysteem ten gunste van de centrale banken van 
de kandidaatlidstaten van de Europese Unie, waarbij 
de Bank betrokken is. Daarnaast werden opdrachten 
‘ter plaatse’ vervangen door kortere, minder diepgaan‑
de maar gewaardeerde virtuele vergaderingen, in het 
bijzonder met de Nationale Bank van Oekraïne.

Algemeen beschouwd blijft de technische samenwer‑
king van de Bank gericht op de landen van de kiesgroep 
bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarvan 
België deel uitmaakt. Daarbij moet worden opgemerkt 

dat die kiesgroep werd uitgebreid. Het vorstendom 
Andorra, dat in oktober de 190e  lidstaat van het IMF 
werd, is namelijk toegetreden tot de kiesgroep, die 
voortaan dus 16  landen omvat : Andorra, Armenië, 
België, BosniëHerzegovina, Bulgarije, Cyprus, Georgië, 
Israël, Kroatië, Luxemburg, Moldavië, Montenegro, 
Noord‑Macedonië, Nederland, Oekraïne en Roemenië.

De Bank wordt steeds vaker gevraagd 
deelnemers te sturen naar publieke 
hoorzittingen

De Nationale Bank is een onafhankelijke instelling, 
maar gezien haar publieke rol ten dienste van de sa‑
menleving worden directieleden en medewerkers re‑
gelmatig uitgenodigd in de Kamercommissies van het 
federale parlement om er toelichting te verschaffen 
bij haar onderzoeken of aanbevelingen en over haar 
toezichthoudende rol op de financiële sector. Soms is 
de Bank de enige instelling die gehoord wordt, soms 
worden meerdere instanties ontboden en is de Bank 
slechts één in de rij.

In 2020 waren er acht hoorzittingen waaraan verte‑
genwoordigers van de Bank deelnamen. De meeste 
van die hoorzittingen verliepen virtueel – via video‑
conferentie – wegens de COVID19pandemie.

Andorra is toegetreden tot de kiesgroep met België
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Hoorzittingen waaraan de Bank in 2020 deelnam
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Het advies van de Hoge Raad van 
Financiën over de verlaging van de 
lastendruk op arbeid en de moge-
lijkheden voor de financiering ervan

Voorstelling van de  
Economic Risk Management 
Group naar aanleiding van  
de coronacrisis

De economische gevolgen van  
de coronapandemie

De basisbankdienst  
voor ondernemingen

De ‘FinCEN-files’

Corona : opvolging van 
de staatswaarborg voor 
kredieten en solvabiliteit van 
ondernemingen

Voorstelling van het verslag 
van de Nationale Bank over 
de economische impact van 
immigratie in België

Voorstelling van het 
economisch en financieel 
jaarverslag van de Bank

Een jaarlijks terugkerende hoorzitting is de voorstel‑
ling in het voorjaar van het Economisch en financieel 
verslag van de Bank door de gouverneur aan de 
Kamercommissie van Financiën en begroting, maar 
hoorzittingen kunnen 
ook zeer actualiteitsge‑
bonden zijn.

Bijna alle hoorzittingen 
–   in tegenstelling tot hoorzittingen van zogenaamde 
onderzoekscommissies van de Kamer – zijn publiek. 
Geïnteresseerden kunnen de zittingen bijwonen in de 
Kamer of ze volgen via livestream. Ook nadien kunnen 
de videoopnames nog enige tijd worden bekeken op 
de website van de Kamer en van alle zittingen worden 
verslagen gemaakt en gepubliceerd.

De Bank beschouwt deze hoorzittingen als een be‑
langrijk instrument van haar communicatie en als een 
belangrijk aspect van haar ‘accountability’doelstelling, 
maar haar onafhankelijkheidsbeginsel wordt daarbij 

steevast gerespecteerd. 
De  hoorzittingen worden 
daarom in de Bank zorgvul‑
dig voorbereid. Over het al‑
gemeen is de feedback van 

de parlementsleden over de inbreng van de Nationale 
Bank zeer lovend, waardoor er steeds meer uiteenzet‑
tingen door directieleden en experts van de Bank in 
het parlement worden gehouden.

Deze hoorzittingen zijn 
een belangrijk aspect van de 
’accountability’ van de Bank
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Wat voor werk doe je bij de Bank ?

Ik heb Communicatie & Multimedia gestudeerd aan 
het IHECS, een opleiding waarin zowel grafische 
vormgeving, fotografie, audiovisuele technologie als 
webdesign aan bod kwamen. Toen ik in juli 2020 bij 
de dienst Communicatie begon, was die eigenlijk op 
zoek naar een digitale infograficus. Maar ik kreeg al 
snel de meest uiteenlopende opdrachten. Ik denk dat 
ik door die brede inzetbaarheid iets kan betekenen 
voor veel departementen in de Bank.

Hoe zie je dat concreet ?

Een van de grootste uitdagingen voor de Bank is 
haar content toegankelijker maken voor het grote 
publiek. Ze heeft kwalitatief hoogwaardige en maat‑
schappelijk relevante informatie, maar heeft moeite 
om haar publiek te bereiken. Dus moeten we ons 
de vraag stellen hoe dat beter kan. We moeten 

BENJAMIN BRUYNINX / Communicatie

Interview

’EEN VAN DE GROOTSTE 
UITDAGINGEN VOOR DE 
BANK IS HAAR CONTENT 
TOEGANKELIJKER MAKEN 
VOOR HET GROTE PUBLIEK’
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Interview

onze content toegankelijker maken en onze com‑
municatie moderniseren. Ik ga dat natuurlijk niet 
alleen doen. Verschillende departementen zetten 
zich daarvoor in.

Aan welke projecten werk je mee ?

Er is de employerbranding‑campagne met de 
YouTubefilmpjes waarin collega’s vertellen over hun 
werk. Dat  is een eerste goed voorbeeld van een 
moderne presentatie van onze content. Ikzelf heb 
meegewerkt aan de filmpjes over de economische 
vooruitzichten voor België voor 2021 die in decem‑
ber werden gepost. Dat is een heel goed voorbeeld 
van content die op zich nogal droog kan lijken, 
maar toegankelijker wordt als je aan de vorm werkt. 
Een dynamische montage en een korter format van 
twee of drie minuten maken al een groot verschil. 
Nog  zo’n voorbeeld zijn de filmpjes die we samen 
met het departement Beheer microdata maken. 
Daarin stellen we de enquête naar de impact van 
de coronacrisis op de consumptie voor die werd 

gehouden bij het grote publiek. Dan zijn er ook een 
twaalftal filmpjes die we met de collega’s van de 
kunstcollectie maken. Dat zijn filmpjes van telkens 
één minuut waarin een kunstwerk uit de collectie 
van de Bank wordt voorgesteld. Dat is het ideale 
formaat voor een Instagrampost bijvoorbeeld. Die 
nieuwe manier van communiceren houdt natuurlijk 
ook in dat de Bank haar aanwezigheid op onder 
meer de sociale media en op YouTube moet vergro‑
ten. De Bank heeft misschien minder de gewoonte 
om die te benutten, maar in de 21e eeuw kan ze 
daar niet omheen. Dat gaat natuurlijk niet van van‑
daag op morgen, maar we werken eraan !

Wat maakt van de Bank een 
aantrekkelijke werkgever ?

De Bank wil haar werk toegankelijk maken voor 
veel meer mensen en dat illustreert de plaats die 
ze inneemt in de samenleving. Ze staat in dienst 
van het grote publiek. Ik heb in het voortgezet 
onderwijs gewerkt en hecht veel belang aan die 
toegankelijkheid. Ik vind het zeer belangrijk om 
het grote publiek te informeren over economische 
vraagstukken, zeker in de tijd waarin we leven. 
Als je mensen de mogelijk heden geeft om zich te 
informeren, bied je hen de kans meer betrokken te 
zijn bij het sociale, sociaal bewuste, economische en 
politieke leven. Ik wil daar heel graag mijn steentje 
toe bijdragen.

’Als je mensen de 
mogelijk heden geeft om  

zich te informeren, bied je hen 
de kans meer betrokken te zijn’
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In een grote onderneming zoals de Bank zijn er 
wel altijd werken aan de gang aan de gebouwen 
en installaties, om ze te renoveren en vooral om ze 
aan te passen aan de nieuwe behoeften en criteria 
die door de overheid worden opgelegd. Daarnaast 
heeft de Bank momenteel twee zeer ingrijpende 
immobiliënprojecten op stapel staan, waartoe be‑
sloten werd in  2017 en  2018 : de bouw van een 
nieuw cashcenter in Asse (deelgemeente Zellik) en 
de grootscheepse renovatie van het hoofdgebouw 
van de Bank, gelegen aan de oostkant van de 
de Berlaimontlaan.

De high level planning van de 
immobiliënprojecten is volledig 
gebaseerd op de planning voor de 
bouw van het cashcenter

De renovatie van het hoofdgebouw kan worden 
voorbereid maar kan pas echt van start gaan na‑
dat het cashbedrijf van de Bank zal zijn overge‑
bracht van de hoofdzetel in Brussel naar het nieuwe 

gebouw in Zellik. Beide projecten worden dus op 
elkaar afgestemd.

In de loop van  2020 werd goede vooruitgang ge‑
boekt voor de bouw van het nieuwe cashcenter. 
De Bank kreeg de definitieve omgevingsvergunning 
en het terrein werd vrijgegeven na een archeolo‑
gisch onderzoek. Er werden overheidsopdrachten 
uitgeschreven om de nieuwe site te realiseren en 
gedurende acht jaar technisch te exploiteren.

De bouwduur werd vastgelegd op drie jaar en voor‑
lopig lijkt deze planning haalbaar. Dat betekent dat 
de verhuis van het cashbedrijf naar de nieuwe site 
zou kunnen starten in de eerste helft van 2024.

De Bank heeft niet alleen intens contact gehouden 
met de lokale overheden, maar ook met de buurt‑
bewoners van Zellik. De bouwplaats is immers langs 
drie van de vier kanten omsloten door woningen. 
De buren waarderen de inspanningen van de Bank 
om hen degelijk geïnformeerd te houden en om de 
hinder voor de buurt zoveel mogelijk te beperken.

Facilitair beheer :  
de immobiliënprojecten van de Bank

De site voor het cashcenter werd vrijgegeven na archeologisch onderzoek
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De voorbereiding van de renovatie 
van het hoofdgebouw zit op schema

Het hoofdgebouw van de Bank aan de Brusselse 
de  Berlaimontlaan, dat werd ontworpen door archi‑
tect Van Goethem en dat werd gebouwd in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw, is toe aan een grondige re‑
novatie. Zo kan het functioneler en efficiënter worden 
gemaakt. Bovendien wil de Bank nieuwe werkopties 
voor haar medewerkers introduceren en dat vergt 
aanpassingen aan de kantoorinfrastructuur. Het  vol‑
tallige personeel van de Bank zal op termijn zijn in‑
trek kunnen nemen in het gemoderniseerde gebouw, 
want het is de bedoeling om de andere gebouwen 
die de Bank nu nog exploiteert af te stoten eenmaal 
de werken achter de rug zijn. In het nieuwe gebouw 
zal ook ruimte zijn voor directe dienstverlening aan 
het publiek – weliswaar in een veel beperkter volume 
dan de huidige lokettenzaal. Om de cashvoorraad in 
het ‘agentschap Brussel’, zoals het alvast genoemd 
wordt, zo beperkt mogelijk te kunnen houden, zal het 
regelmatig met kleine hoeveelheden cash bevoorraad 
worden vanuit Zellik.

De renovatie en gedeeltelijke herbestemming van 
het gebouw kadert in de eerder door de Bank vast‑
gelegde strategie voor haar gebouwen. De Bank 
wenst dat haar gebouwen en haar installaties kosten‑
efficiënt én milieuvriendelijk zijn qua exploitatie en 
onderhoud. Ook de noodzakelijke beveiliging moet 
doeltreffend en pragmatisch kunnen worden geor‑
ganiseerd. Het  gebouw zal wendbaar moeten zijn 
om rekening te houden met het steeds wijzigende 

kantoorlandschap, aangepast aan de noden van het 
personeel, met een adequaat aanbod van facilitaire 
functies zoals meeting rooms, samenwerkingsmoge‑
lijkheden, catering, … De gehele site wordt asbestvrij 
gemaakt en krijgt nieuwe energievoorzieningen en 
sanitaire installaties. Er zal worden geprobeerd de 
trillingen van de treinen in de ondergrondse Noord‑
Zuidverbinding, die nu soms storend zijn, zo veel 
mogelijk te onderdrukken. Het is ook de bedoeling 
dat het vernieuwde gebouw voor zijn energiebevoor‑
rading CO2neutraal is en dat tijdens de bouwwerf 
veel aandacht is voor duurzaamheid. Om die reden 
werd de CSRwerkgroep van de Bank nauw bij de 
verbouwingsplannen betrokken.

Bij de renovatie van het hoofdgebouw zal er worden 
over gewaakt dat de erfgoedwaarde van dit gebouw 
in modernistische stijl en van de voormalige ambtswo‑
ning van de gouverneur aan de Wildewoudstraat, van 
de hand van architect Henri Beyaert en gebouwd in 
de jaren 1860, niet verloren gaat. Bovendien zal een 
inspanning worden gedaan om de hedendaagsekunst‑
verzameling van de Bank te integreren in het geheel.

Al deze ambities worden vertaald in een zogenaamd 
programma van eisen. Dit zal deel uitmaken van de 
overheidsopdracht voor de selectie van een multidis‑
ciplinair engineering‑ en architectuurbureau. Deze op‑
dracht zal in de loop van 2021 worden toegewezen.

Het is de bedoeling dat de voorbereiding van de re‑
novatiewerken klaar is wanneer het cashbedrijf naar 
Zellik zal zijn verhuisd.
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Op zoek naar tijdelijke huisvesting 
voor de diensten van de Bank

De voorziene renovatiewerken van het hoofdgebouw 
zijn zo ingrijpend dat het gebouw volledig moet wor‑
den ontruimd voor langere tijd. Er moet dus tijdelijk 
onderdak worden gevonden voor zowat 1 100 perso‑
neelsleden, de directie en een aantal functies zoals de 
lokettenzaal en de vergaderruimten.

Na een grondige analyse van de behoeften en de moge‑
lijkheden werd gekozen voor een drieledige oplossing. 
Het gebouw aan het SinterGoedeleplein, net achter 
de Kathedraal, dat al door de Bank gehuurd wordt 
en een capaciteit van 200 werkplekken heeft, zal ver‑
der worden gebruikt. De huurovereenkomst van deze 
site werd daarom verlengd. Daarnaast werd gezocht 
naar bijkomende ruimte voor ongeveer 360 werkplek‑
ken in een gebouw in de onmiddellijke buurt van de 
Bank. Hoewel de overheidsopdracht in  2020 werd 
gestart en begin  2021  toegewezen wordt, zal het 
huurcontract maar aanvangen in 2024. Tot slot zal het 
reeds lege kantorencomplex aan de westkant van de 
de Berlaimontlaan in beperkte mate worden heringe‑
richt om er een 600tal extra werkplekken in onder te 
brengen voor de duur van de renovatiewerken aan het 
hoofdgebouw. Deze herinrichtingswerken zullen in de 
eerste helft van 2021 worden opgestart.

Te koop : drukkerijgebouw

Nadat de productie in de Drukkerij zoals eerder 
aangekondigd werd beëindigd, werd werk gemaakt 
van de ontmanteling van de machines en installaties 
en de technische ontkoppeling van het drukkerijge‑
bouw van de andere nabijgelegen gebouwen van de 
Bank. De belangrijkste machines om bankbiljetten 
te vervaardigen werden via een besloten aanbeste‑
dingsprocedure verkocht aan gecertificeerde, gespe‑
cialiseerde waardepapierendrukkerijen. De overige 
machines werden verkocht via reguliere kanalen, 
afgevoerd of vernietigd. Enkele resterende activitei‑
ten zijn opgegaan in het ‘Currency Expertise Centre’ 

van de dienst Cash. Zo is het drukkerijgebouw vol‑
ledig ontruimd.

Intussen werd over de verkoop overleg gepleegd met 
de Brusselse Bouwmeester en een vastgoed‑adviesbu‑
reau dat in 2019 was aangesteld om het verkoopproces 
te begeleiden. Dat overleg leverde een stedenbouwkun‑
dige nota op, met daarin de krijtlijnen voor de latere 
beoordeling van vergunningsaanvragen voor heront‑
wikkeling van de drukkerij, inclusief de toegelaten be‑
stemmingen en eventuele uitbreiding van het volume.

De verkoop werd eind augustus 2020 bekendgemaakt 
en de eerste bindende offertes werden verwacht tegen 
eind november. De toewijzing en de ondertekening 
van het compromis vonden plaats eind januari  2021. 
De notariële akte zal in juni 2021 worden verleden.

Activity based werken

De Bank maakt van de verhuisoperatie 
die nodig is om deze tijdelijke huisvesting te rea‑
liseren gebruik om een ‘anders werken’filosofie 
in te voeren. Deze filosofie is gebaseerd op het 
principe van ‘activity based werken’ en kreeg in 
de Bank ‘Archipel’ als werknaam. ‘Archipel’ ver‑
wijst naar een eilandenarchipel waar de verschil‑
lende eilandjes refereren naar een diversiteit in 
activiteiten, werk en persoonlijkheden, binnen 
een samenhorend en samenwerkend geheel. 
Het ‘Archipel’project maakt integraal deel uit 
van het vernieuwde HRbeleid van de Bank. Om 
de werknemers zoveel mogelijk te betrekken 
bij het project, worden de behoeften van ieder 
departement geanalyseerd, zodat de nieuwe 
werkomgeving maximaal aansluit bij de speci‑
fieke noden. Dit  project wordt gedragen door 
een multidisciplinair team van HR, IT, facilitaire 
diensten en communicatie.

Directeur Vincent Magnée  :  
‘Onze gebouwenstrategie moet het mogelijk maken de 
medewerkers van de Bank een aangename, moderne en 
efficiënte werkomgeving te bieden. Deze strategie laat ons ook 

toe om ambitieuze milieudoelstellingen voor ogen te houden.’
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Interview

In augustus  2020 stopten de persen 
van de drukkerij van de Nationale Bank 
definitief. Het doel was om de drukkerij 
tegen eind  2020 volledig te ontmante‑
len, maar daar besliste COVID19  an‑
ders over. Een gesprek met Marc Lens 
en Pierre Dupont. Marc werkte sinds 
1987 in de drukkerij en was verantwoor‑
delijk voor de elektronica en de software 
van de machines. Pierre ging in 1981 in 
de drukkerij aan de slag en was als me‑
canicien verantwoordelijk voor het her‑
stel en onderhoud van de machines.

PIERRE DUPONT EN MARC LENS / Drukkerij

‘WIJ HEBBEN ALTIJD 
GEZORGD VOOR 
EERSTELIJNSHULP’
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Interview

Het verbaast me een beetje dat het 
onderhoud van de machines door 
interne mensen werd gedaan. Ik 
had eerder verwacht dat dit door de 
fabrikant zou gebeuren.

Marc : ‘Wij hebben altijd gezorgd voor eerstelijns‑
hulp. Hiervoor kregen wij een doorgedreven training 
van de constructeur, die zeker het belang inzag van 
bekwame mensen ter plaatse. Op die manier bleven 
we ook altijd op de hoogte van de nieuwste techno‑
logieën. Als we iets echt niet zelf konden oplossen, 
contacteerden wij de producent van de machine en 
hielpen hun technici ons verder.’

Pierre : ‘Als er een nieuwe machine werd aangekocht 
en de technici van de firma die kwamen monteren, 
probeerden we zoveel mogelijk te stelen met onze 
ogen. De laatste jaren zaten de machines ook steeds 
ingewikkelder in elkaar en kregen we vaak een op‑
leiding van enkele dagen. We moesten immers de 
gevoelige punten van de machine leren kennen om 
te kunnen ingrijpen indien nodig.’

Veranderde jullie werk toen de 
sluiting van de drukkerij steeds 
dichterbij kwam ?

Marc : ‘Toen de beslissing was gevallen, werden er 
natuurlijk geen nieuwe machines meer aangekocht. 

Voor ons was het dus vooral zaak om de machines 
in productie te houden, want er doken steeds vaker 
pannes op. De elektronica en besturing verouderden 
snel en werden vaak niet meer ondersteund, zodat 
er upgrades moesten gebeuren.’

Pierre : ‘Ook op mechanisch vlak werd de leeftijd 
van het machinepark problematisch, met altijd terug‑
kerende problemen tot gevolg. Met de sluiting in het 
achterhoofd werden de machines niet meer na een 
normale termijn vervangen. Wij moesten dus steeds 
vaker ingrijpen om ze toch in goede gezondheid 
proberen te houden.’

En dat lukte ?

Marc : ‘We hebben het management altijd op de 
hoogte gehouden van de staat waarin de machines 
zich bevonden. Als er echt investeringen nodig wa‑
ren, meldden we dat en werden die investeringen 
ook gedaan.’

Veranderde jullie rol bij de 
ontmanteling ?

Marc : ‘Onze rol was toen vooral om de koper 
van een machine correcte informatie te verstrekken 
over de toestand waarin die machine zich bevond. 
Er moest ook een planning worden opgesteld om de 
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machines veilig uit elkaar te halen en ze af te voeren. 
Daarnaast moesten de installaties worden ontman‑
teld, zoals de afvalwaterkuipen, de alarmen, …’

Pierre : ‘Het was uiteraard zeer belangrijk dat het 
werk in alle veiligheid kon gebeuren. We hebben dan 
ook gevraagd om een externe veiligheidscoördinator 
aan te stellen. Hij vormde een perfecte verbinding 
tussen ons en een firma die een machine wou kopen, 
maar niet over de competenties beschikte om ze te 
demonteren. De planning om de machines weg te 
halen was al vrij ingewikkeld, maar COVID19 gooide 
natuurlijk nog meer roet in het eten.’

Hoe groot was de impact van de 
coronacrisis op de plannen ?

Pierre : ‘Er werd vooral veel uitgesteld, de plannen 
moesten voortdurend worden aangepast omdat we 
op een bepaald moment geen externe firma’s meer 
mochten ontvangen in onze gebouwen.’

Marc : ‘Tijdens het laatste kwartaal van 2020 overleg‑
den we voortdurend met de Interne dienst voor pre‑
ventie en bescherming en de bedrijfsarts om de risico’s 
in te schatten. Er werd bijvoorbeeld voor gezorgd dat 
er altijd maar een beperkt aantal mensen van een 
externe firma aanwezig waren. Maar op een bepaald 
moment werden de maatregelen van de regering zo 
streng, dat haast niets meer mogelijk bleek.’

Pierre : ‘Een firma uit Duitsland moet haar personeel 
eerst twee weken op hotel in quarantaine laten 
vooraleer aan de slag te gaan. Zo’n firma vindt 
dat natuurlijk een te zware kost en dus wordt alles 
uitgesteld.’

Marc : ‘Ook de Brusselse stadsadministratie heeft te 
leiden onder de coronacrisis. Het is soms heel moeilijk 
om toelatingen te krijgen om bijvoorbeeld een straat 
af te sluiten. Waar dat in normale omstandigheden ui‑
terlijk drie weken duurt, werd dat al gauw vier maan‑
den. Ook dat brengt vertragingen met zich mee.’

Hoeveel machines moeten er 
uiteindelijk worden weggehaald ?

Pierre : ‘We spreken over een twaalftal grote machi‑
nes. De machines die niet verkocht werden, demon‑
teren we zoveel mogelijk zelf. Maar we zijn natuurlijk 

niet uitgerust om die zware stukken te verplaatsen. 
Zo’n machine is enkele tientallen meter lang en 
weegt tientallen ton.’

De machines die niet verkocht 
werden, moeten worden afgevoerd. 
Ik veronderstel dat die niet zomaar 
naar een containerpark kunnen ?

Pierre : ‘Dat zijn machines voor veiligheidsdrukwerk 
en die mogen alleen worden doorverkocht aan er‑
kende drukkerijen voor veiligheidsdrukwerk, al dan 
niet verbonden met een centrale bank. Voor de ma‑
chines die worden afgevoerd heb je een certificaat 
nodig. Je moet aan de fabrikant van die machine 
kunnen bewijzen dat ze wel degelijk werd vernie‑
tigd. Bovendien moet die vernietiging onomkeerbaar 
zijn, zodat bijvoorbeeld valsemunters niets kunnen 
hergebruiken.

Marc : ‘Ook bij de Prepress, waar de tekeningen 
werden gemaakt, moet er heel wat materiaal wor‑
den vernietigd. Ook dat kan niet zomaar, dat ge‑
beurt onder toezicht van de dienst Interne audit. 
Je moet kunnen bewijzen dat alles werd vernietigd 
zoals het hoort.’

Interview
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De Bank past zich aan de 
veiligheidsvoorschriften aan : 
van volledige bezetting naar het 
absolute minimum

Toen op 17  maart de federale regering een lock‑
down afkondigde, werd in de Bank besloten over te 
gaan op minimale aanwezigheid in haar gebouwen. 

Dat zou zo blijven voor de rest van 2020. Beelden van 
lege gangen en kantoorruimtes werden het nieuwe 
normaal. Bijna alles verliep digitaal, maar voor een 
aantal taken is er een fysieke aanwezigheid vereist, al 
was het maar opdat de andere collega’s zouden kun‑
nen telewerken. In de eerste lockdown was soms nog 
geen 5 % van het aantal medewerkers aanwezig in de 
gebouwen. Toch bleef de Bank volledig operationeel.

Human Resources
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Terugkeerders uit risicogebieden  
blijven thuis 
2000 aanwezigen

Eind februari  2020 besliste de Bank al uit voorzorg dat 
collega’s die uit een risicogebied terugkwamen twee 
weken de Bank niet binnen mochten. Dit was van toepas‑
sing op een tiental collega’s. Werden toen als risicogebied 
beschouwd : China, Hong Kong, Macao, Singapore, Zuid
Korea, Iran, Noord‑Italië en de Italiaanse regio Le Marche.

Maximaal thuiswerk
500 aanwezigen

Twee weken na de invoering van de beperkingen voor 
terugkeerders uit risicogebieden, besliste de Bank al 
noodgedwongen om meer thuiswerk in te voeren : ie‑
dereen die kon thuiswerken moest dat vanaf 13 maart 
doen. Wie dat niet kon, kon aan de slag blijven in 
Brussel. Van bijna 2 000 medewerkers (personeel, con‑
sultants en externe partners voor technische installaties, 
catering, …), waren plots nog maar 500  personen 
aanwezig op de werkvloer. Het ITdepartement zorgde 
ervoor dat het thuiswerk vanaf de eerste dag probleem‑
loos verliep.

Minimale bezetting
80 aanwezigen

Amper vijf dagen na de invoering van het maximale 
thuiswerk werd dit ook verplicht door de overheid en 
werd er nog verder verstrengd : de Bank stapte over 
op een strikt minimale bezetting. Alleen de werkne‑
mers die essentiële taken uitvoerden, mochten nog 
op de werkvloer aanwezig zijn. Ook wie niet kon 
telewerken mocht de gebouwen niet binnen. De Bank 
legde bijna al haar cashverwerkingsactiviteiten stil, 
technische buitenfirma’s waren tijdelijk niet meer toe‑
gelaten. Nog  gemiddeld 80  personen waren in de 
gebouwen aanwezig. Nooit waren dat er zo weinig 
op werkdagen.

Eind
FEB

13
MAA

18
MAA

De tijdlijn
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Buitenfirma’s & cash 
230 aanwezigen

Om de bedrijven te ondersteunen, werden technische buiten‑
firma’s opnieuw op de werkvloer toegelaten : om renovatie‑
werken uit te voeren, liften weer te onderhouden, enzovoort. 
Midden mei werden sommige cashactiviteiten gedeeltelijk her‑
vat : teruggekeerde biljetten werden opnieuw gesorteerd, in de 
drukkerij kon weer worden gewerkt en het publiek kon weer 
terecht in de lokettenzaal. Op dat ogenblik waren dagelijks zo’n 
230 personen aanwezig.

Verdere versoepelingen
Maximaal 500 aanwezigen

Midden juni werd het opnieuw mogelijk om extra personeel 
toe te laten op de werkvloer. Een week later kon ook het per‑
soneel zelf vragen om af en toe een dag naar de werkvloer te 
komen, bijvoorbeeld voor hun eigen werkcomfort of om met 
collega’s af te spreken,. Er werd een maximaal quotum van 
500 werknemers per dag vastgelegd.

Opnieuw strengere regels
350 aanwezigen

Toen eind juli de besmettingscijfers in België terug begonnen 
te stijgen, werden de redenen om op de werkvloer toege‑
laten te worden opnieuw verstrengd : de ‘comfortredenen’ 
werden terug‑geschroefd. Er werd ingezet op de ‘noodzake‑
lijke aanwezigheid’ van maximaal 350 werknemers.

Telewerk opnieuw verplicht
230 aanwezigen

De overheid bleef tijdens de laatste maanden van het jaar her‑
halen dat maximaal telewerken noodzakelijk was en besliste 
eind oktober om het opnieuw strikt verplicht te maken. De 
cashactiviteiten en ondersteunende diensten reorganiseerden 
zich om met minder mensen te werken. Er werden, naast de 
essentiële activiteiten, wel specifieke uitzonderingen toege‑
staan, onder meer om nieuwe medewerkers te onthalen en 
op te leiden, IT‑materiaal of een griepvaccin op te halen, …

Van november tot het eind van het jaar – en ook nog in begin 2021  zat het aantal mensen 
op de werkvloer weer op het niveau van mei.

MEI

JUNI

AUG -
SEP

NOV -
DEC
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De Bank neemt ook maatregelen naar haar 
externe stakeholders toe

De Bank hield bij haar maatregelen voor de manier van 
werken tijdens de pandemie ook rekening met een 
aantal aspecten die de Bank overstegen.

Er werd al vlug besloten dat de facturen van leveran‑
ciers van de Bank zo snel mogelijk zouden worden 
betaald. Zo wou de Bank de liquiditeitsproblemen hel‑
pen opvangen waarmee veel bedrijven geconfronteerd 
werden als gevolg van de pandemie.

Alle externen – zelfstandigen, freelancers, consultants, 
externe aannemers en onderaannemers – werden via 
gepaste kanalen geïnformeerd : mailings, bilaterale 
contacten, affiches voor bezoekers en een pagina op 
de website met ‘richtlijnen COVID19  voor bezoekers 
en externe medewerkers’.

Afgezien van de aanwezigheid van leveranciers en 
personeel van aannemers, was de regel in de Bank dat 
bezoeken door externen tot het strikt noodzakelijke 
werden beperkt. Alle vergaderingen werden in principe 
vervangen door online meetings.

Er werden ook regels opgesteld voor off‑site werk‑
zaamheden door personeelsleden van de Bank. 
Medewerkers van de Bank – vooral zij die betrokken 
zijn bij het prudentieel toezicht – worden ook veron‑
dersteld regelmatig financiële instellingen te bezoeken. 
Er werd een lijst opgesteld met minimale maatregelen 
die moesten gelden bij de te bezoeken instelling. 
Er werd ook op aangedrongen de duur van de bezoe‑
ken zo kort mogelijk te houden.
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Toen Jean Paul Jacobs overstapte naar 
de ‘2nd  line of defense’, het departe‑
ment dat onder meer verantwoordelijk 
is voor het efficiënte risicobeheer in de 
Bank, had hij wellicht geen flauw idee 
van wat hem boven het hoofd hing. 
Hij werd coördinator van de COVID19
werkgroep binnen de Nationale Bank, 
die permanent de impact van de pan‑
demie en de daaraan verbonden over‑
heidsbeslissingen op de interne wer‑
king van de Bank evalueerde. Een helse 
taak, maar dankzij de onvermoeibare 
hulp en inzet van heel wat collega’s 
slaagde hij erin om de Bank als een van 
de betere leerlingen van de klas op de 
kaart te zetten.

‘NIEMAND WIST 
EIGENLIJK WAT ER 
OP ONS AFKWAM’

Interview

JEAN PAUL JACOBS / Coördinator van de COVID-19-werkgroep
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Interview

Wanneer ging er bij de Nationale 
Bank een alarmbel af ?

‘Binnen ons departement – we zijn nu eenmaal ri‑
sicobeheerders – waren we in januari al op onze 
hoede. Half februari besloten we om een Task Force 
op te richten, onder leiding van directeur Vincent 
Magnée, waarbij alle departementen betrokken wer‑
den. Daarna werd ook de COVID‑19‑werkgroep met 
een beperktere bezetting samengesteld. Die stelde 
adviezen rond het beleid en concrete maatregelen 
voor aan de Task Force en het Directiecomité.’

Thuiswerk werd al van midden maart 
de regel ?

‘We vroegen eind februari al aan mensen die uit 
skivakantie kwamen om gedurende 2 weken weg te 
blijven van de Bank. Bovendien viel snel de beslissing 
om de medewerkers zoveel als mogelijk van thuis te 
laten werken. Ik moet toegeven dat we daarbij ook 
wat geluk hebben gehad. We waren al ver gevorderd 
met het concept ‘Mobile Worker’, dat de desktop van 
medewerkers door een laptop vervangt, waardoor te‑
lewerk al goed was ingeburgerd. Ons IT‑departement 
heeft in sneltempo een inhaalbeweging gemaakt voor 
enkele groepen die nog geen laptop hadden.’

Is de Bank, die toch een essentiële 
en voor sommige diensten een 
kritieke functie heeft, nooit in de 
problemen gekomen ?

‘De Bank is altijd probleemloos blijven functioneren en 
heeft zelfs een extra grote uitdaging op zich genomen, 
ter ondersteuning van de gouverneur in onder meer 
de ERMG. Sommige leidinggevenden vonden onze 
adviezen over de werkorganisatie soms wat te streng. 
Maar  ik ben ervan overtuigd dat we, altijd op advies 
van onze bedrijfsarts, vooral de nodige voorzichtigheid 
hebben ingebouwd en preventief problemen hebben 
voorkomen. Door vroeg op maximaal telewerk in te 
zetten, hebben we het aantal mogelijke contacten op 
de werkvloer snel en drastisch verminderd. En voor wie 
nog fysiek moest aanwezig zijn – zoals de medewerkers 
van de Financiële markten, de Dienst Cash, de Digital 
Printing Room, de Mail Room, de Dienst Veiligheid en 
toezicht – hebben we de nodige maatregelen getrof‑
fen. Er werden waar nodig mondmaskers en ont‑
smettingsgels ter beschikking gesteld en de nodige 

maatregelen voor social distancing werden ingevoerd. 
Toen de overheid een generieke gids met coronamaa‑
tregelen publiceerde, bleek dat wij ons beleid alleen 
moesten ordenen volgens de hoofdstukken uit die gids 
om onze eigen Coronagids voor de Bank te hebben. 
Onze technische dienst heeft toen in recordtempo 
de nodige ‘visuals’ in al onze gebouwen en lokalen 
aangebracht. We hebben ook van bij het begin aan 
interne contact tracing gedaan en mensen preventief 
‘in quarantaine’ gestuurd. Dat voorzichtigheidsbeleid 
heeft goed gewerkt. We hebben in de Bank maar een 
zeer klein aantal en geïsoleerde gevallen van besmet‑
ting op de werkvloer gehad.’

Wat was het sterke punt van de 
Bank in deze crisis ?

‘Ik mag zeggen dat dit ‘samenwerking’ was. In de 
eerste plaats binnen onze eigen dienst, waar mijn 
leidinggevenden en collega’s enorme steunpilaren ble‑
ken. Daarnaast heb ik met zeer veel collega’s samen‑
gewerkt uit allerlei diensten. Heel wat van hen had 
en heb ik nog nooit fysiek ontmoet, maar een aantal 
zijn ondertussen zelfs vrienden geworden. Er waren 
momenten dat ik iets wou doen, maar de collega’s 
hadden het al geregeld. Er wordt wel eens gezegd 
dat de Nationale Bank een cluster is van verschillende 
bedrijven. Maar ik heb tijdens deze crisis ondervon‑
den dat als het erop aan komt, iedereen perfect over 
dienstgrenzen heen kan samenwerken en dat je altijd 
een beroep kan doen op een stevig legertje aan des‑
kundigen in vele vakgebieden.’
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Het personeelsbestand blijft krimpen 
en verandert van samenstelling

Het afgelopen jaar daalde het personeelsbestand 
van de Bank verder van 1 734  VTE eind  2019 tot 
1 680  VTE eind  2020. Hierdoor werd een aanhou‑
dende afname sinds 2000 voortgezet, met uitzonde‑
ring van het jaar 2011, toen activiteiten en personeel 
van de CBFA aan de Bank werden overgedragen.

Het aantal in de sociale balans opgenomen werkne‑
mers voor onbepaalde duur bedraagt eind 2020 dan 
weer  2007,26  VTE. Het verschil is toe te schrijven 
aan een andere methodologie, waarbij in de sociale 
balans alle in het personeelsregister ingeschreven 
werknemers worden opgenomen, ongeacht of ze al 
dan niet nog actief zijn. Niet meer actief zijn vooral 
de werknemers die het vervroegdvertrekplan genie‑
ten en de langdurig afwezigen.

Aanvankelijk daalde het aantal personeelsleden dank‑
zij een selectieve wervingsstop, die leidde tot een 
forse toename van de gemiddelde leeftijd van het 
personeel. De voorbije drie jaar deden de vele pensi‑
oneringen en de hervatting van de indienstnemingen 
de gemiddelde leeftijd van de werknemers afnemen.

Voor haar toekomstige wervingscampagnes streeft de 
Bank ernaar hooggekwalificeerde profielen in dienst 
te nemen om aan de nieuwe behoeften te voldoen 
en de uitdagingen van morgen het hoofd te bieden. 
Ruim 40 % van de personeelsleden van de Bank be‑
schikt ten minste over een masterdiploma en bijna 
70 % heeft een diploma hoger onderwijs.

Verloop personeelsbestand van de Bank (VTE)
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Een actieplan voor meer diversiteit en vrouwelijke medewerkers 
in de Bank

Nu al 2 jaar wordt een beleid gevoerd dat gericht is op 
diversiteit naar geslacht. Daartoe werd een actieplan 
opgesteld met als doel de vertegenwoordiging van 
vrouwen bij de kaderleden en in het management 
te verhogen. In 2020 nam het percentage vrouwen 

in het totale personeelsbestand van de Bank zeer 
licht toe. De verbetering is meer uitgesproken bij 
het management. Dit actieplan maakt deel uit van 
de inspanningen van de Bank op het vlak van haar 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Verdeling naar geslacht in het 
personeelsbestand
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De sociale verkiezingen liepen wat 
vertraging op

Zoals in de meeste middelgrote en grote onder‑
nemingen in België, zouden in  2020 in de Bank 
de vierjaarlijkse sociale verkiezingen worden ge‑
houden. Midden februari werd officieel bekend‑
gemaakt dat de sociale verkiezingen in de Bank 
zouden plaatsvinden op donderdag 14  mei. Er zou 
worden overgegaan tot de verkiezing van 18  leden 
voor de Ondernemingsraad en 18  leden voor het 
Comité voor preventie en bescherming op het werk. 
Met deze mededeling konden de in de Bank actieve 
vakbonden hun campagnes opstarten.

Dat was buiten COVID19  gerekend. Toen midden 
maart de economie en het sociale leven in het land 
stilvielen, ontstond er vlug consensus dat het niet 
mogelijk was normale sociale verkiezingen te hou‑
den in mei. De verkiezingen werden uitgesteld en 
zouden uiteindelijk op 19 november plaatsvinden.

Doordat ook in november telewerken in de Bank 
de regel was, was het duidelijk dat het niet aange‑
wezen was kiezers in stembureaus samen te bren‑
gen om hen op papier te laten stemmen. Met de 
representatieve werknemersorganisaties werden de 
modaliteiten overeengekomen voor stemmen per 
brief en stemmen via elektronische weg. De per‑
soneelsleden hadden de vrije keuze, maar elektro‑
nisch stemmen was alleen mogelijk voor wie een 
beveiligde verbinding met het computernetwerk van 
de Bank had. Wie per brief wou stemmen, kreeg 
de stembiljetten tijdig met de post thuis bezorgd. 
Teruggestuurde stembiljetten die bij de Bank aan‑
kwamen vóór 23  november om 12  uur, werden in 
aanmerking genomen.

Voor de Ondernemingsraad werden 1 676  geldige 
stemmen uitgebracht, voor het Comité voor preven‑
tie en bescherming op het werk waren dat er 1 669. 
Het feit dat er per post of elektronisch werd gestemd 
heeft de ‘opkomst’ bij de stemming dus zeker niet 
nadelig beïnvloed. Iedereen was het erover eens dat 
het elektronisch stemmen bijzonder vlot verliep.

De Ondernemingsraad vergadert in principe om de 
maand, onder voorzitterschap van de gouverneur of 
zijn plaatsvervanger. Ook het Comité voor preventie 
en bescherming op het werk komt in principe om 
de maand samen, voorgezeten door de chef van het 
departement Human resources.

Overledenen

De Bank betreurde het 
overlijden op 15  okto‑
ber  2020 aan de gevol‑
gen van COVID19  van 
haar eregouverneur burg‑
graaf Alfons  Verplaetse. 
Fons  Verplaetse werd gebo‑
ren in 1930  en na studies 
in de handels‑ en consulaire 

wetenschappen trad hij in 1953 in dienst van de Bank. 
In 1988  werd hij directeur en vicegouverneur van 
de Nationale Bank en in 1989  werd hij gouverneur. 
Tijdens de zeer uitdagende jaren tachtig en negentig 
van vorige eeuw gaf hij mee vorm aan het economi‑
sche herstel van België en aan het traject dat het land 
naar de Economische en Monetaire Unie (EMU), en la‑
ter naar het Eurosysteem, zou leiden. Intern bereidde 
hij met vaste hand de Bank voor op die belangrijke 
omwenteling richting EMU. Hij bleef gouverneur tot 
in 1999.

In  2020 betreurde de Bank ook het overlijden van 
vier medewerkers : Johan Scherpereel, Rudy Thomas, 
Eddy Van den Stockt en Michel Zwaenepoel.

Hun gedachtenis zal in ere worden gehouden.

Dankbetuiging

De Bank dankt haar medewerkers die in  2020 met 
pensioen zijn gegaan.



Talent Acquisition – een nieuwe aanpak

De jobsite van de Bank werd grondig 
opgefrist

De strijd om talent blijft een belangrijk gegeven 
binnen de Belgische arbeidsmarkt. Ook voor de 
Nationale Bank is het niet evident om de juiste 
profielen aan te trekken.

Om de aantrekkelijke elementen van de Nationale 
Bank als werkgever, de ‘employer brand’, in de 
verf te zetten, werd sa‑
mengewerkt met een 
extern communicatie‑
bureau. In een eerste 
fase, midden  2019, 
werd bepaald welke 
unieke combinatie van 
voordelen, kwaliteiten en kenmerken de Nationale 
Bank als potentiële werkgever te bieden heeft, 
de zogenaamde Employer Value Proposition (EVP). 
Deze berust bij de Nationale Bank op vier bouw‑
stenen die aansluiten bij onze bedrijfswaarden : 
jobinhoud & prestige, maatschappelijk relevant zijn, 
opleiding & omkadering en warme mensen.

Medewerkers van de Bank werden ingeschakeld 
om met foto’s en videoboodschappen deze EVP te 
belichten en toe te lichten wat werken bij de Bank 
voor hen betekent. Onder de slogan ‘Zo zijn wij’ 
worden het imago van de Bank, haar activiteiten 
en de expertise van haar medewerkers gepromoot.

Begin  2020 werd de nieuwe jobsite gelanceerd. 
Dankzij een duidelijke structuur, wervende teksten 
en goed uitgewerkte video’s vormt deze jobsite 

een aantrekkelijk por‑
taal waar potentiële 
nieuwe medewerkers 
een goed beeld krij‑
gen van wat de Bank 
als werkgever te bie‑
den heeft. De vacatures 

worden er overzichtelijk weergegeven en kunnen 
bovendien gemakkelijk worden gedeeld via di‑
verse sociale mediakanalen.

Ook de ‘candidate experience’ werd verbeterd 
door het sollicitatieformulier en het sollicitatiepro‑
ces te stroomlijnen, FAQ’s werden toegevoegd en 
per vacature krijgen kandidaten nu ook de moge‑
lijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met 
de rekruteerder.

De nieuwe jobsite zorgt ervoor dat de troeven 
van de Bank beter uitgespeeld worden en maakt 

solliciteren gemakkelijker.

Onder de slogan ‘Zo zijn wij’ 
worden het imago van de Bank, 

haar activiteiten en de expertise van 
haar medewerkers gepromoot

u



De Bank bleef ook in COVID-tijden 
volop medewerkers in dienst nemen

COVID19 zorgde niet voor een verminderde vraag 
naar nieuwe medewerkers bij de Nationale Bank, 
integendeel. Heel wat medewerkers die met pen‑
sioen vertrokken of de Bank verlieten, moesten 
worden vervangen en bij bepaalde diensten was 
er nood aan bijkomende – tijdelijke – versterking.

Begin april werd daarom snel overgeschakeld op 
online interviews en online assessments om de 

noodzakelijke instroom van nieuwe medewerkers 
te kunnen verzekeren. In totaal werden het afge‑
lopen jaar 77  nieuwe medewerkers verwelkomd 
bij de Bank. De nieuwe collega’s kregen een aan‑
gepaste coronaproof onboarding, door zowel me‑
dewerkers van het Departement Human resources 
als door hun directe collega’s.
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Zo zijn wij.
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2. De Bank en haar 
maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

Ook al genieten we als centrale bank een ruime mate van autonomie en 
onafhankelijkheid, we zijn een onderdeel van de samenleving en kunnen 
het ons niet veroorloven om zelfgenoegzaam vanuit een ivoren toren toe 
te kijken op wat er in die samenleving allemaal gebeurt.

We zijn ervan overtuigd dat we rekening moeten houden met maat‑
schappelijke trends én met het publieke debat. We nemen daarom onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever én bedrijf, als toe‑
zichthouder én als centrale bank ten dienste van het land op. Dat deden 
we in het verleden vooral achter de schermen en zonder er al te veel 
ruchtbaarheid aan te geven. We zijn evenwel tot de conclusie gekomen 
dat transparantie over het onlangs helemaal opgefriste CSR‑beleid van de 
Nationale Bank een must is zodat u als lezer zich een beeld kunt vormen 
van wat we allemaal doen en wat ons op dat vlak bezighoudt.

Vorig jaar vermeldden we in het Ondernemingsverslag al enkele initiatie‑
ven, dit jaar hebben we besloten om nog een stap verder te gaan en een 
heel hoofdstuk van dit verslag te wijden aan de sociaalmaatschappelijke 
rol die we spelen en hoe we daarmee omgaan. Dit deel zal vanaf nu een 
vaste plaats krijgen in ons verslag.

Pierre Wunsch 
Gouverneur

Februari 2021
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De Nationale Bank van België voert een veelvoud 
aan taken uit ten dienste van de samenleving als 
de centrale bank van België in het Eurosysteem, als 
prudentiële toezichthouder op de financiële sector of 
bijvoorbeeld als beheerder van de balans en krediet‑
centrales. Veranderingen in die samenleving, zoals bij‑
voorbeeld technologische ontwikkelingen, kunnen de 
manier waarop de Bank haar taken uitvoert uiteraard 
beïnvloeden. De Nationale Bank moet erover waken 
dat ze steeds voorbereid is voor wat morgen kan ko‑
men en wat ze morgen kan betekenen. Met andere 
woorden : ze moet ervoor zorgen dat ze haar rol op 
een duurzame manier kan blijven vervullen en haar 
maatschappelijke relevantie behoudt.

De Nationale Bank moet dus de maatschappelijke ont‑
wikkelingen die een impact kunnen hebben op haar 
taken op de voet volgen. Als toezichthouder voor kre‑
dietinstellingen en verzekerings‑ondernemingen bete‑
kent dit bijvoorbeeld dat ze de risico’s verbonden aan 
de klimaatverandering en de transitie naar een meer 
duurzame economie identificeert, inschat en aanpakt.

Aangezien dit een complex en relatief nieuw thema 
is, moet de Bank ook actief haar expertise uitbou‑
wen. In haar hoedanigheid van centrale bank is 

Inleiding

dit een belangrijk aandachtspunt. Het departement 
Studiën moet de sociaal‑economische impact van 
klimaat verandering en de transitie naar een meer 
duurzame economie zo goed mogelijk in kaart kun‑
nen brengen, zodat de economische modellen die 
prijsstabiliteit voorspellen met die impact rekening 
kunnen houden. Als macroprudentiële toezicht‑
houder die moet verhinderen dat het Belgische fi‑
nanciële systeem het slachtoffer wordt van externe 
schokken, moet de Bank dan weer de impact van 
de klimaattransitie op bijvoorbeeld de waarde van 
vastgoed in het oog houden.

Daarnaast heeft de Nationale Bank zich geënga‑
geerd als maatschappelijk verantwoorde onder‑
neming. Op  vraag van het Directiecomité is dit in 
de loop van  2020 een prioriteit geworden. Het al 
eerder gelanceerde beleid voor ‘Corporate Social 
Responsibility’ (CSR) werd het voorbije jaar verder uit‑
gebouwd en kreeg een nieuwe organisatiestructuur.

In negen thema’s voor sociale ondernemingsverant‑
woordelijkheid nam de Nationale Bank, al dan niet 
samen met andere centrale banken en toezichthou‑
ders, initiatieven die duurzaamheid in al haar facetten 
tot doel hadden. 
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TAKEN THEMA’S

De NBB als 
centrale Bank

Toezicht dat duurzaamheid in de financiële sector 
garandeert op een risicogebaseerde wijze

Cash en betalingen

Economische en financiële research en analyse, 
inclusief de sociale en ecologische dimensies

Duurzaamheidscriteria voor het beheer 
van de beleggingsportefeuille

De NBB als 
maatschappelijk 

relevante 
onderneming

’Green and fair bank’

Inclusie en diversiteit

Engagement naar personeel toe

Duurzaam aankoopbeleid

Mecenaat en cultureel engagement
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Nieuwe CSR Board zet de lijnen uit voor een duurzamere Nationale Bank

Voor haar taken als centrale bank én als onder‑
neming besloot de Nationale Bank in 2020 op 
het vlak van CSR te streven naar een duidelij‑
kere focus bij het stellen van prioriteiten, naar 
meer coherentie tussen genomen initiatieven 
en naar een sterker ‘ownership’ bij het perso‑
neel zodat het zich meer betrokken voelt. Om 
die reden werden de bestaande structuur en 
visie verfijnd.

Een sleutelrol daarin speelt de CSR Board die 
in de zomer van 2020 werd opgericht. De CSR 
Board is samengesteld uit de verantwoorde‑
lijken van de departementen en diensten die 
rond de CSRthema’s werken. De belangrijk‑
ste taken van de Board bestaan erin de CSR‑
prioriteiten te bepalen, de coherentie tussen 
de verschillende initiatieven te verzekeren en de 
communicatie over CSR te coördineren.

Algemene statistiek Diversity Manager

CSR‑coordinator Communicatie Studiën

Human Resources Financiële markten Financiële stabiliteit

Facilitair beheer Beheerscontrole Informatica

SAMENSTELLING CSR BOARD

De onderstaande tabel geeft een overzicht van die negen accenten die de Bank voortaan legt in haar CSR‑beleid.
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CSR-inspanningen van de Bank  
als centrale bank en  
als toezicht houder van  
het financiële systeem

Het wordt steeds waarschijnlijker dat zowel de kli‑
maatverandering als de transitie naar een meer duur‑
zame economie gevolgen zullen hebben voor zowel 
de gehele economie als voor het financiële systeem. 
De Nationale Bank besteedt daarom sinds enkele 
jaren bijzondere aandacht aan klimaatgerelateerde 
risico’s en dat in haar rol als toezichthouder voor 
kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

Het effectief manifesteren van de risico’s die voort‑
komen uit klimaatverandering en de transitie naar 
een meer duurzame economie gaat gepaard met 
grote onzekerheid en hangt af van beleidsbeslis‑
singen, technologische ontwikkelingen en het ge‑
drag van consumenten en investeerders. Bijgevolg 
is het complex om die risico’s te identificeren en 
te evalueren.

Toezicht dat de duurzaamheid  
van de financiële sector verzekert

Directeur Jean Hilgers :  
‘De financiële sector zal een sleutelrol spelen bij het faciliteren 
van de transformatie naar een duurzame economie, maar zal 
ook aan aanzienlijke risico’s het hoofd moeten bieden. Hij zal 
een centrale rol vervullen om ervoor te zorgen dat de nodige 

financiële middelen worden gemobiliseerd, dat de economie zich 
aanpast en dat de klimaatgerelateerde risico’s worden beperkt.’
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Als onderdeel van haar macroprudentieel mandaat, 
heeft de Nationale Bank de voorbije jaren verschil‑
lende initiatieven genomen om zicht te krijgen op 
het belang van klimaatgerelateerde risico’s voor de 
Belgische financiële sector en de mate waarin ze 
ermee rekening houden in hun strategie en risi‑
cobeleid. Op basis daarvan deed de Bank aan de 
banken en verzekeringsondernemingen die onder 
haar toezicht staan een aantal aanbevelingen rond 
risico’s en opportuniteiten.

Een van deze aanbevelingen betrof het verzamelen en 
analyseren van informatie over de energieefficiëntie 
van vastgoedblootstellingen, aangezien dit als mo‑
gelijke risicofactor voor het krediet en transitierisico 
van deze blootstellingen wordt beschouwd. In het 
Financial Stability Report 2020 van de Bank werd deze 
aanbeveling herhaald. Idealiter hebben de financi‑
ele instellingen toegang tot de regionale databanken 
met energieprestatiecertificaten van residentiële ge‑
bouwen die de afgelopen tien jaar nieuw gebouwd, 
verhuurd of verkocht werden. De Bank gaf daarom 

steun aan de vraag van de financiële sector om hen 
toegang te verlenen tot deze databanken.

In een nieuwe circulaire heeft de Bank ook haar ver‑
wachtingen over het verzamelen van deze gegevens 
voor residentiële hypotheekleningen, investerings‑
kredieten met onroerend goed als onderpand of 
andere commerciële vastgoedblootstellingen gespe‑
cifieerd. Er werd ook gevraagd gegevens over de 
energieefficiëntie voor nieuwe residentiële hypo‑
theekleningen te rapporteren aan de Bank.

Klimaatgerelateerde risico’s zijn echter deel van een 
veel breder spectrum aan potentiële risico’s rond duur‑
zaamheid, waarin ook milieu, sociale aangelegenhe‑
den en goed bestuur een steeds prominentere plaats 
innemen (EnvironmentSocialGovernance – ESG).
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Het Network for Greening the  
Financial System (NGFS) publiceerde 
meerdere documenten over het micro‑

prudentiële en het macroprudentiële toezicht.

Het Bazels Comité voor Bankentoezicht 
inventariseerde de praktijken bij 
toezichthouders en banken met betrekking 
tot klimaatrisico’s en bekeek hoe met 
klimaatrisico’s rekening kan worden 
gehouden binnen de huidige regelgeving. 
In een tweede fase zal worden bekeken 
hoe de regelgeving eventueel kan worden 
aangepast om dat nog te verbeteren.

De International Association of 
Insurance Supervisors (IAIS) werkte 

samen met het Sustainable Insurance 
Forum (SIF), een internationaal netwerk van 

toezichthouders op de verzekeringssector, 
aan een Application Paper over het 

gemeenschappelijk prudentieel kader voor 
het toezicht op klimaatveranderingsrisico’s in 

de verzekeringssector.

Gezien de complexiteit van het thema en de institutioneel regelgevende context 
waarin de Nationale Bank haar toezichtstaken uitvoert, is samenwerking op 
Europees en internationaal niveau van groot belang. Tegen die achtergrond nam 
de Bank actief deel aan werkzaamheden van diverse Europese en internationale 
fora waarvan zij lid is. Ze nam deel aan werkgroepen en drafting teams die 
methodologieën en maatstaven ontwikkelen om deze risico’s te evalueren en die 
aanpassingen aan het regelgevende en prudentiële kader voorstellen die nodig zijn 
om in de financiële sector beter rekening te houden met deze risico’s.

Network for Greening the Financial System 
Technical document

A Status Report on Financial 
Institutions’ Experiences
from working with green,  
non green and brown  
financial assets and a potential 
risk differential
May 2020

       
   

Network for Greening the Financial System 

Technical document

Guide for Supervisors

Integrating climate-related  

and environmental ris
ks  

into prudential supervision

May 2020

INTERNATIONAAL

INTERNATIONALE SAMENWERKING  

ROND KLIMAATGERELATEERDE RISICO’S

u
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De Europese toezichthoudende autoriteiten (European Supervisory 
Authorities – ESA’s) voor de bank en verzekeringssector dragen bij aan 
de uitwerking en uitvoering van de Europese strategie en het actieplan voor 
duurzame financiering en de opname van ESGrisico’s in het risicobeheer van de 
financiële instellingen. Zij werken meer specifiek rond :
	¡ publicatievereisten van financiële instellingen met betrekking tot groene activa 

en ESG‑risico’s,
	¡ hoe ESG‑risico’s kunnen worden opgenomen in het bestuur en het risicobeheer 

van en het toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en
	¡ hoe de kapitaalvereisten in de toekomst mogelijk zouden moeten worden aan‑

gepast voor blootstellingen die verband houden met milieugerelateerde en / of 
sociale doelstellingen.

De ESA’s werkten ook aan enkele piloot‑sensitiviteitsanalyses.

Binnen de Member States Expert Group on 
Sustainable Finance worden de verschillende 
regelgevende initiatieven van de Europese 
Commissie over duurzame financiering besproken 
met de verschillende lidstaten.

De Europese Centrale Bank 
publiceerde een gids met 

verwachtingen over het risicobeheer en 
de openbaarmaking van klimaat‑ en 

milieugerelateerde risico’s bij banken.

Samen met de European Systemic Risk 
Board (ESRB) ontwikkelde de ECB risico‑
indicatoren, methodologieën en scenario’s om 
de impact van klimaatrisico’s op de financiële 
stabiliteit te kunnen evalueren. Er werd een 
eerste piloot‑stresstestoefening gedaan.

EUROPA
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Het Network for Greening 
the Financial System

Het Network for Greening the Financial System 
is een samenwerking tussen centrale banken 
en toezichthouders met als doel de klimaat‑ en 
milieurisico’s in de financiële sector te beheren 
en het financiële systeem sneller te vergroenen. 
Het  NGFS werd eind  2017 opgericht door acht 
centrale banken en toezichthouders en telt nu 
meer dan 70 leden, waaronder ook de Bank sinds 
midden  2018. Het Netwerk bestaat sinds zijn 
oprichting uit drie verschillende werkstromen die 
werken aan respectievelijk

	¡ microprudentiële aspecten en toezicht,

	¡ macrofinanciële aspecten en

	¡ het vergroenen van het financiële systeem, 
duurzaam investeren inbegrepen, waaronder 
ook de eigen centralebankactiviteiten.

Bovendien heeft het NGFS het afgelopen jaar twee 
nieuwe werkstromen opgestart, die zullen focus‑
sen op het verzamelen van data over klimaat‑ en 
milieugerelateerde risico’s en op onderzoek.

Sinds zijn oprichting heeft dit netwerk talrijke 
erg nuttige documenten gepubliceerd. Aan het 
merendeel van deze publicaties heeft de Bank 
ook actief meegewerkt. In 2020 werden volgende 
documenten gepubliceerd :

	¡ Richtlijnen voor de opname van klimaat en 
milieugerelateerde risico’s in het prudentieel 
toezicht ;

	¡ Een statusrapport over de gangbare praktijken 
bij financiële instellingen voor het onderscheid 
tussen zogenaamde groene, niet‑groene en 
bruine blootstellingen ;

	¡ Een handboek en een reeks referentiescena‑
rio’s om scenarioanalyses uit te voeren ;

	¡ Een overzicht van de gangbare praktijken voor 
het beheer van klimaat‑ en milieugerelateerde 
risico’s bij financiële instellingen ;

	¡ Een rapport over de mogelijke impact van 
klimaatverandering op het monetair beleid en 
de resultaten van een bevraging over klimaat‑
verandering en monetairebeleidsoperaties ;

	¡ Een rapport over onderzoeksprioriteiten over 
de macro‑economische impact en de impact op 
de financiële stabiliteit van klimaatverandering.

Network for Greening the Financial System 
Technical document

A Status Report on Financial 
Institutions’ Experiences
from working with green,  
non green and brown  
financial assets and a potential 
risk differential
May 2020

          

Network for Greening the Financial System Technical document

The Macroeconomic  and Financial Stability  Impacts of Climate ChangeResearch PrioritiesJune 2020

          

Network for Greening the Financial System 

Technical document

Guide for Supervisors

Integrating climate-related  

and environmental risks  

into prudential supervision

May 2020
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De onderzoeken en analyses van de Bank vormen 
de basis voor haar beleidsmaatregelen, die een im‑
pact hebben op de maatschappij en op de welvaart 
van Belgische (en Europese) gezinnen en bedrijven. 
De Bank werkt immers niet geïsoleerd van haar om‑
geving en haar onderzoeken en analyses hebben dan 
ook een intrinsieke component van maatschappe‑
lijke verantwoordelijkheid. Door te streven naar prijs
stabiliteit en financiële stabiliteit probeert de Bank, 
ook binnen het Eurosysteem en het ESCB, te zorgen 
voor een veilige, voorspelbare omgeving, waardoor 
risico’s en een buitensporige volatiliteit voor gezin‑
nen en bedrijven worden beperkt. De onderzoeken 
en analyses van de Bank willen een stevige basis 
bieden om te begrijpen welke maatregelen het meest 
doeltreffend zijn om problemen op te lossen en de 
prijsstabiliteit en financiële stabiliteit te handhaven, 
en om inzicht te krijgen in hoe die maatregelen de 
maatschappij beïnvloeden.

Aangezien de impact en de efficiëntie van het mo‑
netaire en prudentiële beleid worden beïnvloed door 
de werking van de economie en door het rege‑
ringsbeleid, bestrijken de onderzoeken en analyses 
van de Bank ook andere economische en financiële 
onderwerpen die vanuit dat oogpunt relevant zijn, 
zoals de conjunctuurcyclus, de overheidsfinanciën, 
het concurrentievermogen, de arbeidsmarkt, de pro‑
ductmarkten, de financiële markten en de internati‑
onale relaties.

De Bank beschouwt haar studies als een publiek goed 
en verspreidt ze dan ook via verschillende kanalen, 
onder meer via haar website en via de voorstelling 
van haar studies tijdens conferenties en seminaries op 

talrijke fora. De Bank wil ook het economisch denken 
en onderzoek in de Belgische academische wereld 
stimuleren, door projecten te sponsoren, gezamenlijke 
studies op te stellen, conferenties of seminaries te 
helpen organiseren en toegang te verlenen tot een 
rijke gegevensverzameling.

Naast deze algemene bijdrage, zette de Bank ook 
haar werkzaamheden voort om de economische en 
financiële impact van de klimaatverandering beter 
te begrijpen. Schokken die verband houden met de 
klimaatverandering (en met de transitie naar een 
meer duurzame, koolstofarme economie) kunnen een 
invloed hebben op de productiviteit, het aanbod van 
of de vraag naar producten (en dus op de relatieve 
prijzen), de gezondheidsresultaten, de ongelijkheid... 
Daarom zette de Bank haar analyses voort om de 
mechanismen die aan de basis liggen van deze effec‑
ten te vatten, en om te begrijpen welke impact deze 
schokken zouden kunnen hebben op het huidige 
economische systeem, en dus op ons beleid.

Om meer inzicht te helpen krijgen in de economi‑
sche impact van de klimaatverandering, wijdde de 
Bank de editie 2020 van haar tweejaarlijkse interna‑
tionale conferentie aan ‘Climate Change : Economic 
Impact and Challenges for Central Banks and the 
Financial System’.

Naast haar aandacht voor de klimaatverandering, be‑
studeerde de Bank ook de heterogene impact van de 
COVID‑19‑crisis op verschillende bevolkingsgroepen. 
Lagere inkomensgroepen blijken immers kwetsbaar‑
der en de ene sector of werknemer wordt zwaarder 
getroffen dan de andere.

Economisch en financieel  
onderzoeks- en analysewerk

Gouverneur Pierre Wunsch :  
‘De belangrijkste vraag is niet óf we moeten ingrijpen om de 
klimaatverandering tegen te gaan, maar hoe we dat kunnen 
doen op een economisch en maatschappelijk duurzame manier’
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De Bank ten dienste van de maatschappij

De duurzame portefeuilles  
van de Nationale Bank

Gezien de verantwoordelijkheid van de Bank ten 
opzichte van de Belgische samenleving, neemt 
ze ook deel aan verschillende comités, zoals de 
Hoge Raad van Financiën, de Hoge Raad voor 
de Werkgelegenheid en de Nationale Raad voor 
de Productiviteit. In haar positie van bevoorrechte 
waarnemer kan de Bank de overheid waardevol‑
le steun bieden, en dat deed ze doorheen  2020 
uitgebreid via de Economic Risk Management 
Group (ERMG). In die groep, onder leiding van gou‑
verneur P. Wunsch en de heer Piet Vanthemsche, 
monitorde ze nauwlettend de economische en fi‑
nanciële impact van de coronacrisis. Op vraag van 
de federale regering publiceerde de Bank ook een 
uitvoerige studie over de impact van immigratie op 
de Belgische economie.

De Bank heeft de integratie van duurzaamheidsele‑
menten in het beheer van haar niet‑monetaire be‑
leidsportefeuilles geleidelijk verbeterd, en daarbij de 
doelstellingen en beperkingen van haar mandaten in 
acht genomen.

In  2020 zette de Bank haar duurzaamheidsbeleid 
voor haar bedrijfsobligatieportefeuille in Amerikaanse 
dollar voort. Binnen deze portefeuille van externe 
reserves, verhoogde ze het aandeel van industrië‑
le bedrijven die aan specifieke ESGcriteria voldoen 
(Environmental, Social, Governance, oftewel hun inzet 
voor milieu, maatschappij en goed bestuur). De Bank 
past voor deze activa een positieve screening toe en 

neemt alleen obligaties in aanmerking die voldoende 
hoog scoren op ESG‑criteria. Die score wordt toege‑
kend door een gespecialiseerd extern ratingbureau. 
Bovendien koopt de Bank in deze portefeuille ook 
thematische obligaties aan. Dit zijn niet alleen zoge‑
naamde Green Bonds, maar ook obligaties die wor‑
den uitgegeven om bredere duurzaamheidsprojecten 
te financieren en ‘pandemie’obligaties.

Binnen het beheer van haar eigenmiddelenportefeuil‑
le, is de Bank ook meer in zogenaamde Green Bonds 
gaan beleggen. Dit zijn obligaties die worden uitge‑
geven door supranationale instellingen, overheden 
en bedrijven om specifieke projecten te financieren 
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Directeur Jean Hilgers :  
’Als centrale bank is het van het grootste belang dat we 
zelf ook doen wat we anderen opdragen, dat we het 
goede voorbeeld geven en het juiste gedrag vertonen. 
De Bank heeft veel inspanningen geleverd om haar eigen 

activiteiten duurzamer te maken en zal dat de komende 
jaren blijven doen, aangezien duurzaamheidscriteria steeds 
belangrijker worden voor ons eigen portefeuillebeheer.’

die een duurzame impact beogen. Daarnaast heeft 
de Bank ook meer kunnen beleggen in thematische 
obligaties die worden uitgegeven door supranationale 
emittenten en agentschappen.

De Bank zette ook de diversificatiestrategie van haar 
portefeuille voort door te beleggen in Europese aan‑
delen. Gezien de aanhoudende groei van obligaties in 
euro op haar balans, startte de Bank in 2019 met dit 
type portefeuillediversificatie en zij heeft die in 2020 
geleidelijk voortgezet. Een externe beheerder kreeg 
de opdracht om passief een aandelenportefeuille te 
beheren waarmee wordt belegd in aandelen van 
ondernemingen met een grote kapitalisatie die op de 
Europese beurzen genoteerd zijn. De referentieindex, 
die door een extern bureau op maat van de Bank 

werd samengesteld, omvat voornamelijk aandelen‑
markten van het eurogebied en neemt bedrijven in 
aanmerking die voldoen aan specifieke ESGnormen. 
De doelstelling van maatschappelijk verantwoord be‑
leggen bestaat erin meer te beleggen in bedrijven die 
een robuust ESGprofiel hebben en aantonen dat ze 
dat profiel willen verbeteren, en niet te beleggen in 
controversiële en ongewenste sectoren (bv. wapens).

Om haar ‘Green Bank’beleid kracht bij te zetten, 
besloot de Bank dat haar effectenafwikkelingssysteem 
(NBBSSS) voor onbepaalde tijd geen uitgiftekosten 
zal aanrekenen voor groene, maatschappelijk verant‑
woorde en duurzame obligaties die worden uitgege‑
ven om investeringen te financieren die een voordeel 
opleveren voor milieu en maatschappij.
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Cash

De Nationale Bank helpt de bankbiljetten die in om‑
loop zijn duurzamer te maken.

Door de authenticiteit en netheid van de biljetten 
regelmatig te controleren, kan de Bank de kwaliteit 
ervan verzekeren. De nieuwe eurobiljetten die de 
voorbije jaren in omloop werden gebracht verslijten 
ook minder snel dankzij een speciaal vernislaagje en 
kunnen dus langer in omloop blijven.

Daarnaast probeert de Nationale Bank de cashcyclus 
zoveel mogelijk te stroomlijnen. Via de banken en de 
geldtransportbedrijven brengt de Bank het contant 
geld in omloop. Een groot deel van de bankbiljet‑
ten in omloop wordt door private bedrijven gerecy‑
cleerd volgens de door de centrale bank opgelegde 
en gecontroleerde strikte normen. De niet door de 
private sector gerecycleerde bankbiljetten keren naar 
de Nationale Bank terug. Zowel de echtheid als de 
kwaliteit van die biljetten worden dan gecontroleerd 
met de meest efficiënte en performante machines 
die er bestaan. Deze zijn uitgerust met hoogtechno‑
logische sensoren die specifiek voor centrale banken 
werden ontworpen. Enkel echte bankbiljetten van 
goede kwaliteit worden opnieuw in omloop gebracht. 
Afgekeurde bankbiljetten worden vervangen door 
nieuwe biljetten.

De Bank tracht elk bankbiljet dat in België in omloop 
is, ten minste eenmaal per jaar te controleren. Een zo 
efficiënt en effectief mogelijke cyclus laat toe om de 

Veilige en duurzame cash  
en efficiënte betalingssystemen garanderen

maatschappelijke kost en de ecologische voetafdruk 
van contant geld te beperken.

Als lid van het Eurosysteem neemt de Nationale Bank 
deel aan verschillende initiatieven om de ecologische 
voetafdruk van cash te verkleinen. Het Eurosysteem 
heeft zich bijvoorbeeld tot doel gesteld het gebruik van 
duurzaam katoen voor de vervaardiging van chartaal 
papier gaandeweg te verhogen tot 100 % in 2023.

Directeur Tim Hermans :  
‘De Bank investeert in een nieuw, veilig en efficiënt 
cashcenter waarin de modernste machines zullen worden 
geïnstalleerd om zo haar taken te kunnen blijven uitvoeren 

tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten’
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Elektronische betaalsystemen en 
FinTech

De belangstelling voor FinTech, de financiële technologie 
om innovatieve processen, producten of diensten in 
de financiële sector aan te bieden, neemt alsmaar toe. 
Daarom heeft de Bank met de FSMA een gezamenlijk 

FinTech‑contactpunt opgericht om de regelgeving rond 
financiële innovaties en de verwachtingen van de toe‑
zichthouders bevattelijker te maken voor deze innova‑
tieve FinTechbedrijven. Zo willen de toezichthouders 
tegelijk de toegang tot de betaalmarkt voor innovatieve 
bedrijven vergemakkelijken én elektronische betalingen 
veiliger maken voor de consument.
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‘Green and fair bank’

De Nationale Bank wil een duurzame, klimaat‑ en 
milieubewuste centrale bank zijn. Daarom levert ze 
talrijke inspanningen om haar ecologische voetaf‑
druk te verkleinen, onder meer op het vlak van ener‑
gieverbruik, afvalbeheer en mobiliteit. De Bank kiest 
ook voor een duurzaam aankoopbeleid. Voor deze 
inspanningen wordt de Bank al meerdere jaren door 
Leefmilieu Brussel beloond met 3  sterren van het 
label Ecodynamische onderneming.

De Bank behield ook het zogenaamde ‘Good Food’-
label. Met dit label wordt haar bedrijfsrestaurant 
beloond voor het gebruik van lokale, fairtrade‑ en 
bioproducten en het aanbieden van seizoensfruit en 
vegetarische maaltijden. Momenteel heeft de Bank 
twee van de drie vorken van dit label.

Ook als onderneming doet de  
Nationale Bank grote inspanningen

Archieffoto
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NIEUWE ACTIES EN HIGHLIGHTS IN 2020 

Verschillende waterfonteinen 
werden geïnstalleerd om 
plastic waterflessen en afval te 
beperken.

100 % groene stroom wordt 
aangekocht, met als resultaat 
bijna 3 000 ton CO2equivalenten 
minder uitstoot.

Kantoorruimtes worden bij 
renovatie altijd uitgerust 
met energiebesparende 
ledverlichting en 
warmterecuperatiewielen 
worden geïnstalleerd.

De fietsenstalling werd 
uitgebreid en andere 
vervoersmiddelen zoals e‑steps 
kregen meer plaats.

Drie extra e-bikes werden 
aangekocht. Die kunnen 
worden ontleend voor 
werkverplaatsingen.
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Efficiënte kookfornuizen 
in Ghana, een voorbeeld 
van CO2-offsetting 

Om haar onvermijdelijke CO2‑uitstoot te com‑
penseren, participeert de Bank in een project 
in Ghana van het bedrijf CO2Logic en zijn 
partners. Dit project helpt bij de ontwikkeling 
en verdeling van efficiënte kookfor‑
nuizen die toelaten om talloze 
bomen te redden, gezinnen te 
ondersteunen, economische 
activiteiten te stimule‑
ren en de gezond‑
heidstoestand 
in Ghana te 
verbeteren.

Totale CO2-uitstoot (in tCO2eq)
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Ook op het vlak van CO2‑
reductie en offsetting levert 

de Bank inspanningen. 
Ze  bereikte voor het derde 
jaar op rij C02‑neutraliteit 
onder andere dankzij het 

mechanisme van emissie‑
compensatie. Offsetting van 

uitstoot vindt plaats via financiële 
steun aan een mix van gecertificeerde 

ontwikkelingsprojecten die niet enkel een toegevoeg‑
de waarde voor het klimaat hebben maar tegelijker‑
tijd ook een socioeconomische bijdrage leveren in 
landen met een lager ontwikkelingsniveau.

Ook al is de Bank CO2neutraal geworden dankzij 
onze steun aan klimaatprojecten, ze blijft er uiteraard 
ook naar streven om haar CO2‑uitstoot te verminde‑
ren. Ze doet dat onder meer door een efficiënt ener‑
giebeheer, door 100 % groene stroom te gebruiken, 
door elektrische wagens op te nemen in haar dienst‑
wagenpark en door niet‑recycleerbaar afval zoveel 
mogelijk te beperken.

Data die in  2020 beschikbaar waren, tonen dat de 
CO2emissie van de Bank in  2019 gelijk was aan 
10  650  ton CO2equivalenten (energieverbruik, mo‑
biliteit, grondstoffenverbruik, afval, …). Er zitten heel 
wat projecten in de pijplijn om deze uitstoot op korte 
maar vooral middellange termijn te verlagen.

KOOLSTOF-
VOETAFDRUK 2019

=  jaarlijkse uitstoot van 
ongeveer 1000 Belgen

	¡ ongeveer gelijk aan 2018

	¡ reductie‑acties waren relatief 
kleinschalig, grotere reductie 
zal kunnen volgen door verkleining 
van totale kantooroppervlakte en 
na renovatie van de overblijvende 
gebouwen

4,9 ton CO2-equivalenten /  
voltijds equivalent

©CO2logic
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Illustraties van de inspanningen van de Bank heb‑
ben betrekking op concrete uitstootposten zoals 
papierverbruik of plastic flessen. De Bank tracht al 
enkele jaren het papierverbruik te beperken, met een 
duidelijk positieve trend tot gevolg. Hetzelfde geldt 
voor afval van plastic waterflessen  : het inzetten, 
vanaf november 2019, op waterfonteintjes en her‑
bruikbare flessen had op korte tijd een grote impact. 
Net  voor het begin van de Covid19crisis bleek de 
verkoop van plastic flessen in de Bank reeds drastisch 
te zijn verminderd. Verder blijken ook de inspannin‑
gen om duurzamere en gezondere voeding te pro‑
moten bij de medewerkers vruchten af te werpen.

Veranderd voedingspatroon
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Duurzaamheid is eveneens een belangrijk criterium bij 
de nieuwe immobiliënstrategie van de Bank waarbij 
zij gebouwen verkoopt en renoveert. Dit is een grote 
uitdaging en het uiteindelijke resultaat ervan zal voor 
een groot deel de toekomstige prestaties van de Bank 
op milieu‑ en energievlak bepalen.

Het nieuwe cashcenter

De voorbereidingen voor de bouw van het nieu‑
we cashcenter in Zellik op een boogscheut van de 
Brusselse rand, waarvan de eerste steen wordt gelegd 
in 2021, werden verder geconcretiseerd in 2020. Voor 
dit gebouw zal de energievoorziening voor een groot 
deel worden opgewekt door geothermie en zonnepa‑
nelen op dak. Er zal ook een ecologische vijver worden 
aangelegd en er wordt een groene zone voorzien met 
aandacht voor lokale bomen en plantensoorten die de 
biodiversiteit respecteren. De bouwmaterialen worden 
met aandacht voor de duurzaamheid uitgekozen.

De locatie van het nieuwe cashcenter, dicht bij de 
treinhalte van Zellik, werd ook in functie van de vlotte 
bereikbaarheid gekozen. De geldtransporten naar of 
vanuit het cashcenter zullen amper moeten gebruik‑
maken van secundaire wegen gezien de nabijheid van 
de Brusselse ring.

DE DUURZAME 
TOEKOMSTGERICHTE 
IMMOSTRATEGIE

	¡ De Bank streeft voor 2030 naar een 
duurzaam gebouwenpark.

	¡ Concreet beoogt zij een multifunctioneel 
en compact gebouwenpark met een zo  
laag mogelijke CO2-uitstoot.

	¡ Met haar Immo‑project levert de Bank 
een bijdrage aan het realiseren van de 
ambities rond klimaatneutraliteit van 
de Europese Unie (Green deal) en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
(Horizon 2050).

Het nieuwe cashcenter in Asse  3Dmodel 
© Project : Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers, met TPF Engineering en ARCOTEAM – Rendering : ASYMETRIE 
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In  2020 werd verder vooruitgang geboekt voor een 
ruimere vertegenwoordiging van vrouwen op alle ni‑
veaus van de organisatie en voor een inclusievere 
bedrijfscultuur. 47 % van de nieuw indienstgenomen 
medewerkers waren vrouwen. Bij de nieuwelingen 
met een bachelordiploma ging het om 54 %, tegen 
37 % bij de nieuwkomers met een master.

De verhouding vrouwen die aangesteld werden op 
een seniorfunctie in 2020 lag wel iets lager, namelijk 
33 %, maar de Bank streeft ernaar dit op korte termijn 
te verhogen naar 40 %. Dit aandachtspunt wordt 
regelmatig in het Directiecomité besproken. Gelet op 

de stabiliteit van het personeel in de Bank, zijn de 
bevorderingskansen beperkt en berusten ze hoofdza‑
kelijk op de vervanging van personeelsleden die met 
pensioen gaan. Met 35 % vrouwelijke kaderleden en 
een bedrijfscultuur die nog moet opschuiven naar 
meer inclusie, is de doelstelling van 40 % vrouwen in 
de bevorderingen nu en voor nog enkele jaren een 
ware uitdaging.

Begin 2019 werkte de Bank een actieplan uit om het 
genderevenwicht op alle niveaus van de onderneming 
te verbeteren en een meer inclusieve bedrijfscultuur 
tot stand te brengen.

Diversiteit en inclusie

Gouverneur Pierre Wunsch :  
‘In de ideale wereld is diversiteit niet het resultaat van een 
specifiek actieplan, maar eerder van een open en inclusieve 

bedrijfscultuur die respect heeft voor alle verschillen’

Archieffoto
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Door de coronacrisis kwam het actieplan voor diver‑
siteit in het gedrang : aanvankelijk moesten de vanaf 
het tweede kwartaal geplande opleidingen en initia‑
tieven worden uitgesteld of herzien om ze online te 
organiseren. Zeer snel ging de aandacht ook uit naar 
de impact van de crisis op het evenwicht en het wel‑
zijn van de personeelsleden, zowel voor de arbeidsor‑
ganisatie thuis als uit psychologisch oogpunt.

Ondanks alles bleven de diversiteits‑ambassadeurs en 
ambassadrices, die zich vrijwillig inzetten om de door 
de Bank nagestreefde waarden van respect en een 
open geest uit te dragen, actief en konden ze verschei‑
dene belangrijke acties tot een goed einde brengen.

Een voorbeeld hiervan uit 2020 was een debat rond 
diversiteit in de praktijk met Ed Sibley, de vicegouver‑
neur van de Ierse Centrale Bank, dat voor de mede‑
werkers van de Nationale Bank werd georganiseerd. 
Ed Sibley is ervan overtuigd dat diversiteit binnen 
het management van financiële instellingen mogelijke 
risico’s verbonden aan ‘group think’ vermindert en 
bijdraagt tot betere beslissingsprocessen.

Verder werd besloten om 
samen te werken met Duo 
for a Job, een vzw die 
inzet op de versterking 
van sociale cohesie en lo‑
kale solidariteit. Dit project brengt professionals van 
50  jaar en ouder in contact met jonge werkzoe‑
kenden tussen 18 en 33  jaar met een migratieach‑
tergrond. In totaal 21  medewerkers van de Bank 
tekenden in op dit driejarige partnerschap en de 
eerste mentorkandidaten konden starten met hun 
opleiding. Naast de maatschappelijke waarde ervan 
geeft dit project de medewerkers ook de mogelijk‑
heid om interculturele capaciteiten en kennisover‑
dracht te ontwikkelen. De Bank stelt daarnaast ook 
stageplaatsen specifiek open voor mensen met een 
migratie‑achtergrond.

Op het gebied van Human Resources blijft de Bank 
de dimensie diversiteit in aanmerking nemen bij de 
modernisering van haar processen en instrumenten 

voor indienstneming en 
loopbaanbeheer, en bij het 
aanbod van opleidingen.

Om een grotere diversiteit 
en inclusie te realiseren in 

de maatschappij, engageert de Bank zich ook buiten 
de muren van haar gebouwen.

Binnen het ESCB komen de diversiteits‑ en inclusiema‑
nagers van diverse centrale banken uit het eurogebied 
jaarlijks samen om evoluties op te volgen en best 
practices uit te wisselen.

De Nationale Bank is een actief lid van Women in 
Finance, een vereniging die streeft naar meer di‑
versiteit in de financiële sector. In  2020 publiceerde 
Women in Finance haar eerste jaarverslag.

‘De ambassadeurs zorgen ervoor 
dat diversiteit in de Bank op 

de kaart wordt gezet’

Directeur Jean Hilgers :  
‘In de financiële sector die de laatste jaren al veel veranderingen 
en verstoringen heeft gekend, is het belangrijk om outside 
the box te denken en open te staan voor andere inzichten, en 

daarvoor hebben we alle talenten nodig, mannen én vrouwen’

'Walking the diversity walk' met Ed Sibley, Pierre Wunsch en 
Sarah Ndayirukiye
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Ik heb eerst jarenlang in het toezicht op de banksector 
gewerkt bij de voormalige CBFA en ben in 2011 bij 
de Nationale Bank van België komen werken. Bij de 
Bank ben ik doorgegroeid naar een coördinerende 
functie bij de dienst Prudentieel toezicht op banken. 
In die functie had ik mijn eerste contacten met het 
humanresourcesmanagement.

Hoe ben je diversiteitsmanager 
geworden ?

Een collega bij het departement Human Resources 
vroeg me of ik een werkgroep over diversiteit wou 
leiden en ik had effectief al langer zin om me in te zet‑
ten voor inclusie. Eind 2017 vroeg het directiecomité 
ons maatregelen voor te stellen voor meer diversiteit 
in de Bank. Er werden toen ook kwantitatieve doel‑
stellingen bepaald zodat we konden nagaan of onze 

SARAH NDAYIRUKIYE / Diversity manager – Human Resources

Interview

‘DIVERSITEIT LEIDT 
TOT EEN GROTERE 
COLLECTIEVE 
INTELLIGENTIE’
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Interview

‘We moeten op zoek 
gaan naar onbewuste 

vooringenomenheden‘

maatregelen resultaat opleverden. We hebben die 
doelstellingen zo bepaald dat we op een realistische 
manier naar meer vrouwen op alle niveaus kunnen 
evolueren en we hebben daarvoor een ambitieus 
actieplan opgesteld.

Hoe ziet dat plan eruit ?

In al onze processen, ons taalgebruik, onze infor‑
mele netwerken, kortom onze cultuur, moeten we op 
zoek gaan naar de onbewuste vooringenomenheden. 
Dat  is een werk van lange adem, maar zowel intern 

als extern wordt van de Bank verwacht dat ze daar 
snel vooruitgang in boekt. We moeten daarbij de 
collega’s kunnen geruststellen dat die veranderingen 
de ontwikkeling van hun expertise en loopbaan niet 
in de weg zullen staan.

Gelukkig zien we aan de inzet en de wilskracht van 
de diversiteitsambassadeurs binnen de Bank dat het 
project intern wordt gedragen. Bovendien is de Bank 
volop aan het moderniseren en aan elk nieuw project 
kan ik die diversiteitsdimensie koppelen. Zo gaat di‑
versiteit geleidelijk aan deel uitmaken van ons DNA.

Vergt zoiets niet heel veel tijd ?

Er zijn momenten waarop ik twijfel of ik wel de juis‑
te carrièreswitch heb gemaakt. Maar het voordeel 
van die twijfel is dat ik dan even een stap terugzet 
om met wat meer afstand te bekijken of we op de 
goede weg zijn. Dan denk ik terug aan de positieve 
spiraal die we met onze aanpak willen bereiken. 
We willen nieuwe talenten met uiteenlopende pro‑
fielen aantrekken en ontwikkelen. Met hun nieuwe 
inzichten verdiepen en verruimen ze onze expertise 
en stellen ze ons in staat de best mogelijke beslissin‑
gen te nemen. Die leiden tot een groter vertrouwen 
bij de mensen en meer erkenning van onze collega’s 
in de sector. Dat vertrouwen en die erkenning 
maken de Bank op hun beurt aantrekkelijker voor 
nieuwe talenten.

En opdat die diversiteit zou leven en volop kan 
worden beleefd, werken we aan een inclusieve om‑
geving die uitgaat van twee van onze kernwaarden : 
met een open geest en met respect.

102 De Bank en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ¡ Ondernemingsverslag
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De Bank is begaan met haar medewerkers

Om haar taken op een kwaliteitsvolle manier te volbren‑
gen, moet de Bank ook aandacht hebben voor het wel‑
zijn van haar medewerkers. Hiervoor focust ze op oplei‑
ding, begeleiding en ontspanning en wil ze de waarden 
‘met een open geest’ en ‘met respect en in vertrouwen’ 
zoveel mogelijk in de praktijk brengen. Concreet werd de 
werkomgeving verder gemoderniseerd met een uitbrei‑
ding van de mogelijkheid om te telewerken, flexibeler 
ouderschapsverlof en glijdende werkuren.

De Bank streeft niet alleen een menselijke en collegi‑
ale werkomgeving na maar ook een veilige. Daarvoor 
maakt ze gebruik van haar preventieadviseurs die zich 
bekommeren over het fysieke en psychosociaal welzijn. 
In  2020 zette de Bank bewustmakingscampagnes op 
touw rond burn‑out, alcoholmisbruik en arbeidsonge‑
vallen en organiseerde ze evacuatie‑oefeningen.

‘Een open geest is belangrijk in de 
omgang met collega’s om van elkaar te 

kunnen leren. Je kunt geen openheid 
verwachten als je er zelf geen biedt.’

Tijdens de COVID19pandemie 
zette de Bank zo veel moge‑
lijk in op telewerk en op extra 
veiligheidsmaatregelen voor wie 
wel in de Bank moest zijn om de 
dienstverlening te verzekeren. 
Op die manier kon de Bank haar 

medewerkers en de samen‑
leving als geheel beschermen. 
Om de interactie en samenwer‑
king op peil te houden, werden 
virtuele evenementen en acties 
gelanceerd. Voorbeelden van 
zulke evenementen waren kof‑
fiebabbels met de gouverneur, 
waar medewerkers rechtstreeks 

vragen konden stellen, of we‑
binars die werknemers hielpen 
om eventuele mentale, sociale 
en fysieke problemen te voor‑
komen. Er werden ook verschil‑
lende enquêtes bij het perso‑
neel gehouden om het welzijn 
te monitoren.

‘We streven ernaar het personeel van de Bank 
te laten werken in de beste omstandigheden 

inzake veiligheid en welzijn op het werk’

Archieffoto
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De Bank geeft een aantal maatschappelijk waarde‑
volle projecten financieel een duwtje in de rug via 
haar mecenaatswerking. Meer en meer wordt de 
keuze voor deze projecten gebaseerd op de mate 
waarin ze toelaten de CSR‑prioriteiten van de Bank 
mee te realiseren.

In die optiek steunt de Bank initiatieven die focussen 
op de aanmoediging van jong talent en kwetsbare 
groepen, op vorming, burgerzin of klimaatverande‑
ring. Bijzondere aandacht gaat naar projecten die 
diversiteit en inclusie willen bevorderen.

Recente voorbeelden van door de Bank gesteunde 
projecten zijn Boost en Teach for Belgium. Boost, 
een initiatief van de Koning Boudewijnstichting, 

Mecenaat en cultureel engagement

Gouverneur Pierre Wunsch :  
‘We willen onze medewerkers ook betrekken bij deze 
initiatieven. Ik moedig hen bijvoorbeeld aan om de rol 
van mentor op te nemen in het Boost-programma’

Laptops voor afstandsonderwijs

De Bank vernieuwt regelmatig haar IT‑materiaal. Aangezien de 
afgeschreven toestellen vaak nog in goede staat zijn, gaat de voor‑
keur naar een CSRvriendelijke bestemming.

Doordat afstandsonderwijs het afgelopen jaar voor veel leerlingen 
een dagelijkse realiteit werd, steeg ook de vraag naar ITmateriaal 
in vele, vaak minder gegoede gezinnen. Daarom besloot de Bank 
om meer dan 300  laptops te schenken aan scholen, via het plat‑
form DigitalForYouth. Op die manier helpt de Bank de digitale 
kloof te verkleinen

ondersteunt Brusselse jongeren uit sociaal‑econo‑
misch kwetsbare milieus en geeft hen zo meer 
gelijke kansen op het vlak van opleiding en per‑
soonlijke ontwikkeling. De vzw Teach for Belgium 
wil onderwijsongelijkheden verminderen en vormt 
daarvoor pas afgestudeerden en professionals tot 
inspirerende leraren die aan de slag gaan in scholen 
met een groot aandeel sociaal‑economisch kwets‑
bare leerlingen.

De Bank steunt al verschillende decennia de artis‑
tieke creatie in België door een gevarieerde kunst‑
collectie aan te leggen met werken van (jonge) 
Belgische kunstenaars. De medewerkers van de 
Bank mogen een kunstwerk uit de rijke collectie 
selecteren om hun kantooromgeving te verfraaien. 
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Zo krijgen de medewerkers een unieke en stimule‑
rende werkomgeving en wordt de Belgische kunst‑
wereld ondersteund. De Bank neemt ook initiatie‑
ven om deze collectie te openen naar het grote 
publiek, onder meer via bruiklenen, publicaties en 
tentoonstellingen.

Via specifieke opdrachten reikt de Bank kunstenaars 
ook concrete en uitdagende pistes aan waarin ze hun 
werk kunnen realiseren. Zo ontwikkelde het kunste‑
naarsduo Lachaert & D’hanis, in nauwe samenwerking 
met medewerkers van de Bank, een herdenkingsbiljet 
naar aanleiding van de sluiting van de biljettendrukkerij 
in  2020. Dit allerlaatste ‘biljet’ dat van onze biljet‑
tendrukpersen rolde, verzamelt alle kennis, vakman‑
schap en geschiedenis die de Bank opbouwde tussen 
1850  en  2020. Zo eindigt een verhaal dat, in alle 
betekenissen van het woord, een diepe indruk heeft 
gemaakt. Het verhaal van de drukkerij werd in een 
boek neergeschreven door interne experts en vormt, 
samen met het biljet van Lachaert & D’hanis, een 
eerbetoon aan de drukkerijmedewerkers van de Bank 
die wereldwijd erkend werden voor hun vakmanschap.

Koloniale beeldvorming

In een maatschappij waarin diversiteit en een 
open discussie over de geschiedenis aan belang 
winnen, maakt de nood aan een kritische reflec‑
tie over de openbare ruimte en instellingen steeds 
meer zijn intrede. De Bank is niet ongevoelig 
voor deze thematiek. Daarom werd een interne 
onderzoeksgroep van historici aangesteld om de 
koloniale erfenis in de (historische) gebouwen 
en het museum van de Bank te inventariseren, 
te duiden en vooral om constructief naar oplos‑
singen te zoeken indien zou blijken dat bepaalde 
onderdelen van die erfenis problematisch zouden 
zijn. In dialoog met zowel de Diversity Council 
van de Bank als de interne CSR board zullen 
verdere stappen ondernomen worden op korte, 
middellange en lange termijn. De geformuleerde 
voorstellen zetten aan tot contextualisatie en kri‑
tische reflectie. Die voorstellen omvatten de cre‑
atie van werken door hedendaagse kunstenaars, 
zodat ze de koloniale beeldvorming in perspectief 
plaatsen en ter discussie stellen.

Bob Verschueren, Réseaux, 20172020, Bronzen in situ sculptuur over een lengte van 30m in de vernieuwde bureauruimtes in de 
voormalige ambtswoning van de gouverneur

Archieffoto
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Een duurzamer aankoopbeleid

Het cultureelmaatschappelijk engagement van de 
Bank omvat eveneens het beheren en het soms 
publiek openbaar maken van haar architecturaal 
patrimonium. Tijdens de Open Monumentendagen 
kon bijvoorbeeld, naast het museum van de Bank, 
ook de voormalige historische ambtswoning van de 
gouverneur worden bezocht. Personeelsleden van de 
Bank gaven op vrijwillige basis rondleidingen aan de 
bezoekers, die onder de indruk waren van dit weinig 
bekende architecturaal pareltje. De historische set‑
ting van het gebouw kreeg bovendien een heden‑
daagse toets door de tentoonstelling Customized, 
waarin door studenten stylisme van de hogeschool 
La Cambre een eigentijdse interpretatie werd gege‑
ven aan de oude uniformen van de deurwachters 
van de Bank.

De Bank levert substantiële inspanningen om het la‑
bel Ecodynamische onderneming (en het label Good 
Food) te kunnen behouden. Dit wordt aangevuld 
met bijkomende initiatieven om het aankoopbeleid 
duurzamer te maken.

Zo moet iedereen die bij overheidsopdrachten be‑
trokken is een opleiding in duurzaam aankoopbeleid 
volgen en wil de Bank dat overheidsopdrachten wor‑
den behandeld door een technisch leidinggevende 
die de voorbije drie jaar een opleiding in duurzaam‑
heid heeft gevolgd.

‘Onze kunstcollectie is er niet alleen 
voor onze medewerkers, maar 
ook voor het grote publiek’

Bij de aankoopprocedures wordt ook verwacht dat 
ernstig rekening wordt gehouden met duurzaam‑
heidscriteria en werkt de Bank steeds meer met 
leveranciers die een duurzaamheidslabel hebben.

Een hedendaagse toets door studenten van La Cambre
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Lijst van in 2020 verschenen publicaties

Artikels in het Economisch Tijdschrift

Het Economisch Tijdschrift is uitsluitend als digitale publicatie verkrijgbaar via de website van de Bank. 
De integrale versie van de artikelen wordt gepubliceerd in het Engels, met een synopsis in het Nederlands en 
in het Frans. Zodra ze beschikbaar zijn, worden de artikelen afzonderlijk gepubliceerd. Achteraf worden ze 
gebundeld in het Tijdschrift.

JUNI 2020
	¡ Economische projecties voor België – Voorjaar 2020
	¡ Functioneert de convergentiemachine van de EU nog ?
	¡ Eerste resultaten van de derde golf van de enquête naar de financiën en de consumptie van de gezinnen 

in België
	¡ Wat verklaarde de zwakte in de verwerkende nijverheid in 20182019 ?
	¡ De determinanten van de arbeidsmarktparticipatie in België
	¡ Bankfinanciering aan kmo’s van 2014 tot 2019 : effect van de wetswijzigingen op de kredietverlening

SEPTEMBER 2020
	¡ De impact van COVID19 op de wereldeconomie : Kunnen de opkomende economieën de motor aan de 

praat houden ?
	¡ De monetairbeleidsreactie van de ECB op COVID‑19
	¡ Het prijsgedrag in België : nieuwe resultaten afgeleid uit microeconomische gegevens
	¡ Fiscale stimuli voor R&D : zijn ze doeltreffend ?
	¡ De overheidsschuld : veilig bij elk groeitempo ?
	¡ Een beoordeling van de moderne monetaire theorie

NOVEMBER 2020 – Speciale editie
	¡ De economische impact van immigratie in België

DECEMBER 2020
	¡ Economische projecties voor België – Najaar 2020
	¡ Het innovatievermogen van België in het licht van de octrooigegevens
	¡ Het Belgische begrotingskader : wat is goed en wat kan beter ?
	¡ De consumptieprijzen in het licht van de COVID19crisis
	¡ Een koolstoftaks om de klimaatopwarming te beperken : intuïties, ervaringen uit de praktijk en gevolgen 

voor de Belgische economie

EIND 2020 – nog niet in een Tijdschrift gebundeld artikel
	¡ Liquiditeit en solvabiliteit van het Belgische bedrijfsleven in de COVID19crisis :  

een beoordeling na de eerste golf
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PROJECTIES
	¡ ECONOMISCHE PROJECTIES

Elk jaar in juni en in december publiceert de Bank via haar website economische prognoses voor België. Die zijn 
gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk worden geformuleerd door 
de ECB en de centrale banken van het eurogebied. De gedetailleerde resultaten worden als artikel gepubliceerd 
in het Economisch Tijdschrift.

	¡ BUSINESS CYCLE MONITOR
Via haar website publiceert de Bank op kwartaalbasis een analyse van de conjuncturele situatie in België in het 
lopende kwartaal : de Business Cycle Monitor. Deze laatste bevat een raming van de economische groei in het 
lopende kwartaal, zowat zeven tot acht weken vóór de eerste officiële kwartaalstatistieken van het Instituut voor 
de Nationale Rekeningen beschikbaar zijn.

Working Papers

De Working Papers van de Nationale Bank hebben een economische of financiële inslag of handelen over 
onderwerpen die relevant zijn voor de centralebankactiviteiten. Ze zijn bestemd voor een gespecialiseerd publiek 
en zijn opgesteld in het Engels.
De kaderleden van de Nationale Bank schrijven de nota’s op persoonlijke titel. Sommige papers zijn het werk van 
onderzoekers, zowel PhD‑studenten als gevestigde academici, die de steun van de Bank hebben genoten in het 
kader van haar samenwerking met universiteiten. Door onderzoekers toegang te verschaffen tot data die niet 
worden gepubliceerd, wil de Bank ook bijdragen tot een beter begrip van het economische gebeuren in België.
De Working Papers worden uitsluitend digitaal gepubliceerd op de website van de Bank.

	¡ 381 The heterogeneous employment outcomes of first and secondgeneration immigrants in Belgium
	¡ 382 A Dane in the making of European Monetary Union – A conversation with Niels Thygesen
	¡ 383 Multiproduct exporters : Costs, prices and markups on foreign vs domestic markets
	¡ 384 Economic importance of the Belgian maritime and inland ports – Report 2018
	¡ 385 Service characteristics and the choice between exports and FDI : Evidence from Belgian firms
	¡ 386 Low passthrough and high spillovers in NOEM : What does help and what does not
	¡ 387 Minimum wages and wage compression in Belgian industries
	¡ 388 Network effects and research collaborations
	¡ 389 The political economic of financing climate policy : evidence from the solar PV subsidy programs
	¡ 390 Going green by putting a price on pollution : Firmlevel evidence from the EU
	¡ 391 Banking barriers to the green economy
	¡ 392 When green meets green
	¡ 393 Optimal climate policy in the face of tipping points and asset stranding
	¡ 394 Are green bonds different from ordinary bonds ? A statistical and quantitative point of view
	¡ 395 Climate change concerns and the performance of green versus brown stocks

Belgian Prime News

Deze Engelstalige publicatie op kwartaalbasis is het resultaat van een samenwerking tussen de Bank, de 
Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) en diverse Primary Dealers (marktmakers in effecten van 
de federale Schatkist).
Elk nummer bevat een Consensus forecast over het verwachte verloop van de belangrijkste macroeconomi‑
sche gegevens voor België en een beschrijving van de meest markante recente economische ontwikkelingen. 
Ook wordt telkens de situatie op de markt van het overheidspapier geschetst. In de rubriek Treasury highlights 
worden de beslissingen van de Schatkist over het beheer van de overheidsschuld toegelicht.
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Belgian Prime News is digitaal beschikbaar op de website van de Nationale Bank. Via die website kunnen ook 
gedrukte exemplaren worden besteld.

	¡ 86 Special topic : Economic flows between Regions in Belgium
	¡ 87 Special topic :  Measures taken to mitigate the economic impact of the COVID19 outbreak on 

the Belgian economy
	¡ 88 Special topic : Belgian public finances are taking a serious hit from the COVID19 pandemic
	¡ 89 Special topic : Belgian banking sector in good shape to cope with the crisis

Statistische publicaties

Via haar website en haar statistische database (https://stat.nbb.be/ ) stelt de Bank tal van macroeconomische 
statistieken ter beschikking van het publiek.
Voor de update van specifieke tabellen kunt u zich abonneren via NBB.Stat. Wie vaak soortgelijke informatie 
opzoekt, kan de gebruikte zoekcriteria opslaan voor later gebruik.
De publicaties en de persberichten zijn ook beschikbaar op de website van de Bank.

ALGEMENE STATISTIEK :
	¡ Statistisch Tijdschrift, Economische indicatoren voor België
	¡ Conjunctuurenquêtes bij ondernemingen
	¡ Investeringsenquêtes bij ondernemingen
	¡ Enquête naar het consumentenvertrouwen

BUITENLANDSTATISTIEKEN :
	¡ Buitenlandse goederen en dienstenhandel, jaarlijkse regionale verdeling van de Belgische in en uitvoer 

van goederen en diensten
	¡ Internationale investeringspositie, buitenlandse directe investeringen, betalingsbalans

FINANCIËLE STATISTIEKEN :
	¡ Financiële jaar‑ en kwartaalrekeningen van België
	¡ Observatorium voor krediet aan nietfinanciële vennootschappen
	¡ Monetary financial institutions’ interest rates
	¡ Bank Lending Survey, enquête naar de kredietvoorwaarden : indicator voor de perceptie van de ondernemingen

NATIONALE REKENINGEN :
	¡ Flashraming van de kwartaalgroei van het bruto binnenlands product, Kwartaalrekeningen, 

Kwartaalsectorrekeningen
	¡ Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen, Gedetailleerde rekeningen van de overheid,  

Gedetailleerde jaarrekeningen, Aanbod‑ en gebruikstabellen, Arbeidsmarkt
	¡ Regionale verdeling van de nationale rekeningen

MICRO-ECONOMISCHE GEGEVENS :
	¡ Centrale voor kredieten aan particulieren

	� Jaarlijks statistisch verslag
	� Maandelijkse kerncijfers over de consumentenkredieten en de hypothecaire kredieten

	¡  Centrale voor kredieten aan ondernemingen 
Publicatie van de statistieken van de toegestane en opgenomen kredieten via het Observatorium voor 
krediet aan nietfinanciële vennootschappen

	� Maandelijkse flash
	� Driemaandelijkse bijwerking
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	¡ Balanscentrale
De Balanscentrale stelt de verzamelde jaarrekeningen, een financiële analyse voor het ondernemingsdossier en 
sectorspecifieke statistieken ter beschikking van het publiek. Ze doet dit in formaten die aangepast zijn aan 
de behoeften van de diverse gebruikersgroepen. Daarnaast wordt informatie verstrekt over het verloop van 
de financiële resultaten van de ondernemingen die hun jaarrekening bij de Balanscentrale hebben neergelegd. 
De haven en luchthavenrapporten die jaarlijks of tweejaarlijks worden opgesteld, worden gepubliceerd als 
Working Paper van de Bank.

Andere publicaties

	¡ Verslag 2019 – Economische en financiële ontwikkelingen
	¡ Ondernemingsverslag 2019
	¡ Het economisch gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België (Uitgave 2020) – uitgegeven door 

de Koning Boudewijnstichting
	¡ First results of the third wave of Belgium’s Household Finance and Consumption Survey
	¡ Financial Stability Report 2020
	¡ Financial Market Infrastructures and Payment Services Report 2020
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Contact

Ondernemingsnummer

RPR Brussel – BE 0203.201.340

Adressen

Hoofdzetel Ingang dienstverlening aan het publiek
de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel

Ingang bezoekers en algemeen postadres
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel

Bijgebouw Ingang bezoekers
SinterGoedeleplein 19, 1000 Brussel

Museum Warmoesberg 57, 1000 Brussel

Auditorium Warmoesberg 61, 1000 Brussel

Inlichtingen

Website www.nbb.be

Vragen om inlichtingen info@nbb.be, Tel. +32 2 221 21 11

Sollicitaties https://jobs.nbb.be, hrb@nbb.be

Contactpersoon pers Geert Sciot,
Chef van de dienst Communicatie
pressoffice@nbb.be, Tel. +32 2 221 46 28

Contactpersoon  
voor de financiele dienst  
van de aandelen van de Bank

Marc Lejoly,
Chef van de dienst Betalingen en effecten
securities@nbb.be, Tel. +32 2 221 52 30
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Dienstverlening aan het publiek

Loketten hoofdzetel Open van maandag tot vrijdag
(Bankbiljetten en muntstukken,  
Centrale voor kredieten aan particulieren)

van 8.45 u tot 15.30 u.

Museum Open van maandag tot vrijdag van 09.00 u tot 17.00 u.
Gratis toegang.
Ook open bij bijzondere gelegenheden.
Zie website www.nbbmuseum.be.
Groepsbezoeken met rondleiding kunnen via de website 
worden gereserveerd.

Zolang de coronacrisis aanhoudt, kunnen andere openingsuren van toepassing zijn.  
Deze zijn terug te vinden op de website van de Bank.
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3.1 Jaarverslag

3.1.1 Ontwikkeling van de resultaten 
en positie van de Bank

3.1.1.1 Balans

Het balanstotaal steeg fors met 64,3 %, dat is met 
€ 116,8 miljard, tot € 298,6 miljard.

Binnen de monetairbeleidstransacties nam de liqui‑
diteit in euro die aan de kredietinstellingen werd 
verstrekt vooral toe door de stijging van de kredietver‑
lening (+ € 61,7 miljard) en die van de effectenaan‑
kopen (+  €  53,1  miljard). De Bank heeft haar eigen 
portefeuille in euro dan weer verkleind, zowel in MTM 
als in HTM (– € 2,0 miljard).

Dit bracht liquiditeitsoverschotten met zich mee, zo‑
wel op de rekeningen‑courant als op de depositofaci‑
liteit (+ € 100,2 miljard). Het nettobedrag van de uit‑
gaande betalingen via het TARGET2betalingssysteem 
is eveneens lichtjes toegenomen (+ € 2,2 miljard).

Eind 2020 was de toename van de door de Bank in 
omloop gebrachte bankbiljetten (+  10 %) lager dan 
die van het Eurosysteem (+ 11 %), zodat de vordering 
op het Eurosysteem is gestegen (+ € 1,2 miljard).

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de 
effectenportefeuilles die een belangrijk onderdeel uit‑
maken van de actiefzijde van de balans.

Op balansdatum worden de MTM‑portefeuilles ge‑
waardeerd tegen marktprijs. De HTM‑portefeuille, 
de statutaire portefeuille en de monetairbeleidspor‑
tefeuilles worden gewaardeerd tegen afgeschreven 
aankoopprijs.

De voor rekening van de Bank beheerde MTM‑ en 
HTM‑effectenportefeuilles in euro verminderden bei‑
de met € 1,0 miljard. De op vervaldag gekomen effec‑
ten werden niet herbelegd en de MTM‑vastrentende 
effecten werden verkocht.

De omvang van de statutaire portefeuille wordt be‑
paald door de som van het kapitaal, de reserves en 
de afschrijvingsrekeningen. Als gevolg van de winst‑
verdeling voor het boekjaar 2019, konden extra vast‑
rentende waardepapieren in de statutaire portefeuille 
worden ondergebracht.

Overzicht van de portefeuilles waardepapieren  
tegen boekwaarde
(eindeperiodegegevens, in € miljard)

2020 2019

 ¡ vastrentende 
waardepapieren in deviezen 
(‘MTM portefeuille’) 8,8 9,0

 ¡ vastrentende waardepapieren 
in euro (‘MTM portefeuille’) 0,0 1,2

 ¡ beleggingsfondsen in euro 
(‘MTM portefeuille’) 0,5 0,3

 ¡ vastrentende waardepapieren 
in euro die tot de vervaldag 
worden aangehouden 
(‘HTM portefeuille’) 3,5 4,5

 ¡ vastrentende waardepapieren 
in euro in de statutaire 
portefeuille 6,5 6,1

Totaal portefeuilles in eigen 
beheer van de Bank 19,4 21,1

 ¡ voor doeleinden van monetair 
beleid aangehouden 
waardepapieren 167,0 113,9

Totaal portefeuilles 186,4 135,0
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Voor de monetairbeleidsportefeuilles waarvan de aan‑
koopprogramma’s (CBPP1, CBPP2 en SMP) ten einde 
liepen, werden de vervallen waardepapieren terug‑
betaald (€  0,8  miljard). In de programma’s CBPP3, 
PSPP en CSPP werden aanvullende aankopen van 
waardepapieren voortgezet in het Eurosysteem voor 
gemiddeld  €  20  miljard per maand. In maart  2020 
werd een tijdelijke enveloppe van € 120 miljard extra 
nettoaankopen van activa toegevoegd tot het einde 
van het jaar. De Bank heeft aankopen gedaan in deze 
portefeuilles ten belope van € 24 miljard. Bovendien 
werd een nieuw noodaankoopprogramma opgestart 
om het hoofd te bieden aan de pandemie (Pandemic 
Emergency Purchase Programme,  PEPP), goed voor 
een totaalbedrag van € 1 850 miljard. De aankopen, 
die tot eind maart 2022 zijn gepland, hebben betrek‑
king op alle categorieën van beleenbare activa binnen 
het aankoopprogramma van activa (APP). Het uit‑
staande bedrag van de Bank in dit nieuwe programma 
beloopt € 30 miljard.

In het CSPP‑programma heeft de Bank, net als de 
voorgaande jaren, voor rekening van het Eurosysteem 
waardepapieren aangekocht voor een veel groter per‑
centage dan haar verdeelsleutel in het kapitaal van 
de ECB.

Hierna volgt de geografische uitsplitsing van de ef‑
fecten van de portefeuilles in eigen beheer.

Bij een volledige verkoop van al haar portefeuilles 
in eigen beheer op balansdatum, zou de Bank : (i) 
de meerwaarden hebben gerealiseerd die ze nu, als 
niet‑gerealiseerde meerwaarden, in de herwaarde‑
ringsrekeningen heeft geboekt (€ 318,2 miljoen) op 
het passief van de balans, alsook (ii) het positieve 
verschil tussen markt en boekwaarde (€ 886,0 mil‑
joen). Zo zou per saldo een extra winst van zowat 
€ 1 204,2 miljoen in het resultaat zijn opgenomen.

In  2020 hebben de impairment tests niet geleid tot 
het ten laste nemen van waardeverminderingen op de 
portefeuilles in eigen beheer van de Bank.

Om het wisselkoersrisico op haar activa in dollar 
en in SDR te verkleinen, heeft de Bank opnieuw 
termijntransacties gesloten. Zo bleef de nettopositie 
in dollar en in SDR in  2020 nagenoeg ongewijzigd, 

(in € miljoen)

Boek
waarde

Markt
waarde

Her
waarderings
rekeningen

België 5 095,3 5 591,6 –

Verenigde Staten 5 896,4 5 896,4 186,9

Duitsland 1 046,9 1 131,9 –

Spanje 396,8 426,4 –

Frankrijk 1 472,5 1 599,2 0,4

Oostenrijk 428,2 461,7 –

Italië 114,8 122,3 –

Japan 1 165,5 1 165,5 4,9

Internationale 
instellingen 570,9 603,5 7,1

Nederland 439,9 464,4 3,7

Portugal 50,3 57,9 –

Griekenland 32,7 35,5 –

Zwitserland 799,8 799,8 57,2

Finland 411,1 441,9 0,3

Verenigd Koninkrijk 76,3 76,3 3,6

Overige 815,4 824,5 14,8

Totaal 
vastrentende 
waardepapieren 18 812,8 19 698,8 278,9

Beleggings-
fondsen 539,3 539,3 39,3

Totaal 
portefeuilles 19 352,1 20 238,1 318,2
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op respectievelijk USD 2,2  miljard (€  1,8  miljard) en 
SDR 22,6  miljoen (€  26,7  miljoen). De nettopositie 
bleef ook onveranderd in Chinese yuan en in Zuid‑
Koreaanse won : CNY 1,5  miljard (€  180,9  miljoen) 
en KRW 120,1 miljard (€ 89,9 miljoen). Aan het einde 
van het boekjaar waren in de herwaarderingsreke‑
ningen op het passief van de balans positieve wissel‑
koersverschillen geboekt voor € 93,1 miljoen.

Om de gedeelde risico’s te bepalen, moet rekening 
worden gehouden met het aandeel van de Bank in 
de monetairbeleidsportefeuilles en de krediettrans‑
acties van de centrale banken van het Eurosysteem, 
dat € 97,5 miljard beloopt. Bovendien moet rekening 
worden gehouden met de waardepapieren waarvan 
de risico’s niet worden gedeeld ; hun boekwaarde 
bedraagt € 94,2 miljard en is vermeld in rubriek 7 van 
de balans (zie toelichting 7).

Monetairbeleidstransacties waarvoor een risicodeling  
van toepassing is
(in € miljard)

Balansen  
NCB’s

Verdeel
sleutel  
NBB :  

3,64 %
Balans  
NBB

Kredietverlening aan  
kredietinstellingen van  
het eurogebied i.v.m.  
monetairbeleidstransacties,  
luidende in euro 1 793,2 65,3 81,0

Basis
herfinancieringstransacties 0,5 0,0 –

Langerlopende  
herfinancieringstransacties 1 792,6 65,3 81,0

Marginale beleningsfaciliteit 0,1 0,0 –

Voor doeleinden van  
monetair beleid  
aangehouden  
waardepapieren 883,3 32,2 72,9

SMP 26,3 1,0 0,7

CBPP3 263,5 9,6 8,8

ABSPP – – –

PSPPSupranational securities 249,3 9,1 –

CSPP 250,4 9,1 54,9

PECBPP 2,8 0,1 –

PEABSPP – – –

PEPSPPSupranational securities 47,8 1,7 –

PECSPP 43,2 1,6 8,5

Totaal 2 676,5 97,5 153,9

 

Overeenkomst inzake netto financiële activa 
(Agreement on Net Financial Assets – ANFA)

De netto financiële activa van de Bank bedroegen 
eind 2020 € 4,6 miljard.

De overeenkomst over de netto financiële activa tus‑
sen de nationale centrale banken (NCB’s) van het 
eurogebied en de Europese Centrale Bank (ECB) heeft 
tot doel een algehele limiet vast te leggen voor het 
totaalbedrag aan netto financiële activa die verband 
houden met de nationale taken die niet tot het mo‑
netair beleid behoren.

De beperking van het bedrag dat de NCB’s kunnen 
aanhouden, is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat 
de Raad van Bestuur van de ECB de volledige con‑
trole heeft over de omvang van de balans van het 
Eurosysteem, om zo het monetaire beleid efficiënt te 
kunnen uitvoeren.

De netto financiële activa zijn gelijk aan het verschil 
tussen de activa die niet direct verband houden met 
het monetair beleid en de passiva die evenmin direct 
met het monetair beleid samenhangen.

3.1.1.2 Resultaat

De Bank realiseerde in  2020 een lagere nettowinst 
dan in het voorgaande boekjaar (– € 164 miljoen). Dit 
verloop van de winst is voornamelijk het gevolg van 
de daling van de nettorentebaten (– € 253 miljoen) en 
de stijging van de bijdrage van de Bank aan de mone‑
taire inkomsten (– € 12 miljoen). Dit effect werd ech‑
ter deels gecompenseerd door het nettoresultaat van 
de financiële transacties, dat steeg met € 16 miljoen.

De nettorentebaten daalden met € 253 miljoen, voor‑
namelijk door :
	¡ de toename van het volume (– € 276 miljoen) en 

de daling van de rentevoeten (– € 104 miljoen) van 
de krediettransacties voor het monetair beleid, die 
tegen negatieve rentevoeten werden uitgevoerd ;

	¡ de stijging van de volumes op de rekeningen
courant en op de depositofaciliteit, die eveneens 
aan negatieve rentevoeten waren onderwor‑
pen, gedeeltelijk gecompenseerd door de vrij‑
stelling van een deel van de overtollige reserves 
(+ € 16 miljoen) ;

	¡ de toename van het volume van de monetairbe‑
leidsportefeuilles (+ € 102 miljoen).
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De bijdrage van de Bank aan de verdeling van de 
monetaire inkomsten is groter dan in het vorige 
boekjaar (–  €  13  miljoen), voornamelijk als gevolg 
van de toename van de monetairbeleidsportefeuilles. 
De in  2018 aangelegde voorziening voor monetair‑
beleidstransacties werd aangewend om het verlies te 
dekken dat werd opgelopen door de verkoop in 2020 
van de afgewaardeerde effecten van het CSPP die 
door een NCB werden aangehouden (€  2  miljoen). 
Het resterende bedrag van de voorziening, namelijk 
€  1  miljoen, werd volledig teruggenomen aan het 
einde van het boekjaar. Deze twee gecumuleerde ef‑
fecten verhogen de bijdrage aan de verdeling van de 
monetaire inkomsten met – € 12 miljoen.

De nettobaten uit financiële transacties namen toe, 
voornamelijk onder invloed van de daling van de 
rente in dollar (€ + 26 miljoen). Op de markt van de 
waardepapieren in euro namen de kapitaalwinsten 
echter enigszins af omdat het verkoopvolume lager 
was als gevolg van de vereffening van de portefeuille 
vastrentende effecten (– € 9 miljoen).

In tegenstelling tot vorig jaar zijn er geen kosten meer 
die betrekking hebben op het vervroegd vertrekplan, 
hetgeen in belangrijke mate de daling van de perso‑
neelskosten verklaart (+ € 12 miljoen).

3.1.1.3 Winstverdeling

Een raming van de becijferbare risico’s is het uit‑
gangspunt voor de bepaling van het minimumbedrag 
van de reserves van de Bank. De financiële risico’s 
van de Bank worden berekend volgens de value at 
risk / expected shortfall‑methodologie, waarvoor de 
Bank zeer voorzichtige parameters op het gebied van 
probabiliteit en tijdshorizon hanteert, ofwel volgens 
scenario’s op lange termijn.

De raming van de benedengrens van de risico’s 
eind 2020 geeft een bedrag in de orde van grootte 
van € 6,5 miljard, tegen € 4,6 miljard eind 2019.

Algemene structuur van het resultaat
(in € miljoen)
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2019 2020
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Dit bedrag omvat de financiële risico’s op :
	¡ de eigen effectenportefeuilles van de Bank in euro 

en in deviezen ;
	¡ de voor doeleinden van monetair beleid aange‑

houden effectenportefeuilles op de balans van de 
Bank, waarvoor ze alleen de risico’s draagt ;

	¡ de krediettransacties en voor doeleinden van mo‑
netair beleid aangehouden effectenportefeuilles 
op de balans van alle NCB’s van het Eurosysteem, 
waarvan het risico over deze NCB’s wordt verdeeld 
(zie toelichtingen 5 en 7 van de toelichting bij de 
jaarrekeningen).

Door het toenemende volume en de samenstelling 
van de balans, in het bijzonder het APP en het PEPP, 
bestaat het risico dat de resultaten van de Bank onder 
druk komen te staan, in het bijzonder in geval van 
een rentestijging. In die omstandigheden handhaaft 
de Bank haar beleid om 50 % van de winst van het 
boekjaar te reserveren zolang de periode van oncon‑
ventionele monetaire maatregelen aanhoudt.

Zo wordt een bedrag van € 330,5 miljoen toegevoegd 
aan de beschikbare reserve. Als gevolg van de winst‑
verdeling bedragen de buffers van de Bank € 6,9 mil‑
jard. Overigens is het resultaat van het boekjaar de 
eerste buffer om mogelijke verliezen op te vangen.

Het dividendbeleid blijft ongewijzigd. Dit resulteert 
in een brutodividend van 105,77  euro per aandeel, 
dit is een daling met 13,7 % ten opzichte van het 
boekjaar 2019. Dit is voornamelijk te wijten aan het 
feit dat de BIB dit jaar geen dividend heeft uitgekeerd.

Op grond van de organieke wet van de Bank wordt het 
saldo van de winst van het boekjaar toegewezen aan 
de Staat. Voor 2020 bedraagt dat € 288,2 miljoen.

3.1.2 Risicobeheer

Inzake risicobeheer hanteert de Bank de methode van 
de ‘drie verdedigingslijnen’.

De departementen, autonome diensten en cellen dra‑
gen de eerstelijnsverantwoordelijkheid voor de ef‑
ficiënte werking van het interne controlesysteem. Dit 
houdt in dat ze :
	¡ de risico’s van hun entiteiten identificeren, evalue‑

ren, controleren en beperken ;
	¡ adequate mechanismen instellen voor interne 

controle en risicobeheer, met het oog op de 

beheersing van de risico’s voor hun entiteiten, 
binnen de door het Directiecomité vastgelegde 
risicotolerantiegrenzen ;

	¡ erop toezien dat de doelstellingen, de beleidslijnen 
en de interne controle in hun entiteiten in acht 
worden genomen.

De tweedelijnsverantwoordelijkheid voor de ef‑
ficiënte werking van het interne controlesysteem be‑
rust, wat de financiële risico’s betreft (zie 3.1.2.1), 
bij de directeur bevoegd voor het departement 
Financiële markten. Wat de nietfinanciële risico’s be‑
treft (zie 3.1.2.2), ligt de tweedelijnsverantwoordelijk‑
heid bij de directeur bevoegd voor het departement 
2nd Line of Defense.

De dienst Interne audit draagt de derdelijnsver-
antwoordelijkheid voor de efficiënte werking van 
het interne controlesysteem. Hij is ermee belast het 
Directiecomité, met inachtneming van de hoogste 
graad van organisatorische onafhankelijkheid en ob‑
jectiviteit, bijkomende zekerheid te verstrekken over 
de doelmatigheid van de governance, het risicobeheer 
en de interne controle van de Bank, ook wat betreft 
de verwezenlijking van de doelstellingen inzake be‑
heer en controle van de risico’s door de eerste en de 
tweede verdedigingslijn.

Het beheer van de financiële en nietfinanciële ri‑
sico’s tijdens het verslagjaar wordt hieronder nader 
toegelicht.

3.1.2.1 Beheer van de financiële risico’s

3.1.2.1.1 Beheer van de goud- en 
deviezenreserves, van de 
effectenportefeuilles in euro en van de 
monetairbeleidstransacties

Het beheer van de goud en deviezenreserves en van 
de effectenportefeuilles in euro, en de monetairbe‑
leidstransacties (interventieportefeuilles, leningen,…) 
stellen de Bank, net als elke financiële instelling, bloot 
aan financiële risico’s, zoals markt en kredietrisico’s, 
alsook aan operationele risico’s.

Bij elke raming van een financieel risico wordt ge‑
bruikgemaakt van (in het bijzonder kwantitatieve) 
methodes die bepaalde keuzes vereisen op het vlak 
van hypotheses, parameters of scenario’s. Deze keu‑
zes weerspiegelen de moeilijkheidsgraad van deze 
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oefening en de onwaarschijnlijkheid van een nauw‑
keurige risicometing. De schijnbare willekeur in deze 
keuzes wordt echter beheerst, en daardoor zelfs ver‑
minderd, door een combinatie van (i) een validatie op 
het hoogste niveau van de door experts van de Bank 
uitgewerkte voorstellen en (ii)  een gevoeligheidsana‑
lyse van de resultaten voor de gemaakte keuzes.

Voor haar beheer van de reserves bepaalt de Bank in 
eerste instantie een risiconiveau dat ze passend acht 
volgens de omvang van haar risicoaversie, die onder 
andere afhangt van de verplichtingen die gerelateerd 
zijn aan het vervullen van haar opdrachten, in alle om‑
standigheden, alsook van haar vermogen om zelfs uit‑
zonderlijke verliezen te lijden. Dat risiconiveau wordt 
op geregelde tijdstippen opnieuw beoordeeld in het 
licht van het verloop en de ontwikkeling van haar 
opdrachten met name inzake monetair beleid, alsook 
van de opgetekende of verwachte veranderingen van 
de marktrisico’s. Vervolgens zet ze een beleid op om 
die risico’s te beperken en te beheersen, alsook om 
ze op een vooraf aangenomen niveau te handhaven. 
De Bank bepaalt met name de samenstelling inzake 
valuta’s, markten en financiële instrumenten, alsook 
de strategische duration van elke obligatieportefeuille 
in eigen beheer (en de maximaal toegestane afwij‑
kingen in het kader van het actieve beheer), aan de 
hand van de value at risk‑methodologie, waardoor 
het marktrisico (verliezen die zouden kunnen voort‑
vloeien uit een ongunstige ontwikkeling van de wis‑
selkoersen, de activaprijzen en de rente) kan worden 
beoordeeld. Ze voert ook stresstests op haar volledige 
balans uit om het verloop van haar resultaten op 
korte of zelfs langere termijn te ramen volgens di‑
verse scenario’s die zowel intern in de Bank als door 
externe instellingen worden opgesteld. De inzake de 
risicofactoren opgelegde beperkingen en de samen‑
stelling van de portefeuilles weerspiegelen dus het 
risicopeil dat de Bank aanvaardbaar acht en worden 
zo nodig aangepast aan de marktontwikkelingen en 
aan de gevolgen van het vervullen van de taken van 
de Bank, met name de samenstelling van monetair‑
beleidsportefeuilles (Securities Markets Programme, 
Covered Bonds Purchase Programmes, Asset-backed 
Securities Purchase Programme, Public Sector Purchase 
Programme, Corporate Sector Purchase Programme 
en Pandemic Emergency Purchase Programme).

Om het kredietrisico (inclusief het migratierisico), na‑
melijk het risico op verliezen die kunnen voortvloeien 
uit wanbetaling (met inbegrip van een herstructure‑
ring van de schuld) of uit de verslechtering van de 

kredietwaardigheid van de tegenpartijen of emitten‑
ten, te beperken, geeft de Bank bovendien de voor‑
keur aan instrumenten met een soeverein risico van 
hoge kredietkwaliteit of aan instrumenten die door 
onderpand worden gedekt, en begrenst ze strikt haar 
andere beleggingen, met name de bankdeposito’s. 
Ook eist ze van de emittenten van de instrumenten 
waarin ze belegt en van de tegenpartijen waarmee 
ze werkt een hoge rating en zorgt ze in de mate van 
het mogelijke voor een diversificatie van haar beleg‑
gingen. De programma’s voor de aankoop van ef‑
fecten in het kader van het Expanded Asset Purchase 
Programme hebben een specifieke impact op het kre‑
dietrisico als gevolg van de concentratie bij sommige 
soevereine emittenten.

Om het kredietrisico voor elke emittent of tegenpartij 
te ramen, gaat de Bank onder meer uit van de ratings 
van verscheidene gespecialiseerde bureaus, van ‘voor‑
spellingsmethodes’ (zoals de implied ratings), waarbij 
rekening wordt gehouden met het verloop van som‑
mige markten (credit default swaps, beurswaarde, 
enz.) en financiële ratio’s, en eventueel van financiële 
analyses die gerealiseerd worden met inachtneming 
van een totale scheiding van de entiteiten van de 
Bank die belast zijn met het toezicht op de banken. 
Voor de algemene raming van het kredietrisico wordt 
de Creditmetrics‑methodologie gehanteerd met voor‑
zichtige en coherente parameters, waarvan de ge‑
schiktheid op gezette tijden wordt bijgesteld.

Teneinde het rendement van haar activa in dollar 
op lange termijn te verbeteren, belegt de Bank een 
gering gedeelte ervan in bedrijfsobligaties. Voor dat 
type obligaties werden specifieke regels uitgewerkt 
(minimumrating, verregaande diversificatieverplich‑
ting, enz.) teneinde het kredietrisico en de eventuele 
verliezen te beperken.

De portefeuilles waardepapieren in euro bestaan 
voornamelijk uit in euro luidende overheidseffec‑
ten, uitgegeven door de lidstaten van de Europese 
Unie, en, in mindere mate, uit obligaties gewaar‑
borgd door eersterangsvorderingen, van het type 
Pfandbriefe of andere covered bonds, waarmee het 
verwachte rendement kan worden verbeterd. De 
investeringsverrichtingen met betrekking tot de por‑
tefeuilles van de Bank worden uitgevoerd rekening 
houdend met de voorrang van de monetairbeleids‑
programma’s en met een strikte organisatorische 
scheiding die erop gericht is om elk risico op belan‑
genconflict te vermijden.
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Voorts zet de Bank haar beleid voort inzake het op‑
nemen van ecologische, maatschappelijke en gover‑
nancecriteria (ESG) bij het beheer van haar tegoeden.

Met het oog op de verbetering van de risico/rende‑
mentsverhouding op lange termijn heeft de Bank voor 
een bescheiden bedrag een beleggingsfonds verwor‑
ven, bestaande uit aandelen van Europese onderne‑
mingen, dat zo getrouw mogelijk de prestaties van 
een Europese index (waaruit het Verenigd Koninkrijk 
en Zwitserland worden weggelaten) weerspiegelt en 
ESGcriteria toepast. Het fonds wordt extern en pas‑
sief beheerd om elk belangenconflict uit te sluiten.

Zowel de marktrisico’s als de kredietrisico’s van de por‑
tefeuilles worden van nabij gevolgd. De Bank beschikt 
over risicobeheersingsprocedures waarbij limieten en 
criteria waaraan de effecten moeten voldoen in het 
geïntegreerde portefeuillebeheerssysteem worden ge‑
controleerd, en er is een periodieke interne rapporte‑
ring van deze risico’s.

Tot slot beperkt de Bank het operationele risico door 
de aan de beleggingstransacties gerelateerde activi‑
teiten te spreiden over drie afzonderlijke diensten : 
de Front Office, die belast is met de transacties, de 
Back Office, die zorgt voor de afwikkeling ervan, en 
de Middle Office, die belast is met het beheer van de 
risico’s.

Wat de krediettransacties betreft die de Bank ver‑
richt tot uitvoering van het monetair beleid van het 
Eurosysteem, werd in het Eurosysteem een risico‑
beheersingskader opgezet om een geharmoniseerde 
tenuitvoerlegging in het gehele eurogebied mogelijk 
te maken. Zodoende kunnen de beleenbare activa 
op nietdiscriminatoire wijze worden aangewend en 
zijn de maatregelen ter controle van de risico’s in het 
gehele Eurosysteem gelijk. Het risicobeheersingska‑
der bevat de beleenbaarheidscriteria aan de hand 
waarvan enerzijds de enkelvoudige lijst met verhan‑
delbare activa kan worden opgesteld en anderzijds 
de niet‑verhandelbare activa (bankleningen) kunnen 
worden geselecteerd. Dat framework omvat tevens 
de risicobeheersingsprocedures en wordt op gezette 
tijden herzien, teneinde rekening te houden met de 
ontwikkelingen en om een hoogwaardige bescher‑
ming te waarborgen. Sinds 2012 heeft elke centrale 
bank de mogelijkheid een additioneel framework voor 
de nietverhandelbare activa te definiëren dat be‑
leenbaarheidscriteria en specifieke risicomaatregelen 
bevat. Die additionele frameworks worden door het 

Eurosysteem goedgekeurd. In het kader van de co‑
ronacrisis van  2020 kregen de centrale banken de 
mogelijkheid om zo’n framework versneld tot stand 
te brengen. Bijgevolg heeft de Bank beslist om dit 
tijdelijke framework (dat samenhangt met de corona‑
crisis) op te stellen om niet‑verhandelbare activa met 
een lagere kredietrating toe te staan. De activa die 
binnen dit framework worden verkregen houden een 
risico in voor de Bank dat niet wordt gedeeld met het 
Eurosysteem. Niettemin gaat de aanvaarding van der‑
gelijke activa gepaard met hogere haircuts die deze 
extra risico’s moeten dekken.

3.1.2.1.2 Rentevoetrisico’s en risico’s verbonden 
aan het volume van de rentegevende 
activa

Wat de inkomsten van de Bank betreft, zijn die welke 
voortvloeien uit de emissie van bankbiljetten traditi‑
oneel de belangrijkste. Voor de centrale banken zijn 
bankbiljetten passiva waarvoor geen rente wordt ver‑
goed. Als tegenpost houden ze rentegevende of pro‑
ductieve activa aan. De inkomsten uit die activa wor‑
den ‘seigneuriageinkomsten’ genoemd. Zij worden 
samengevoegd op het niveau van het Eurosysteem 
en herverdeeld tussen de centrale banken van het 
Eurosysteem op basis van hun respectieve aandeel in 
de emissie van de eurobiljetten.

Als gevolg van het APP heeft een groter wordend ge‑
deelte van de actiefzijde van de Bank geen bankbil‑
jetten meer als tegenpost, maar wel andere passiva, 
zoals de lopende rekeningen van de kredietinstel‑
lingen en de depositofaciliteit, die worden vergoed 
tegen een vooraf bepaalde (positieve of negatieve) 
kortetermijnrente. Deze evolutie brengt een verho‑
ging van het rentevoetrisico op langere termijn met 
zich mee.

Als tegenprestatie voor het aan de Bank verleende 
emissieprivilege, heeft de Staat recht op het saldo 
van de winst van de Bank, na winstreservering en 
dividenduitkering. Aldus worden de gevolgen van de 
volatiliteit van de inkomsten van de Bank in de eerste 
plaats gedragen door de Staat.
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3.1.2.2 Beheer van de niet-financiële 
risico’s

Het operational risk framework van de Bank is 
een systeem voor risicobeheer dat berust op drie 
verdedigingslinies. Binnen dat framework zijn de dien‑
sten van de eerste linie verantwoordelijk voor het 
opsporen, evalueren en aanpakken van risico’s die 
inherent zijn aan hun activiteiten. Dat impliceert dat 
alle diensten van de eerste linie al hun activiteiten 
aan risicoanalyses onderwerpen om ervoor te zorgen 
dat ze binnen aanvaardbare grenzen blijven zodat de 
doelstellingen kunnen worden behaald.

Sinds  2017 beschikt de Bank over een volwaardig 
tweedelijnstoezicht voor het beheer van de nietfinan‑
ciële risico’s. Dat werd ondergebracht in een nieuw 
departement dat belast is met de tenuitvoerlegging 
van en het toezicht op het kader voor het beheer van 
de nietfinanciële risico’s. Dit departement zorgt voor 
de ontwikkeling en het onderhoud van het risicobe‑
heerkader voor de Bank en voor de ondersteuning 
van de eerste lijn bij het beheer van alle nietfinanciële 
risico’s, waaronder de risico’s die verband houden met 
de fysieke veiligheid, de bedrijfscontinuïteit (business 
continuity) en de uitbesteding, de IT‑, informatie‑ en 
cyberbeveiligingsrisico’s en de belangrijke complian‑
cerisico’s (zoals de naleving van de antiwitwaswetge‑
ving, de wetgeving betreffende de algemene verorde‑
ning gegevensbescherming (General Data Protection 
Regulation, GDPR), de deontologische code, enz.).

In de loop van  2020 heeft de Bank de verschillende 
onderdelen van haar referentiekader voor het beheer 
van nietfinanciële risico’s verder ontwikkeld om te 
kunnen voldoen aan de verschillende reglementaire 
vereisten en normatieve verwachtingen op dit gebied. 
In dit verband heeft de Bank, in samenwerking met 
een externe gespecialiseerde consulent, een strategi‑
sche oefening uitgevoerd die een specifiek onderdeel 
van het beheer van nietfinanciële risico’s omvatte. Het 
doel van dit onderdeel was het ontwikkelen van een 
globaal plan om de verdere ontwikkeling van het niet‑
financiële risicobeheer te garanderen. De conclusies 
van deze oefening hebben geleid tot de vaststelling 
van prioriteiten en een plan van aanpak voor de ko‑
mende vijf jaar. De hoofdlijnen van dit plan hebben be‑
trekking op governance, opleiding en bewustmaking, 
en op de procedures voor toezicht en verslaglegging.

Wat de business continuity betreft, blijft de Bank 
het maturiteitsniveau van haar referentiekader verder 

ontwikkelen. In deze context worden de impactanaly‑
ses en de bedrijfscontinuïteitsplannen voor de kritieke 
activiteiten herzien en bijgewerkt. Deze plannen wor‑
den volgens een jaarplanning getoetst aan specifieke 
scenario’s en worden aangepast op grond van de 
resultaten van die toetsing. Het crisisbeheer van de 
Bank maakt deel uit van het business continuity ma-
nagement van de Bank en wordt ook geregeld getest.

Op het vlak van de informatiebeveiliging wordt 
een duidelijke verdeling van de rollen en verantwoor‑
delijkheden gehanteerd tussen de eerste en tweede 
lijn. Om voor alle medewerkers transparantie te bie‑
den over de regels waaraan moet worden voldaan 
op het vlak van beveiliging van informatiesystemen, 
heeft de Bank een register gecreëerd waarin alle re‑
levante en goedgekeurde beleidslijnen van het ESCB 
en de NBB beschikbaar zijn. Er werd een reglement 
goedgekeurd voor het gebruik van de individuele 
bestandenopslagruimte. Omdat, naast een duide‑
lijke governance, ook de awareness van gebruikers 
bijdraagt tot een betere informatiebeveiliging, werd 
het awareness‑programma via e-learning voor alle 
personeelsleden verder uitgebreid en werd het door‑
nemen van alle awareness‑modules opgenomen in 
de persoonlijke jaardoelstellingen van alle medewer‑
kers. Het awarenessprogramma strekt zich uit over 
een periode van vier jaar en de inhoud wordt gere‑
geld aangevuld. Tot slot werd het vorig jaar opge‑
starte project om de informatiebeveiliging structureel 
te verhogen verdergezet om nieuwe cyberrisico’s te 
kunnen aanpakken.

In het kader van het tweedelijnstoezicht op de bank-
biljettenactiviteit worden regelmatig conformiteits‑
controles uitgevoerd in de Hoofdkas en de Drukkerij 
om mogelijke risico’s te identificeren en te voorkomen. 
Het betreft kasinspecties, de behandeling van kasver‑
schillen en klachten van financiële instellingen, interne 
controleactiviteiten bij beschadigde biljetten, bij niet 
integer verpakte waarden en bij offline vernietigingen 
van waarden, acceptatietesten van de BPS‑machines, 
controles bij de leveranciers van de Drukkerij en de 
bestrijding van het witwassen van geld en de financie‑
ring van terrorisme. Een protocol dat de basisprincipes 
vastlegt inzake de camerabewaking in lokalen waar 
niet‑beveiligde waarden worden behandeld werd ge‑
wijzigd om vanaf 2021 toe te laten via camerabeelden 
conformiteitscontroles uit te voeren.

Inzake compliance werden 82  vragen over inter‑
pretatie, 5  aanvragen tot toestemming voor een 
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financiële transactie en 80 verklaringen inzake voor‑
delen van personeels‑ en directieleden behandeld, in 
verband met de toepassing van de deontologische 
code en de General Data Protection Regulation. 
Om tegemoet te komen aan de vereisten van de 
GDPR werden handleidingen uitgewerkt om de per‑
soneelsleden wegwijs te maken in verband met de 
rechten van de burgers en de procedure bij datalek‑
ken en werden de privacy risico’s in kaart gebracht 
voor de nieuwe gegevensverwerkingen. Daarnaast 
werd het initiatief genomen om het verwerkings‑
register te verbeteren door bijkomende informatie 
op te vragen bij de diensten aan de hand van een 
meer uitgebreide template die moet toelaten na 
te gaan of het om een risicovolle verwerking gaat. 
Om te voldoen aan de vereisten van de Kaderwet 
Verwerking Persoonsgegevens werden de doorgiften 
van persoonsgegevens aan andere overheden gefor‑
maliseerd aan de hand van een protocol.

3.1.3 Gebeurtenissen na 
balansdatum

Op 26  januari 2021 aanvaardde het Directiecomité 
van de Bank, in het kader van de ingestelde ver‑
koopprocedure, het bod van de kandidaat‑koper 
voor de overdracht van het onroerend goed dat 
uitsluitend werd gebruikt voor de activiteiten van 
de drukkerij (zie punt 3.2.7.10).

Overeenkomstig artikel 32 van de organieke wet van 
de Bank en het reserverings‑ en dividendbeleid dat 
de Regentenraad goedkeurde op 22 juli 2009 en dat 
werd aangepast op 23 maart 2016, wordt de netto
opbrengst van de verkoop van onroerende goederen, 
voor de toepassing van het reserverings‑ en dividend‑
beleid, volledig gelijkgesteld met de opbrengst van de 
portefeuille die de tegenpost vormt van de reserves 
van de Bank.

3.1.4 Omstandigheden die de 
ontwikkeling van de Bank 
aanmerkelijk kunnen 
beïnvloeden

De Raad van Bestuur van de ECB wenst de herin‑
vestering van effecten die op eindvervaldag komen 
en die verworven werden in het kader van het ac‑
tiva‑aankoopprogramma (Expanded Asset Purchase 
Programme, APP) voor geruime tijd verder te zetten, 

vanaf het tijdstip waarop de Raad de basisrenteta‑
rieven begint te verhogen en, in elk geval, zo lang 
als nodig is om gunstige liquiditeitsvoorwaarden en 
een ruime mate van monetaire steun te handha‑
ven. In  2020 hervatte het Eurosysteem voor onbe‑
paalde duur ook de maandelijkse nettoaankopen 
van activa binnen het APP en besloot de Raad van 
Bestuur een tijdelijke enveloppe te besteden aan bij‑
komende netto‑aankopen van activa tot het eind van 
het jaar. Bovendien besloot de Raad om een nieuw 
effectenaankoopprogramma op te starten (Pandemic 
Emergency Purchase Programme, PEPP). De gevolgen 
van deze programma’s zouden de resultaten van de 
Bank onder druk kunnen zetten.

3.1.5 Onderzoek en ontwikkeling

De werkzaamheden op het gebied van onderzoek en 
ontwikkeling waren vooral toegespitst op de dienst‑
verlening in het Eurosysteem, die met name ver‑
band houdt met de bestrijding van valsemunterij, 
de ontwikkeling van nieuwe echtheidskenmerken en 
de bankbiljettencirculatie. De Bank en haar drukkerij 
hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan diverse 
werkgroepen met verscheidene andere centrale ban‑
ken, waaronder die van het Eurosysteem.

3.1.6 Belangenconflicten

Geen enkel lid van het Directiecomité had tijdens het 
verslagjaar een rechtstreeks dan wel onrechtstreeks 
belang van vermogensrechtelijke aard, dat strijdig is 
met een beslissing of een transactie die ressorteert 
onder het Directiecomité.

3.1.7 Financiële instrumenten

In het kader van haar portefeuillebeheer, gebruikt 
de Bank financiële instrumenten zoals (reverse) 
repurchase agreements, deviezenswaps, rente‑
swaps en futures. De informatie ter zake wordt 
verstrekt in de jaarrekening, in het bijzonder in de 
‘Boekhoudkundige principes en waarderingsregels’ 
(I.3 en I.7) en in de toelichtingen (2, 3, 6, 9, 12, 15, 
16, 24, 37 en 38).

Zie punt 3.1.2.1 voor een beschrijving van het beleid 
van de Bank inzake de beheersing van de financiële 
risico’s.
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3.1.8 Deskundigheid en 
onafhankelijkheid van het 
Auditcomité

De leden van het Auditcomité zijn deskundig op 
het gebied van boekhouding en audit, gelet op hun 
economische of financiële opleiding en / of de op 
die gebieden verworven relevante beroepservaring. 
De meerderheid van de leden van het Auditcomité 
beantwoordt aan de onafhankelijkheidscriteria zoals 
bedoeld in artikel 7:87, paragraaf 1 van het Wetboek 
van vennootschappen en verenigingen.

3.1.9 Verklaring inzake deugdelijk 
bestuur

3.1.9.1 De Belgische corporate governance 
code en het corporate governance 
charter

Voor beursgenoteerde ondernemingen in België is 
de Belgische corporate governance code (hierna ‘de 
Code’) de referentietekst inzake deugdelijk bestuur. 
De Code, die kan worden geraadpleegd via de web‑
site www.corporategovernancecommittee.be, heeft 
een aanbevelend karakter en formuleert principes en 
richtlijnen inzake deugdelijk bestuur die complemen‑
tair zijn aan de wetgeving en niet in afwijking daarvan 
mogen worden geïnterpreteerd.

De Bank, die de vorm heeft van een beursgenoteerde 
naamloze vennootschap, is de centrale bank van het 
land en maakt integraal deel uit van het Eurosysteem, 
dat als voornaamste opdracht heeft prijsstabiliteit te 
handhaven. Daarnaast is ze belast met het toezicht op 
de financiële sector en oefent ze andere opdrachten 
van algemeen belang uit die haar door of krachtens 
de wet zijn toevertrouwd. Aldus verschilt de situatie 
van de Bank fundamenteel van die van een gewone 
handelsvennootschap, waarvan het hoofddoel be‑
staat in winstmaximalisatie.

De doorslaggevende rol van de opdrachten van alge‑
meen belang heeft de wetgever ertoe gebracht een 
bijzonder rechtskader voor de Bank uit te werken. De 
bepalingen betreffende de naamloze vennootschap‑
pen gelden slechts aanvullend, dat wil zeggen voor de 
aangelegenheden die niet worden geregeld door het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, 
het aan dat Verdrag gehechte Protocol betreffende de 

statuten van het ESCB en van de ECB, de organieke 
wet en de statuten van de Bank, en voor zover de be‑
palingen betreffende de naamloze vennootschappen 
niet strijdig zijn met die hogere normen. Bovendien is 
de Bank, als lid van het Eurosysteem, onderworpen 
aan bijzondere boekhoudkundige regels. Ze heeft 
tevens een uitzonderingsstatuut inzake informatiever‑
plichtingen : de regelgeving betreffende de opmaak 
en de verspreiding van periodieke informatie is op 
haar niet van toepassing.

Haar opdrachten van algemeen belang, die eigen 
zijn aan haar rol als centrale bank, rechtvaardigen 
tevens de bijzondere bestuursstructuur van de Bank, 
zoals vastgelegd in de organieke wet en de statu‑
ten. De specifieke bepalingen met betrekking tot de 
wijze waarop de leden van haar organen worden 
benoemd, de bijzondere samenstelling en rol van 
de Regentenraad, de beperkte bevoegdheden van 
de algemene vergadering van aandeelhouders en de 
specifieke bepalingen inzake de uitoefening van de 
controle, beogen alle te waarborgen dat de Bank de 
haar toegewezen opdrachten van algemeen belang 
kan uitvoeren met respect voor de door het Verdrag 
opgelegde onafhankelijkheidseisen.

Dit verklaart dat een aantal bepalingen van de Code 
niet toepasselijk zijn op de Bank. De Bank is evenwel 
van oordeel dat de bestuursstructuur waaraan ze 
enerzijds door haar organieke wet en haar statuten en 
anderzijds door de Europese regelgeving is onderwor‑
pen, even veeleisend, zo niet op verschillende punten 
nog veeleisender is dan de Code.

Om het publiek ruime informatie te verstrekken over 
de door de Bank toegepaste corporate governance‑
regels heeft ze een corporate governance charter 
opgesteld waarin nadere toelichting wordt verschaft 
bij haar organisatie, bestuur en controle. Het corpo-
rate governance charter kan worden geraadpleegd op 
de website van de Bank. Het werd geactualiseerd als 
gevolg van de afschaffing van het College van cen‑
soren met de wet van 2 mei 2019 houdende diverse 
financiële bepalingen.
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3.1.9.2 Interne controle- en 
risicobeheersingssystemen in 
verband met het proces van 
financiële verslaggeving

De financiële en nietfinanciële risico’s die verbonden 
zijn aan de activiteiten van de Bank en het beheer 
ervan, alsook de organisatie van het risicobeheer 
volgens het standaard drielagenmodel, worden be‑
schreven in punt 3.1.2 van dit verslag.

Het Auditcomité monitort het financiële verslagge‑
vingsproces en verzekert zich ervan dat de voornaam‑
ste risico’s, met inbegrip van de risico’s die verband 
houden met de naleving van bestaande wetgeving 
en reglementering, behoorlijk worden geïdentificeerd, 
beheerd en ter kennis gebracht van het Auditcomité 
en van het Directiecomité. Het kijkt tevens de verkla‑
ringen na inzake interne controle en risicobeheer die 
in het jaarverslag worden opgenomen.

Het Auditcomité bespreekt significante kwesties inza‑
ke de financiële verslaggeving met het Directiecomité 
en met de bedrijfsrevisor. Het Directiecomité licht 
het Auditcomité in over de methodes die worden 
gebruikt voor het boeken van significante en onge‑
bruikelijke transacties waarvan de boekhoudkundige 
verwerking vatbaar kan zijn voor diverse benaderin‑
gen. Het Auditcomité beoordeelt de relevantie en 
het consequent karakter van de boekhoudregels die 
de Regentenraad vaststelt, onderzoekt de voorgestel‑
de wijzigingen van die boekhoudregels en legt hem 
hierover een advies voor. Het beoordeelt tevens de 
nauwkeurigheid, de volledigheid en het consequente 
karakter van de financiële informatie en onderzoekt 
inzonderheid de jaarrekening, vastgesteld door het 
Directiecomité, voorafgaand aan de bespreking en 
goedkeuring in de Regentenraad.

De Regentenraad keurt de jaarrekening en het jaar‑
verslag goed, evenals de boekhoudkundige regels en 
de regels met betrekking tot de interne organisatie 
van de Bank. Hij hoort het Auditcomité alvorens te 
beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening en 
kan het Auditcomité verzoeken specifieke vragen in 
dit verband te onderzoeken en hem daarover verslag 
uit te brengen.

De jaarrekening wordt, overeenkomstig het aan het 
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
gehechte Protocol betreffende de statuten van het 
ESCB en van de ECB, gecontroleerd en gecertificeerd 

door een onafhankelijke bedrijfsrevisor. De bedrijfs‑
revisor brengt bij het Auditcomité verslag uit over 
de bij de controle van de jaarrekening aan het licht 
gekomen belangrijke zaken en met name ernstige 
tekortkomingen in de interne controle met betrekking 
tot de financiële verslaggeving. Hij bevestigt jaarlijks 
schriftelijk aan het Auditcomité zijn onafhankelijkheid 
van de Bank en voert overleg met het Auditcomité 
over de bedreigingen voor zijn onafhankelijkheid en 
de veiligheidsmaatregelen die genomen zijn om deze 
bedreigingen in te perken.

3.1.9.3 Aandeelhouderschap

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 10 miljoen en 
is vertegenwoordigd door vierhonderdduizend aande‑
len. Tweehonderdduizend aandelen, of 50 % van de 
totale stemrechten, zijn in handen van de Belgische 
Staat. De overige tweehonderdduizend aandelen zijn 
verdeeld onder het publiek en staan genoteerd op 
Euronext Brussels. Behoudens de deelneming van de 
Staat heeft de Bank geen kennis van deelnemingen 
ten belope van 5 % of meer van de stemrechten.

Er zijn geen lopende of geplande programma’s tot 
uitgifte of inkoop van aandelen. Er zijn geen effecten 
waaraan bijzondere zeggenschapsrechten verbonden 
zijn. Evenmin bestaan er wettelijke of statutaire beper‑
kingen van de uitoefening van het stemrecht. De aan‑
deelhouders van de Bank dienen er evenwel rekening 
mee te houden dat de algemene vergadering van 
aandeelhouders van de Bank slechts over beperkte 
bevoegdheden beschikt. Ze is namelijk enkel bevoegd 
voor het verkiezen van de regenten (uit een dubbeltal 
van kandidaten), voor de benoeming van de bedrijfs‑
revisor, voor de kennisneming van de jaarrekening en 
het jaarverslag en voor de wijziging van de statuten, 
op voorstel van de Regentenraad, in de gevallen 
waarin de Regentenraad hiervoor niet zelf bevoegd is.

De Regentenraad wijzigt de statuten teneinde ze in 
overeenstemming te brengen met de bepalingen van 
de organieke wet en de voor België bindende interna‑
tionale verplichtingen. Andere wijzigingen in de statu‑
ten gebeuren op voorstel van de Regentenraad door 
de algemene vergadering van aandeelhouders. Deze 
algemene vergadering moet met dat bijzonder doel 
worden bijeengeroepen en kan slechts op geldige 
wijze beraadslagen indien het voorwerp der voor‑
gestelde wijzigingen in de oproepingsbrief vermeld 
staat en wanneer zij die op de vergadering aanwezig 
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of vertegenwoordigd zijn ten minste de helft van 
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. 
Wanneer een eerste vergadering niet het hierboven 
voorgeschreven deel van het kapitaal vertegenwoor‑
digt, zal een nieuwe vergadering worden bijeenge‑
roepen die geldig zal beraadslagen ongeacht het aan‑
wezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal. De 
statutenwijziging dient te worden goedgekeurd met 
drie vierde meerderheid van de stemmen verbonden 
aan het totaal van de op de algemene vergadering 
aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. De statu‑
tenwijziging dient bovendien te worden goedgekeurd 
bij koninklijk besluit.

Het dividend dat aan de aandeelhouders wordt uit‑
gekeerd, wordt bepaald door de Regentenraad. Voor 
de concrete modaliteiten wordt verwezen naar het 
reserverings‑ en dividendbeleid van de Bank (zie punt 
3.2.7.3). Het dividend is betaalbaar de vierde bank‑
werkdag na de algemene vergadering.

3.1.9.4 Samenstelling en werking van de 
bestuursorganen en andere actoren

GOUVERNEUR

De gouverneur wordt door de Koning benoemd, voor 
een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Hij kan slechts 
door de Koning van zijn ambt ontheven worden in‑
dien hij niet meer aan de eisen voor de uitoefening 
van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze is tekortge‑
schoten. Tegen die beslissing kan een beroep worden 
ingesteld voor het Hof van Justitie van de Europese 
Unie.

De heer Pierre Wunsch oefent het mandaat van gou‑
verneur uit sinds 2 januari 2019.

DIRECTIECOMITÉ

De directeurs worden door de Koning benoemd op 
voordracht van de Regentenraad voor een hernieuw‑
bare termijn van zes jaar. Ze kunnen slechts door de 
Koning van hun ambt worden ontheven indien zij niet 
meer aan de eisen voor de uitoefening van hun ambt 
voldoen of op ernstige wijze zijn tekortgeschoten.

Bij koninklijk besluit van 27  maart  2020 werd het 
mandaat van directeur Vincent Magnée hernieuwd 
met ingang van 1  juni 2020 en bij koninklijk besluit 

van 22  december  2020 werd het mandaat van di‑
recteur Tom Dechaene hernieuwd met ingang van 
24 december 2020.

Samenstelling van het Directiecomité op 
31 december 2020 :

De functie van schatbewaarder wordt uitgeoefend 
door directeur Jean Hilgers en deze van secretaris 
door directeur Tim Hermans.

Het curriculum vitae van de directieleden is beschik‑
baar op de website van de Bank.

Het Directiecomité vergaderde 48 keer in 2020 inzake 
centrale bank materies, 47  keer inzake prudentieel 
toezicht en 11 keer inzake macroprudentieel beleid.

REGENTENRAAD

Overeenkomstig artikel 20 van de organieke wet, zo‑
als gewijzigd door de wet van 2 mei 2019 houdende 
diverse financiële bepalingen, is de Regentenraad sa‑
mengesteld uit de gouverneur, de directeurs en veer‑
tien regenten. De regenten worden gekozen door de 
algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn 
van drie jaar. Twee regenten worden gekozen op voor‑
dracht van de meest vooraanstaande werknemersor‑
ganisaties. Drie regenten worden gekozen op voor‑
dracht van de meest vooraanstaande organisaties van 
de nijverheid en de handel, van de landbouw en van 
de middenstand. Negen regenten worden gekozen op 
voordracht van de minister van Financiën. De functies 
van regent eindigen na de gewone algemene verga‑
dering. De aftredingen hebben om het jaar plaats, per 
reeks, de ene van vier leden, de twee andere van vijf 
leden. De regent die gekozen wordt ter vervanging 
van een overleden of een ontslagnemend lid, volein‑
digt het mandaat van dat lid. De vertegenwoordiger 
van de minister van Financiën woont van rechtswege 
de vergaderingen van de Regentenraad bij.

 

Lid Functie

Pierre Wunsch gouverneur

Jean Hilgers directeur

Vincent Magnée directeur

Tom Dechaene directeur

Tim Hermans directeur

Steven Vanackere directeur
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Op de algemene vergadering van 18 mei 2020 kwam 
een einde aan het mandaat van regent van de heer 
Yves Prete en werden de mandaten van regent van de 
heren Eric Mathay en Danny Van Assche hernieuwd. 
Mevrouwen Claire Tillekaerts, Mia De Schamphelaere, 
Géraldine Van der Stichele, Véronique Thirion, Estelle 
Cantillon en Marjan Maes en de heren Robert 
Vertenueil en Christophe Soil werden tot regent ver‑
kozen. Per koninklijk besluit van 20  mei  2020 werd 
mevrouw Claire Tillekaerts aangeduid als voorzitster 
van de Regentenraad.

Wegens de onverenigbaarheid met de functie van 
kabinetslid van een lid van de federale regering kwam 
een einde aan het mandaat van regent van de heren 
Christophe Soil, Robert Vertenueil en Pieter Verhelst 
op respectievelijk 7  oktober  2020, 12  oktober  2020 
en 1 december 2020.

Regenten op 31 december 2020 :

Mevr. Claire Tillekaerts 1, voorzitster
Dhr. Marc Leemans 2

Dhr. Pieter Timmermans 3

Dhr. Eric Mathay 1

Dhr. Danny Van Assche 3

Mevr. Fabienne Bister 1

Mevr. Mia De Schamphelaere 1

Mevr. Géraldine Van der Stichele 1

Mevr. Véronique Thirion 1

Mevr. Estelle Cantillon 1

Mevr. Marjan Maes 1

De Regentenraad vergaderde 16 keer in 2020. Deze 
vergaderingen waren onder meer gewijd aan de 
goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag 
van  2019, inclusief het remuneratieverslag, alsmede 
aan de regeling van de winstverdeling voor dat boek‑
jaar. De Regentenraad heeft de begroting van de Bank 
voor 2021 goedgekeurd en heeft de boekhoudregels 
voor het boekjaar  2020, na onderzoek door het 
Auditcomité, vastgesteld. Hij heeft kennis genomen 
van het activiteitenverslag van het Auditcomité. Ten 
slotte werd van gedachten gewisseld over de alge‑
mene kwesties met betrekking tot de Bank en met 

betrekking tot de Belgische, Europese en mondiale 
economie.

AUDITCOMITÉ

Het Auditcomité verstrekt advies aan de Regentenraad 
over de monitoring van het financiële verslaggevings‑
proces en aan het Directiecomité over de monitoring 
van de doeltreffendheid van het intern auditproces, 
de interne controle en het risicobeheer.

Het Auditcomité bestaat uit drie regenten die wor‑
den aangeduid door de Regentenraad. De vertegen‑
woordiger van de minister van Financiën woont van 
rechtswege de vergaderingen van het Auditcomité bij.

Samenstelling van het Auditcomité op 
31 december 2020 :

Voorzitster : Mevr. Mia De Schamphelaere, regent
Dhr. Eric Mathay, regent
Mevr. Estelle Cantillon, regent

Het Auditcomité vergaderde vijf keer in 2020. Tijdens 
deze vergaderingen heeft het Auditcomité de jaarreke‑
ning en het jaarverslag over het boekjaar 2019 onder‑
zocht. Daarnaast heeft het Auditcomité kennis geno‑
men van het werkprogramma en de werkzaamheden 
van de dienst Interne audit en toegezien op de onaf‑
hankelijkheid van de bedrijfsrevisor. Het Auditcomité 
heeft tevens toezicht gehouden op de voorbereiding 
van de begroting van de Bank voor 2021. Het heeft 
ook een positief advies gegeven betreffende de boek‑
houdregels voor het boekjaar 2020.

REMUNERATIE- EN BENOEMINGSCOMITÉ

Het Remuneratie en benoemingscomité verstrekt ad‑
vies aan de Regentenraad omtrent de vergoedingen 
van de leden van het Directiecomité en van de regen‑
ten. Tevens formuleert het, ten behoeve van de orga‑
nen en entiteiten die bevoegd zijn voor de voordracht 
van de kandidaten voor de invulling van openstaande 
mandaten in het Directiecomité en de Regentenraad, 
adviezen die deze organen en entiteiten moeten toe‑
laten om alle toepasselijke wettelijke, statutaire en 
deontologische regels te respecteren en te waken over 
de evenwichtige samenstelling van de organen van de 
Bank.

1 Regent verkozen op voordracht van de minister van Financiën.
2 Regent verkozen op voordracht van de meest vooraanstaande 

werknemersorganisaties.
3 Regent verkozen op voordracht van de meest vooraanstaande 

organisaties van de nijverheid en de handel, van de landbouw en 
van de middenstand.
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Het Remuneratie en benoemingscomité bestaat 
uit drie regenten die worden aangeduid door de 
Regentenraad. De vertegenwoordiger van de minister 
van Financiën woont van rechtswege de vergade‑
ringen van het Remuneratie en benoemingscomité 
bij en de gouverneur neemt deel met raadgevende 
stem.

Samenstelling van het Remuneratie- en 
benoemingscomité op 31 december 2020 :

Voorzitster : Mevr. Claire Tillekaerts, regent
Dhr. Pieter Timmermans, regent
Mevr. Géraldine Van der Stichele, regent
Dhr. Pierre Wunsch, gouverneur, met raadgevende 
stem

Het Remuneratie en benoemingscomité vergader‑
de twee keer in  2020. De vergaderingen van het 
Remuneratie en benoemingscomité hebben een 
vertrouwelijk karakter. Teneinde nochtans afdoende 
transparantie te betonen aan het publiek worden de 
werkzaamheden en beslissingen van het Remuneratie‑ 
en benoemingscomité op het vlak van remuneratiebe‑
leid en remuneraties nader toegelicht in het remune‑
ratieverslag (zie punt 3.1.10).

VERTEGENWOORDIGER VAN DE MINISTER VAN 
FINANCIËN

Overeenkomstig artikel  22 van de organieke wet 
woont de vertegenwoordiger van de minister van 
Financiën van rechtswege de vergaderingen van 
de Regentenraad, van het Auditcomité en van het 
Remuneratie en benoemingscomité bij. De functie 
van vertegenwoordiger van de minister van Financiën 
wordt sinds 1  oktober  2012 waargenomen door de 
heer Hans D’Hondt.

ALGEMENE VERGADERING VAN 
AANDEELHOUDERS

Rekening houdend met de COVID‑19‑pandemie, vond 
de gewone algemene vergadering van 18 mei 2020 
plaats overeenkomstig de maatregelen en aanbeve‑
lingen van de overheid en de bepalingen van het 
Koninklijk Besluit nr.  4 van 9  april  2020 houdende 
diverse bepalingen inzake mede‑eigendom en het 
vennootschaps‑ en verenigingsrecht in het kader van 

de strijd tegen de COVID19pandemie. De aandeel‑
houders konden hun aanwezigheids‑ en stemrecht 
uitoefenen door een volmacht met steminstructies 
te geven aan gouverneur Pierre Wunsch. Ze konden 
hun vraagrecht uitoefenen via schriftelijke vragen. De 
antwoorden op deze vragen, evenals de notulen van 
de vergadering, werden gepubliceerd op de website 
van de Bank.

BEDRIJFSREVISOR

De functie van bedrijfsrevisor van de Bank wordt 
waargenomen door de vennootschap Mazars 
Bedrijfsrevisoren, die wordt vertegenwoordigd door 
de heer Dirk Stragier. De algemene vergadering 
van 18  mei  2020 heeft het mandaat van Mazars 
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Dirk 
Stragier, hernieuwd voor een termijn van drie jaar.

3.1.9.5 Diversiteitsbeleid

De Bank streeft naar diversiteit in alle mogelijke vor‑
men. Ze hecht belang aan een evenwichtige sa‑
menstelling van haar bestuursorganen en haar 
personeelsbestand.

Met name houdt het Remuneratie‑ en benoemingsco‑
mité rekening met het diversiteitsaspect bij de advie‑
zen inzake benoemingen.

De Bank is echter gebonden aan de specifieke be‑
palingen van de organieke wet en haar statuten. 
De gouverneur wordt door de Koning benoemd. De 
andere leden van het Directiecomité worden even‑
eens door de Koning benoemd, op voordracht van 
de Regentenraad. De regenten worden benoemd op 
voordracht van de minister van Financiën en van 
het maatschappelijk middenveld. De Bank ageert dus 
niet op zichzelf bij de opstelling en de tenuitvoerleg‑
ging van een diversiteitsbeleid, gelet op de manier 
waarop de leden van haar bestuursorganen worden 
aangesteld.

In  2020 is een wet 1 in werking getreden die een 
verbetering van de genderevenwichten in het bestuur 
van de Bank beoogt. Op grond van deze wet moet ten 

1 Wet van 2 mei 2019 houdende diverse financiële bepalingen, 
Belgisch Staatsblad 21 mei 2019.
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minste één derde van de leden van de Regentenraad 
van een ander geslacht zijn dan dat van de overige 
leden. Daarnaast moet de regent die door de Koning 
wordt aangeduid als voorzitter van de Regentenraad 
van een andere taalrol en een ander geslacht zijn dan 
de gouverneur.

Rekening houdend met deze wet heeft de algemene 
vergadering van aandeelhouders van 18  mei  2020 
de samenstelling van de Regentenraad gewijzigd. Er 
werden zes nieuwe vrouwelijke regenten benoemd, 
waardoor de Regentenraad vandaag zeven vrouwen 
telt. Aldus is voldaan aan de vereiste dat ten min‑
ste één derde van de leden van een ander geslacht 
moet zijn dan dat van de overige leden. Mevrouw 
Claire Tillekaerts werd aangeduid als voorzitster van de 
Regentenraad.

3.1.10 Remuneratieverslag

3.1.10.1 Bevoegdheid en besluitvorming

De Regentenraad is bevoegd om het remuneratie‑
beleid en de remuneraties te bepalen van de leden 
van het Directiecomité en van de Regentenraad. De 
leden van het Directiecomité nemen niet deel aan de 
beraadslagingen en stemmingen in de Regentenraad 
aangaande hun eigen vergoedingen.

Bij de uitoefening van zijn bevoegdheid wordt de 
Regentenraad bijgestaan door het Remuneratie en 
benoemingscomité. De rol, samenstelling en werking 
van dit comité worden nader bepaald in het regle‑
ment van het Remuneratie en benoemingscomité, 
dat kan worden geraadpleegd op de website van de 
Bank.

Het remuneratiebeleid en de toegekende remunera‑
ties worden hieronder toegelicht.

3.1.10.2 Remuneratiebeleid

Gouverneur, vicegouverneur en directeurs

Het remuneratiebeleid beoogt de strategie en de lan‑
getermijnbelangen van de Bank te verzekeren door 
een verloningspakket aan te bieden dat toelaat des‑
kundige bestuurders aan te trekken, te behouden en 
te motiveren.

Het weddeniveau van de gouverneur, de vicegouver‑
neur en de directeurs werd in 1949 vastgelegd door 
de toenmalige Algemene Raad. Ook de verhouding 
van dit weddeniveau tot het weddeniveau van het 
personeel werd in die periode vastgelegd.

In het licht van het debat over de lonen in de over‑
heidssector heeft de Regentenraad in  2014 beslist 
tot een lineaire verlaging van het weddeniveau van 
gouverneur, vicegouverneur en directeurs met ruim 
12 %. Ondanks deze lineaire verlaging bleek uit een 
benchmark‑oefening dat het weddeniveau van de 
gouverneur in internationaal opzicht aan de hoge 
kant bleef en dat de loonspanning tussen de gou‑
verneur en een directeur relatief groot was. Daarom 
heeft de Regentenraad in november 2020, op initia‑
tief van het Directiecomité en op positief advies van 
het Remuneratie en benoemingscomité, beslist om 
de bruto basiswedde van de gouverneur met ingang 
van 2021 bijkomend te verlagen met 10 %. Voor de 
functie van vicegouverneur wordt de bruto basis‑
wedde verlaagd met 5 %.

De wedde van de leden van het Directiecomité wordt 
geïndexeerd aan de hand van het verloop van de 
gezondheidsindex.

Aangezien voor de Bank, als centrale bank en in 
tegenstelling tot andere beursgenoteerde vennoot‑
schappen, de maximalisering van de winst geen 
hoofddoel vormt, bevat het remuneratiebeleid geen 
financiële prestatiecriteria. Vanuit dezelfde logica be‑
paalt de organieke wet dat de vergoedingen van 
de gouverneur, de vicegouverneur en de directeurs 
geen aandeel in de winst mogen omvatten. Hun 
vergoeding bevat bijgevolg enkel een vast bestand‑
deel, zonder variabel deel. Er worden geen premies of 
bonussen toegekend. Er worden evenmin aandelen, 
aandelenopties of andere rechten om aandelen te 
verwerven toegekend.

De gouverneur, de vicegouverneur en de directeurs 
maken aan de Bank de vergoedingen over die zij 
desgevallend ontvangen voor externe mandaten 
die zij uitoefenen in het kader van hun mandaat 
bij de Bank. Als enige uitzondering op dit principe 
mag de gouverneur de vergoeding die hij ontvangt 
als bestuurder van de Bank voor Internationale 
Betalingen behouden. Daarentegen wordt de sta‑
tutair voorziene terugbetaling van de kosten van 
huisvesting en meubilering van de gouverneur niet 
toegepast.
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De gouverneur, de vicegouverneur en de directeurs 
ontvangen geen vergoeding voor de functie die zij 
waarnemen binnen de Regentenraad.

De gouverneur, de vicegouverneur en de directeurs 
mogen geen aandelen of deelbewijzen bezitten die 
uitgegeven zijn door de Bank, door ondernemingen 
die onder het toezicht van de Bank staan, door on‑
dernemingen naar Belgisch recht die onderworpen 
zijn aan het toezicht van de Europese Centrale Bank 
of door in België gevestigde ondernemingen naar 
buitenlands recht die onderworpen zijn aan het 
toezicht van de Europese Centrale Bank, noch aan‑
delen of deelbewijzen van andere vennootschap‑
pen die deel uitmaken van de groepen waartoe de 
onder het toezicht van de Bank of van de Europese 
Centrale Bank, zoals hierboven bedoeld, staande 
ondernemingen behoren, met uitzondering van de 
effecten die zij reeds in het bezit hadden op het 
ogenblik waarop ze in functie traden. Deze ef‑
fecten mogen zij slechts verhandelen mits vooraf‑
gaande toestemming van het Directiecomité. Bij 
het verlenen of weigeren van deze toestemming 
houdt het Directiecomité rekening met een geheel 
aan elementen, waaronder de toestand van de 
markt en de emittent van de bedoelde effecten, 
het belang, de rechtvaardiging en de dringendheid 
van de transactie, het bestaan van niet‑openbare 
informatie over de markt of de emittent van de 
bedoelde effecten en de eventuele risico’s voor de 
reputatie van de Bank indien de transactie wordt 
gerealiseerd. Het Directiecomité stelt jaarlijks voor 
de Regentenraad een algemeen verslag op over 
de toestemmingen die het heeft verleend of ge‑
weigerd. Wanneer de leden van het Directiecomité 
aandelen van de Bank zouden verhandelen, zijn 
ze ertoe gehouden hiervan melding te doen aan 
de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten 
(FSMA).

Voor de leden van het Directiecomité bestaat een 
pensioenplan dat hen een aanvullend pensioen biedt 
bovenop het wettelijke pensioen. Het aanvullende 
pensioenplan is een plan ‘vaste prestaties’. Het pensi‑
oen van de leden van het Directiecomité is onderwor‑
pen aan de bepalingen van de wet van 5  augustus 
1978 houdende economische en budgettaire hervor‑
mingen (de wet ‘Wyninckx’).

De mandaten van de leden van het Directiecomité 
hebben een vaste looptijd. De gouverneur wordt 
benoemd voor een termijn van vijf jaar, de directeurs 
worden benoemd voor een termijn van zes jaar. Zij 
kunnen slechts door de Koning van hun ambt worden 
ontheven indien zij niet meer voldoen aan de eisen 
voor de uitoefening van hun ambt of op ernstige 
wijze zijn tekortgeschoten. Overeenkomstig artikel 
26  van de organieke wet mogen de gouverneur, de 
vicegouverneur en de directeurs, tot een jaar na hun 
ambtsbeëindiging, geen functies of mandaten bekle‑
den in instellingen die onderworpen zijn aan het toe‑
zicht van de Bank. Daarom heeft de Regentenraad, op 
voorstel van het Remuneratie en benoemingscomité, 
als algemeen principe beslist dat een vergoeding ten 
bedrage van twaalf maanden loon kan worden uit‑
gekeerd aan de leden van het Directiecomité van wie 
het mandaat niet wordt verlengd, althans voor zover 
zij geen nieuwe professionele activiteiten uitoefenen 
en voor zover zij de leeftijd van 67  jaar niet hebben 
bereikt. De Regentenraad zal steeds geval per geval 
bekijken of aan deze voorwaarden is voldaan.

Regenten

De regenten ontvangen een zitpenning. Het bedrag 
van de zitpenning omvat enkel een vast bestanddeel, 
zonder variabel deel en wordt toegekend per daadwer‑
kelijk bijgewoonde vergadering van de Regentenraad, 
van het Auditcomité en van het Remuneratie en 
benoemingscomité. Indien een vergadering georga‑
niseerd wordt via schriftelijke procedure of via een 
vocaal telecommunicatiesysteem, wordt de zitpenning 
toegekend aan de regenten die daadwerkelijk partici‑
peren aan de vergadering.

Het bedrag van de zitpenning wordt jaarlijks ge‑
indexeerd aan de hand van het verloop van de 
gezondheidsindex.

Regenten van wie de werkplaats buiten de Brusselse 
agglomeratie ligt, ontvangen een verplaatsingsver‑
goeding. De berekeningswijze van deze vergoeding is 
afgesteld op de regels van het fiscaal recht (forfaitaire 
kilometervergoeding). De verplaatsingsvergoeding 
wordt toegekend per daadwerkelijk uitgevoerde ver‑
plaatsing naar de hoofdzetel van de Bank.
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3.1.10.3 Toegekende vergoedingen

Gouverneur en directeurs

In de hiernavolgende paragrafen wordt het totale 
bedrag aan remuneratie dat tijdens het afgelopen 
boekjaar werd toegekend aan de gouverneur en aan 
de directeurs uitgesplitst naar onderdeel.

Tijdens het afgelopen boekjaar bedroeg de bruto‑
wedde voor de functie van gouverneur € 511 391 en 
voor de functie van directeur € 352 683.

De verhouding van de laagste verloning van de werk‑
nemers ten opzichte van de wedde van een directeur 
bedraagt 1  op 8,9. De verhouding van de laagste 
verloning van de werknemers ten opzichte van de 
wedde van de gouverneur bedraagt 1  op 12,9. De 
wedde van de gouverneur en van de directeurs is 
gekoppeld aan het verloop van de gezondheidsindex. 
De verloning van de werknemers is gekoppeld aan de 
gezondheidsindex en aan een baremiek promotiesys‑
teem. Als gevolg hiervan was tijdens de voorbije vijf 
boekjaren de jaarlijkse stijging in gemiddelde remune‑
ratie iets hoger bij het personeel dan bij de leden van 
het Directiecomité.

Zoals hoger reeds vermeld, heeft de Regentenraad 
in november  2020, rekening houdend met de rela‑
tief grote loonspanning tussen de gouverneur en de 
werknemers, op initiatief van het Directiecomité en op 
positief advies van het Remuneratie‑ en benoemings‑
comité, beslist om de brutowedde van de gouverneur 
met ingang van 2021 te verlagen met 10 %.

De groepsverzekering in het kader van het pensioen‑
plan van de leden van het Di+rectiecomité omvat een 
luik rustpensioen en een overlijdensdekking. De tabel 
hieronder geeft voor ieder lid van het Directiecomité 
een overzicht van de tijdens het afgelopen boek‑
jaar betaalde verzekeringspremies. De variabiliteit in 
de premies wordt bepaald door verschillende fac‑
toren, waaronder de basiswedde, de reeds opge‑
bouwde reserves en de resterende periode tot de 
pensioenleeftijd.

De leden van het Directiecomité beschikken over een 
verzekering gewaarborgd inkomen bij arbeidsonge‑
schiktheid (waarvoor tijdens het afgelopen boekjaar 
een bedrag van € 41 723 aan premies werd gestort) 
en over een verzekering arbeidsongevallen en on‑
gevallen privéleven (waarvoor tijdens het afgelopen 
boekjaar een bedrag van € 3 725 aan premies werd 
gestort). Daarnaast is voor het Directiecomité een 
collectieve verzekering gezondheidszorgen en een 
collectieve verzekering bestuurdersaansprakelijkheid 
afgesloten. Tot slot beschikken de leden van het 
Directiecomité over een bedrijfswagen. Voor het afge‑
lopen boekjaar wordt dit voordeel in natura gewaar‑
deerd op € 3 004 voor de gouverneur en op € 19 199 
voor de andere directeurs samen.

Tijdens het afgelopen boekjaar werd, in overeenstem‑
ming met de principes van de organieke wet en het 
door de Regentenraad vastgelegde remuneratiebeleid, 
geen variabele vergoeding toegekend aan de gouver‑
neur en de overige leden van het Directiecomité. Er 
werden evenmin aandelen, aandelenopties of andere 
rechten om aandelen te verwerven toegekend. Tot 
slot werden tijdens het afgelopen boekjaar geen ver‑
trekvergoedingen toegekend.

De tijdens het afgelopen boekjaar betaalde remu‑
neraties stroken met de in punt 3.1.10.2  vermel‑
de beslissingen van de Algemene Raad en van de 
Regentenraad. Zoals daar toegelicht, bevat het remu‑
neratiebeleid geen financiële prestatiecriteria.

(in €)

Lid Premie groepsverzekering

Pierre Wunsch 99 638

Jean Hilgers 79 819

Vincent Magnée 42 072

Tom Dechaene 110 628

Tim Hermans 31 139

Steven Vanackere 94 291
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Regenten

Tijdens het afgelopen boekjaar bedroeg de zitpen‑
ning voor deelname aan de vergaderingen van de 
Regentenraad, het Auditcomité en het Remuneratie 
en benoemingscomité € 549 bruto per bijgewoonde 
vergadering. Dit bedrag werd de voorbije vijf boek‑
jaren niet gewijzigd, maar wel geïndexeerd, hetgeen 
volgend verloop geeft : € 517 in 2016, € 523 in 2017, 
€ 533 in 2018, € 545 in 2019, € 549 in 2020.

Voor deelname aan de vergaderingen van de 
Regentenraad, het Auditcomité en het Remuneratie 
en benoemingscomité werden in 2020 volgende zit‑
penningen toegekend (in alfabetische volgorde) :

Tijdens het boekjaar 2020 werden twee vergaderingen 
gehouden van het College van censoren, vooraleer dit 

orgaan met ingang van 18  mei  2020 werd opgehe‑
ven. Voor deelname aan deze vergaderingen werden 
volgende zitpenningen toegekend (in alfabetische volg‑
orde) : Mario Coppens (€ 1 098 voor 2 vergaderingen), 
Mia De Schamphelaere (€  1 098 voor 2  vergaderin‑
gen), Jean Eylenbosch (€ 1 098 voor 2 vergaderingen) 1, 
JeanFrançois Hoffelt (€ 1 098 voor 2  vergaderingen), 
Grégoire Koutentakis (€  0 voor 0  vergaderingen), 
Dimitri Lhoste (€ 1 098 voor 2 vergaderingen), Herman 
Matthijs (€ 1 098 voor 2 vergaderingen), Lionel Rouget 
(€  1 098 voor 2  vergaderingen), Claire Tillekaerts 
(€  1 098 voor 2  vergaderingen) 2, Eddy Vermoesen 
(€ 1 098 voor 2 vergaderingen).

(aantal vergaderingen, tenzij anders vermeld)

Lid Regentenraad Auditcomité
Remuneratie‑ en 

benoemings comité
Totaal aantal 

vergaderingen

Totale  
vergoeding  

 
(in €)

Fabienne Bister 15 – – 15 8 235

Estelle Cantillon 1 11 2 – 13 7 137

Mia De Schamphelaere 2 11 3 – 14 7 686

Marc Leemans 13 – – 13 7 137

Marjan Maes 3 10 – – 10 5 490

Eric Mathay 16 3 – 19 10 431

Yves Prete 4 5 – 1 5 6 2 745

Christophe Soil 6 7 1 – 8 4 392

Véronique Thirion 7 9 – – 9 0

Claire Tillekaerts 8 11 – 1 12 6 588

Pieter Timmermans 16 – 2 9 18 9 333

Danny Van Assche 13 – – 13 7 137

Géraldine Van der Stichele 10 10 – 1 11 6 039

Pieter Verhelst 11 13 – – 13 7 137

Robert Vertenueil 12 5 – – 5 2 745

1 Lid van de Regentenraad vanaf 18 mei 2020.
2 Lid van de Regentenraad vanaf 18 mei 2020.
3 Lid van de Regentenraad vanaf 18 mei 2020.
4 Lid van de Regentenraad vanaf 18 mei 2020.
5 Voor deze vergadering werd geen zitpenning uitgekeerd omdat zij plaatsvond aansluitend op een vergadering van de Regentenraad  

op dezelfde dag.
6 Lid van de Regentenraad van 18 mei 2020 tot 7 oktober 2020.
7 Lid van de Regentenraad vanaf 18 mei 2020. Véronique Thirion is auditeur‑generaal bij de Belgische Mededingingsautoriteit.  

Om iedere schijn van belangenvermenging te vermijden, verzaakt zij aan haar zitpenning.
8 Lid van de Regentenraad vanaf 18 mei 2020.
9 Voor één vergadering werd geen zitpenning uitgekeerd omdat zij plaatsvond aansluitend op een vergadering van de Regentenraad  

op dezelfde dag.
10 Lid van de Regentenraad vanaf 18 mei 2020.
11 Lid van de Regentenraad tot 1 december 2020.
12 Lid van de Regentenraad van 18 mei 2020 tot 12 oktober 2020.
 

1 Jean Eylenbosch ontving tevens één zitpenning voor deelname 
aan een vergadering van het Remuneratie en benoemingscomité.

2 Claire Tillekaerts ontving tevens één zitpenning voor deelname 
aan een vergadering van het Remuneratie en benoemingscomité.
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3.1.11  Verklaring van niet-financiële 
informatie

Als centrale bank van het land voert de Bank op‑
drachten uit van algemeen belang (zie eveneens 
punt  3.1.9.1). De voornaamste activiteiten van de 
Bank zijn niet commercieel of industrieel van aard.

Gelet op de aard van haar activiteiten, haar ligging 
en de procedures die ze toepast, is de Bank slechts in 
geringe mate blootgesteld aan risico’s in verband met 
milieu, mensenrechten en de strijd tegen corruptie. 
Als belangrijke speler in de economische wereld en 
op maatschappelijk vlak, ziet de Bank evenwel toe op 
de naleving van nietfinanciële waarden.

Op het vlak van duurzaamheid verleende het Brussels 
Instituut voor Milieubeheer (BIM) de Bank het label 
van ‘Ecodynamische onderneming’, met drie sterren, 
het hoogst mogelijke niveau.

Op sociaal gebied wil de Bank haar personeel een kwa‑
litatief hoogstaande werkomgeving bieden. Ze waakt 
eveneens over de veiligheid van het personeel, die nog 
werd opgevoerd als gevolg van de terroristische drei‑
ging. De Bank heeft een reeks maatregelen genomen 

die het makkelijker moeten maken het beroepsleven 
af te stemmen op het privéleven. Ze hecht bijzonder 
veel belang aan de ontwikkeling van vaardigheden en 
aan professionele ontwikkeling. Alle gebouwen zijn 
toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

De Bank heeft een deontologische code ingevoerd 
met het oog op het ethische gedrag van de directie en 
de medewerkers. De Bank is voorts onderworpen aan 
de wetgeving tegen het witwassen van geld en de fi‑
nanciering van terrorisme en neemt alle nodige maat‑
regelen voor de tenuitvoerlegging ervan. Ze heeft 
geregeld contact met de CFI (Cel voor financiële infor‑
matieverwerking). De Bank is eveneens onderworpen 
aan de wetgeving op de overheidsopdrachten. Ze 
dient strikte procedures na te leven voor de bestelling 
van alle werken, leveringen of diensten. Deze regel‑
geving omvat onder meer bepalingen ter voorkoming 
van belangenconflicten. Bij haar aankoopbeleid, dat 
kadert binnen dit regelgevend kader, houdt de Bank 
rekening met sociale en milieudoelstellingen.

Inzake risicobeheer hanteert de Bank het systeem van 
de ‘drie verdedigingslijnen’ (zie punt 3.1.2 voor een 
beschrijving van het systeem en punt 3.1.2.2 voor de 
nietfinanciële risico’s).





137NBB Verslag 2020 ¡ Regentenraad

Pierre Wunsch
Gouverneur

Jean Hilgers
Directeur

Schatbewaarder

Vincent Magnée
Directeur

Tom Dechaene
Directeur

Tim Hermans
Directeur
Secretaris

Steven Vanackere
Directeur

Hans D’Hondt
Vertegenwoordiger 

van de Minister 
van Financiën

Marc Leemans
Regent

Claire Tillekaerts
Regent

Voorzitster

Mia  
De Schamphelaere

Regent

Pieter 
Timmermans

Regent

Géraldine  
Van der Stichele

Regent

Eric Mathay
Regent

Véronique Thirion
Regent

Danny Van Assche
Regent

Estelle Cantillon
Regent

Fabienne Bister
Regent

Marjan Maes
Regent

Regentenraad



138 Jaarrekening en verslagen betreffende het boekjaar ¡ Ondernemingsverslag

Activa
(eindeperiodegegevens, in € duizend)

Zie toelichting 
onder 2020 2019

1. Goud en goudvorderingen 1 11 287 575 9 900 064

2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied,  
luidende in vreemde valuta 2 15 822 963 15 872 290

2.1 Vorderingen op het IMF 6 950 671 6 595 494

2.2 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren,  
externe leningen en overige externe activa 8 872 292 9 276 796

3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied,  
luidende in vreemde valuta 3 400 034 474 210

4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied,  
luidende in euro 4 138 376 169 538

5. Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied  
in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 5 81 017 880 19 279 480

5.1 Basisherfinancieringstransacties – 423 000

5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 81 017 880 18 856 480

5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop – –

5.4 Structurele transacties met wederinkoop – –

5.5 Marginale beleningsfaciliteit – –

5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen – –

6. Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied,  
luidende in euro 6 909 600 65 646

7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied,  
luidende in euro 7 171 031 799 119 704 133

7.1 Voor doeleinden van monetair beleid aangehouden waardepapieren 167 023 248 113 918 412

7.2 Overige waardepapieren 4 008 551 5 785 721

8. Vorderingen binnen het Eurosysteem 8 9 121 199 7 939 450

8.1 Deelneming in het kapitaal van de ECB 336 097 328 735

8.2 Vorderingen op de ECB uit hoofde van overdracht  
van externe reserves 1 469 828 1 465 002

8.3 Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten  
binnen het Eurosysteem 7 315 274 6 145 713

8.4 Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto) – –

9. Overige activa 9 8 864 955 8 384 276

9.1 Munten uit het eurogebied 8 009 8 453

9.2 Materiële en immateriële vaste activa 412 926 436 525

9.3 Overige financiële activa 6 988 312 6 507 559

9.4 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans 90 592 57 050

9.5 Overlopende rekeningen 1 360 459 1 358 129

9.6 Diversen 4 657 16 560

Totaal activa 298 594 381 181 789 087

 

3.2 Jaarrekening

3.2.1 Balans
(vóór winstverdeling)
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Passiva
(eindeperiodegegevens, in € duizend)

Zie toelichting 
onder 2020 2019

1. Bankbiljetten in omloop 10 48 084 842 43 190 510

2. Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied  
in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro 11 145 672 939 45 443 128

2.1 Rekeningen‑courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 97 076 814 36 466 154

2.2 Depositofaciliteit 48 596 125 8 976 974

2.3 Termijndeposito’s – –

2.4 ‘Fine‑tuning’‑transacties met wederinkoop – –

2.5 Deposito’s uit hoofde van margestortingen – –

3. Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied,  
luidende in euro 12 1 479 685 301 391

4. Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied,  
luidende in euro 13 1 914 597 612 745

4.1 Overheid 1 304 531 80 616

4.2 Overige verplichtingen 610 066 532 129

5. Verplichtingen aan niet‑ingezetenen van het eurogebied,  
luidende in euro 14 6 864 942 857 264

6. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied,  
luidende in vreemde valuta 15 2 320 512 3 350 988

7. Verplichtingen aan niet‑ingezetenen van het eurogebied,  
luidende in vreemde valuta 16 1 346 671 654 709

8. Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 17 5 095 493 5 334 574

9. Verplichtingen binnen het Eurosysteem 18 66 198 276 63 974 101

9.1 Verplichtingen ingevolge de uitgifte van promessen  
als zekerheidstelling voor door de ECB uitgegeven schuldbewijzen – –

9.2 Nettoverplichtingen uit hoofde van de toedeling  
van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem – –

9.3 Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto) 66 198 276 63 974 101

10. Overige passiva 19 665 831 660 484

10.1 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans – –

10.2 Overlopende rekeningen 15 396 41 546

10.3 Diversen 650 435 618 938

11. Voorzieningen 20 – 3 146

11.1 Voor toekomstige wisselkoersverliezen – –

11.2 Voor nieuwbouw – –

11.3 Voor diverse risico’s – –

11.4 Inzake monetairbeleidstransacties – 3 146

12. Herwaarderingsrekeningen 21 11 381 836 10 068 000

13. Kapitaal, reservefonds en beschikbare reserve 22 6 907 813 6 512 795

13.1 Kapitaal 10 000 10 000

13.2 Reservefonds :

Statutaire reserve 1 168 694 1 168 694

Buitengewone reserve 1 153 603 1 153 603

Afschrijvingsrekeningen voor  
materiële en immateriële vaste activa 328 680 346 288

13.3 Beschikbare reserve 4 246 836 3 834 210

14. Winst van het boekjaar 23 660 944 825 252

Totaal passiva 298 594 381 181 789 087
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(eindeperiodegegevens, in € duizend)

Zie toelichting 
onder 2020 2019

1. Nettorentebaten 24 1 174 757 1 427 590

1.1 Rentebaten 1 1 714 322 1 700 539

1.2 Rentelasten 1, 2 −539 565 −272 949

2. Nettobaten uit financiële transacties, afwaarderingen  
en voorzieningen 25 103 866 87 790

2.1 Gerealiseerde winsten / verliezen uit financiële transacties 1, 2 111 813 91 854

2.2 Afwaarderingen van financiële activa en posities 2 −7 947 −4 064

2.3 Overdracht naar / uit voorzieningen – –

3. Nettobaten / ‑lasten uit provisies en commissies 26 2 446 −661

3.1 Provisie- en commissiebaten 10 713 7 217

3.2 Provisie- en commissielasten −8 267 −7 878

4. Inkomsten uit gewone aandelen en deelnemingen 1 27 79 958 80 530

5. Nettoresultaat van pooling van monetaire inkomsten 28 −325 693 −313 502

6. Overige baten 1 29 171 805 169 788

7. Personeelskosten 30 −300 155 −311 572

8. Beheerskosten 1 31 −90 194 −101 332

9. Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 32 −18 004 −18 755

10. Productiekosten bankbiljetten 33 −13 563 n.

11. Overige kosten 34 – −3

12. Vennootschapsbelasting 35 −124 279 −194 621

Winst over het boekjaar 660 944 825 252

    

1 Waarvan opbrengsten van de statutaire beleggingen en gelijkgesteld :

1.1 Rentebaten 111 362 122 991

1.2 Rentelasten – –

2.1 Gerealiseerde winsten / verliezen uit financiële transacties – −63

4. Inkomsten uit gewone aandelen en deelnemingen – 15 052

6.  Overige baten : Opbrengst van de verkoop van gebouwen – –

8. Beheerskosten : Kosten verbonden aan de verkoop van gebouwen – –

Totaal 111 362 137 980

    

2 Waarvan verschuldigd aan (–) / door (+) de Staat :

1.2 Rentelasten −30 809 −32 991

2.1 Gerealiseerde winsten / verliezen uit financiële transacties 14 922 21 351

2.2 Afwaarderingen van financiële activa en posities – –

Totaal −15 887 −11 640

 

3.2.2 Resultatenrekening
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(in € duizend)

Zie toelichting 
onder 2020 2019

Winst van het boekjaar 36 660 944 825 252

De jaarlijkse winsten worden op de volgende wijze verdeeld,  
overeenkomstig artikel 32 van de organieke wet :

1. Een eerste dividend van 6 % van het kapitaal wordt toegekend  
aan de aandeelhouders 600 600

2. Van het excedent wordt een bedrag voorgesteld door het  
Directiecomité en vastgesteld door de Regentenraad, in alle  
onafhankelijkheid, toegekend aan het reservefonds of aan de  
beschikbare reserve 330 472 412 626

3. Van het tweede overschot wordt aan de aandeelhouders een tweede  
dividend toegekend, vastgesteld door de Regentenraad, ten belope  
van minimaal 50 % van de netto-opbrengst van de activa die de  
tegenpost vormen van het reservefonds en de beschikbare reserve 41 708 48 428

4. Het saldo wordt toegekend aan de Staat ; het is vrijgesteld van  
vennootschapsbelasting 288 164 363 598

    

 

(in €)

2020 2019

Brutodividend 105,77 122,57

Roerende voorheffing 31,73 36,77

Nettodividend 74,04 85,80

 

3.2.3 Winstverdeling

3.2.4 Dividend per aandeel

Het dividend is betaalbaar de vierde bankwerkdag na de algemene vergadering.
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(eindeperiodegegevens, in € duizend)

Zie toelichting 
onder 2020 2019

Termijntransacties in vreemde valuta en in euro 37

Termijnvorderingen 6 225 103 5 763 549

Termijnverplichtingen 6 144 334 5 725 449

Termijntransacties op rentetarieven en op vastrentende effecten 38 1 571 999 319 388

Verbintenissen die kunnen aanleiding geven tot een kredietrisico 39

Verbintenissen tegenover internationale instellingen 15 935 247 16 214 199

Verbintenissen tegenover andere instellingen 1 443 539 2 917 467

Aan de instelling toevertrouwde waarden en vorderingen 40

Ter inning – –

Tegoeden beheerd voor rekening van de Schatkist 174 183 184 830

Tegoeden beheerd voor rekening van de ECB 1 781 402 1 927 284

In open bewaarneming 914 609 774 771 295 183

Nog te storten kapitaal op aandelen 41 265 884 231 819

 

3.2.5 Posten buiten balanstelling
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A. Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA‑verklaring heeft ingediend of  
die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

Totaal Mannen Vrouwen

1. Tijdens het boekjaar

a. Gemiddeld aantal werknemers

Voltijds 1 789,70 1 238,40 551,30

Deeltijds 454,40 126,80 327,60

Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) 2 114,96 1 332,20 782,76

b. Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren

Voltijds 2 435 766,30 1 705 456,40 730 309,90

Deeltijds 416 459,90 123 469,30 292 990,60

Totaal 2 852 226,20 1 828 925,70 1 023 300,50

c. Personeelskosten (in €)

Voltijds 244 978 161,20 178 971 889,05 66 006 272,15

Deeltijds 36 396 193,46 10 734 899,38 25 661 294,08

Totaal 281 374 354,66 189 706 788,43 91 667 566,23

d. Bedrag van de voordelen bovenop het loon 3 129 089,50 2 109 632,14 1 019 457,36

2. Tijdens het vorige boekjaar

Gemiddeld aantal werknemers in VTE 2 164,73 1 380,50 784,23

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 2 879 310,65 1 875 444,20 1 003 866,45

Personeelskosten (in €) 294 095 847,00 200 867 463,50 93 228 383,50

Bedrag van de voordelen bovenop het loon (in €) 3 129 959,63 2 137 762,43 992 197,20
    

Voltijds Deeltijds

Totaal  
in voltijdse  

equivalenten

3. Op de afsluitingsdatum van het boekjaar

a. Aantal werknemers 1 778 426 2 085,86

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 1 702 422 2 007,26

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 76 4 78,60

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk – – –

Vervangingsovereenkomst – – –

c. Volgens het geslacht en het studieniveau

Mannen 1 220 115 1 305,60

Lager onderwijs 83 18 95,70

Secundair onderwijs 293 45 326,60

Hoger niet-universitair onderwijs 318 29 340,80

Universitair onderwijs 526 23 542,50

Vrouwen 558 311 780,26

Lager onderwijs 52 53 89,46

Secundair onderwijs 122 128 211,20

Hoger niet-universitair onderwijs 151 79 209,00

Universitair onderwijs 233 51 270,60

d. Volgens de beroepscategorie

Directiepersoneel 20 0 20,00

Bedienden 1 758 426 2 065,86

Arbeiders – – –

Andere – – –
   

 

3.2.6 Sociale balans

1. Staat van de tewerkgestelde personen
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B. Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

Uitzendkrachten

Ter beschikking  
van de onderneming  

gestelde personen

Tijdens het boekjaar

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 0,25 –

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 392,38 –

Kosten voor de onderneming (in €) 30 965,00 –
   

 

A. Ingetreden

Voltijds Deeltijds

Totaal  
in voltijdse  

equivalenten

a. Aantal werknemers waarvoor de onderneming 
tijdens het boekjaar een DIMONA‑verklaring heeft 
ingediend of die tijdens het boekjaar werden 
ingeschreven in het algemeen personeelsregister 114 5 117,70

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 69 3 71,40

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 45 2 46,30

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk – – –

Vervangingsovereenkomst – – –
   

 

B. Uitgetreden

Voltijds Deeltijds

Totaal  
in voltijdse  

equivalenten

a. Aantal werknemers met een in de 
DIMONA‑verklaring aangegeven of een in het 
algemeen personeelsregister opgetekende datum 
waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een 
einde nam 159 59 200,70

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst

Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 82 57 122,60

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 77 2 78,10

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk – – –

Vervangingsovereenkomst – – –

c. Volgens de reden van beëindiging van de 
overeenkomst

Pensioen 67 54 106,10

Werkloosheid met bedrijfstoeslag – – –

Afdanking 9 0 9,00

Andere reden 83 5 85,60

waarvan :  het aantal werknemers dat als zelfstandige  
ten minste op halftijdse basis diensten  
blijft verlenen aan de onderneming – – –

   

 

2. Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar
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Mannen Vrouwen

1. Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven  
ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 1 016 617

Aantal gevolgde opleidingsuren 17 904 14 496

Nettokosten voor de onderneming 3 568 906 2 889 590

waarvan :

Brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding 3 568 906 2 889 590

Betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen – –

Ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) – –

2. Totaal van de minder formele en informele voortgezette  
beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers 1 195 713

Aantal gevolgde opleidingsuren 24 217 13 366

Nettokosten voor de onderneming 2 388 965 1 318 543

3. Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven  
ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers – –

Aantal gevolgde opleidingsuren – –

Nettokosten voor de onderneming – –
   

 

3. Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar
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3.2.7 Toelichting bij de jaarrekening

3.2.7.1 Juridisch kader

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig ar‑
tikel 33 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststel‑
ling van het organiek statuut van de Nationale Bank 
van België. Dit artikel bepaalt dat :

‘De rekeningen en, in voorkomend geval, de geconso-
lideerde rekeningen van de Bank worden opgemaakt :

1° overeenkomstig deze wet en de bindende regels 
vastgesteld met toepassing van artikel 26.4 van het 
Protocol betreffende de statuten van het Europees 
Stelsel van Centrale Banken en van de Europese 
Centrale Bank ;

2° voor het overige, overeenkomstig de regels vastge-
steld door de Regentenraad.

De artikelen 2  tot 4, 6  tot 9  en 16 van de wet van 
17 juli 1975 betreffende de boekhouding van de on-
dernemingen en de besluiten genomen ter uitvoering 
ervan zijn van toepassing op de Bank met uitzonde-
ring van de besluiten genomen ter uitvoering van de 
artikelen 4, zesde lid, en 9, § 2.’

Overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de wet van 
17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III ‘Vrijheid 
van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtin‑
gen van de ondernemingen’, in het Wetboek van eco‑
nomisch recht en houdende invoeging van de definities 
eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepa‑
lingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het 
Wetboek van economisch recht, dient deze bepaling te 
worden gelezen als volgt : ‘De artikelen III.82 tot III.84, 
III.86 tot III.89 en XV.75 van het Wetboek van econo‑
misch recht en de besluiten genomen ter uitvoering 
ervan zijn van toepassing op de Bank met uitzondering 
van de besluiten genomen ter uitvoering van de artike‑
len III.84, zevende lid, en III.89, § 2.’

De bindende regels waarvan sprake is in artikel  33, 
1°, zijn omschreven in het richtsnoer van de ECB van 
3 november 2016 betreffende het juridische kader ten 
behoeve van de financiële administratie en verslag
legging in het ESCB (herschikking) (ECB/2016/34), 
PB L347 van 20 december 2016, zoals gewijzigd door 
het richtsnoer van 28 november 2019 (ECB/2019/34), 
PB L332 van 23 december 2019.

Overeenkomstig artikel 20, § 4 van de organieke wet 
keurt de Regentenraad de begroting der uitgaven als‑
ook de jaarrekeningen goed, die worden voorgelegd 
door het Directiecomité. Hij regelt definitief de verde‑
ling der winsten die door het Directiecomité wordt 
voorgesteld.

De jaarrekening van het verslagjaar werd opgesteld 
in overeenstemming met bovenvermeld artikel 33 en 
volgens het formaat en de boekhoudkundige regels 
die de Regentenraad op 16  december  2020 heeft 
goedgekeurd. De boekhoudkundige regels werden 
in 2020 gewijzigd naar aanleiding van de aanpassing 
van de referentiebasis van de monetaire inkomsten 
(zie punt 3.2.7.2.I.6.4).

De jaarrekening is opgemaakt in duizenden euro’s, 
behalve waar anders vermeld.

3.2.7.2 Boekhoudkundige principes en 
waarderingsregels

I. VERPLICHTE BOEKHOUDKUNDIGE 
REGELS MET TOEPASSING VAN DE ESCB/
ECB-STATUTEN

De rekeningen, opgesteld op basis van de historische 
kostprijs, worden aangepast om rekening te houden 
met de waardering tegen marktprijs van de verhan‑
delbare waardepapieren – met uitzondering van de 
portefeuille statutaire beleggingen, de portefeuilles 
van tot de vervaldag aangehouden waardepapieren 
en deze aangehouden voor doeleinden van monetair 
beleid –, van het goud en van alle bestanddelen lui‑
dende in vreemde valuta, en dit zowel in als buiten 
de balans.

De contante en termijntransacties in vreemde va‑
luta worden buiten de balans geboekt op de dag 
waarop ze worden aangegaan en in de balans op de 
vereffeningsdatum.

1. Activa en passiva luidende in goud en in 
deviezen

De officiële goud en deviezenreserves van de Belgische 
Staat, die in de balans zijn opgenomen, worden aan‑
gehouden en beheerd door de Bank. Activa en passiva 
luidende in goud en in deviezen worden omgerekend 
in euro tegen de wisselkoers op balansdatum.
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De herwaardering van deviezen geschiedt per valuta 
en betreft zowel de bestanddelen van de balans als 
die buiten balanstelling.

De herwaardering van waardepapieren tegen markt‑
prijs geschiedt apart van de valutakoersherwaardering.

2. Waardepapieren

De verhandelbare vastrentende waardepapieren (met 
uitzondering van deze van de statutaire portefeuille, 
van de tot de vervaldag aangehouden waardepapie‑
ren (HTM) en van de voor monetair beleid aangehou‑
den waardepapieren) worden gewaardeerd tegen de 
marktprijs op balansdatum (MTM). De prijsherwaar‑
dering vindt voor waardepapieren lijn per lijn plaats.

De portefeuilles van tot de vervaldag aangehouden 
waardepapieren (HTM) bestaan uitsluitend uit ver‑
handelbare effecten met een vaste of bepaalbare 
rente en een vaste looptijd, die de Bank uitdrukkelijk 
wil behouden tot de vervaldag. Deze waardepapieren 
worden behandeld als een aparte portefeuille en ge‑
waardeerd tegen de afgeschreven aankoopprijs.

De waardepapieren aangehouden voor doeleinden 
van monetair beleid worden behandeld als afzonder‑
lijke portefeuilles en worden gewaardeerd tegen de 
afgeschreven aankoopprijs.

De waardepapieren gewaardeerd tegen de afgeschre‑
ven aankoopprijs kunnen een waardevermindering 
(impairment) ondergaan.

De verhandelbare beleggingsfondsen worden ge‑
waardeerd tegen de marktprijs op de balansdatum. 
De revaluatie van deze fondsen wordt uitgevoerd op 
nettobasis, en niet op de onderliggende activa, indien 
ze voldoen aan bepaalde criteria 1, zonder compensa‑
tie tussen de verschillende beleggingsfondsen.

3. (Reverse) repurchase agreements

Een repurchase agreement is een verkoop van waarde‑
papieren waarbij de cedent zich uitdrukkelijk verbindt 
tot de terugkoop en de cessionaris tot de retrocessie 

van die effecten tegen een overeengekomen prijs en 
op een afgesproken datum.

De cedent boekt, op de passiefzijde van de balans, het 
bedrag van de ontvangen liquiditeiten als een schuld 
aan de cessionaris en waardeert de overgedragen 
waardepapieren overeenkomstig de boekhoudregels 
die van toepassing zijn op de effectenportefeuille 
waarvan ze blijven deel uitmaken.

De cessionaris, van zijn kant, boekt op de actiefzijde 
van zijn balans een vordering op de cedent die over‑
eenstemt met het bestede bedrag, terwijl de verwor‑
ven waardepapieren niet worden opgenomen in de 
balans, maar buiten de balans.

De Bank beschouwt de voornoemde transacties als 
repurchase agreements of reverse repurchase agree-
ments naargelang zij optreedt als cedent of cessiona‑
ris van de waardepapieren.

Repurchase agreements en reverse repurchase agree-
ments luidende in deviezen, hebben geen invloed op 
de desbetreffende deviezenpositie.

4. Deelneming in het kapitaal van de ECB

Krachtens artikel  28 van de statuten van het ESCB 
en de ECB kunnen enkel de nationale centrale ban‑
ken (NCB’s) van het ESCB inschrijven op het kapitaal 
van de ECB. De inschrijvingen geschieden volgens 
de overeenkomstig artikel  29 van de ESCBstatuten 
vastgestelde sleutel.

5. Bankbiljetten in omloop

De ECB en de NCB’s van de landen waar de euro 
werd ingevoerd, die samen het Eurosysteem vormen, 
geven eurobankbiljetten uit 2. De totale waarde van 
de eurobankbiljetten in omloop wordt toegedeeld op 
de laatste werkdag van elke maand, in overeenstem‑
ming met de verdeelsleutel voor de toedeling van 
bankbiljetten.

1 Die criteria zijn gedefinieerd in artikel 11a van het ECB 
richtsnoer van 3 november 2016, zoals gewijzigd door het 
richtsnoer van 28 november 2019 (ECB/2019/34), PB L332 van 
23 december 2019.

2 Besluit van de ECB van 13 december 2010 betreffende de 
uitgifte van eurobankbiljetten (herschikking) (ECB/2010/29, 
PB L35 van 9 februari 2011) zoals gewijzigd door het besluit van 
27 november 2014 (ECB/2014/49, PB L50 van 21 februari 2015) 
en door het besluit van 22 januari 2020 (ECB/2020/7, PB L27 van 
1 februari 2020).
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Van de totale waarde van de biljetten in omloop is een 
aandeel van 8 % toegewezen aan de ECB, terwijl de 
overblijvende 92 % is toegewezen aan de NCB’s naar 
rato van hun gestorte aandeel in de kapitaalsleutel 
van de ECB. Het aandeel bankbiljetten dat zo aan 
elke NCB is toegedeeld, wordt vermeld onder de pas‑
siefpost “Bankbiljetten in omloop” van haar balans.

Het verschil tussen de waarde van de eurobankbiljet‑
ten die aan elke NCB worden toegedeeld naar rato 
van de desbetreffende verdeelsleutel en de waarde 
van de eurobankbiljetten die door elke NCB daadwer‑
kelijk in omloop worden gebracht, geeft aanleiding 
tot saldi binnen het Eurosysteem. Deze vorderingen of 
verplichtingen, die rentedragend zijn, worden vermeld 
onder de subposten ‘Nettovorderingen of ‑verplichtin‑
gen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljet‑
ten binnen het Eurosysteem’ in de subpost 8.3 op de 
actiefzijde of de subpost 9.2 op de passiefzijde.

6. Resultaatbepaling

6.1 Voor de resultaatbepaling gelden de volgende 
regels :
	¡ baten en lasten worden toegerekend aan het 

boekjaar waarin ze verworven of verschuldigd 
zijn ;

	¡ gerealiseerde winsten en verliezen worden in 
de resultatenrekening opgenomen ;

	¡ aan het einde van het jaar worden de vastge‑
stelde positieve herwaarderingsverschillen (op 
effecten en externe reserves) niet geboekt als 
resultaten, maar worden ze opgenomen in de 
herwaarderingsrekeningen op de passiefzijde 
van de balans ;

	¡ de negatieve herwaarderingsverschillen wor‑
den eerst afgetrokken van de overeenkom‑
stige herwaarderingsrekening, waarna het 
eventuele saldo ten laste van het resultaat 
wordt gebracht ;

	¡ er is geen compensatie tussen ten laste van 
het resultaat gebrachte verliezen en de mo‑
gelijke in de daaropvolgende jaren geregis‑
treerde positieve herwaarderingsverschillen en 
ook niet tussen de negatieve herwaarderings‑
verschillen op een waardepapier, valuta of 
activum in goud en de positieve herwaarde‑
ringsverschillen op andere waardepapieren, 
valuta of activa in goud ;

	¡ voor goud wordt geen enkel onderscheid ge‑
maakt tussen de herwaarderingsverschillen op 

de goudprijs en die op de valuta waarin die 
prijs is uitgedrukt ;

	¡ om de aanschaffingsprijs van de verkochte 
waardepapieren of deviezen te berekenen, 
wordt de gemiddeldekostprijsmethode op 
dagelijkse basis gebruikt ; indien aan het ein‑
de van het jaar negatieve herwaarderingsver‑
schillen ten laste van de resultatenrekening 
worden gebracht, wordt de gemiddelde kost‑
prijs van het desbetreffende activum (goud, 
valuta of waardepapier) teruggebracht tot het 
niveau van de marktkoers of de marktprijs.

6.2 Het agio of disagio op waardepapieren, voort‑
vloeiend uit het verschil tussen de gemiddel‑
de aanschaffingsprijs en de terugbetalingsprijs, 
wordt gelijkgesteld met een renteresultaat en 
afgeschreven over de resterende looptijd van de 
desbetreffende effectenlijn.

6.3 De lopende maar niet‑vervallen renten, die de 
deviezenposities beïnvloeden, worden dagelijks 
geboekt en omgerekend tegen de koers op de 
boekingsdatum.

6.4 De monetaire inkomsten van elke NCB van het 
Eurosysteem worden bepaald door de feitelijke 
jaarinkomsten te berekenen van de te oormerken 
activa die worden aangehouden als tegenpost 
voor hun referentiepassiva. Deze passiva omvat‑
ten de volgende posten :
	¡ de bankbiljetten in omloop ;
	¡ de verplichtingen aan kredietinstellingen van 

het eurogebied in verband met monetairbe‑
leidstransacties, luidende in euro ;

	¡  de nettoverplichtingen binnen het Eurosysteem 
afkomstig van TARGET2transacties ;

	¡ de nettoverplichtingen binnen het Eurosysteem 
in verband met de toedeling van eurobankbil‑
jetten binnen het Eurosysteem ;

	¡ de verlopen rente op de passiva voor mone‑
taire politiek waarvan de inningsperiode gelijk 
is aan één of meer dan één jaar.

Alle renteresultaten op verplichtingen zijn inbegrepen 
in de referentiebasis van de monetaire inkomsten van 
elke NCB.

De te oormerken activa omvatten de volgende posten :
	¡ de kredietverlening aan kredietinstellingen 

van het eurogebied i.v.m. monetairbeleids‑
transacties, luidende in euro ;
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	¡ de vorderingen binnen het Eurosysteem uit 
hoofde van de externe reserves die werden 
overgedragen aan de ECB ;

	¡ de nettovorderingen binnen het Eurosysteem 
die voortvloeien uit de TARGET2transacties ;

	¡ de nettovorderingen binnen het Eurosysteem 
die verband houden met de verdeling van de 
eurobankbiljetten in het Eurosysteem ;

	¡ de waardepapieren in euro die voor doeleinden 
van monetair beleid worden aangehouden ;

	¡ een beperkt bedrag van de tegoeden in goud 
van elke NCB, naar rato van haar verdeelsleu‑
tel voor het geplaatste kapitaal. Goud wordt 
geacht geen inkomsten op te leveren ;

	¡ de verlopen rente op de activa voor monetaire 
politiek waarvan de inningsperiode gelijk is 
aan één of meer dan één jaar;

	¡ de verlopen rente op afgewaardeerde waar‑
depapieren die voor doeleinden van monetair 
beleid worden aangehouden ;

	¡ de vorderingen op niet tot het Eurosysteem 
behorende centrale banken met betrekking 
tot liquiditeitsverstrekkende transacties.

Wanneer de waarde van de te oormerken activa 
van een NCB hoger of lager is dan die van haar 
referentiepassiva, wordt het verschil gecompen‑
seerd door hierop de laatste marginale rentevoet 
van de basisherfinancieringstransacties van het 
Eurosysteem toe te passen 1.

6.5 De inkomsten van de ECB die afkomstig zijn van 
het aandeel van 8 % aan eurobankbiljetten dat 
haar is toegewezen en de inkomsten uit de por‑
tefeuilles van het monetair beleid (SMP, CBPP3, 
ABSPP, PSPP en PEPP) zijn integraal verschuldigd 
aan de NCB’s tijdens hetzelfde boekjaar waarin 
ze worden gegenereerd. De ECB verdeelt deze 
inkomsten onder de NCB’s in januari van het 
volgende boekjaar.

Die inkomsten worden volledig verdeeld, voor zo‑
ver zij de nettowinst van de ECB niet overschrijden.

Bovendien kan de Raad van Bestuur, vóór het ein‑
de van het boekjaar, besluiten over het principe 

om die inkomsten geheel of gedeeltelijk over te 
dragen naar een voorziening voor wisselkoers‑, 
rente, krediet en goudprijsrisico’s 2.

7. Instrumenten buiten de balans

Termijntransacties in deviezen, het termijnluik van 
deviezenswaps en andere deviezeninstrumenten die 
een omwisseling van een bepaalde valuta tegen een 
andere valuta op een toekomstige datum inhouden, 
worden opgenomen in de netto deviezenpositie voor 
het berekenen van de gemiddelde kostprijs en van de 
wisselkoerswinsten en ‑verliezen.

Voor de deviezenswaps wordt de termijnposi‑
tie tegelijk met de contantpositie geherwaardeerd. 
Aangezien de contant en de termijnbedragen in 
deviezen worden omgerekend tegen dezelfde wis‑
selkoers in euro, hebben ze geen invloed op de post 
‘Herwaarderingsrekeningen’ op de passiefzijde.

De renteswaps en de futures worden lijn per lijn 
geherwaardeerd en in de posten buiten balanstelling 
geboekt.

Voor de futures worden de dagelijkse margestortin‑
gen in de resultatenrekening opgenomen en beïnvloe‑
den ze de deviezenpositie.

Winsten en verliezen, voortvloeiend uit instrumenten 
buiten de balans, worden vastgesteld en verwerkt 
zoals die van instrumenten op de balans.

8. Gebeurtenissen na balansdatum

Activa en passiva worden aangepast in het licht van 
de informatie die wordt verkregen tussen de balans‑
datum en de datum waarop de jaarrekening door het 
Directiecomité van de Bank wordt vastgesteld, zodra 
die informatie een significante invloed heeft op de 
activa en passiva van de balans bij de afsluiting van 
de rekening.

1 Besluit van de ECB van 3 november 2016 inzake de toedeling 
van monetaire inkomsten van de NCB’s van lidstaten die 
de euro als munt hebben (herschikking) (ECB/2016/36, 
PB L347 van 20 december 2016) zoals gewijzigd door het 
besluit van 12 november 2020 (ECB/2020/55, PB L390 van 
20 november 2020).

2 Besluit van de ECB van 15 december 2014 inzake de tussentijdse 
verdeling van de inkomsten van de ECB (herschikking) 
(ECB/2014/57, PB L53 van 25 februari 2015) zoals gewijzigd 
door het besluit van 2 juli 2015 (ECB/2015/25, PB L193 van 
21 juli 2015) en door het besluit van 12 november 2020 
(ECB/2020/56, PB L390 van 20 november 2020).
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II. REGELS MET TOEPASSING VAN DE 
ORGANIEKE WET, EN VAN WETTEN, 
STATUTEN EN OVEREENKOMSTEN

1. Goud en goudvorderingen

De naar aanleiding van de arbitrage van activa in 
goud tegen andere externe reservebestanddelen ge‑
realiseerde meerwaarden worden, overeenkomstig 
artikel 30 van de organieke wet en artikel 54 van de 
statuten, op een bijzondere onbeschikbare reserve‑
rekening geboekt. Die rekening is opgenomen in de 
subpost 10.3, ‘Diversen’ op de passiefzijde.

2. Verrichtingen van het IMF

Krachtens artikel  1 van de overeenkomst van 14  ja‑
nuari 1999 tussen de Belgische Staat en de Bank, die 
de regels bepaalt voor de toepassing van artikel 9 van 
de organieke wet, neemt de Bank de rechten die de 
Staat als lid van het IMF bezit, in haar boeken op als 
eigen tegoeden. Artikel 9, lid 2, van de voornoemde 
organieke wet bepaalt bovendien dat de Staat de 
Bank waarborgt tegen ieder verlies en de terugbeta‑
ling waarborgt van ieder krediet dat de Bank in het 
kader van deze verrichtingen verleend heeft.

3. Verstrekte kredieten en andere verrichtingen 
in het kader van de financiële stabiliteit

Krachtens artikel 9, lid 2, van de organieke wet waar‑
borgde de Staat de terugbetaling van ieder krediet 
dat de Bank verleent in het kader van haar bijdrage 
tot de stabiliteit van het financiële stelsel; de Staat 
waarborgde de Bank ook tegen elk verlies veroorzaakt 
door alle in dit verband noodzakelijke verrichtingen.

Aangezien dergelijke automatische staatswaarborg 
volgens de Europese Commissie betekent dat nood‑
liquiditeitsmaatregelen als staatssteun moeten wor‑
den beschouwd, hetgeen de uitvoering door de Bank 
van haar opdracht als kredietverstrekker in laatste 
instantie zou kunnen belemmeren, werd deze bepa‑
ling opgeheven 1. Bij een plotse crisis op de financiële 
markten of een ernstige dreiging van een systeemcri‑
sis zou de Koning, na advies van de Bank, nog steeds 

aan de Bank een ad‑hocwaarborg kunnen verlenen 
bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit op 
grond van artikel 36/24, § 1, 2° van de organieke wet.

4. Rekening-courant van de Schatkist

Krachtens een overeenkomst van 13 november 2014 
en het aanhangsel van 2 juni 2017, wordt het credit‑
saldo van de rekeningcourant van de Schatkist bij het 
afsluiten van TARGET2 vergoed tegen de EONIArente 
(Euro Overnight Index Average rate) ten belope van 
maximaal € 150 miljoen.

5. Kapitaal, reservefonds en beschikbare reserve

5.1 Kapitaal

Krachtens artikel 4 van de organieke wet is het maat‑
schappelijk kapitaal, ten belope van € 10 miljoen, verte‑
genwoordigd door 400 000 aandelen zonder nominale 
waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volgestort.

De Belgische Staat heeft ingetekend op 200 000 no‑
minatieve en onoverdraagbare aandelen, dat is 50 % 
van de totale stemrechten.

5.2 Reservefonds

Het reservefonds, waarvan sprake in artikel  31 van 
de organieke wet, omvat de statutaire reserve, de 
buitengewone reserve en de afschrijvingsrekeningen.

Het is bestemd :
1° tot het herstel van de verliezen op het maatschap‑

pelijk kapitaal ;
2° tot aanvulling van de jaarlijkse winsten, tot beloop 

van een dividend van 6 % van het kapitaal.

Bij het verstrijken van het emissierecht van de Bank 
valt een vijfde van het reservefonds de Staat priori‑
teitshalve ten deel. De overige vier vijfden worden 
onder al de aandeelhouders verdeeld 2.

1  Wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning 
en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse 
bepalingen inzake financiën (artikel 76), Belgisch Staatsblad van 
20 december 2016.

2 Krachtens artikel 141, § 9 van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten, wordt artikel 31, tweede lid, van de wet 
van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut 
van de Nationale Bank van België, uitgelegd in die zin dat het 
emissierecht waarvan daarin sprake is, het emissierecht omvat dat 
de Bank mag uitoefenen krachtens artikel 106(1) van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap (artikel 128(1) van 
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie).
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5.3 Beschikbare reserve

De beschikbare reserve, waarvan sprake in arti‑
kel  32 van de organieke wet, kan bij besluit van de 
Regentenraad worden aangewend om verliezen aan 
te zuiveren of het dividend uit te betalen.

6. Resultaatbepaling

6.1 Opbrengsten die volledig aan de Staat 
toekomen

Op grond van artikel 30 van de organieke wet wordt 
aan de Staat de netto‑opbrengst toegekend van de 
activa die de tegenpost vormen van de door de Bank 
gerealiseerde meerwaarde naar aanleiding van arbi‑
trages van activa in goud tegen andere externe reser‑
vebestanddelen, welke meerwaarde op een bijzonde‑
re onbeschikbare reserverekening wordt geboekt. De 
regels voor de toepassing van die bepalingen zijn vast‑
gelegd in een overeenkomst van 30 juni 2005 tussen 
de Staat en de Bank, die op 5 augustus 2005 in het 
Belgisch Staatsblad is verschenen, en in zijn aanhang‑
sel van 10  juli  2009  (gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 17 juli 2009).

Daarnaast stort de Bank, krachtens de wet van 2  ja‑
nuari 1991 betreffende de markt van de effecten van 
de overheidsschuld en het monetairbeleidsinstrumen‑
tarium, jaarlijks een bedrag van € 24,4 miljoen in de 
Schatkist als compensatie voor de meeruitgaven die 
voor de Staat voortvloeien uit de conversie, in 1991, 
van de geconsolideerde schuld tegenover de Bank in 
vrij verhandelbare effecten.

6.2 Wisselkoersresultaten toekomend aan de 
Staat

Krachtens artikel 9 van de organieke wet worden de 
akkoorden of verrichtingen van internationale mo‑
netaire samenwerking, die de Bank uitvoert voor 
rekening van of met de uitdrukkelijke instemming 
van de Staat, gedekt door de staatswaarborg. De op 
die transacties gerealiseerde wisselkoerswinsten en 
‑verliezen worden toegewezen aan de Staat.

Ingevolge artikel  37 van de organieke wet worden 
aan de Staat de meerwaarden gestort die bij de ver‑
koop van goud aan de Koninklijke Munt van België 
werden gerealiseerd. De overdrachten van goud aan 

deze instelling, met het oog op de uitgifte door de 
Staat van verzamelaars‑ of herdenkingsmunten, mo‑
gen niet meer bedragen dan 2,75 % van het gewicht 
in goud dat op 1  januari 1987  in de activa van de 
Bank voorkwam.

7. Winstverdeling

Krachtens artikel 32 van de organieke wet worden de 
jaarlijkse winsten op volgende wijze verdeeld :
1. een eerste dividend van 6 % van het kapitaal 

wordt aan de aandeelhouders toegekend ;
2. van het excedent wordt een door het Directiecomité 

voorgesteld en door de Regentenraad vastgesteld 
bedrag, in alle onafhankelijkheid, toegekend aan 
het reservefonds of aan de beschikbare reserve ;

3. van het tweede overschot wordt aan de aandeel‑
houders een tweede, door de Regentenraad vast‑
gesteld dividend toegekend, dat minimaal 50 % 
beloopt van de netto‑opbrengst van de activa die 
de tegenpost vormen van het reservefonds en de 
beschikbare reserve ;

4. het saldo wordt toegekend aan de Staat ; het is 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

III. DOOR DE REGENTENRAAD VASTGESTELDE 
BOEKHOUDKUNDIGE REGELS

1. Deelnemingen in de portefeuille statutaire 
beleggingen

De deelnemingen die de Bank aanhoudt in de vorm 
van aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen van 
verschillende instellingen, zijn in de balans opgeno‑
men tegen hun aanschaffingsprijs, zoals aanbevolen 
door het voornoemde richtsnoer van de ECB.

2. Verhandelbare vastrentende waardepapieren 
in de portefeuille statutaire beleggingen

Dergelijke waardepapieren worden behandeld als een 
aparte portefeuille en worden gewaardeerd tegen de 
op basis van het actuariële rendement afgeschreven 
aankoopprijs, zoals aanbevolen door het voornoemde 
richtsnoer van de ECB.
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3. Plafond van de portefeuille statutaire 
beleggingen

Het plafond van de statutaire beleggingen wordt 
jaarlijks vastgesteld bij de definitieve winstverdeling. 
Het is gelijk aan de som van de volgende elementen :
	¡ het kapitaal ;
	¡ het reservefonds (statutaire reserve, buitengewone 

reserve en afschrijvingsrekeningen) ;
	¡ de beschikbare reserve ;
	¡ de toevoegingen aan de reserves.

De waardering van de statutaire beleggingen berust 
op de hierboven in punt 1 en 2 beschreven principes.

4. Overdracht van waardepapieren tussen 
verschillende portefeuilles

De overdracht van waardepapieren tussen portefeuil‑
les die onder verschillende boekhoudkundige regels 
vallen, vindt plaats tegen de marktprijs.

5. Materiële en immateriële vaste activa

De gronden, gebouwen, uitrustingen, computerap‑
paratuur en ‑programma’s, de meubelen en het rol‑
lend materieel worden tegen hun aanschaffingsprijs 
geboekt.

Gebouwen in aanbouw worden opgenomen tegen de 
werkelijk bestede bedragen.

Voor de aankopen vanaf het boekjaar 2009 worden 
de materiële en immateriële vaste activa, inclusief 
bijkomende kosten, afgeschreven volgens de fiscaal 
toegestane waarschijnlijke gebruiksduur.

Gebruiksduur van de voornaamste activa :
	¡ gronden onbeperkt
	¡ gebouwen 34 jaar
	¡ vernieuwingen 10 jaar
	¡ meubelen 10 jaar
	¡ software 5 jaar
	¡ materieel 5 jaar
	¡ beveiligingswerken 3 jaar
	¡ hardware 3 jaar
	¡ verbeteringswerken aan 

gehuurde gebouwen
maximaal de  

duur van de huur

6. Voorraden

De voorraden bestemd voor de productie van be‑
stellingen voor rekening van derden, de werken in 
uitvoering evenals de afgewerkte producten die eruit 
voortvloeien, worden tegen de aanschaffingsprijs van 
de grondstoffen gewaardeerd.

7. Vennootschapsbelasting

Krachtens artikel 32 van de organieke wet is het aan 
de Staat toegekende winstsaldo van het boekjaar, 
na winstverdeling en reservering, vrijgesteld van de 
vennootschapsbelasting. Voor de berekening van het 
gemiddelde belastingtarief, met andere woorden de 
verhouding tussen de verschuldigde belasting en de 
winst vóór belasting, wordt het aan de Staat toe‑
komende aandeel in de winst afgetrokken van het 
resultaat van het boekjaar.

In de berekening van het gemiddelde belastingtarief 
wordt rekening gehouden met de belastingregularise‑
ringen van de voorgaande boekjaren, ongeacht of ze 
positief dan wel negatief zijn.

8. Berekening van het tweede dividend

De netto‑opbrengsten uit de activa zoals bepaald 
in artikel  32, lid 3 van de organieke wet, zijn gelijk 
aan de bruto‑opbrengsten na aftrek van de daarop 
verschuldigde belasting, berekend tegen het in punt 
7 hierboven bepaalde gemiddelde belastingtarief.

De brutoopbrengst is gelijk aan de opbrengst van 
de statutaire beleggingen, met uitzondering van de 
opbrengst die is gegenereerd door het kapitaal, dat 
wordt vergoed met het eerste dividend.
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9. Posten buiten balanstelling

3.2.7.3 Reserverings- en dividendbeleid

De regels van het reserverings‑ en dividendbeleid, 
vastgesteld door de Regentenraad ter uitvoering van 
artikel 32 van de organieke wet, luiden als volgt :

1. Het resultaat van het boekjaar is de eerste buffer 
voor het opvangen van verliezen. Een negatief re‑
sultaat van het boekjaar wordt eerst ten laste ge‑
legd van de beschikbare reserve. Vervolgens wordt 
het, indien nodig, gedekt door het reservefonds.

Een raming van de becijferbare risico’s is het uit‑
gangspunt voor de bepaling van het minimum‑
bedrag van de reserves. Alle financiële risico’s van 
de Bank worden ofwel berekend volgens de value 
at risk / expected shortfall‑methodologie, waar‑
voor de Bank zeer voorzichtige parameters op het 
gebied van probabiliteit en tijdshorizon hanteert, 
ofwel volgens scenario’s op lange termijn. Deze 
methodologieën worden ook door andere leden 
van het Eurosysteem toegepast.

Zolang de periode van onconventionele monetaire 
maatregelen aanhoudt, wordt ieder jaar 50 % van 
de winst van het boekjaar aan het reservefonds of 
aan de beschikbare reserve toegevoegd.

 

Onderverdeling  
van de posten  

buiten balanstelling Waarderingsregel

Verbintenissen die 
kunnen aanleiding 
geven tot een 
kredietrisico

Tegenover 
internationale 
instellingen

Nominale 
waarde, deviezen 
omgerekend 
tegen de 
marktkoersTegenover andere 

instellingen

Aan de instelling 
toevertrouwde 
waarden en 
vorderingen

Ter inning Nominale waarde

Tegoeden beheerd  
voor rekening  
van de Schatkist

Nominale  
waarde / kost,  
deviezen  
omgerekend  
tegen de  
marktkoers

Tegoeden beheerd  
voor rekening  
van de ECB

In open  
bewaarneming

Nominaal 
bedrag, deviezen 
omgerekend 
tegen de 
marktkoers

Nog te storten 
kapitaal op 
aandelen

Nominaal 
bedrag, deviezen 
omgerekend 
tegen de 
marktkoers

 

Voor ieder boekjaar wordt de raming van de 
risico’s bijgewerkt. Op grond van deze raming 
kan de Regentenraad beslissen tot een ander 
winstreserveringspercentage.

Bij de toetsing van de bestaande reserves aan het 
minimumbedrag wordt geen rekening gehouden 
met de afschrijvingsrekeningen, aangezien die niet 
kunnen worden aangewend tot herstel van verlie‑
zen of aanvulling van winsten.

Gelet op het nagenoeg onbeschikbare karakter 
van het reservefonds en de verhouding van dit 
fonds tot het kapitaal, worden te reserveren win‑
sten toegevoegd aan de beschikbare reserve.

Indien het peil van de reserves als te hoog wordt 
beschouwd, kunnen terugnemingen gebeuren op 
de beschikbare reserve. Ze dienen uitzonderlijk 
te zijn en terdege gemotiveerd. Dergelijke terug‑
nemingen kunnen enkel worden uitgekeerd als 
dividend.

2. Het aan de aandeelhouders uitgekeerde dividend 
bestaat uit een eerste dividend van 6 % van het 
kapitaal en een tweede dividend dat door de 
Regentenraad wordt vastgesteld conform arti‑
kel 32, 3°, van de organieke wet.

Het eerste dividend van € 1,5 per aandeel (6 % van 
het kapitaal) wordt gegarandeerd door zowel de 
beschikbare reserve als het reservefonds.

Het tweede dividend is door de Regentenraad 
vastgesteld op 50 % van de nettoopbrengst van 
de activa die de tegenpost vormen van de reserves 
(‘de statutaire portefeuille’).

Onder netto‑opbrengst dient verstaan het bedrag 
vermeld in de resultatenrekening (‘opbrengsten 
van de statutaire beleggingen’), na correctie voor 
de tegenpost van het kapitaal en na aftrek van de 
vennootschapsbelasting aan het voor het boek‑
jaar in kwestie effectief verschuldigde tarief (zie 
punt 3.2.7.2.III.8).

Het tweede dividend wordt gegarandeerd door 
de beschikbare reserve, tenzij een terugneming op 
de beschikbare reserve zou leiden tot een peil van 
de reserves dat ontoereikend is om de geschatte 
risico’s te dekken. De financiële soliditeit en onaf‑
hankelijkheid van de Bank primeren.
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3. Indien minder dan de helft van de netto‑opbrengst 
van de statutaire portefeuille aan de reserves wordt 
toegevoegd, wordt de dotatie aan de reserves 
aangevuld tot ze 50 % van die nettoopbrengst 
bedraagt, voor zover het saldo van de winst na 
aftrek van een tweede dividend dat toelaat.

Indien de Bank geen dotaties meer zou verrichten 
aan haar reserves, wordt, bij voldoende winst, het 
tweede dividend verhoogd tot de volledige netto‑
opbrengst (100 %) van de statutaire portefeuille.

Het reserverings en dividendbeleid garandeert 
aldus dat de netto‑opbrengst van de statutai‑
re portefeuille bij voldoende winst ofwel wordt 
gereserveerd, waardoor de berekeningsbasis van 
het tweede dividend aangroeit, ofwel als tweede 
dividend rechtstreeks wordt uitgekeerd aan de 
aandeelhouders. Het saldo dat aan de Staat wordt 
toegekend, bevat nooit enig deel van de netto‑
opbrengst van die portefeuille.

4. Nettoopbrengsten van de verkoop van onroe‑
rende goederen worden, voor de toepassing van 
het reserverings en dividendbeleid, volledig gelijk‑
gesteld met opbrengsten van de statutaire porte‑
feuille. Onder netto‑opbrengsten wordt verstaan 
de opbrengsten na aftrek van alle kosten (inclusief 
belastingen) en van eventuele vervangingsinveste‑
ringen in onroerende goederen.

5. Billijkheid, transparantie en stabiliteit zijn kernele‑
menten voor het reserverings‑ en dividendbeleid. 
Het is de uitdrukkelijke bedoeling om het hier‑
boven uiteengezette beleid duurzaam toe te pas‑
sen. Iedere aanpassing van het beleid zal ter‑
dege worden gemotiveerd en onmiddellijk worden 
bekendgemaakt.

3.2.7.4 Toelichting bij de balans

TOELICHTING 1. GOUD EN GOUDVORDERINGEN

Op 31 december 2020 is nog 9 ton goud beschikbaar 
voor de uitgifte door de Staat van verzamelaars‑ of 
herdenkingsmunten.

Het grootste deel van het goud wordt bewaard in de 
Bank of England. Een veel kleiner deel bevindt zich 
bij de Bank voor Internationale Betalingen en bij de 
Bank of Canada. Een zeer beperkte hoeveelheid ligt 
opgeslagen in de Nationale Bank van België.

Op balansdatum is het goud gewaardeerd op basis 
van de door de ECB meegedeelde prijs in euro per 
ons fijn goud.

TOELICHTING 2. VORDERINGEN OP 
NIET-INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, 
LUIDENDE IN VREEMDE VALUTA

Goudvoorraad
(eindeperiodegegevens)

2020 2019

In ons fijn goud 7 311 154,9 7 311 154,9

In kg fijn goud 227 402,4 227 402,4

Tegen marktprijs (in € miljoen) 11 287,6 9 900,1

 

Goudprijs
(eindeperiodegegevens, in €)

2020 2019

Ons fijn goud 1 543,88 1 354,10

Kg fijn goud 49 637,02 43 535,45

 

Koersen van de vreemde valuta
(eindeperiodegegevens, per €)

2020 2019

SDR 0,8485 0,8104

USD 1,2271 1,1234

JPY 126,4900 121,9400

CNY 8,0225 7,8205

KRW 1 336,0000 1 296,2800
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Deze post omvat twee subposten :
	¡ de vorderingen op het Internationaal Monetair 

Fonds (IMF) ;
	¡ de tegoeden aangehouden op rekening bij banken 

die niet tot het eurogebied behoren alsmede le‑
ningen aan niet‑ingezetenen van het eurogebied, 
waardepapieren en andere door deze laatsten 
uitgegeven activa.

Nettoposities in SDR en USD

De positie in SDR is door de Staat gewaarborgd. 
Teneinde het wisselkoersrisico te verkleinen, heeft de 
Bank termijntransacties gesloten waardoor de netto‑
positie beperkt is tot SDR 22,6 miljoen.

De nettopositie bedraagt USD 2,2 miljard. Het grootste 
deel van de in dollar belegde portefeuille is gefinan‑
cierd met deviezenswaps of repurchase agreements.

Nettopositie in SDR
(miljoenen)

in SDR in €

Balans

Vorderingen 5 897,3 6 950,7

Verplichtingen −4 323,3 −5 095,5

Prorata van interesten 0,1 0,1

Posten buiten balanstelling

Nettoverplichtingen −1 551,5 −1 828,6

Nettopositie 22,6 26,7

 

Nettopositie in USD
(miljoenen)

in USD in €

Balans

Vorderingen 9 440,2 7 693,1

Verplichtingen −4 500,0 −3 667,2

Prorata van interesten 43,0 35,0

Posten buiten balanstelling

Vorderingen 1 237,8 1 008,7

Verplichtingen −3 993,5 −3 254,4

Prorata van interesten −1,8 −1,4

Nettopositie 2 225,7 1 813,8

 

Vorderingen op het IMF

Bijzondere trekkingsrechten (Special Drawing 
Rights – SDR’s)

SDR’s zijn reserveactiva die ex nihilo door het IMF zijn 
gecreëerd en door dit Fonds aan zijn leden worden 
toegewezen ter aanvulling van hun bestaande of‑
ficiële reserves.

De aan de leden van het IMF toegewezen SDR’s 
kunnen worden gecedeerd tegen convertibele valuta 
op basis van vrij afgesloten overeenkomsten tussen 
lidstaten. Het akkoord tussen de Bank en het IMF, dat 
in oktober  2009  werd herzien, bepaalt dat de SDR
tegoeden van de Bank tussen 65  en 135 % van de 
nettocumulatieve toewijzing moeten liggen.

Het tegoed op de rekening ‘Bijzondere trekkingsrech‑
ten’ bedraagt SDR 3 900,7  miljoen op 31  decem‑
ber 2020, tegen SDR 3 899,1 miljoen een jaar eerder. 
De nettoaanwending van het SDR‑tegoed, het verschil 
tussen de SDRtoewijzing en de SDRtegoeden, be‑
loopt op balansdatum SDR 422,6 miljoen.

Deelneming in het IMF

Deze liquide vordering van België op het IMF wordt 
ook de positie in de reservetranche genoemd. Ze is 
gelijk aan het verschil tussen het quotum van België 
bij het IMF, namelijk SDR 6 410,7  miljoen, en de 
tegoeden van het Fonds in euro bij de Bank. Het 
quotum bepaalt de stemrechten van België in het IMF.

De deelneming van België in het IMF kan te allen 
tijde worden aangesproken om convertibele valuta 
te krijgen ter financiering van een tekort op de be‑
talingsbalans. Wijzigingen in de deelneming kunnen 
ook het gevolg zijn van een bijdrage van België aan 

Vorderingen op het IMF
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Bijzondere trekkingsrechten 4 597,4 4 811,1

Deelneming in het IMF 1 772,6 1 098,0

Leningen aan het IMF 218,3 253,9

Leningen aan de PRGT 362,4 432,5

Totaal 6 950,7 6 595,5
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de financiering van kredietverstrekkingen door het 
IMF aan lidstaten die met zo een tekort worden 
geconfronteerd, van terugbetalingen van dergelijke 
kredieten door deze landen, alsook van transacties 
in euro die het Fonds voor eigen rekening uitvoert. 
De over die vordering vergoede rente wordt wekelijks 
aangepast. De positie in de reservetranche bedraagt 
op balansdatum SDR 1 504,0  miljoen, tegen SDR 
889,9  miljoen een jaar eerder. Die stijging is toe te 
schrijven aan nettoleningen door lidstaten van het 
Fonds.

Leningen aan het IMF

Deze vorderingen vertegenwoordigen de tegenwaar‑
de van de leningen die de Bank in eigen naam aan 
het IMF heeft toegestaan en van de vorderingen van 
de Belgische Staat op het IMF in geval van een ten‑
uitvoerlegging van de leningsovereenkomsten ter ver‑
sterking van de werkmiddelen van het IMF, met name 
de Nieuwe leningsovereenkomsten. Op 31  decem‑
ber  2020 bedragen de vorderingen die de Bank uit 
hoofde van de nieuwe leningsovereenkomsten heeft 
uitstaan SDR 185,2 miljoen, tegen SDR 205,8 miljoen 
een jaar eerder, als gevolg van de gedeeltelijke terug‑
betalingen door verschillende lidstaten van het Fonds.

Leningen aan de PRGT

Onder deze subpost is de tegenwaarde opgenomen 
van de valuta’s die de Bank heeft geleend aan het 
door het IMF beheerde Trustfonds ‘Faciliteit voor ar‑
moedebestrijding en groei (Poverty Reduction and 
Growth Trust – PRGT)’. Deze kredietfaciliteit is be‑
doeld ter ondersteuning van de inspanningen die 
ontwikkelingslanden met laag inkomen leveren in het 
kader van structurele en macro‑economische aanpas‑
singsprogramma’s. Het IMF wendt de aan deze Trust 
verschafte middelen aan om de hoofdsom te financie‑
ren van de leningen die in het kader van deze faciliteit 
aan ontwikkelingslanden worden verstrekt.

Krachtens de leningsovereenkomsten van 2012, 2017 
en 2020 beschikt de PRGT bij de Bank over een kre‑
dietlijn van SDR 1 050  miljoen. De vorderingen die 
de Bank uit dien hoofde heeft uitstaan, bedragen op 
31  december  2020 SDR 307,5  miljoen, tegen SDR 
350,5 miljoen een jaar eerder, als gevolg van de te‑
rugbetalingen tijdens het boekjaar.

Tegoeden bij banken, beleggingen in 
waardepapieren, externe leningen en overige 
externe activa

Uitsplitsing naar soort belegging
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Zichtrekeningen 8,9 130,5

Termijndeposito’s 89,6 336,9

Reverse repurchase agreements 123,8 138,4

Vastrentende waardepapieren 8 650,0 8 671,0

Totaal 8 872,3 9 276,8

 

Uitsplitsing naar vreemde valuta
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

USD 7 542,6 7 952,2

JPY 1 028,9 1 022,5

CNY 203,0 203,3

KRW 97,2 98,1

Overige 0,6 0,7

Totaal 8 872,3 9 276,8

 

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren  
in vreemde valuta naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

≤ 1 jaar 3 123,1 2 732,7

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 4 185,0 4 551,1

> 5 jaar 1 341,9 1 387,2

Totaal 8 650,0 8 671,0

 

Waarde van de vastrentende waardepapieren  
in vreemde valuta naar het land van de emittent
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

Boekwaarde =  
Marktwaarde

2020 2019

Verenigde Staten 5 896,5 5 962,8

Japan 1 165,5 1 174,4

Internationale instellingen 194,0 165,3

Verenigd Koninkrijk 76,3 94,3

Zwitserland 799,8 705,5

Overige 517,9 568,7

Totaal 8 650,0 8 671,0
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Bij de herwaardering op balansdatum bedroegen de 
niet‑gerealiseerde meer‑ en minderwaarden van de 
waardepapieren tegen de marktprijs respectievelijk 
€ 274,4 miljoen en € 1,8 miljoen.

TOELICHTING 3. VORDERINGEN OP 
INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, LUIDENDE 
IN VREEMDE VALUTA

Bij de herwaardering op balansdatum bedroegen de 
niet‑gerealiseerde meerwaarden van de waardepapie‑
ren tegen de marktprijs € 4,4 miljoen.

Uitsplitsing naar soort belegging (USD)
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Termijndeposito’s 110,9 123,8

Reverse repurchase agreements 156,5 –

Vastrentende waardepapieren 132,6 350,4

Totaal 400,0 474,2

 

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren  
in vreemde valuta naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

≤ 1 jaar 47,2 195,5

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 68,5 134,1

> 5 jaar 16,9 20,8

Totaal 132,6 350,4

 

Waarde van de vastrentende waardepapieren  
in vreemde valuta naar het land van de emittent
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

Boekwaarde =  
Marktwaarde

2020 2019

Duitsland 9,5 81,0

Frankrijk 9,4 94,7

Oostenrijk – 19,9

Nederland 98,6 123,0

Finland 7,0 31,8

Overige 8,1 –

Totaal 132,6 350,4

 

TOELICHTING 4. VORDERINGEN OP NIET-
INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, LUIDENDE 
IN EURO

TOELICHTING 5. KREDIETVERLENING AAN 
KREDIETINSTELLINGEN VAN HET EUROGEBIED 
I.V.M. MONETAIRBELEIDSTRANSACTIES, 
LUIDENDE IN EURO

Deze post bedraagt €  1 793,2  miljard voor het 
Eurosysteem als geheel, waarvan € 81,0 miljard voor 
de Nationale Bank van België. Ingevolge artikel 32.4 
van de ESCB/ECBstatuten wordt elk verlies dat voort‑
vloeit uit de in deze post geboekte operaties, zodra 
het wordt opgetekend, in principe volledig door de 
NCB’s van het Eurosysteem gedragen, in verhouding 
tot hun verdeelsleutel in het kapitaal van de ECB.

Uitsplitsing naar soort belegging
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Zichtrekeningen – –

Reverse repurchase agreements 108,4 11,8

Vastrentende waardepapieren 30,0 157,7

Totaal 138,4 169,5

 

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren  
naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

MTM HTM

2020 2019 2020 2019

≤ 1 jaar – 10,0 30,0 30,1

> 1 jaar en ≤ 5 jaar – 79,7 – 30,2

> 5 jaar – 7,7 – –

Totaal – 97,4 30,0 60,3

 

Waarde van de vastrentende waardepapieren  
naar het land van de emittent
(in € miljoen)

MTM HTM

Boek
waarde

Markt
waarde

Boek
waarde

Markt
waarde

Internationale 
instellingen – – 30,0 30,1

Totaal – – 30,0 30,1
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Basisherfinancieringstransacties

Transacties met wederinkoop om voor één week aan 
de kredietinstellingen liquiditeiten te verschaffen via 
wekelijkse tenders.

De liquiditeitsverstrekking via de wekelijkse basis‑
herfinancieringstransacties bedroeg op balansdatum 
€  468  miljoen, terwijl ze eind  2019 €  7,9  miljard 
beliep voor het eurogebied als geheel, waarbij aan 
de kredietinstellingen in België geen enkel bedrag 
werd toegewezen. In 2019 hadden deze laatste een 
bedrag van € 423 miljoen aangevraagd. De rente op 
TLTRO‑III‑ en PELTRO‑transacties is veel voordeliger 
dan die van de transacties op één week. Dit verklaart 
de voorkeur voor langerlopende transacties.

Langerlopende herfinancieringstransacties

Transacties met wederinkoop om aan de kredietinstel‑
lingen liquiditeiten te verschaffen door middel van 
tenders met een looptijd tussen 3 en 48 maanden.

Binnen het Eurosysteem zijn die transacties gestegen 
van €  616,2  miljard in  2019 tot €  1 792,6  miljard 
in 2020, hoofdzakelijk ten gevolge van de intekening 
op TLTROIII ten belope van €  1 648,3  miljard en op 
PELTRO voor € 26,6 miljard. Het nietterugbetaalde sal‑
do van de TLTROII bedraagt nog slechts € 15,7 miljard 
en de driemaands transacties nog maar € 0,9 miljard.

Eind  2020 beliepen de langerlopende herfinancie‑
ringstransacties van de Belgische banken € 81,0 mil‑
jard, namelijk € 79,6 miljard in TLTRO en € 1,4 miljard 
in PELTRO, tegen € 18,9 miljard eind 2019.

TOELICHTING 6. OVERIGE VORDERINGEN OP 
KREDIETINSTELLINGEN VAN HET EUROGEBIED, 
LUIDENDE IN EURO

Vorderingen op kredietinstellingen die niet in verband 
staan met de monetairbeleidstransacties.

Uitsplitsing naar soort belegging
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Rekeningen‑courant 0,1 0,5

Reverse repurchase agreements 909,5 65,1

Totaal 909,6 65,6

 

TOELICHTING 7. WAARDEPAPIEREN UITGEGEVEN 
DOOR INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, 
LUIDENDE IN EURO

Voor doeleinden van monetair beleid 
aangehouden waardepapieren

In  2020 heeft het Eurosysteem de aankopen van 
obligaties voortgezet in het kader van het programma 
voor de aankoop van activa (APP), dat bestaat uit het 
CBPP3, het PSPP, het CSPP en het ABSPP (dit laatste is 
opgenomen in de balans van de ECB).

Naast de herbelegging van vervallende effecten, wer‑
den de maandelijks in het Eurosysteem verrichte net‑
toaankopen van activa in het kader van het APP 
voortgezet voor gemiddeld € 20 miljard per maand. In 
maart 2020 werden daaraan tijdelijk voor € 120 mil‑
jard extra nettoaankopen van activa toegevoegd tot 
het einde van het jaar. Bovendien werd met een 
nieuw pandemie‑noodaankoopprogramma (Pandemic 
Emergency Purchase Programme, PEPP) gestart, waar‑
voor een totaalbedrag van € 1 850 miljard werd uitge‑
trokken. De tot eind maart 2022 geplande aankopen 
hebben betrekking op alle categorieën van activa 
die beleenbaar zijn in het kader van het programma 
voor de aankoop van activa (APP). De herbeleggin‑
gen van vervallende effecten zullen plaatshebben tot 
eind 2023.

Samenstelling van de door de Bank aangehouden  
monetairbeleidsportefeuilles
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

Boek
waarde

Markt
waarde

Boek
waarde

Markt
waarde

2020 2019

CBPP1 10,0 10,5 10,0 10,9

CBPP2 12,1 12,9 12,1 13,3

CBPP3 8 763,6 9 005,0 8 041,1 8 243,4

SMP 693,3 726,1 1 444,4 1 533,5

PSPP 72 749,8 78 898,7 63 302,5 67 241,2

CSPP 54 893,5 57 836,1 41 108,3 42 716,0

PECBPP 42,7 43,2 – –

PEPSPP 21 385,2 21 627,2 – –

PECSPP 8 473,0 8 883,6 – –

Totaal 167 023,2 177 043,3 113 918,4 119 758,3
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Ingevolge artikel 32.4 van de ESCB/ECBstatuten wor‑
den alle verliezen van de NCB’s op CBPP3‑, PECBPP‑ 
en SMP‑effecten, op effecten van internationale of 
supranationale instellingen in de PSPP‑ en PEPSPP‑
portefeuilles en op CSPP‑ en PECSPP‑effecten, zo‑
dra ze worden gerealiseerd, volledig door de NCB’s 
van het Eurosysteem gedeeld, in verhouding tot hun 
verdeelsleutel in het kapitaal van de ECB. Op balans‑
datum houdt de Bank effecten aan in die portefeuilles 
voor een totaal van € 72 866,1 miljoen.

Daarentegen worden de in de balans opgenomen 
risico’s op de CBPP1, CBPP2, PSPP en PEPSPP
portefeuilles door de Bank gedragen. Op 31 decem‑
ber 2020 houdt de Bank in die portefeuilles effecten 
aan voor een totaal van € 94 157,1 miljoen aan.

CBPP1 - First covered bonds purchase 
programme – eerste programma voor de 
aankoop van gedekte obligaties

Dit programma, dat eind juni  2010  is verstreken, 
bood de gelegenheid gedekte obligaties in euro te 
kopen die werden uitgegeven door kredietinstellingen 
van het eurogebied. De Bank houdt op 31  decem‑
ber 2020 voor € 10 miljoen gedekte obligaties aan.

Uitsplitsing van de gedekte obligaties van het  
eerste programma naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

≤ 1 jaar – –

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 10,0 10,0

> 5 jaar – –

Totaal 10,0 10,0

 

CBPP2 - Second covered bonds purchase 
programme – tweede programma voor de 
aankoop van gedekte obligaties

Dit tweede programma voor de aankoop van gedekte 
obligaties in euro verstreek op 31 oktober 2012. Op 
31 december 2020 houdt de Bank, in dat programma, 
voor € 12,1 miljoen gedekte obligaties aan.

CBPP3 – Third covered bonds purchase 
programme – derde programma voor de 
aankoop van gedekte obligaties

Derde programma voor de aankoop van in euro 
luidende gedekte obligaties die zijn uitgegeven door 
kredietinstellingen van het eurogebied. Deze aanko‑
pen worden verdeeld over het hele eurogebied en ge‑
leidelijk door de ECB en de NCB’s van het Eurosysteem 
uitgevoerd in de vorm van aankopen op de primaire 
en secundaire markt.

Op 31  december  2020 houdt de Bank, in dat pro‑
gramma, voor €  8 763,6  miljoen gedekte obligaties 
aan.

Uitsplitsing van de gedekte obligaties van het  
tweede programma naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

≤ 1 jaar – –

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 12,1 12,1

> 5 jaar – –

Totaal 12,1 12,1

 

Uitsplitsing van de gedekte obligaties van het  
derde programma naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

≤ 1 jaar 2 099,5 925,0

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 4 614,8 4 765,3

> 5 jaar 2 049,3 2 350,8

Totaal 8 763,6 8 041,1
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SMP – Securities markets programme – 
programma voor de effectenmarkten

Dit programma, dat op 6 september 2012 is verstre‑
ken, bood de gelegenheid zowel particuliere obliga‑
ties als overheidsobligaties van het eurogebied aan te 
kopen. Op 31 december 2020 houdt de Bank, in dat 
programma, voor € 693,3 miljoen effecten aan.

PSPP – Public sector purchase programme –  
programma voor de aankoop van 
overheidsactiva

De aankopen op de secundaire markt in het ka‑
der van dit programma vingen op 9  maart  2015 
aan. Op 31  december  2020 houdt de Bank voor 
€ 72 749,8 miljoen PSPPeffecten aan, die zijn uitge‑
geven door Belgische overheden.

Uitsplitsing van de obligaties van het programma  
voor de effectenmarkten naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

≤ 1 jaar 591,4 758,6

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 93,2 667,8

> 5 jaar 8,7 18,0

Totaal 693,3 1 444,4

 

Uitsplitsing van de obligaties van het programma  
voor de aankoop van overheidsactiva,  
naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

≤ 1 jaar 2 762,0 2 246,7

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 20 514,2 19 056,0

> 5 jaar 49 473,6 41 999,8

Totaal 72 749,8 63 302,5

 

CSPP – Corporate sector purchase programme – 
programma voor de aankoop van door de 
bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

De aankopen in het kader van dit programma vingen 
op 8  juni  2016 aan. Op 31  december  2020 houdt 
de Bank voor € 54 893,5 miljoen CSPPeffecten aan, 
waarvan de emittenten in verschillende Europese lan‑
den gevestigd zijn (BE, LU, NL, PT en SK).

PECBPP – Pandemic emergency covered bonds 
purchase programme – programma voor de 
pandemie-noodaankoop van gedekte obligaties

De aankopen op de secundaire markt in het kader 
van dit programma vingen in maart  2020 aan. Op 
31 december 2020 houdt de Bank voor € 42,7 mil‑
joen PECBPP‑effecten aan.

Uitsplitsing van de obligaties van het programma voor  
de aankoop van door de bedrijvensector uitgegeven  
schuldbewijzen, naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

≤ 1 jaar 2 142,7 2 783,0

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 21 299,3 15 397,9

> 5 jaar 31 451,5 22 927,4

Totaal 54 893,5 41 108,3

 

Uitsplitsing van de gedekte obligaties van  
het pandemie‑noodaankoopprogramma,  
naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

≤ 1 jaar – –

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 38,3 –

> 5 jaar 4,4 –

Totaal 42,7 –
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PEPSPP – Pandemic emergency public sector 
purchase programme – programma voor de 
pandemie-noodaankoop van overheidsactiva

De aankopen op de secundaire markt in het kader van 
dit programma vingen in maart 2020 aan. Op 31 de‑
cember 2020 houdt de Bank voor € 21 385,2 miljoen 
PEPSPP‑effecten aan.

PECSPP – Pandemic emergency corporate 
sector purchase programme – programma 
voor de pandemie-noodaankoop van door de 
bedrijvensector uitgegeven schuldbewijzen

De aankopen op de secundaire markt in het kader van 
dit programma vingen in maart 2020 aan. Op 31 de‑
cember 2020 houdt de Bank voor € 8 473,0 miljoen 
PECSPP‑effecten aan.

Overige waardepapieren

Portefeuille waardepapieren in euro aangehouden 
voor beleggingsdoeleinden, die hoofdzakelijk in euro 
luidende verhandelbare overheidseffecten, uitgege‑
ven door lidstaten van de Europese Unie, omvat, 
naast door sommige kredietinstellingen van lan‑
den van het eurogebied uitgegeven obligaties die 

Uitsplitsing van de overheidsactiva van  
het pandemie‑noodaankoopprogramma,  
naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

≤ 1 jaar 3 618,9 –

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 4 590,3 –

> 5 jaar 13 176,0 –

Totaal 21 385,2 –

 

Uitsplitsing van de door de bedrijvensector  
uitgegeven schuldbewijzen van het  
pandemie‑noodaankoopprogramma,  
naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

≤ 1 jaar 1 716,2 –

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 1 707,9 –

> 5 jaar 5 048,9 –

Totaal 8 473,0 –

 

gewaarborgd zijn door eersterangsvorderingen (van 
het type Pfandbriefe), door nationale overheidsin‑
stellingen uitgegeven obligaties alsook, sinds  2019, 
beleggingsfondsen.

Bij de herwaardering op balansdatum bedroegen de 
niet‑gerealiseerde meerwaarden van de waardepapie‑
ren tegen de marktprijs € 39,3 miljoen.

Samenstelling van de portefeuille waardepapieren  
in euro
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

MTM HTM

2020 2019 2020 2019

Vastrentende 
waardepapieren – 1 107,6 3 469,2 4 424,8

Beleggingsfondsen 539,3 253,4 – –

Totaal 539,3 1 361,0 3 469,2 4 424,8

 

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren  
naar hun resterende looptijd
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

MTM HTM

2020 2019 2020 2019

≤ 1 jaar – 309,6 951,2 941,6

> 1 jaar en ≤ 5 jaar – 706,0 2 518,0 2 949,2

> 5 jaar – 92,0 – 534,0

Totaal – 1 107,6 3 469,2 4 424,8

 

Waarde van de vastrentende waardepapieren  
naar het land van de emittent
(in € miljoen)

MTM HTM

Boek
waarde

Markt
waarde

Boek
waarde

Markt
waarde

België – – 1 677,4 1 769,6

Duitsland – – 315,3 330,2

Spanje – – 85,8 89,9

Frankrijk – – 676,5 718,5

Oostenrijk – – 268,8 283,2

Italië – – 25,5 27,2

Nederland – – 229,4 241,7

Finland – – 190,5 200,4

Totaal – – 3 469,2 3 660,7
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TOELICHTING 8. VORDERINGEN BINNEN HET 
EUROSYSTEEM

Deelneming in het kapitaal van de ECB

Sinds 1  juli  2013  bedraagt het geplaatste kapitaal 
van de ECB €  10 825  miljoen. De deelneming van 
de Bank in dat kapitaal is gestegen van 2,5280 % tot 
2,9630 % vanaf 1  februari  2020, als gevolg van de 
uittreding van de Bank of England uit het ESCB. Dat is 
een toename van de deelneming met € 47,1 miljoen. 
Voor deze deelneming werd in 2020 een eerste stor‑
ting van € 2,6 miljoen verricht. Het nog vol te storten 
saldo zal in 2021 en 2022  in twee gelijke bedragen 
worden betaald. Eind  2020 beloopt de deelneming 
€  276,3  miljoen. De herverdeling tussen de NCB’s 
van hun aandeel in de opgebouwde reserves van de 
ECB als gevolg van de opeenvolgende wijzigingen in 
de verdeling van het kapitaal van de ECB, bracht de 
deelname van de Bank op € 336,1 miljoen.

Vorderingen op de ECB uit hoofde van 
overdracht van externe reserves

De in euro luidende vordering op de ECB steeg 
met €  4,8  miljoen als gevolg van de uittreding van 
de Bank of England uit het ESCB. Ze bedraagt dus 
€ 1 469,8 miljoen. Die vordering wordt vergoed tegen 
de rentevoet die van toepassing is op de basisherfi‑
nancieringstransacties van het Eurosysteem, na een 
aanpassing om rekening te houden met de niet‑
vergoeding van de goudcomponent. De Bank beheert 
de reserves die zij begin  1999  aan de ECB heeft 
overgedragen. Ze verschijnen in de posten buiten 
balanstelling.

Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling 
van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

Nettovorderingen op het Eurosysteem in verband 
met de toedeling van eurobankbiljetten binnen het 
Eurosysteem (zie de boekhoudkundige principes en 
waarderingsregels betreffende de post ‘Bankbiljetten 
in omloop’). Deze rentedragende positie binnen het 
Eurosysteem stemt overeen met het verschil tussen 
het aan de Bank toegewezen bedrag van de bankbil‑
jettenomloop en het bedrag van de bankbiljetten die 
ze in omloop heeft gebracht.

De door de Bank in omloop gebrachte bankbiljetten 
namen minder krachtig toe dan in het Eurosysteem, 
zodat de vordering op het Eurosysteem is gestegen.

TOELICHTING 9. OVERIGE ACTIVA

Munten uit het eurogebied

Kasvoorraad euromunten van de Bank. De munten 
worden door de Bank in omloop gebracht voor re‑
kening van de Schatkist en deze wordt voor het 
desbetreffende bedrag gecrediteerd. Overeenkomstig 
het besluit van de ECB van 10  december  2019 in‑
zake de goedkeuring met betrekking tot de omvang 
van de muntenuitgifte (ECB/2019/40), bedroeg het 
maximumbedrag van de in euro uit te geven mun‑
ten in 2020, voor België, € 59,0 miljoen. Aangezien 
het netto uitgegeven bedrag in  2019 uitkwam op 
€  1 468,1  miljoen, beliep het voor  2020 toege‑
stane totaalbedrag €  1 527,1  miljoen. Op 31  de‑
cember  2020 was het werkelijk uitgegeven bedrag 
€ 1 459,5 miljoen.

Materiële en immateriële vaste activa

In  2020 bedroegen de investeringen van de Bank 
in materiële en immateriële vaste activa in totaal 
€ 12,9 miljoen. Voorts is van de rekening ‘Materiële en 
immateriële vaste activa’ een bedrag van € 36,5 mil‑
joen afgeboekt dat overeenstemt met de aanschaf‑
fingsprijs van de verkochte of buiten gebruik gestelde 
activa van de Drukkerij.

Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling  
van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Bankbiljetten in omloop 48 084,8 43 190,5

Door de Bank in omloop  
gebrachte bankbiljetten −40 769,5 −37 044,8

Totaal 7 315,3 6 145,7
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Overige financiële activa

Overeenkomstig artikel  19, lid  4 van de organieke 
wet beslist het Directiecomité na raadpleging van de 
Regentenraad over de statutaire beleggingen. Deze 
laatste bestaan hoofdzakelijk uit verhandelbare over‑
heidseffecten, uit door sommige kredietinstellingen 
van landen van het eurogebied uitgegeven obligaties 
die gewaarborgd zijn door eersterangsvorderingen 
(van het type Pfandbriefe), en uit aandelen van de 
Bank voor Internationale Betalingen (BIB). Een deel 
van de in 2020 aangekochte effecten heeft een nega
tief rendement.

Het nettobedrag van de nietgerealiseerde meer‑
waarden op de vastrentende waardepapieren be‑
loopt € 694,5 miljoen op 31 december 2020, tegen 
€ 610,5 miljoen in het voorgaande boekjaar.

Uitsplitsing naar soort belegging
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Vastrentende waardepapieren 6 530,9 6 100,0

Deelnemingen 332,2 332,2

Reverse repurchase agreements 125,2 75,4

Totaal 6 988,3 6 507,6

 

Waarde van de vastrentende waardepapieren  
naar het land van de emittent  
(de marktwaarde wordt ter informatie gegeven)
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

Boek waarde Markt waarde

2020 2019 2020 2019

België 3 417,9 3 170,4 3 822,0 3 502,2

Duitsland 722,1 715,8 792,2 776,6

Spanje 311,0 361,9 336,5 393,2

Frankrijk 786,5 714,1 871,3 794,0

Oostenrijk 159,4 170,0 178,4 193,0

Ierland – 34,0 – 34,5

Italië 89,2 125,2 95,1 132,8

Internationale 
instellingen 346,9 203,0 379,4 234,2

Nederland 112,0 119,1 124,1 129,5

Portugal 50,3 50,4 57,9 59,9

Griekenland 32,7 33,0 35,5 36,7

Finland 213,5 194,2 234,5 210,5

Overige 289,4 208,9 298,5 213,4

Totaal 6 530,9 6 100,0 7 225,4 6 710,5

 

Rendement van de vastrentende waardepapieren  
naar hun vervaldatum, op 31 december 2020

Vervaldatum

Boek
waarde

Ge middeld 
volume Opbrengst

Rende
ment

(in € miljoen) (in %)

2020 – 204,8 7,1 3,5

2021 353,8 353,9 13,5 3,8

2022 354,1 355,2 13,1 3,7

2023 507,3 508,8 13,2 2,6

2024 370,8 372,0 9,1 2,5

2025 391,0 389,1 6,2 1,6

2026 577,7 580,1 14,4 2,5

2027 541,5 491,7 5,7 1,2

2028 699,5 695,8 10,6 1,5

2029 437,8 345,9 1,2 0,3

2030 180,4 95,1 0,2 0,3

2031 302,3 296,7 2,6 0,9

2032 128,4 129,7 1,3 1,0

2033 274,5 257,3 1,8 0,7

2034 244,7 246,5 2,3 0,9

2035 366,8 208,0 2,8 1,4

2036 98,5 98,4 1,1 1,1

2037 272,7 266,8 2,6 1,0

2038 263,5 243,0 2,4 1,0

2039 14,5 14,5 0,1 0,4

2040 151,1 21,8 0,1 0,3

Rente
resultaten 6 530,9  6 175,1 111,4 1,8

Transactie
resultaten 0,0

Totaal 6 530,9 6 175,1 111,4 1,8

 

Rating van de vastrentende waardepapieren
(boekwaarde in € miljoen)

3438 893
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501030341
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Herwaarderingsverschillen op instrumenten 
buiten de balans

Netto positieve herwaarderingsverschillen op de ter‑
mijntransacties in vreemde valuta en op rentetarieven, 
alsook op de contante transacties in vreemde valuta 
tussen de dag waarop ze worden aangegaan en de 
vereffeningsdatum (€ 90,6 miljoen).

Overlopende rekeningen

Deze zijn onderverdeeld in :
	¡ over te dragen lasten (€ 8,4 miljoen) ;
	¡ verworven opbrengsten (€ 1 352,1 miljoen), voor‑

namelijk nietontvangen verlopen rente op waar‑
depapieren en andere activa.

Diversen

Voornamelijk :
	¡ terug te vorderen belasting (€ 1,9 miljoen) ;
	¡ commerciële vorderingen (€ 2,1 miljoen).

TOELICHTING 10. BANKBILJETTEN IN OMLOOP

Aandeel van de in het Eurosysteem in omloop zijnde 
eurobankbiljetten dat aan de Bank is toegewezen (zie 
toelichting 8).

Uitsplitsing van de deelnemingen
(eindeperiodegegevens)

Aantal  
aandelen

In €  
miljoen

Aantal  
aandelen

In €  
miljoen

2020 2019

BIB 50 100 329,8 50 100 329,8

BMI 801 2,0 801 2,0

SWIFT 156 0,4 156 0,4

Totaal 332,2 332,2

 

TOELICHTING 11. VERPLICHTINGEN AAN 
KREDIETINSTELLINGEN VAN HET EUROGEBIED 
I.V.M. MONETAIRBELEIDSTRANSACTIES, 
LUIDENDE IN EURO

Rekeningen-courant 
(met inbegrip van reserveverplichtingen)

Rekeningen in euro van de kredietinstellingen die prio‑
riteitshalve dienen om te voldoen aan hun reservever‑
plichtingen. Deze verplichtingen moeten gemiddeld 
over de aanhoudingsperiode worden nagekomen, 
volgens het door de ECB uitgebrachte tijdschema. De 
verplichte reserves worden vergoed tegen de rente 
van de basisherfinancieringstransacties.

De door de kredietinstellingen van het eurogebied 
op de rekeningen‑courant geplaatste bedragen (met 
inbegrip van de overtollige reserves) stegen in  2020 
met €  1 267,8  miljard tot €  2 805,5  miljard op de 
afsluitingsdatum van het boekjaar.

Ter herinnering : de Raad van Bestuur had in sep‑
tember 2019 besloten een tweeledig systeem voor 
de vergoeding van reserves in te voeren waarbij 
een deel van het door de banken aangehouden 
liquiditeitsoverschot (maximaal zesmaal het be‑
drag van de reserveverplichtingen) vanaf 30  ok‑
tober  2019 niet meer wordt vergoed tegen de 
negatieve rente op de depositofaciliteit maar te‑
gen nul procent. Het nietvrijgestelde gedeelte 
blijft onderworpen aan de negatieve rente op de 
depositofaciliteit. De multiplicator werd tijdens het 
verslagjaar niet gewijzigd.

De door het Eurosysteem goedgekeurde aankoop‑
programma’s en de langerlopende herfinancierings‑
transacties creëerden een overliquiditeit die ofwel 
is opgenomen in de rekeningen‑courant als over‑
tollige reserves, ofwel in de depositofaciliteit of in 
TARGET2 (zie toelichting 18).

In België stegen de op de rekening‑courant geplaatste 
bedragen van € 36,5 miljard tot € 97,1 miljard.

Depositofaciliteit

Stelt de kredietinstellingen in staat om deposito’s tot 
de volgende ochtend te plaatsen bij de Bank, tegen 
een vooraf vastgestelde rentevoet. Deze rentevoet 
beloopt –0,50 % sinds september 2019.
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De kredietinstellingen in België hebben hun depo‑
sito’s sterk verhoogd van € 9,0 miljard in 2019 tot 
€  48,6  miljard in  2020. De op de depositofaciliteit 
gehandhaafde bedragen komen niet in aanmerking 
voor de in september  2019 goedgekeurde vrijstel‑
ling. Derhalve geven de kredietinstellingen er in 
principe de voorkeur aan hun liquiditeitsoverschot‑
ten maximaal op rekeningencourant te plaatsen in 
de vorm van overtollige reserves, tot het vrijgestelde 
gedeelte. De toename van het liquiditeitsoverschot 
oversteeg echter ruimschoots dat bedrag, zodat de 
lagere vergoeding van de depositofaciliteit geen na‑
delen meer heeft boven zesmaal het bedrag van de 
reserveverplichtingen. De kredietinstellingen maak‑
ten dus intensiever gebruik van de depositofaciliteit 
dan het voorgaande jaar. Op het niveau van het 
Eurosysteem steeg het beroep op de depositofaci‑
liteit om dezelfde redenen van €  275,7  miljard tot 
€ 683,9 miljard.

TOELICHTING 12. OVERIGE VERPLICHTINGEN 
AAN KREDIETINSTELLINGEN VAN HET 
EUROGEBIED, LUIDENDE IN EURO

Repurchase agreements die verband houden met het 
beheer van de portefeuilles waardepapieren.

TOELICHTING 13. VERPLICHTINGEN AAN 
OVERIGE INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, 
LUIDENDE IN EURO

Overheid

Saldi van de rekeningen‑courant op naam van de 
Staat en de overheidsbesturen. Op balansdatum be‑
droeg het saldo van de rekening‑courant van de 
Schatkist € 1,3 miljard.

Overige verplichtingen

Tegoeden in rekeningencourant die voornamelijk 
worden aangehouden door financiële tussenperso‑
nen die geen toegang hebben tot de permanente 
faciliteiten.

TOELICHTING 14. VERPLICHTINGEN AAN NIET-
INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, LUIDENDE 
IN EURO

Rekeningen‑courant aangehouden door centrale ban‑
ken en andere banken, internationale en suprana‑
tionale instellingen en andere rekeninghouders die 
niet in het eurogebied gevestigd zijn. Repurchase 
agreements die verband houden met het beheer van 
de portefeuilles waardepapieren.

TOELICHTING 15. VERPLICHTINGEN AAN 
INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, LUIDENDE 
IN VREEMDE VALUTA

Deze repurchase agreements in USD hangen samen 
met het beleid van de Bank inzake beleggingen.

TOELICHTING 16. VERPLICHTINGEN AAN NIET- 
INGEZETENEN VAN HET EUROGEBIED, LUIDENDE 
IN VREEMDE VALUTA

Deze repurchase agreements in USD hangen samen 
met het beleid van de Bank inzake beleggingen.

TOELICHTING 17. TEGENWAARDE TOEGEWEZEN 
BIJZONDERE TREKKINGSRECHTEN IN HET IMF

Tegenwaarde van de SDR’s die aan het IMF moeten 
worden teruggestort indien SDR’s worden gean‑
nuleerd, indien de door het Fonds ingestelde SDR‑
afdeling zou worden opgeheven of indien België 
zou besluiten zich eruit terug te trekken. Deze 
verplichting van onbepaalde duur beloopt SDR 
4 323,3 miljoen.

TOELICHTING 18. VERPLICHTINGEN BINNEN HET 
EUROSYSTEEM

Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem 
(netto)

Nettoverplichting van de Bank die resulteert uit het 
geheel van verplichtingen en vorderingen ten opzichte 
van het Eurosysteem.

De saldi binnen het Eurosysteem zijn het gevolg van 
de grensoverschrijdende betalingen die binnen de EU 
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worden gerealiseerd in euro en worden vereffend in 
centralebankgeld. Het grootste deel van die transac‑
ties wordt verricht door privéentiteiten (kredietinstel‑
lingen, ondernemingen of particulieren). Ze worden 
vereffend via het TARGET2systeem en geven aanlei‑
ding tot bilaterale saldi op de TARGET2rekeningen 
van de centrale banken van de EU. Die bilaterale saldi 
worden dagelijks toegewezen aan de ECB, zodat elke 
NCB nog slechts één netto bilaterale positie heeft 
ten opzichte van de ECB alleen. De nettopositie van 
de Nationale Bank van België in TARGET2 tegenover 
de ECB en de overige in euro luidende verplichtin‑
gen tegenover het Eurosysteem (zoals de aan de 
NCB’s uitgekeerde interimdividenden) worden op de 
balans van de Bank weergegeven in de vorm van 
een nettopositie op de actief of passiefzijde en zijn 
opgenomen in de post ‘Overige vorderingen binnen 
het Eurosysteem (netto)’ of ‘Overige verplichtingen 
binnen het Eurosysteem (netto)’. De saldi van de niet 
tot het eurogebied behorende NCB’s ten opzichte 
van de ECB, die voortvloeien uit hun deelname aan 
TARGET2, zijn opgenomen in de post ‘Verplichtingen 
aan niet‑ingezetenen van het eurogebied, luidende 
in euro’.

De saldi binnen het Eurosysteem die afkomstig zijn 
van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het 
Eurosysteem, worden opgenomen in de vorm van één 
enkel nettoactivum in de post ‘Nettovorderingen uit 
hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen 
het Eurosysteem’. De saldi binnen het Eurosysteem 
die resulteren uit de overdracht van reserves aan de 
ECB door de NCB’s die tot het Eurosysteem toetre‑
den, luiden in euro en worden geboekt in de post 
‘Vorderingen op de ECB uit hoofde van overdracht 
van externe reserves’ (zie toelichting 8).

De nettoverplichting van de Bank ten aanzien van het 
Eurosysteem is als volgt samengesteld :
1. de verplichting tegenover de ECB ten gevolge van de 

overdrachten via TARGET2 (€ 65 915,4 miljoen) ;
2. de verplichting binnen het Eurosysteem ten be‑

lope van €  328,8  miljoen, die voortvloeit uit de 
samenvoeging en de toedeling van de monetaire 
inkomsten binnen het Eurosysteem (zie toelichting 
28) ;

3. de vordering binnen het Eurosysteem ten belope 
van €  46,0  miljoen, die verband houdt met de 
verdeling van de inkomsten van de ECB (zie toe‑
lichting 27).

TOELICHTING 19. OVERIGE PASSIVA

Overlopende rekeningen

Toe te rekenen kosten (€  15,4  miljoen) waaronder 
niet‑verlopen rente op verplichtingen en te ontvangen 
facturen.

Diversen

Onder meer :
	¡ onbeschikbare reserve meerwaarde op goud 

(€ 298,9 miljoen) ;
	¡ fiscale schulden, schulden met betrekking tot lonen 

en sociale lasten (€ 201,4 miljoen) ;
	¡ opbrengsten die aan de Staat toekomen 

(€ 15,9 miljoen) ;
	¡ handelsschulden (€ 7,6 miljoen) ;
	¡ repurchase agreements van de statutaire beleg‑

gingen (€ 125,2 miljoen).

TOELICHTING 20. VOORZIENINGEN

Overeenkomstig het in 2009 ingevoerde reserverings 
en dividendbeleid (cf. § 3.2.7.3), en ten gevolge van 
de creatie van de beschikbare reserve, legt de Bank 
geen algemene voorzieningen aan.

Voorziening inzake monetairbeleidstransacties

Ingevolge artikel  32.4 van de ESCBstatuten worden 
de verliezen op de in het kader van het CSPP aange‑
kochte waardepapieren verdeeld over de NCB’s van 
het Eurosysteem in verhouding tot hun verdeelsleutel 
in het geplaatste kapitaal van de ECB. Van de in 2018 
door de NCB’s aangelegde en in  2019 aangepaste 
voorziening voor kredietrisico’s op monetairbeleids‑
transacties, werd een bedrag van € 63,6 miljoen aan‑
gewend om het verlies te dekken dat werd opgelopen 
als gevolg van de verkoop in 2020 van de door een 
NCB aangehouden afgewaardeerde effecten van het 
CSPP. Van dat bedrag werd € 2,2 miljoen gedekt door 
de voorziening ten belope van 3,52003 % die de 
Bank had aangelegd, wat overeenstemt met de ver‑
deelsleutel in het geplaatste kapitaal van de ECB. Het 
resterende bedrag van de door de NCB’s aangelegde 
voorziening beliep €  25,8  miljoen, of €  0,9  miljoen 
voor de Bank. Dit saldo werd volledig teruggenomen 
aan het einde van het boekjaar.
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TOELICHTING 21. HERWAARDERINGSREKENINGEN

Positieve koers en prijsherwaarderingsverschillen tus‑
sen de marktwaarde van de nettoposities in externe 
reserves en effecten (met uitzondering van die welke 
tegen afgeschreven kostprijs worden gewaardeerd) en 
hun waarde tegen de gemiddelde kostprijs.

TOELICHTING 22. KAPITAAL, RESERVEFONDS EN 
BESCHIKBARE RESERVE

Kapitaal

De Bank ontving geen kennisgevingen die, inge‑
volge artikel 6, § 1 van de wet van 2 mei 2007 op 
de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen 
in ter beurze genoteerde vennootschappen, gewag 
maken van andere deelnemingen ten belope van 
5 % of meer van de stemrechten dan die van de 
Staat.

Reservefonds

Het reservefonds neemt in  2020 met €  17,6  mil‑
joen af als gevolg van de daling van de afschrij‑
vingsrekeningen voor materiële en immateriële 
vaste activa.

(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Positieve koersherwaarderings
verschillen op :

 ¡ goud 10 970,6 9 583,1

 ¡ vreemde valuta 93,1 294,6

Positieve prijsherwaarderings
verschillen op :

 ¡ waardepapieren  
in vreemde valuta  
(posten 2 en 3 van het actief) 278,8 167,8

 ¡ waardepapieren in euro   
(posten 4 en 7 van het actief) 39,3 22,5

Totaal 11 381,8 10 068,0

 

Vertegenwoordiging van het kapitaal
(eindeperiodegegevens, aantal aandelen)

2020 2019

Aandelen op naam 206 361 206 158

Gedematerialiseerde aandelen 193 639 193 842

Totaal 400 000 400 000

 

Het fiscaal vrijgestelde gedeelte van de buitengewone 
reserve bedraagt € 18,5 miljoen.

Beschikbare reserve

Een bedrag van €  412,6  miljoen met betrekking tot 
de winstverdeling van het voorgaande boekjaar werd 
in de beschikbare reserve opgenomen.

Bij het verstrijken van het emissierecht van de Bank, 
valt een vijfde van het reservefonds de Staat priori‑
teitshalve ten deel. Deze regel is niet van toepassing 
op de beschikbare reserve.

Verloop van de afschrijvingsrekeningen in 2020
(in € miljoen)

Saldo op 31‑12‑2019 346,3

Geboekt +19,7

Teruggenomen of afgeboekt na overdrachten  
en buitengebruikstellingen −37,3

Saldo op 31‑12‑2020 328,7

 

Kapitaal, reservefonds. beschikbare reserve en  
desbetreffende winstverdeling
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Kapitaal 10,0 10,0

Reservefonds 2 651,0 2 668,6

Beschikbare reserve 4 246,8 3 834,2

Totaal voor winstverdeling 6 907,8 6 512,8

Winstverdeling 330,5 412,6

Totaal na winstverdeling 7 238,3 6 925,4

 



168 Jaarrekening en verslagen betreffende het boekjaar ¡ Ondernemingsverslag

3.2.7.5 Toelichting bij de resultatenrekening

TOELICHTING 24. NETTORENTEBATEN

Door de huidige negatieve rentetarieven genereren 
bepaalde activa (langerlopende herfinancierings
transacties, overige vorderingen op kredietinstellingen 
van het eurogebied, luidende in euro) rentelasten en 
leveren bepaalde passiva (rekeningen‑courant, depo‑
sitofaciliteit) rentebaten op.

Rentebaten

(eindeperiodegegevens)

Baten
Gemiddeld  

volume
Gemiddelde  

rente Baten
Gemiddeld  

volume
Gemiddelde  

rente

(in € miljoen) (in %) (in € miljoen) (in %)

2020 2019

       

Rentebaten van activa in euro

Krediettransacties in het kader  
van het monetaire beleid 0,0 3,8 0,0 0,0 38,3 0,0

Portefeuilles waardepapieren in euro aangehouden  
voor doeleinden van monetair beleid 984,8 142 882,0 0,7 904,9 112 730,2 0,8

Overige portefeuilles waardepapieren in euro 102,7 4 353,1 2,4 138,2 7 550,5 1,8

Vorderingen op de ECB uit hoofde  
van overdracht van externe reserves 0,0 1 469,4 0,0 0,0 1 465,0 0,0

Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling  
van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem 0,0 6 890,9 0,0 0,0 7 013,4 0,0

Statutaire beleggingen  
(vastrentende effecten, reverse repurchase 
agreements en repurchase agreements) 111,4 6 175,1 1,8 123,0 5 795,4 2,1

Totaal 1 198,9 161 774,3 0,7 1 166,1 134 592,8 0,9

       

Rentebaten van externe reserves

Vorderingen in verband met transacties  
uit hoofde van internationale samenwerking 13,9 6 748,6 0,2 63,8 6 434,0 1,0

Beleggingen in goud en in deviezen 138,1 10 045,8 1,4 155,6 8 188,2 1,9

Totaal 152,0 16 794,4 0,9 219,4 14 622,2 1,5

       

Rentebaten van verplichtingen in euro

Monetaire reserverekeningen, depositofaciliteit  
en overige rentedragende deposito’s 363,4 122 909,5 0,3 314,9 87 632,0 0,4

Repurchase agreements in euro 0,0 0,7 0,0 0,2 28,7 0,6

Totaal 363,4 122 910,2 0,3 315,1 87 660,7 0,4

       

Totale rentebaten 1 714,3 1 700,6

 

Met het oog op een harmonisatie in het Eurosysteem 
van de weergave van de rentebaten/rentelasten die 
samenhangen met de monetairbeleidsactiva en 
‑passiva, worden de rentebaten en ‑lasten in net‑
towaarde geboekt in de posten 1.1. ‘Rentebaten’ 
of 1.2. ‘Rentelasten’ naargelang van het teken. De 
rente wordt berekend per subpost van de balans. 
Die benadering wordt ook gevolgd voor de an‑
dere, niet met het monetair beleid samenhangende 
subposten.
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Rentelasten

(eindeperiodegegevens)

Lasten
Gemiddeld  

volume
Gemiddelde  

rente Lasten
Gemiddeld  

volume
Gemiddelde  

rente

(in € miljoen) (in %) (in € miljoen) (in %)

2020 2019

       

Rentelasten van verplichtingen in euro

Nettoverplichtingen ten opzichte van de ECB  
in het kader van TARGET2 0,0 49 602,2 0,0 0,0 27 864,3 0,0

Totaal 0,0 49 602,2 0,0 0,0 27 864,3 0,0

       

Rentelasten van externe verplichtingen

SDR‑verplichting −10,8 5 244,3 −0,2 −53,2 5 217,2 −1,0

Repurchase agreements in vreemde valuta −31,5 3 479,4 −0,9 −100,0 3 419,7 −2,9

Totaal −42,3 8 723,7 −0,5 −153,2 8 636,9 −1,8

       

Rentelasten van activa in euro

Langerlopende krediettransacties  
in het kader van het monetair beleid −466,5 52 933,8 −0,9 −86,5 21 591,8 −0,4

Andere vorderingen 0,0 0,0 0,0 −0,4 67,1 −0,6

Totaal −466,5 52 933,8 −0,9 −86,9 21 658,9 −0,4

       

Baten die volledig aan de Staat toekomen

Inkomsten uit de op een bijzondere 
onbeschikbare reserverekening geboekte 
meerwaarden op goud 1 −6,4 −8,5

Jaarlijks aan de Staat gestort bedrag  
ter compensatie van de meeruitgaven  
die voor de Staat voortvloeien uit de conversie  
van de geconsolideerde schuld tegenover  
de Bank in vrij verhandelbare effecten 2 −24,4 −24,4

Totaal −30,8 −32,9

       

Totale rentelasten −539,6 −273,0

1  Deze inkomsten worden berekend door op het gemiddelde saldo, tijdens het boekjaar, van de onbeschikbare reserverekening een 
rendement toe te passen dat gelijk is aan de verhouding tussen de netto financiële opbrengsten en het verschil tussen het op jaarbasis 
berekende gemiddelde bedrag van de rentegevende activa en de vergoede passiva. De tegenpost van het kapitaal, de reserves en de 
afschrijvingsrekeningen, alsook de opbrengst ervan worden buiten beschouwing gelaten voor die berekening. Voor het boekjaar 2020 
bedraagt het gemiddelde saldo van de onbeschikbare reserverekening € 298,9 miljoen ; de netto financiële opbrengsten belopen 
€ 952,3 miljoen, het gemiddelde bedrag van de rentegevende activa op jaarbasis € 226,0 miljard en het gemiddelde bedrag van de 
vergoede passiva op jaarbasis € 181,2 miljard.

2 De meerkosten voor de Staat van die in 1991 uitgevoerde conversie zijn gelijk aan het verschil tussen de 3 % die hij aan de Bank 
liet, overeenkomstig de toenmalige verdelingsregel, en de forfaitaire toelage van 0,1 % die de Staat tot dan toe verschuldigd was 
op zijn geconsolideerde schuld tegenover de Bank. Op het bedrag van die schuld, namelijk 34 miljard frank, beloopt dat verschil 
986 miljoen frank, dat is € 24,4 miljoen.
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TOELICHTING 25. NETTOBATEN UIT FINANCIËLE 
TRANSACTIES, AFWAARDERINGEN EN 
VOORZIENINGEN

Gerealiseerde winsten/verliezen uit financiële 
transacties

Afwaarderingen van financiële activa en 
posities

(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Kapitaalwinsten / ‑verliezen (−)

op statutaire beleggingen – –

op beleggingen

in USD 52,5 28,1

in EUR 33,8 42,4

Wisselkoerswinsten /  
‑verliezen (−)

op USD 25,5 21,4

op andere deviezen – –

op SDR −14,1 −21,4

op goud – –

Wisselkoerswinsten (−) /  
‑verliezen (+)  
die aan de Staat toekomen  
(SDR en goud) 14,1 21,4

Totaal 111,8 91,9

 

(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Kapitaalverliezen  
op beleggingen

in USD −1,8 −2,9

in EUR – –

Wisselkoersverliezen

op USD – –

op CNY −3,4 –

op KRW −2,7 −1,2

op SDR −0,8 –

op andere deviezen – –

Wisselkoersverliezen  
ten laste van de Staat (SDR) 0,8 –

Totaal −7,9 −4,1

 

Totaal van de gerealiseerde winsten/verliezen 
en van de afwaarderingen

Op de markt van de waardepapieren in euro namen 
de kapitaalwinsten enigszins af door het lagere ver‑
koopvolume ten gevolge van de vereffening van de 
portefeuille vastrentende effecten.

Voor de beleggingen in dollar kwam de rentedaling 
tot uiting in een forse toename van de gerealiseerde 
kapitaalwinsten.

Evenzo zijn de op de passiefzijde van de balans ge‑
boekte herwaarderingsmeerwaarden op de waarde‑
papieren in dollar aanzienlijk gestegen.

Bovendien liet de Bank, ten gevolge van de depreci‑
atie van de dollar, kleinere herwaarderingsverschillen 
optekenen dan in het voorgaande boekjaar.

De transacties in SDR resulteerden in gerealiseerde 
en niet‑gerealiseerde wisselkoersverliezen ten belope 
van € 14,9 miljoen die ten laste van de Staat werden 
gebracht.

TOELICHTING 26. NETTOBATEN/-LASTEN UIT 
PROVISIES EN COMMISSIES

Provisie- en commissiebaten

Door de Bank ontvangen provisies voor haar dienst‑
verlening als financieel bemiddelaar : € 10,7 miljoen, 
waarvan €  8,8  miljoen in verband met de verpan‑
ding van waardepapieren voor het monetair beleid. 
Het grootste deel van de baten is afkomstig van 
de waarborgen die de Bank in het kader van het 
Correspondent Central Banking Model (CCBM) be‑
heert. De sterke toename van de door de Bank 
ontvangen provisies ten opzichte van  2019 heeft te 
maken met het monetair beleid.

(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Gerealiseerde winsten / verliezen 111,8 91,9

Afwaarderingen −7,9 −4,1

Totaal 103,9 87,8
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Provisie- en commissielasten

Door de Bank betaalde provisies voor financiële dien‑
sten die derden aan de Bank verlenen (€ 8,3 miljoen), 
waarvan € 7,0 miljoen in het kader van het monetair 
beleid.

Net als de baten namen de betaalde provisies voor het 
monetair beleid in 2020 aanzienlijk toe.

TOELICHTING 27. INKOMSTEN UIT GEWONE 
AANDELEN EN DEELNEMINGEN

Op de nettowinst van de ECB voor 2019 werd bij de 
afsluiting van het voorgaande boekjaar een interimdi‑
vidend van € 52,0 miljoen uitgekeerd. Het saldo van 
€  33,9  miljoen, dat overeenstemt met het dividend 
op de deelneming van de Bank in het kapitaal van de 
ECB, werd in februari 2020 uitbetaald.

Na dotatie aan haar voorziening voor diverse risico’s 
heeft de ECB de inkomsten uit het aandeel dat haar 
werd toegewezen in de uitgifte van eurobankbiljet‑
ten, alsook de inkomsten uit de waardepapieren die 
ze heeft aangekocht in het kader van de programma’s 
SMP, CBPP3, ABSPP, PSPP en PEPP volledig verdeeld, 
overeenkomstig het besluit van de Raad van Bestuur 
van 18 januari 2021. Het interimdividend dat aan de 
Bank toekomt, bedraagt € 46,0 miljoen.

Voor het boekjaar  20192020 heeft de BIB geen di‑
vidend uitgekeerd. Het voorgaande jaar had ze een 
bedrag van €  15,0  miljoen (SDR 245  per aandeel) 
uitbetaald.

(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Dividend op deelneming ECB 33,9 13,5

Door de ECB verdeelde inkomsten 46,0 52,0

Dividenden op deelnemingen  
in de portefeuille statutaire  
beleggingen – 15,0

Dividenden op  
beleggingsfondsen 0,1 –

Totaal 80,0 80,5
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TOELICHTING 28. NETTORESULTAAT  
VAN POOLING VAN MONETAIRE INKOMSTEN

Pooling van monetaire inkomsten
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

Baten (+) / Lasten (−)

Resultaat

Pooling  
van monetaire  

inkomsten
Reëel  

resultaat

(1) (2) (3) = (1) + (2)

2020

Binnen het Eurosysteem door de Bank samengevoegde monetaire inkomsten −484,1

Door het Eurosysteem aan de Bank toegedeelde monetaire inkomsten 155,3

−328,8

    

Voor de monetaire inkomsten in aanmerking genomen posten

Krediettransacties in het kader van het monetair beleid −466,5 91,9 −374,6

Portefeuilles waardepapieren in euro aangehouden voor doeleinden van 
monetair beleid 984,8 −397,6 587,2

Vorderingen op de ECB uit hoofde van overdracht van externe reserves – – –

Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten 
binnen het Eurosysteem – – –

Nettoverplichtingen tegenover de ECB in het kader van TARGET2 – – –

Monetaire reserverekeningen en depositofaciliteit 316,2 −7,8 308,4

Niet‑identificeerbare activa – – –

834,5 −313,5 521,0

    

Niet voor de monetaire inkomsten in aanmerking genomen posten

Nettobeleggingen in goud en deviezen 106,6 106,6

Nettovorderingen in verband met transacties uit hoofde van internationale 
samenwerking 3,1 3,1

Portefeuilles waardepapieren en repurchase agreements in euro 102,7 102,7

Portefeuille statutaire beleggingen 111,4 111,4

Andere vorderingen 0,0 0,0

Rentedragende deposito’s die niet met het monetair beleid samenhangen 47,2 47,2

Opbrengsten die volledig aan de Staat toekomen −30,8 −30,8

340,2 340,2

    

Nettorentebaten (rubriek 1) 1 174,7 −313,5 861,2

    

Nettoresultaat uit financiële transacties (rubriek 2) −13,1

Herziening voorgaande jaren −2,2

−328,8

    

Voorziening inzake monetairbeleidstransacties 3,1

−325,7
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De monetaire inkomsten worden tussen de NCB’s van 
het eurogebied verdeeld volgens de verdeelsleutel van 
het gestorte kapitaal (3,64324 % voor de Bank sinds 
1 februari 2020).

De impact op de toegedeelde netto monetaire inkom‑
sten vloeit voort uit de balansstructuur van de NCB’s.

De Bank vervult een specifieke rol in de CSPP en 
PECSPPprogramma’s en draagt bij aan de aankoop 
van door bedrijven uitgegeven schuldbewijzen voor 
bedragen die verhoudingsgewijs groter zijn dan haar 
sleutel in het kapitaal. Bovendien ligt het rendement 
van de door de Bank aangekochte waardepapie‑
ren in die portefeuilles hoger dan het gemiddelde 
rendement op de door het Eurosysteem verworven 
waardepapieren. 

Daarentegen kon de Bank rente ontvangen op de 
supranationale effecten die andere NCB’s aanhouden 
in de PSPP‑ en PEPSPP‑programma’s.

De Belgische kredietinstellingen laten in rekeningen‑
courant en in de depositofaciliteit nog steeds grotere 
volumes staan, die hoger zijn dan de sleutel, waar‑
door moet worden bijgedragen tot de verdeling van 
de monetaire inkomsten.

Deze post omvat ook de verandering in de voorzie‑
ning voor risico’s op de monetairbeleidstransacties.

TOELICHTING 29. OVERIGE BATEN

De terugwinningen bij derden hebben betrekking op 
de levering van goederen en de dienstverlening in 
diverse domeinen, met name :
	¡ de Balanscentrale, de Centrales voor kredieten 

aan particulieren en aan ondernemingen en het 
Centraal aanspreekpunt (€ 43,4 miljoen) ;

	¡ het prudentieel toezicht (€ 101,0 miljoen) ;
	¡ door de Drukkerij uitgevoerde werken 

(€ 0,5 miljoen) ;
	¡ het betalingssysteem TARGET2 (€ 1,4 miljoen) ;

(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Terugwinningen bij derden 171,1 169,1

Overige 0,7 0,7

Totaal 171,8 169,8

 

	¡ het effectenvereffeningssysteem (€ 12,2 miljoen) ;
	¡ de internationalisering van computertoepassingen 

(€ 9,1 miljoen).

Overeenkomstig artikel  12bis van de organieke wet 
worden de werkingskosten van de Bank betreffende 
het prudentieel toezicht op de financiële instellingen 
door de betrokken instellingen gedragen.

Bovendien voert de Bank, op grond van artikel 12ter 
van de organieke wet, de taken van de afwikkelings‑
autoriteit uit en worden de desbetreffende werkings‑
kosten ook door de betrokken instellingen gedragen.

De werkingskosten worden jaarlijks berekend en ten 
laste van de betrokken financiële instellingen gebracht 
volgens de bepalingen van het koninklijk besluit van 
17  juli  2012, dat werd gewijzigd bij de koninklijke 
besluiten van 1 oktober 2012, 21 december 2013 en 
5 juli 2015.

Voor het boekjaar 2020 belopen de kosten € 64,1 mil‑
joen voor banken en beursvennootschappen en 
€ 36,2 miljoen voor verzekerings en her ver zekerings
ondernemingen.

Andere instellingen onder toezicht, zoals de ver‑
rekeningsinstellingen, de vereffeningsinstellingen, 
de instellingen voor onderlinge borgstelling en de 
betalingsdiensten, betalen een forfaitaire bijdrage, 
waarvan het totaalbedrag voor het boekjaar  2020 
€ 0,7 miljoen beliep.

De post ‘Overige’ omvat, in voorkomend geval, de 
opbrengst van de verkoop van gebouwen, van de 
tegeldemaking van buiten gebruik gesteld materieel 
en meubilair en andere diverse opbrengsten.

TOELICHTING 30. PERSONEELSKOSTEN

Deze kosten omvatten de bezoldigingen en sociale 
lasten van het personeel en van de Directie, alsook de 
presentiegelden van de Regenten en Censoren.

In tegenstelling tot vorig jaar zijn er geen kosten meer 
die betrekking hebben op het vervroegd vertrekplan, 
hetgeen in belangrijke mate de daling van de perso‑
neelskosten verklaart (+ € 12 miljoen).
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TOELICHTING 31. BEHEERSKOSTEN

De post omvat onder meer de administratieve kosten en 
de informaticakosten (€ 28,5 miljoen), alsook de kosten 
verbonden aan de herstelling en het onderhoud van de 
gebouwen (€ 11,9 miljoen) en de door derden verrichte 
werkzaamheden en diensten (€ 24,1 miljoen). Hier zijn 
ook de onroerende voorheffing, de nietaftrekbare BTW 
en de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke belas‑
tingen opgenomen (€ 5,6 miljoen).

TOELICHTING 32. AFSCHRIJVINGEN OP (IM)
MATERIËLE VASTE ACTIVA

De afschrijvingen dekken de volgende investeringen :

TOELICHTING 33. PRODUCTIEKOSTEN 
BANKBILJETTEN

Deze post omvat de kosten van de diensten van ex‑
terne bedrijven die belast zijn met de productie van 
bankbiljetten in naam van de Bank.

TOELICHTING 34. OVERIGE KOSTEN

Deze post omvat, in voorkomend geval, het fiscaal 
vrijgestelde bedrag, dat in de buitengewone reserve 
wordt opgenomen (zie  toelichting 22), overeenkom‑
stig de fiscale wetgeving.

(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Vernieuwing van gebouwen 8,3 8,4

Informaticamaterieel en software 4,7 4,7

Materieel voor de Drukkerij 1,0 1,5

Overig materieel en meubelen 4,0 4,2

Totaal 18,0 18,8

 

TOELICHTING 35. VENNOOTSCHAPSBELASTING

3.2.7.6 Toelichting bij de winstverdeling 
voor het boekjaar (Toelichting 36)

Een raming van de becijferbare risico’s is het uitgangs‑
punt voor de bepaling van het minimumbedrag van 
de reserves van de Bank. Alle financiële risico’s van 
de Bank worden ofwel berekend volgens de value at 
risk / expected shortfall‑methodologie, waarvoor de 
Bank zeer voorzichtige parameters op het gebied van 
probabiliteit en tijdshorizon hanteert, ofwel volgens 
scenario’s op lange termijn.

De raming van de benedengrens van de risico’s per 
einde 2020 geeft een bedrag in de orde van grootte 
van € 6,5 miljard, tegen € 4,6 miljard per einde 2019.

Verschuldigde belasting
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Belasting op het resultaat  
van het boekjaar 124,1 193,1

Belasting op het resultaat  
van vorige boekjaren 0,2 1,5

Totaal (1) 124,3 194,6

 

Voornaamste verschillen
(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Winst vóór belasting 785,2 1 019,9

Belastingvrije winst die aan  
de Staat toekomt −288,2 −363,6

Aan belastingen  
onderworpen winst (2) 497,0 656,3

 

Verschillen

Sociale verplichtingen −9,3 −9,2

Aftrek voor risicokapitaal 0,0 −2,3

Overschot afschrijvingen −1,5 −1,5

Overige 10,0 9,6

Belastbare winst 496,2 652,9

 

Gemiddeld belasting- 
tarief (in %) (1) ÷ (2) 25,0 29,7
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Dit bedrag omvat de financiële risico’s op :
	¡ de portefeuilles eigen waardepapieren van de 

Bank in euro en in deviezen ;
	¡ de in de balans van de Bank opgenomen porte‑

feuilles waardepapieren ten behoeve van het mo‑
netair beleid, waarvoor zij alleen de risico’s draagt ;

	¡ de in de balans van alle NCB’s van het Eurosysteem 
opgenomen krediettransacties en portefeuilles 
waardepapieren ten behoeve van het monetair 
beleid, waarvoor zij het risico delen (zie toelich‑
tingen 5 en 7).

De jaarlijkse winsten worden, overeenkomstig arti‑
kel  32 van de organieke wet, op volgende wijze 
verdeeld (in € miljoen) :

1. een eerste dividend van 6 % van het 
 kapitaal wordt aan de aandeelhouders 
toegekend 0,6

2. van het excedent wordt een door het 
Directiecomité voorgesteld en door de 
Regentenraad vastgesteld bedrag, in alle 
onafhankelijkheid, toegekend aan het re‑
servefonds of aan de beschikbare reserve. 
Voor 2020 heeft de Regentenraad beslo‑
ten 50 % van de te verdelen winst voor 
de beschikbare reserve te bestemmen. 330,5

3. van het tweede overschot wordt aan de 
aandeelhouders een tweede, door de 
Regentenraad vastgesteld dividend toe‑
gekend, dat minimaal 50 % beloopt van 
de netto‑opbrengst van de activa die de 
tegenpost vormen van het reservefonds 
en de beschikbare reserve

	¡ Bruto‑opbrengst van de statutaire 
beleggingen en gelijkgesteld

	¡ Aandeel van de door het kapitaal gegenereerde 
inkomsten in de totale opbrengsten van de 
statutaire beleggingen : 
10 × 111,4 ÷ 6 507,3 = 0,2

	¡ Gemiddeld belastingtarief : 25,0 % 
(zie toelichting 35)

 

Baten
Gemiddeld  

volume Rendement

(in € miljoen) (in %)

Obligaties 111,4 6 175,1 1,8

Deelnemingen – 332,2 –

Totaal 111,4 6 507,3 1,7

 

	¡ Berekening van het tweede dividend 
[(111,4 – 0,2) × (1 – 0,25) × 0,5] 41,7

4. het saldo wordt toegekend aan de Staat ; 
het is vrijgesteld van vennootschaps
belasting 288,2

Winst van het boekjaar 660,9

3.2.7.7 Toelichting bij de posten buiten 
balanstelling

TOELICHTING 37. TERMIJNTRANSACTIES IN 
VREEMDE VALUTA EN IN EURO

De deviezenswaptransacties werden grotendeels ge‑
sloten tegen euro’s. De termijnvorderingen en ver‑
plichtingen in vreemde valuta werden geherwaar‑
deerd in euro tegen dezelfde koersen als die voor de 
contante deviezentegoeden.

De termijntransacties zijn erop gericht de nettopositie 
in vreemde valuta te beperken.

TOELICHTING 38. TERMIJNTRANSACTIES 
OP RENTETARIEVEN EN OP VASTRENTENDE 
EFFECTEN

Bij de afsluiting van het boekjaar heeft de Bank netto 
een aankooppositie in futures op effecten in dollar 
ten belope van €  57,9  miljoen en een verkoopposi‑
tie in effecten van de Amerikaanse geldmarkt voor 
€  1,6  miljard. Die transacties passen in het actieve 
beheer van de portefeuilles.

(eindeperiodegegevens, in € miljoen)

2020 2019

Termijnvorderingen

EUR 5 199,9 4 663,5

USD 1 008,7 1 031,4

SDR 16,5 68,7

Termijnverplichtingen

EUR 16,6 69,0

USD 3 254,4 3 333,2

JPY 1 027,7 1 021,0

SDR 1 845,6 1 302,3
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TOELICHTING 39. VERBINTENISSEN DIE KUNNEN 
AANLEIDING GEVEN TOT EEN KREDIETRISICO

De verbintenissen tegenover internationale instellin‑
gen omvatten de door de Bank aangegane verbintenis 
om aan het IMF SDR 1 050  miljoen (€  1 237,5  mil‑
joen) te lenen via de PRGT.

Opdat het IMF over voldoende middelen zou beschik‑
ken, heeft de Raad van Bestuur van het IMF eind 2016 
de vernieuwing van de Nieuwe leningsovereenkomsten 
(multilaterale lening) goedgekeurd voor de periode no‑
vember 2017 – november 2022 voor een totaalbedrag 
van SDR 182,4  miljard. Het aandeel van België in dat 
totaal bedraagt SDR 3 994,3  miljoen (€  4 707,7  mil‑
joen). Bovendien heeft de Raad van Bestuur van het 
IMF in 2016 ook een nieuw kader voor bilaterale lenin‑
gen goedgekeurd. In deze context hebben veertig IMF
lidstaten besloten een bilaterale financiering bij te dragen 
ten belope van ongeveer SDR 318 miljard (ter vervanging 
van leningen die in 2013 werden aangegaan). Het aan‑
deel van België in dat totaal bedraagt € 9 990 miljoen in 
de vorm van een door de Bank toegestane lening aan 
het IMF die op 31 december 2020 verstrijkt.

Het eind 2020 nog beschikbare bedrag (PRGT, nieu‑
we leningsovereenkomsten en bilaterale lening) be‑
loopt € 15 304,5 miljoen. Deze leningen zijn door de 
Belgische Staat gewaarborgd.

In  2020 besloot het IMF de omvang van de nieuwe 
leningsovereenkomsten te verdubbelen en de bilate‑
rale leningen voor eenzelfde bedrag terug te schroe‑
ven. Die operatie had tot doel de middelen van het 
IMF voor de komende jaren te consolideren rond 
het huidige niveau en de bijdrage tot de inspanning 
beter te verdelen over de verschillende leden van 
het IMF. Tegen die achtergrond heeft de Bank een 
leningsovereenkomst ondertekend ten belope van 
SDR 7,99 miljard uit hoofde van de nieuwe lenings‑
overeenkomsten voor de periode 20212025 en een 
overeenkomst voor €  4,3  miljard uit hoofde van de 
bilaterale leningen. Die leningen vervangen de voor‑
gaande en zorgen voor een lichte verlaging van de 
schuldpositie van België tegenover het IMF. Ze zijn 
door de Belgische Staat gewaarborgd en worden op 
1 januari 2021 van kracht.

De verplichtingen jegens andere instellingen omvatten 
de waarborgen die de Bank geeft in het kader van 
de clearingtransacties voor rekening van de in België 
gevestigde kredietinstellingen. Als tegenpost heeft 

de Bank zelf waarborgen ontvangen van diezelfde 
instellingen.

Eind 2020 beliep het uitstaande bedrag € 1 443,5 mil‑
joen.

TOELICHTING 40. AAN DE INSTELLING 
TOEVERTROUWDE WAARDEN EN VORDERINGEN

De waarden toevertrouwd in open bewaarneming 
omvatten de nominale waarde van de effecten (schat‑
kistcertificaten, lineaire obligaties, effecten verkregen 
als gevolg van de splitsing van lineaire obligaties, 
thesaurie en depositobewijzen en bepaalde klassieke 
leningen) opgenomen in het effectenvereffeningssys‑
teem en bewaard voor rekening van derden.

De verhoging van de open bewaarnemingen vloeit 
hoofdzakelijk voort uit de toename van de door 
ondernemingen uitgegeven effecten die in het ef‑
fectenvereffeningssysteem zijn opgenomen, en van 
de waarborgen ontvangen voor rekening van andere 
centrale banken.

TOELICHTING 41. NOG TE STORTEN KAPITAAL 
OP AANDELEN

Op de door de Bank aangehouden BIB‑aandelen is 
25 % gestort. Deze post omvat het bedrag van het 
nietopgevraagde kapitaal van SDR 187,9  miljoen 
(€ 221,4 miljoen).

Deze post omvat ook het resterende vol te storten 
bedrag op de verhoging van de deelname van de 
Bank in het kapitaal van de ECB na de uittreding van 
de Bank of England uit het ESCB (€ 44,5 miljoen).

3.2.7.8 Vergoeding van de bedrijfsrevisor

De vergoeding toegekend aan Mazars Bedrijfsrevisoren 
bedroeg € 80 500 voor hun revisoraal mandaat, dat 
wil zeggen de certificering van de jaarrekening, een 
beperkt nazicht van de halfjaarlijkse rekeningen en 
de certificering van de wijze waarop de prudentiële 
kosten worden berekend.

Daarnaast heeft de bedrijfsrevisor geen vergoeding 
ontvangen voor andere taken uitgevoerd voor reke‑
ning van de Bank.
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3.2.7.9 Rechtsgedingen

Op 3 januari 2014 heeft een aandeelhouder een vor‑
dering tegen de Bank ingesteld bij de Rechtbank van 
Koophandel van Brussel. Deze aandeelhouder beweer‑
de dat de jaarrekening van de Bank niet in overeen‑
stemming zou zijn met de op de Bank van toepassing 
zijnde regelgeving en hij vorderde de correctie van die 
jaarrekening op drie punten. Op 22 mei 2015 heeft de 
Rechtbank van Koophandel een vonnis uitgesproken. 
De rechtbank heeft alle vorderingen afgewezen en 
heeft bevestigd dat de Bank haar rekeningen opmaakt 
volgens de op haar van toepassing zijnde regels.

Op 15  juli 2015 heeft de aandeelhoudereiser tegen 
dat vonnis hoger beroep aangetekend. Op 28  ok‑
tober  2019 heeft het Hof van Beroep van Brussel 
uitspraak gedaan. Het Hof verklaarde het hoger be‑
roep van de betrokken aandeelhouder ongegrond en 
bevestigde de uitspraak in eerste aanleg, namelijk dat 
de Bank haar jaarrekening correct opmaakt, in over‑
eenstemming met de boekhoudkundige regelgeving 
die op haar van toepassing is. De aandeelhouder in 
kwestie heeft op 10 maart 2020 voorziening in cas‑
satie ingesteld tegen dit arrest. Op 19 oktober 2020 
heeft het Hof van Cassatie het cassatieberoep verwor‑
pen. Hiermee is dit geschil finaal beslecht.

Ook twee andere geschillen tussen de Bank en die‑
zelfde aandeelhouder zijn in 2020 afgerond.

In een eerste procedure werd aangevoerd dat de 
Regentenraad van de Bank onregelmatig zou 
zijn samengesteld en werd, onder meer, van de 
Ondernemingsrechtbank te Brussel gevorderd dat de 
goedkeuringsbesluiten van de Regentenraad betref‑
fende de jaarrekeningen  2016 en  2017 nietig zou‑
den worden verklaard. Op 25  juni  2020 heeft de 
Ondernemingsrechtbank in overeenstemming met de 
argumentatie van de Bank geoordeeld dat deze vor‑
dering niet ontvankelijk is. De aandeelhoudereiser 
heeft in deze uitspraak berust.

De tweede procedure betrof een procedure in 
kort geding ingeleid voor de voorzitter van de 
Ondernemingsrechtbank te Brussel. De betrokken 
aandeelhouder voerde aan dat de Bank zijn vraag‑
recht zou hebben miskend naar aanleiding van de 
algemene vergadering van aandeelhouders van de 
Bank van 18 mei 2020. Daarbij vroeg hij aan de kort‑
gedingrechter om de beslissingen van die algemene 
vergadering te schorsen en de Bank te bevelen om 

een nieuwe algemene vergadering te organiseren. In 
een beschikking van 20  juli 2020 heeft de voorzitter 
van de Ondernemingsrechtbank deze eisen volledig 
afgewezen. De kortgedingrechter bevestigt dat de 
Nationale Bank haar aandeelhouders afdoende infor‑
meert en stelt uitdrukkelijk dat de antwoorden die de 
Bank tijdens de algemene vergadering heeft gegeven 
“toereikend en voldoende duidelijk en concreet” zijn. 
De rechter voegt daaraan toe dat het feit dat een aan‑
deelhouder het niet eens is met de gegeven antwoor‑
den niet betekent dat zijn vraagrecht wordt miskend.

Voorts zijn ook nog twee vernietigingsberoepen han‑
gende, ingeleid door dezelfde aandeelhouder voor 
de Raad van State, tegen de beslissingen van de 
Regentenraad tot vaststelling van de jaarrekenin‑
gen  2018 en  2019 en in het bijzonder de winstver‑
deling voor deze boekjaren. In het kader van deze 
procedures wordt aangevoerd dat de beslissingen van 
de Regentenraad inzake winstverdeling niet in overeen‑
stemming zouden zijn met de beginselen van behoor‑
lijk bestuur (meer bepaald de motiveringsplicht en het 
evenredigheidsbeginsel). De Bank is van mening dat de 
beslissingen van de Regentenraad inzake goedkeuring 
van jaarrekeningen en winstverdeling volledig in over‑
eenstemming zijn met de toepasselijke regels. Bijgevolg 
acht zij voormelde vorderingen ongegrond. Bovendien 
is de Bank van oordeel dat deze vorderingen, om 
verschillende redenen, niet ontvankelijk zijn. Ten slotte 
hebben beide procedures geen (becijferbare) invloed 
op het vermogen, de financiële positie of het resultaat 
van de Bank. Bijgevolg heeft de Bank geen voorziening 
aangelegd voor deze geschillen.

Er zijn geen andere geschillen hangende die, wegens 
hun kritische aard of hun materialiteit, de Bank ertoe 
zouden verplichten een voorziening aan te leggen of 
in deze rubriek een toelichting te verstrekken.

3.2.7.10 Gebeurtenissen na balansdatum

Verkoop van het gebouw van de drukkerij

Op 26  januari  2021  besloot het Directiecomité van de 
Bank, in het kader van de ingestelde verkoopprocedure, 
het aanbod te aanvaarden van de kandidaat‑koper betref‑
fende de verkoop van het onroerend goed dat uitsluitend 
voor de activiteiten van de Drukkerij werd aangewend.

De verkoopprijs van het verkochte actief bedraagt 
€ 19 750 000.
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Overeenkomstig artikel  32 van de organieke wet 
van de Bank en het door de Regentenraad op 
22  juli  2009  goedgekeurde en op 23  maart  2016 
aangepaste reserverings‑ en dividendbeleid, worden 
de netto‑opbrengsten van de verkoop van onroerende 
goederen, voor de toepassing van het reserverings‑ en 
dividendbeleid, volledig gelijkgesteld met opbrengsten 
van de portefeuille die de tegenpost vormt van de re‑
serves van de Bank. Onder netto‑opbrengsten wordt 
verstaan de opbrengsten na aftrek van alle kosten 
(inclusief belastingen) en van eventuele vervangings‑
investeringen in onroerende goederen. Aangezien de 
activiteiten in verband met de Drukkerij worden stop‑
gezet, is er geen vervangingsinvestering nodig.

De impact van de verkoop van het gebouw in kwes‑
tie op het brutodividend per aandeel van het boek‑
jaar  2021 (betaalbaar in  2022) beloopt ongeveer 
€  17. Dit is echter maar een raming, aangezien de 
definitieve fiscale weerslag en de aan de verkoop 
verbonden kosten pas later kunnen worden bepaald. 
Aangezien de inkomsten van de andere componenten 
van de statutaire portefeuille in dit stadium nog niet 
bekend zijn, kan bovendien tot dusver geen betrouw‑
bare raming worden gegeven van het totale dividend 
dat in 2022 aan de aandeelhouders zal worden uitge‑
keerd voor het boekjaar 2021.
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Activa
(in € duizend)

2020 2019 2018 2017 2016

1. Goud en goudvorderingen 11 287 575 9 900 064 8 195 519 7 909 800 8 027 984

2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het  
eurogebied, luidende in vreemde valuta 15 822 963 15 872 290 15 288 762 13 885 370 14 410 997

2.1 Vorderingen op het IMF 6 950 671 6 595 494 6 402 443 5 951 516 6 428 948

2.2 Tegoeden bij banken, beleggingen  
in waardepapieren, externe leningen en  
overige externe activa 8 872 292 9 276 796 8 886 319 7 933 854 7 982 049

3. Vorderingen op ingezetenen van het  
eurogebied, luidende in vreemde valuta 400 034 474 210 405 191 328 489 395 750

4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het  
eurogebied, luidende in euro 138 376 169 538 1 666 137 848 633 804 648

5. Kredietverlening aan kredietinstellingen  
van het eurogebied in verband met  
monetairbeleidstransacties, luidende in euro 81 017 880 19 279 480 22 690 200 24 383 650 14 322 090

5.1 Basisherfinancieringstransacties – 423 000 – 40 000 200 000

5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 81 017 880 18 856 480 22 690 200 24 343 650 14 122 090

5.3 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop – – – – –

5.4 Structurele transacties met wederinkoop – – – – –

5.5 Marginale beleningsfaciliteit – – – – –

5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen – – – – –

6. Overige vorderingen op kredietinstellingen  
van het eurogebied, luidende in euro 909 600 65 646 17 543 227 673 1 863 078

7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen  
van het eurogebied, luidende in euro 171 031 799 119 704 133 122 199 708 107 720 140 72 988 859

7.1 Voor doeleinden van monetair beleid  
aangehouden waardepapieren 167 023 248 113 918 412 113 574 838 96 877 893 59 066 568

7.2 Overige waardepapieren 4 008 551 5 785 721 8 624 870 10 842 247 13 922 291

8. Vorderingen binnen het Eurosysteem 9 121 199 7 939 450 8 199 806 9 648 703 11 380 427

8.1 Deelneming in het kapitaal van de ECB 336 097 328 735 287 101 287 101 287 101

8.2 Vorderingen op de ECB uit hoofde van  
overdracht van externe reserves 1 469 828 1 465 002 1 435 911 1 435 911 1 435 911

8.3 Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling  
van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem 7 315 274 6 145 713 6 476 794 7 925 691 9 657 415

8.4 Overige vorderingen binnen het Eurosysteem  
(netto) – – – – –

9. Overige activa 8 864 955 8 384 276 7 876 801 7 723 922 6 986 218

9.1 Munten uit het eurogebied 8 009 8 453 8 849 9 112 9 472

9.2 Materiële en immateriële vaste activa 412 926 436 525 416 899 410 473 393 138

9.3 Overige financiële activa 6 988 312 6 507 559 6 041 445 5 846 341 5 450 528

9.4 Herwaarderingsverschillen op instrumenten  
buiten de balans 90 592 57 050 – 47 699 –

9.5 Overlopende rekeningen 1 360 459 1 358 129 1 399 710 1 400 374 1 118 351

9.6 Diversen 4 657 16 560 9 898 9 923 14 729

Totaal activa 298 594 381 181 789 087 186 539 667 172 676 380 131 180 051

 

3.2.8 Vergelijking over vijf jaar

3.2.8.1 Balans
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Passiva
(in € duizend)

2020 2019 2018 2017 2016

1. Bankbiljetten in omloop 48 084 842 43 190 510 39 870 275 37 913 638 36 472 505

2. Verplichtingen aan kredietinstellingen  
van het eurogebied in verband met  
monetairbeleidstransacties, luidende in euro 145 672 939 45 443 128 59 408 947 64 957 740 50 686 181

2.1 Rekeningen-courant  
(met inbegrip van reserveverplichtingen) 97 076 814 36 466 154 23 669 646 15 710 572 11 606 041

2.2 Depositofaciliteit 48 596 125 8 976 974 35 739 301 49 247 168 39 080 140

2.3 Termijndeposito’s – – – – –

2.4 ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop – – – – –

2.5 Deposito’s uit hoofde van margestortingen – – – – –

3. Overige verplichtingen aan kredietinstellingen  
van het eurogebied, luidende in euro 1 479 685 301 391 543 628 838 406 138 657

4. Verplichtingen aan overige ingezetenen  
van het eurogebied, luidende in euro 1 914 597 612 745 379 465 293 207 327 939

4.1 Overheid 1 304 531 80 616 11 355 25 605 35 223

4.2 Overige verplichtingen 610 066 532 129 368 110 267 602 292 716

5. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van  
het eurogebied, luidende in euro 6 864 942 857 264 8 147 501 8 413 888 2 096 115

6. Verplichtingen aan ingezetenen van  
het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2 320 512 3 350 988 710 480 236 388 –

7. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van  
het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1 346 671 654 709 3 219 651 3 515 801 2 057 538

8. Tegenwaarde toegewezen bijzondere  
trekkingsrechten in het IMF 5 095 493 5 334 574 5 254 592 5 134 403 5 510 534

9. Verplichtingen binnen het Eurosysteem 66 198 276 63 974 101 53 192 130 36 296 706 18 589 435

9.1 Verplichtingen ingevolge de uitgifte van  
promessen als zekerheidstelling voor  
door de ECB uitgegeven schuldbewijzen – – – – –

9.2 Nettoverplichtingen uit hoofde van  
de toedeling van eurobankbiljetten  
binnen het Eurosysteem – – – – –

9.3 Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem  
(netto) 66 198 276 63 974 101 53 192 130 36 296 706 18 589 435

10. Overige passiva 665 831 660 484 706 583 727 179 808 010

10.1 Herwaarderingsverschillen op instrumenten 
buiten de balans – – 8 994 – 17 359

10.2 Overlopende rekeningen 15 396 41 546 44 542 30 569 18 587

10.3 Diversen 650 435 618 938 653 047 696 610 772 064

11. Voorzieningen – 3 146 5 670 2 424 –

11.1 Voor toekomstige wisselkoersverliezen – – – – –

11.2 Voor nieuwbouw – – – – –

11.3 Voor diverse risico’s – – – – –

11.4 Inzake monetairbeleidstransacties – 3 146 5 670 2 424 –

12. Herwaarderingsrekeningen 11 381 836 10 068 000 8 231 503 7 898 906 8 369 524

13. Kapitaal, reservefonds en beschikbare reserve 6 907 813 6 512 795 6 123 680 5 815 009 5 485 429

13.1 Kapitaal 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

13.2 Reservefonds :

Statutaire reserve 1 168 694 1 168 694 1 168 694 1 168 694 1 168 694

Buitengewone reserve 1 153 603 1 153 603 1 153 600 1 152 963 1 152 963

Afschrijvingsrekeningen voor  
materiële en immateriële vaste activa 328 680 346 288 329 958 338 266 327 778

13.3 Beschikbare reserve 4 246 836 3 834 210 3 461 428 3 145 086 2 825 994

14. Winst van het boekjaar 660 944 825 252 745 562 632 685 638 184

Totaal passiva 298 594 381 181 789 087 186 539 667 172 676 380 131 180 051
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(in € duizend)

2020 2019 2018 2017 2016

1. Nettorentebaten 1 174 757 1 427 590 1 532 936 1 284 936 994 699

1.1 Rentebaten 1 714 322 1 700 539 1 783 670 1 476 176 1 066 323

1.2 Rentelasten −539 565 −272 949 −250 734 −191 240 −71 624

2. Nettobaten uit financiële transacties,  
afwaarderingen en voorzieningen 103 866 87 790 −25 090 4 674 36 515

2.1 Gerealiseerde winsten / verliezen  
uit financiële transacties 111 813 91 854 20 331 53 408 62 820

2.2 Afwaarderingen van financiële activa en posities −7 947 −4 064 −45 421 −48 734 −26 305

2.3 Overdracht naar / uit voorzieningen – – – – –

3. Nettobaten / ‑lasten uit provisies en commissies 2 446 −661 −264 627 1 036

3.1 Provisie- en commissiebaten 10 713 7 217 6 859 7 452 7 025

3.2 Provisie- en commissielasten −8 267 −7 878 −7 123 −6 825 −5 989

4. Inkomsten uit gewone aandelen  
en deelnemingen 79 958 80 530 66 271 61 190 57 078

5. Nettoresultaat van pooling  
van monetaire inkomsten −325 693 −313 502 −367 648 −248 906 −40 482

6. Overige baten 171 805 169 788 173 484 161 556 154 697

7. Personeelskosten −300 155 −311 572 −326 889 −336 948 −313 548

8. Beheerskosten −90 194 −101 332 −105 028 −90 469 −88 546

9. Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa −18 004 −18 755 −14 791 −13 015 −11 299

10. Productiekosten bankbiljetten −13 563 n. n. n. n.

11. Overige kosten – −3 −637 – –

12. Vennootschapsbelasting −124 279 −194 621 −186 782 −190 960 −151 966

Winst over het boekjaar 660 944 825 252 745 562 632 685 638 184

 

3.2.8.2 Resultatenrekening
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(in €)

2020 2019 2018 2017 2016

Brutodividend 105,77 122,57 138,47 127,63 140,79

Roerende voorheffing 31,73 36,77 41,54 38,29 42,24

Nettodividend 74,04 85,80 96,93 89,34 98,55

 

3.2.8.3 Dividend per aandeel
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NATIONAL BANK OF BELGIUM 
Naamloze Vennootschap 
boulevard de Berlaimont 14 
Ondernemingsnummer : BE 0203.201.340 
 
Verslag van de bedrijfsrevisor 

In uitvoering van het Protocol Nr. 4 betreffende de statuten van het Europees Stelsel van Centrale 
Banken en van de Europese Centrale Bank, werden wij door de algemene vergadering van 
aandeelhouders van 18 mei 2020 aangesteld als bedrijfsrevisor, belast met de opdracht om verslag uit 
te brengen aan de Regentenraad van de Nationale Bank van België N.V. (“Bank”) over de controle van 
de financiële verslaggeving. De draagwijdte van deze wettelijke opdracht is verder uitgewerkt in de 
contractuele opdrachtdocumenten. Wij hebben de audit van de Bank uitgevoerd gedurende vier 
opeenvolgende jaren.  

Voornoemde opdracht als bedrijfsrevisor werd ons toevertrouwd op voorstel van het Auditcomité van 
de Bank en, ab initio, op  aanbeveling van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank door 
de Raad van de Europese Unie bekrachtigd.  

In het kader van deze opdracht hebben wij het genoegen verslag uit te brengen over onze controle van 
de financiële verslaggeving van de Bank, opgesteld in toepassing van het sui generis boekhoudkundig 
referentiestelsel waaraan de Bank onderworpen is (daarin inbegrepen de presentatieregels en -
principes en de toelichtingen die worden verstrekt) zoals vastgelegd door de Regentenraad, en over de 
overige bepalingen die contractueel werden afgesproken met de Bank. 

Oordeel zonder voorbehoud 

Wij hebben de contractuele controle uitgevoerd van de financiële verslaggeving van de Bank - waarvan 
het balanstotaal € 298,6 miljard bedraagt en de winst van het afgelopen boekjaar € 660,9 miljoen - en 
de toelichting, zoals vermeld in het Ondernemingsverslag, Verslag 2020, hoofdstuk 3 ‘Jaarrekening en 
verslagen betreffende het boekjaar’ (“financiële verslaggeving”). 

Naar ons oordeel geeft deze financiële verslaggeving een getrouw beeld van het vermogen en de 
financiële toestand van de Bank per 31 december 2020, alsook van haar resultaten over het boekjaar 
dat op die datum is afgesloten, in overeenkomst met het sui generis boekhoudkundig referentiestelsel 
waaraan de Bank onderworpen is (daarin inbegrepen de presentatieregels en -principes en de 
toelichtingen die worden verstrekt) zoals vastgelegd door de Regentenraad.  
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3.3 Verslag van de bedrijfsrevisor 
aan de Regentenraad
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Basis voor het oordeel zonder voorbehoud 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s), Onze 
verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie 
“Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de financiële verslaggeving” van 
ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de 
financiële verslaggeving in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de 
onafhankelijkheid.  

Wij hebben van het Directiecomité en van de aangestelden van de Bank de voor onze controle vereiste 
ophelderingen en inlichtingen verkregen. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

Kernpunten van de controle 
Kernpunten van onze controle betreffen die aangelegenheden die naar ons professioneel oordeel het 
meest significant waren bij de controle van de jaarrekening van de huidige verslagperiode. Deze 
aangelegenheden zijn behandeld in de context van onze controle van de financiële verslaggeving als 
geheel en bij het vormen van ons oordeel hierover, en wij verschaffen geen afzonderlijk oordeel over 
deze aangelegenheden. 
 
Onderstaande verslaggeving houdt rekening met de geheimhoudingsplicht waartoe de Bank ten 
aanzien van een aantal onderwerpen gehouden is, hetgeen impliceert dat bepaalde kernpunten niet / 
niet volledig worden gerapporteerd. 
 

Kernpunt Auditaanpak 
KERNPUNT 1 : KREDIETRISICO 
 
In het kader van haar activiteiten is de Bank 
blootgesteld aan het kredietrisico. Om de 
volledige risicopositie inzake vastrentende 
effecten te bepalen, dient naast de portefeuilles 
in eigen beheer van de Bank en het eigen risico 
van de monetaire beleidsportefeuilles die op de 
balans van de Bank zijn opgenomen eveneens 
het aandeel van de Bank in de monetaire 
beleidsportefeuilles van het Eurosysteem in 
aanmerking te worden genomen.  
 
De communicatie omtrent de monetaire 
beleidsportefeuilles behoort evenwel tot de 
bevoegdheid van de ECB.  
 

 
 
▪ Kennisname en beoordeling van de ingestelde 

procedures en processen inzake de 
aanvaarding van tegenpartijen (ratings van 
verscheidene ratingbureaus, implied ratings, 
financiële ratio’s en gebeurlijk financiële 
analyses, bepaling en verwerking van 
limieten).  

▪ Voor wat de portefeuille betreft tot uitvoering 
van het monetair beleid van het Eurosysteem, 
wordt nagezien of de beleenbaarheidscriteria 
– de zogenaamde enkelvoudige lijst met 
verhandelbare activa en de niet-
verhandelbare activa (bankleningen) – 
worden nageleefd.  

▪ Nazicht van ingestelde controlemaat-regelen 
inzake de opvolging en de naleving van de 
ingestelde limieten ten overstaan van het 
gelopen risico, behoudens op Belgische 
overheden. 
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Kernpunt Auditaanpak 
Het Asset Purchase Programme veroorzaakt een 
toename van de risico’s die de resultaten van de 
Bank onder druk zou kunnen zetten temeer daar 
in het licht van de Sars-Cov-2 pandemie  de  
aankoopprogramma’s werden aangevuld 
(Pandemic Emergency Purchase Programme).  
Ten einde dit risico te ondervangen legde de 
Bank, in het kader van haar winstverdelings-
beleid, de reeds bestaande beschikbare reserve 
verder aan.  
 
Na beslissing van de Raad van Bestuur van de 
ECB legt de Bank gebeurlijk een specifieke 
voorziening aan om de verliezen op de 
monetairbeleidstransacties te dekken. 
 
Gezien de gebeurlijk significante impact op de 
resultatenrekening en/of het belang voor de 
beoordeling van de grootteorde van de 
beschikbare reserves beschouwen wij de 
identificatie en de beoordeling van het 
kredietrisico als een kernpunt van onze opdracht.  
 
Verwijzing Ondernemingsverslag – Hfst 3. 
3.1.1.1 Balans 
3.1.1.3. Winstverdeling  
3.1.2.1. Beheer van de financiële risico’s  
 
 
Toelichting 36 : Toelichting bij de winstverdeling 
voor het boekjaar 
 

▪ Nazicht en beoordeling van de 
werkzaamheden uitgevoerd door de Interne 
Audit van de Bank, zowel wat de procedures 
betreft als de eindjaar afsluiting.  

▪ Per jaareinde, nazicht van de ingestelde 
controleprocedures voor de identificatie van 
gebeurlijke risico’s en beoordeling van de 
gepastheid van deze procedures.  

▪ Kennisname van berekeningswijze van 
geregistreerde voorzieningen.  

▪ Beoordeling van de informatie opgenomen in 
de financiële  verslaggeving in het licht van de 
gebruiken van de Bank en het sui generis 
referentiestelsel.  

▪ Bevestigingen vanwege de Directie inzake de 
informatie verkregen van de ECB.    
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Kernpunt Auditaanpak 
KERNPUNT 2 : MARKTRISICO 
 
In het kader van het monetair en het eigen beleid 
investeert de Bank middelen in de aankoop van 
effecten die worden gewaardeerd, ofwel aan de 
marktwaarde ofwel tegen de zogenaamde 
afgeschreven aankoopprijs.  
 
Op de portefeuilles gewaardeerd aan 
marktwaarde loopt de Bank een marktrisico. De 
negatieve herwaarderingsverschillen worden 
eerst afgetrokken van de overeenkomstige 
herwaarderingsrekening op het passief, waarna 
het eventuele saldo ten laste van het resultaat 
wordt gebracht. Op de portefeuilles gewaardeerd 
aan de afgeschreven aankoopprijs loopt de Bank 
een indirect risico dat dient beoordeeld te worden 
in het licht van het algemeen marktrisico van de 
Bank. 
 
Om de volledige risicopositie inzake 
vastrentende effecten te bepalen neemt de Bank 
ook het aandeel van de Bank in de monetaire 
beleidsportefeuilles van het Eurosysteem in 
beschouwing. De communicatie hieromtrent 
behoort evenwel tot de bevoegdheid van de 
ECB. 
 
Gezien de gebeurlijk significante impact op de 
resultatenrekening en het belang voor de 
beoordeling van de grootteorde van de 
beschikbare reserves beschouwen wij de 
identificatie en de beoordeling van het 
marktrisico als een kernpunt van onze opdracht.  
 
Verwijzing Ondernemingsverslag – Hfst 3. 
 
3.1.2.1. Beheer van de financiële risico’s 
3.1.1.3. Winstverdeling 
Toelichting 36 : Toelichting bij de winstverdeling 
voor het boekjaar 
 

 
 
▪ Beoordeling van de ingestelde procedures en 

processen voor de inschatting van het 
marktrisico. 

▪ Beoordeling van de door de Bank 
gehanteerde marktgegevens, 
veronderstellingen en inschattingen.  

▪ Bespreking van de resultaten van de door de 
Bank uitgevoerde analyses met de 
dienstverantwoordelijken.  

▪ Nazicht van de samenhang van de 
verslaggeving aan het Directiecomité.  

▪ Kennisname van de besprekingen binnen het 
Directiecomité.  

▪ Beoordeling van de informatie opgenomen in 
de financiële verslaggeving in het licht van de 
gebruiken van de Bank en het sui generis 
referentiestelsel.  

▪ Bevestigingen van de ECB betreffende de 
resultaten van het monetaire beleid en 
aansluiting met de resultatenrekening. 
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Kernpunt Auditaanpak 
KERNPUNT 3 : COMPLIANCE RISICO 
 
Rekening houdend met het hybride sui generis 
regelgevend kader van de Bank worden 
volgende compliance risico’s onderscheiden :  
▪ Aankoopbeleid – regelgeving op de openbare 

aanbestedingen 
▪ Witwasreglementering 
▪ ECB en aanverwante regelgeving 
▪ GDPR 
 
Voorgaande regelgevingen kunnen een 
belangrijk impact hebben op de wisselwerking 
met andere instanties en/of de reputatie van de 
Bank.   
 
Verwijzing Ondernemingsverslag – Hfst 3. 
 

3.1.2.2. Beheer van de niet-financiële risico’s 

 
 
▪ Kennisname van het design van de ingestelde 

processen en procedures inzake de aankopen 
van de Bank. 

▪ Nazicht en beoordeling van de 
werkzaamheden uitgevoerd door de Interne 
Audit van de Bank.  

▪ Bespreking van de gelopen compliance 
risico’s met de Legal Compliance Officer van 
de Bank.  

▪ Bespreking van de diverse risico’s inzake het 
beheer van gegevens met de Data Protection 
Officer. 

Uitvoeren van verschillende testen op 
steekproefbasis inzake enkele kernaspecten van 
de ECB en aanverwante regelgeving. 
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Kernpunt Auditaanpak 
KERNPUNT 4 : IT ALGEMENE CONTROLES 
 
De Bank is, voor zowel haar operationele 
activiteiten als voor het voeren van haar 
boekhouding, in niet onbelangrijke mate 
afhankelijk van de betrouwbaarheid en 
bescherming van haar informatica 
platformen en toepassingen.  

Rekening houdend met de grote diversiteit 
aan activiteiten – met inbegrip van de 
systemen voor de opvolging en de begroting 
van de gelopen risico’s – is de goede werking 
van de informatica platformen en 
toepassingen essentieel voor de Bank. 

Als centraal punt voor de verwerking van 
gegevens of als verwerkings-
verantwoordelijke van bepaalde gegevens 
(kredietcentrales, balanscentrale, central 
securities depository/securities settlement 
system, betalingsverkeer, monetair beleid, 
statistiek, prudentieel toezicht, …) is het 
beheer van dit risico niet onbelangrijk voor de 
Bank.  

Gezien onze specifieke taak hebben wij 
enkel toegezien op enkele specifieke 
kernpunten van de IT Algemene Controles 
die direct relevant zijn voor de financiële 
verslaggeving van de Bank.  
 
Verwijzing Ondernemingsverslag – Hfst 3. 
 

3.1.2.2. Beheer van de niet- financiële 
risico’s 

 
 
▪ Opbouw, met behulp van het Dienst Interne Audit, 

van een cartografie van de diverse IT-systemen en 
platformen die van belang zijn voor het voeren van 
de boekhouding van de Bank.  

▪ Kennisname van de voornaamste incidenten op de 
IT-systemen en platformen met een bijzondere 
aandacht op deze incidenten die een impact 
hadden op de boekhoudkundige informatie en 
beoordeling van de genomen maatregelen.  

▪ Het beoordelen van het design – van enkele 
voorname toepassingen –, en voor zover relevant, 
de operationele effectiviteit van bepaalde sleutel 
controles.  

▪ Beoordeling van nazichten en controles uitgevoerd 
door het Dienst Interne Audit.  

 

Verantwoordelijkheden van het Directiecomité voor de financiële verslaggeving 
Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële verslaggeving die een 
getrouw beeld geeft in overeenstemming met het sui generis boekhoudkundig referentiekader, zoals 
geïdentificeerd in de inleiding alsook voor het implementeren van de interne beheersing die zij 
noodzakelijk acht voor het opstellen van de financiële verslaggeving die geen afwijking van materieel 
belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten. 

189NBB Verslag 2020 ¡ Jaarrekening en verslagen betreffende het boekjaar



 

Audit Verslag 
31.12.2020 

8 

Bij het opstellen van de financiële verslaggeving is het Directiecomité verantwoordelijk voor het 
inschatten van de mogelijkheid van de Bank om haar continuïteit te handhaven en het gebruiken van 
de continuïteitsveronderstelling. 

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de financiële 
verslaggeving 

Overeenkomstig de contractuele bepalingen bestaan onze doelstellingen in het verkrijgen van een 
redelijke mate van zekerheid over de vraag of de financiële verslaggeving als geheel geen afwijking 
van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag 
aan de Regentenraad waarin ons oordeel is opgenomen.  

Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een 
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt 
wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als 
van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze financiële 
verslaggeving, beïnvloeden. 

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij een professionele 
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische ingesteldheid gedurende de 
controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: 

▪ het identificeren en inschatten van de risico’s dat de financiële verslaggeving een afwijking van 
materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die 
voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van 
materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij 
het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken 
of het doorbreken van de interne beheersing; 

▪ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel 
controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet 
zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de 
Bank; 

▪ het evalueren van de redelijkheid van de door het Directiecomité gemaakte schattingen; 

▪ het concluderen dat de door het Directiecomité gehanteerde continuïteits-veronderstelling 
aanvaardbaar is. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de 
datum van huidig verslag aan de Regentenraad; 

▪ het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de financiële verslaggeving en 
van de vraag of de financiële verslaggeving de onderliggende transacties en gebeurtenissen 
weergeven op een wijze die leidt tot een getrouw beeld rekening houdend met het sui generis 
wettelijk kader – inbegrip de waarderings- en verslaggevingsprincipes en de gebruikelijke door de 
Bank verstrekte toelichtingen – van toepassing op de Bank.  

Onze werkzaamheden bieden evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van 
de Bank, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de 
bedrijfsvoering van de Bank ter hand heeft genomen of zal nemen. 
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Conform de bepalingen van de ISA’s 260 en 265 communiceren wij met het auditcomité, onder meer 
over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren 
gedurende onze controle alsook de kernpunten van de controle.  

* * * 
VERSLAG VAN ENKELE OVERIGE DOOR WET EN REGELGEVING GESTELDE 
EISEN 

Verantwoordelijkheden van het Directiecomité 

Het Directiecomité is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het ondernemingsverslag 
en in het bijzonder hoofdstuk 3 ‘Jaarrekening en verslagen betreffende het boekjaar’, voor het naleven 
van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de 
boekhouding, alsook voor het naleven van de organieke wet en overige wettelijke en reglementaire 
bepalingen alsook van de statuten van de Bank. 

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor 

In het kader van onze opdracht ten overstaan van de Regentenraad zoals uitgewerkt in de contractuele 
opdrachtdocumenten, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde 
opzichten, gebeurlijk specifiek aangepast aan het hybride karakter van de Bank en haar sui generis 
wettelijk kader, verslag over de aangelegenheden uit te brengen bedoeld in artikel 3:75 van het 
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  

Overige vermeldingen 

Naar ons oordeel, na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op de financiële verslaggeving, 
stemt dit verslag overeen met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar, enerzijds, en is de financiële 
verslaggeving opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van 
vennootschappen en verenigingen, anderzijds met dien verstande dat wij hieromtrent geen assurance-
conclusie formuleren.  

Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang en rekening houdend met de gebruiken van 
de Bank, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met het sui generis boekhoudkundig 
referentiestelsel en presentatieregels en -principes en de gebruikelijke door de Bank verstrekte 
toelichtingen van toepassing op de Bank, zoals geïnterpreteerd en vastgelegd door de Regentenraad. 

De resultaatverwerking, die aan de Regentenraad wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke 
en statutaire bepalingen. 

De sociale balans bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door het Wetboek van vennootschappen 
en verenigingen voorgeschreven inlichtingen en bevat, naar onze kennis, geen van materieel belang 
zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze 
contractuele opdracht. 

Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen die in overtreding zijn met de organieke wet, 
de statuten of op voormelde toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en 
verenigingen (zoals door de Bank beoogd op haar van toepassing te zijn) waarvoor het nazicht ons 
contractueel werd toegewezen. 
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Er werden geen bijkomende opdrachten uitgevoerd die onverenigbaar zijn met onze contractuele 
opdracht, en ons bedrijfsrevisorenkantoor en, in voorkomend geval, ons netwerk, zijn in de loop van 
ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Bank. 
 
Brussel, 25 maart 2021 
 
MAZARS BEDRIJFSREVISOREN 
BEDRIJFSREVISOR 
VERTEGENWOORDIGD DOOR 
 
 
 
 
 
 
Dirk STRAGIER 
Bedrijfsrevisor 
 
 
 
 

Digitaal ondertekend 
door STRAGIER 
DIRK PIERRE E 
Datum: 25/03/2021 
23:47:50 
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3.4 Goedkeuring door de Regentenraad

Na kennisname van het onderzoek door het Audit‑
comité heeft de Regentenraad op 31 maart 2021 de 
jaarrekening en het jaarverslag van het  boekjaar 2020 
goedgekeurd en de winstverdeling voor dat boekjaar 

geregeld. Overeenkomstig artikel 44 van de statuten 
geldt de goedkeuring van de jaarrekening als kwijting 
voor de leden van het Directiecomité.





3. Bijlagen

Hierna volgen de Organieke wet en het Corporate governance charter van de Bank 
(versie van 1 maart 2021).

De Statuten, het Huishoudelijk reglement, het Reglement van het Auditcomité, 
het Reglement van het Remuneratie en Benoemingscomité en heel wat andere 
wetgevende en reglementaire teksten over de Nationale Bank, haar actiedomeinen 
en haar referentiekader kunnen worden geraadpleegd op de website van de Bank.

De Bank werkt de teksten op haar website permanent bij zodat ze rekening houden 
met recente wijzigingen.

Bijlage 1  Organieke wet  197

Bijlage 2  Corporate governance charter  247
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Bijlage 1  Organieke wet 1

Artikel 1. – Deze wet regelt een aangelegenheid als 
bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Hoofdstuk I – Aard en Doelstellingen

Art. 2. – De Nationale Bank van België, in het Frans 
‘Banque Nationale de Belgique’, in het Duits ‘Belgische 
Nationalbank’, ingesteld bij de wet van 5 mei 1850, 
maakt integrerend deel uit van het Europees stelsel 
van centrale banken, hierna ESCB genoemd, waarvan 
de statuten werden vastgelegd in het desbetreffend 
Protocol gehecht aan het Verdrag tot oprichting van 
de Europese Unie.

Daarenboven gelden voor de Bank deze wet, haar 
eigen statuten en, aanvullend, de bepalingen betref‑
fende de naamloze vennootschappen 2.

Art. 3. – De maatschappelijke zetel van de Bank is te 
Brussel gevestigd.

De Bank richt vestigingen op in de plaatsen van het 
Belgische grondgebied waar de noodwendigheid er‑
van wordt vastgesteld.

Art. 4. – Het maatschappelijk kapitaal van de Bank, 
dat tien miljoen euro bedraagt, is vertegenwoordigd 

door vierhonderdduizend aandelen, waarvan twee‑
honderdduizend aandelen die nominatief en onover‑
draagbaar zijn, door de Belgische Staat zijn ingete‑
kend en tweehonderdduizend aandelen op naam of 
gedematerialiseerd. Het maatschappelijk kapitaal is 
volledig afgelost.

De aandelen, behoudens die welke aan de Staat toe‑
behoren, kunnen naar goedvinden van de eigenaar, 
zonder kosten, worden omgezet in aandelen op naam 
of in gedematerialiseerde aandelen.

Hoofdstuk II – Taken en verrichtingen

Art. 5. – 1. Om de doelstellingen van het ESCB te 
verwezenlijken en haar taken te vervullen, mag de 
Bank :

	¡ op de kapitaalmarkten opereren, hetzij door vast 
aan te kopen en te verkopen (contant of op 
termijn), hetzij door in het kader van stallingsope‑
raties op te nemen of te geven (cessie‑retrocessie 
verrichtingen) hetzij door schuldvorderingen en 
verhandelbare effecten, uitgedrukt in communau‑
taire of niet communautaire munten, alsook edele 
metalen te lenen of te ontlenen ;

	¡ krediettransacties verrichten met kredietinstel‑
lingen en andere geld of kapitaalmarktpartijen 
waarbij de verleende kredieten worden gedekt 
door toereikende zekerheid.

2. De Bank schikt zich naar de algemene grondsla‑
gen aangaande de open markt‑ en krediettransacties 
vastgesteld door de ECB, erin begrepen die voor de 
aankondiging van de voorwaarden waaronder deze 
transacties worden verricht.

Art. 6. – Binnen de perken en volgens de nade‑
re regels vastgesteld door de ECB, mag de Bank 

1 Wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek 
statuut van de Nationale Bank van België (officieuze coördinatie : 
september 2020).

1 De bepalingen betreffende de naamloze vennootschappen zijn 
slechts van toepassing op de Nationale Bank van België :
1° voor de aangelegenheden die niet worden geregeld door 
de bepalingen van titel VII van het derde deel van het Verdrag 
tot oprichting van de Europese Gemeenschap en van het 
Protocol betreffende de statuten van het Europees Stelsel van 
centrale banken en van de Europese Centrale Bank, noch door 
voornoemde wet van 22 februari 1998 of de statuten van de 
Nationale Bank van België ; en
2° voor zover zij niet strijdig zijn met de bepalingen bedoeld 
in 1°. (artikel 141, § 1 van de wet van 2 augustus 2002 
betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten).
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daarenboven, onder andere, onderstaande transacties 
verrichten :

1° haar eigen schuldbewijzen uitgeven en inkopen ;

2° effecten en edele metalen in bewaring nemen, 
zich belasten met het incasso van effecten en voor 
rekening van derden bemiddelen bij transacties in 
effecten, andere financiële instrumenten en edele 
metalen ;

3° transacties met rente‑instrumenten verrichten ;

4° valuta of goud of andere edele metalentransac‑
ties verrichten ;

5° transacties verrichten met het oog op het beleggen 
en het financiële beheer van haar tegoeden in vreem‑
de valuta’s en in andere externe reservebestanddelen ;

6° in het buitenland krediet opnemen en daartoe 
garanties verlenen ;

7° transacties in het kader van de Europese of de 
internationale monetaire samenwerking uitvoeren.

Art. 7. – De vorderingen van de Bank die voortkomen 
uit krediettransacties, zijn bevoorrecht op alle effecten 
die de schuldenaar als eigen tegoed bij de Bank of bij 
haar effectenclearingstelsel op rekening heeft staan.

Dit voorrecht heeft dezelfde rang als het voorrecht 
van de pandhoudende schuldeiser. Het heeft voorrang 
op de rechten bedoeld in de artikelen 8, derde lid, van 
de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van 
de effecten van de overheidsschuld en het monetair 
beleidsinstrumentarium, 12, vierde lid, en 13, vierde 
lid, van het koninklijk besluit nr.  62  betreffende de 
bewaargeving van vervangbare financiële instrumen‑
ten en de vereffening van transacties op deze instru‑
menten, gecoördineerd door het koninklijk besluit van 
27 januari 2004, en 471, vierde lid, van het Wetboek 
van vennootschappen.

Bij gebrek aan betaling van de schuldvorderingen van 
de Bank waarvan sprake in het eerste lid, mag de 
Bank, na de schuldenaar schriftelijk in gebreke te heb‑
ben gesteld, ambtshalve, zonder voorafgaande ge‑
rechtelijke beslissing, overgaan tot de tegeldemaking 
van de effecten waarop haar voorrecht slaat, niette‑
genstaande het eventuele faillissement van de schul‑
denaar of van enige andere toestand van samenloop 

met de schuldeisers van deze laatste. De Bank moet 
trachten die effecten tegen de voordeligste prijs en 
binnen de kortst mogelijke termijn te gelde te maken, 
rekening houdend met het volume van de transacties. 
De opbrengst van die tegeldemaking wordt toegere‑
kend op de schuldvordering in hoofdsom, interesten 
en kosten van de Bank, terwijl het eventuele saldo na 
aanzuivering aan de schuldenaar toekomt.

Wanneer de Bank schuldvorderingen in pand aan‑
vaardt, wordt, zodra de pandovereenkomst gesloten 
is, hiervan melding gemaakt in een register bij de 
Nationale Bank van België of bij een derde die zij 
hiertoe aanduidt.

Door de inschrijving in dit register, dat niet aan bij‑
zondere vormvereisten is onderworpen, verkrijgt het 
pand van de Nationale Bank van België vaste datum 
en wordt dit erga omnes tegenwerpelijk, behalve ten 
aanzien van de schuldenaar van de in pand gegeven 
schuldvordering.

Het register is enkel consulteerbaar door derden die 
overwegen een zakelijk (zekerheids)recht te aanvaar‑
den op schuldvorderingen die in aanmerking ko‑
men voor inpandneming door de Nationale Bank van 
België. De consultatie van het register gebeurt volgens 
de modaliteiten die door de Nationale Bank van België 
worden vastgelegd.

In geval van opening van een insolventieprocedure, 
zoals nader gedefinieerd in artikel 3, 5°, van de wet 
van 15 december 2004 betreffende financiële zeker‑
heden en houdende diverse fiscale bepalingen in‑
zake zakelijkezekerheidsovereenkomsten en leningen 
met betrekking tot financiële instrumenten, ten laste 
van een kredietinstelling dewelke schuldvorderingen 
in pand heeft gegeven aan de Nationale Bank van 
België, gelden de volgende bepalingen :

a) het geregistreerde pandrecht van de Nationale 
Bank van België op schuldvorderingen primeert op 
alle later gevestigde of aan derden toegekende zake‑
lijke zekerheden met betrekking tot dezelfde schuld‑
vorderingen, ongeacht of de voormelde zekerheden al 
dan niet aan de schuldenaar van de verpande schuld‑
vorderingen ter kennis werden gebracht dan wel door 
deze laatste werden erkend ; ingeval de Nationale 
Bank van België de inpandgeving ter kennis brengt 
van de schuldenaar van de verpande schuldvordering, 
kan deze enkel nog in handen van de Nationale Bank 
van België bevrijdend betalen ;
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b) derde verkrijgers van enig met de Nationale Bank 
van België concurrerend zakelijk zekerheidsrecht zoals 
bedoeld in a), zijn er alleszins toe gehouden om de 
sommen die zij na de opening van een insolventie‑
procedure vanwege de schuldenaar van de verpande 
schuldvorderingen hebben ontvangen, onverwijld aan 
de Nationale Bank van België over te maken. De 
Nationale Bank van België beschikt over het recht om 
de betaling van die sommen te eisen, onverminderd 
haar recht op schadevergoeding ;

c) niettegenstaande eventuele andersluidende bepa‑
lingen, mag de schuldvergelijking die kan leiden tot de 
gehele of gedeeltelijke aflossing van schuldvorderin‑
gen die aan de Bank zijn verpand of die door haar te 
gelde zijn gemaakt, in geen geval worden ingeroepen 
tegenover de Bank of tegenover de derde verkrijgers 
indien de schuldvorderingen te gelde zijn gemaakt ;

d) artikel  8 van de wet van 15  december  2004 be‑
treffende financiële zekerheden en houdende diverse 
fiscale bepalingen inzake zakelijkezekerheidsovereen‑
komsten en leningen met betrekking tot financiële 
instrumenten is van overeenkomstige toepassing 
op de inpandneming door de Nationale Bank van 
België van schuldvorderingen, waarbij de woorden 
‘financiële instrumenten’worden vervangen door 
‘schuldvorderingen’ ;

e) de artikelen 5, juncto artikel 40 van de hypotheek
wet, zijn niet van toepassing.

Art. 8. – § 1. De Bank waakt over de goede werking 
van de verrekenings‑, vereffenings‑ en betalingssyste‑
men en ze vergewist zich van hun doelmatigheid en 
deugdelijkheid overeenkomstig deze wet, de bijzon‑
dere wetten of reglementen en, in voorkomend geval, 
de Europese regels ter zake.

Ze mag met dit doel alle verrichtingen doen en facili‑
teiten ter beschikking stellen.

Ze gaat over tot de toepassing van de verordeningen 
vastgelegd door de ECB ter verzekering van doelma‑
tige en deugdelijke verrekenings en betalingssyste‑
men binnen de Europese Unie en met andere landen.

§ 2. In de aangelegenheden waarvoor zij krachtens 
dit artikel bevoegd is, kan de Bank reglementen 
vaststellen ter aanvulling van de betrokken wettelijke 
of reglementaire bepalingen betreffende technische 
punten.

Zonder afbreuk te doen aan de raadpleging waarin 
andere wetten of reglementen voorzien, kan de Bank 
overeenkomstig de procedure van de openbare raad‑
pleging de inhoud van elk reglement dat zij overweegt 
vast te stellen, toelichten in een consultatieronde en 
deze bekendmaken op haar website voor eventuele 
opmerkingen van belanghebbende partijen.

Deze reglementen hebben slechts uitwerking na 
goedkeuring door de Koning en bekendmaking ervan 
in het Belgisch Staatsblad. De Koning kan wijzigingen 
aanbrengen aan deze reglementen of deze regels zelf 
vaststellen indien de Bank geen reglementen heeft 
vastgesteld.

§ 3. De Bank oefent de bevoegdheden krachtens 
dit artikel uitsluitend in het algemeen belang uit. De 
Bank, de leden van haar organen en haar personeels‑
leden zijn niet burgerlijk aansprakelijk voor hun beslis‑
singen, niet‑optreden, handelingen of gedragingen 
in het kader van de uitoefening van deze opdracht, 
behalve in geval van bedrog of zware fout.

Art. 9. – Zonder afbreuk te doen aan de bevoegdhe‑
den van de instellingen en organen van de Europese 
Gemeenschappen, voert de Bank de akkoorden van 
internationale monetaire samenwerking uit die België 
heeft onderschreven, conform de nadere regels 
vastgelegd bij overeenkomsten gesloten tussen de 
Minister van Financiën en de Bank. Ze levert en ont‑
vangt de betaalmiddelen en kredieten die vereist zijn 
voor de uitvoering der akkoorden.

De Staat waarborgt de Bank tegen ieder verlies en 
waarborgt de terugbetaling van ieder krediet dat de 
Bank verleend heeft ingevolge de uitvoering van de 
akkoorden bedoeld in voorgaand lid, of ingevolge 
haar deelname aan akkoorden of verrichtingen van 
internationale monetaire samenwerking waarbij de 
Bank, mits een in Ministerraad besliste goedkeuring, 
partij is.

Art. 9bis. – In het kader vastgesteld door arti‑
kel  105(2) van het Verdrag tot oprichting van de 
Europese Unie en door de artikelen 30 en 31 van het 
Protocol betreffende de statuten van het Europees 
Stelsel van centrale banken en van de Europese 
Centrale Bank, worden de officiële externe reserves 
van de Belgische Staat aangehouden en beheerd door 
de Bank. Deze tegoeden vormen een doelvermogen 
dat bestemd is voor de taken en verrichtingen die 
onder dit hoofdstuk vallen, evenals voor de andere 
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opdrachten van algemeen belang die door de Staat 
aan de Bank zijn toevertrouwd. De Bank boekt deze 
tegoeden en de betreffende opbrengsten en kosten 
in haar rekeningen overeenkomstig de regels bedoeld 
in artikel 33.

Art. 10. – De Bank mag, onder de voorwaarden door 
of krachtens de wet bepaald en onder voorbehoud 
van hun verenigbaarheid met de taken die van het 
ESCB afhangen, belast worden met opdrachten van 
algemeen belang.

Art. 11. – De Bank neemt, onder de voorwaarden 
door de wet bepaald, de Dienst van de Rijkskassier 
waar.

Ze is, met uitsluiting van iedere andere Belgische of 
buitenlandse instelling, belast met de omzetting in 
euro’s van de door de Staat geleende valuta’s van 
Staten die niet deelnemen aan de monetaire unie of 
van voor de Europese Unie derde‑Staten.

De Bank wordt in kennis gesteld van alle voorgenomen 
deviezenleningen van de Staat, de Gemeenschappen 
en de Gewesten. Op verzoek van de Bank plegen de 
Minister van Financiën en de Bank overleg telkens 
wanneer deze laatste oordeelt dat die leningen de 
doeltreffendheid van het monetaire of het wisselbe‑
leid in het gedrang dreigen te brengen. De nadere 
regelen voor die kennisgeving en dat overleg worden 
vastgelegd in een tussen de Minister van Financiën en 
de Bank te sluiten overeenkomst, onder voorbehoud 
van goedkeuring van deze overeenkomst door de ECB.

Art. 12. – § 1. De Bank draagt bij tot de stabiliteit 
van het financiële stelsel. Hiertoe en overeenkomstig 
de bepalingen van Hoofdstuk IV/3 zorgt zij met name 
voor de opsporing, de beoordeling en de opvolging 
van de verschillende factoren en ontwikkelingen die 
de stabiliteit van het financiële stelsel kunnen aantas‑
ten, bepaalt zij door middel van aanbevelingen welke 
maatregelen de diverse betrokken autoriteiten ten 
uitvoer zouden moeten leggen om bij te dragen tot 
de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel, met 
name door de robuustheid van het financiële stelsel 
te versterken, door systeemrisico’s te voorkomen en 
door de gevolgen van een eventuele verstoring te 
beperken, en stelt zij met dat doel de onder haar 
bevoegdheid vallende maatregelen vast.

Voor alle beslissingen en verrichtingen die in het kader 
van haar bijdrage tot de stabiliteit van het financiële 

stelsel worden genomen, geniet de Bank dezelfde 
graad van onafhankelijkheid als vastgesteld in arti‑
kel 130 van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie.

§ 2. De Bank mag daarenboven belast worden met 
de inzameling van statistische gegevens of met de in‑
ternationale samenwerking die verband houden met 
iedere taak bedoeld in artikel 10.

Art. 12bis. – § 1. De Bank oefent het toezicht 
uit op financiële instellingen overeenkomstig deze 
wet en de bijzondere wetten die het toezicht op 
deze instellingen regelen en overeenkomstig de 
Europese regels betreffende het Gemeenschappelijk 
Toezichtsmechanisme.

§ 2. In de toezichtsaangelegenheden waarvoor zij 
bevoegd is, kan de Bank reglementen vaststellen ter 
aanvulling van de betrokken wettelijke of reglemen‑
taire bepalingen betreffende technische punten.

Zonder afbreuk te doen aan de raadpleging waarin 
in andere wetten of reglementen is voorzien, kan 
de Bank overeenkomstig de procedure van de open 
raadpleging, de inhoud van elk reglement dat zij 
overweegt vast te stellen, toelichten in een consul‑
tatieronde en deze bekendmaken op haar website 
voor eventuele opmerkingen van belanghebbende  
partijen.

Deze reglementen hebben slechts uitwerking na 
goedkeuring door de Koning en bekendmaking ervan 
in het Belgisch Staatsblad. De Koning kan wijzigingen 
aanbrengen aan deze reglementen of deze regels 
zelf vaststellen indien de Bank geen reglement heeft 
vastgesteld.

§ 3. De Bank oefent haar toezichtsopdracht uitslui‑
tend in het algemeen belang uit. De Bank, de leden 
van haar organen en haar personeelsleden zijn niet 
burgerlijk aansprakelijk voor hun beslissingen, niet
optreden, handelingen of gedragingen in het kader 
van de uitoefening van de wettelijke toezichtsop‑
dracht van de Bank, behalve in geval van bedrog of 
zware fout.

§ 4. De werkingskosten van de Bank die betrek‑
king hebben op het toezicht bedoeld in de eerste 
paragraaf worden gedragen door de instellingen die 
onder haar toezicht staan, volgens de nadere regels 
vastgesteld door de Koning.
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De Bank kan de Algemene Administratie van de in‑
ning en invordering van de Federale overheidsdienst 
Financiën belasten met de inning van de onbetaalde 
vergoedingen.

Art. 12ter. – § 1. De Bank voert de taken uit van 
de afwikkelingsautoriteit, die gemachtigd is om de 
afwikkelingsinstrumenten toe te passen en de af‑
wikkelingsbevoegdheden uit te oefenen overeen‑
komstig de wet van 25  april  2014 op het sta‑
tuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen.

§ 2. De werkingskosten die betrekking hebben op de 
taken bedoeld in paragraaf 1 worden gedragen door 
de instellingen die onder de in paragraaf 1 bedoelde 
wetgeving vallen, volgens de door de Koning vastge‑
stelde regels.

§ 3. De bepalingen van artikel  12bis, § 3  zijn van 
toepassing voor wat betreft de in dit artikel bedoelde 
taken. In het bijzonder dient het al dan niet bestaan 
van een zware fout te worden beoordeeld op grond 
van de concrete omstandigheden van het betrok‑
ken geval, en inzonderheid van de hoogdringendheid 
waarmee die personen werden geconfronteerd, van 
de praktijken op de financiële markten, van de com‑
plexiteit van het betrokken geval, van de bedreigingen 
voor de bescherming van het spaarwezen en van het 
gevaar voor schade aan de nationale economie.

Art. 12quater. – § 1. Onverminderd de uitzonde‑
ringen bedoeld in de artikelen 14, lid 5, punten c) en 
d), 17, lid 3, punt b), 18, lid 2, en 20, lid 3, van de 
Verordening  2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad van 27  april  2016 betreffende de be‑
scherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG, wordt, teneinde de doelstel‑
lingen te waarborgen van artikel  23, lid  1, punten 
d), e) en h), van de voornoemde verordening, de 
uitoefening van de rechten bedoeld in de artike‑
len  12  (transparante informatie, communicatie en 
nadere regels voor de uitoefening van de rechten 
van de betrokkene), 13  (te verstrekken informatie 
wanneer persoonsgegevens bij de betrokkene wor‑
den verzameld), 15  (recht van inzage), 16  (recht op 
rectificatie), 19 (kennisgevingsplicht inzake rectificatie 
of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbe‑
perking), 21 (recht van bezwaar) en 34 (mededeling 
van een inbreuk in verband met persoonsgegevens 

aan de betrokkene) van deze verordening volledig 
beperkt voor verwerkingen van persoonsgegevens als 
bedoeld in artikel 4, lid 1, van dezelfde verordening 
die de Bank uitvoert als verwerkingsverantwoorde‑
lijke die belast is met taken van algemeen belang, 
met taken die betrekking hebben op de voorkoming 
en de opsporing van strafbare feiten, alsook met 
taken op het gebied van toezicht, inspectie of regel‑
geving die verband houden met de uitoefening van 
het openbaar gezag :

1° met het oog op de uitoefening van haar opdrach‑
ten zoals bedoeld in artikel 12bis van deze wet of van 
enige andere opdracht op het vlak van prudentieel 
toezicht op financiële instellingen die aan de Bank 
wordt toegekend op grond van een andere bepaling 
van nationaal of Europees recht, wanneer die gege‑
vens niet bij de betrokkene zijn verkregen ;

2° in het kader van de uitoefening van haar opdracht 
als afwikkelingsautoriteit zoals bedoeld in artikel 12ter 
van deze wet, of van enige afwikkelingsbevoegdheid 
die aan de Bank wordt toegekend op grond van een 
andere bepaling van nationaal of Europees recht, 
wanneer die gegevens niet bij de betrokkene zijn 
verkregen ;

3° in het kader van haar opdracht om te waken 
over de goede werking van de verrekenings‑, veref‑
fenings‑ en betalingssystemen en om zich te verge‑
wissen van de doelmatigheid en deugdelijkheid van 
deze systemen, zoals bedoeld in artikel  8 van deze 
wet, wanneer die gegevens niet bij de betrokkene 
zijn verkregen ;

4° in het kader van de procedures voor het opleg‑
gen van administratieve geldboetes die de Bank 
voert met toepassing van de afdelingen 2 en 3 van 
hoofdstuk IV/1 van deze wet, alsook in het kader van 
de uitoefening van de mogelijkheid die de Bank in 
dat verband heeft om dwangsommen op te leggen 
op grond van afdeling 3bis van hetzelfde hoofdstuk, 
voor zover de desbetreffende persoonsgegevens niet 
losstaan van het voorwerp van het onderzoek of de 
controle.

De in het eerste lid, 1°, 2° en 3° bedoelde afwijkin‑
gen gelden zolang de betrokkene in voorkomend 
geval geen wettelijke toegang heeft verkregen tot 
het hem betreffend administratief dossier dat wordt 
bijgehouden door de Bank en dat de desbetreffende 
persoonsgegevens bevat.
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§ 2. Artikel 5 van voornoemde Verordening 2016/679 
is niet van toepassing op de verwerkingen van per‑
soonsgegevens bedoeld in paragraaf 1, voor zover de 
bepalingen van dit artikel overeenstemmen met de 
rechten en verplichtingen bedoeld in de artikelen 12 
tot en met 22 van deze verordening.

Art. 12quinquies. – Voor zover de Bank de hoe‑
danigheid heeft van administratieve overheid in de 
zin van artikel  22quinquies van de wet van 11  de‑
cember  1998 betreffende de classificatie en de vei‑
ligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veilig‑
heidsadviezen, is zij gerechtigd om persoonsgegevens 
betreffende strafrechtelijke veroordelingen en straf‑
bare feiten te verwerken indien dit noodzakelijk is 
voor de uitoefening van de opdrachten die zij op 
grond van voornoemde wet van 11 december 1998 
heeft. De artikelen 12 tot en met 22 en artikel 34 van 
de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement 
en de Raad van 27  april  2016 betreffende de be‑
scherming van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende 
het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG, zijn niet van toepassing op 
deze en andere verwerkingen van persoonsgegevens 
die de Bank in deze hoedanigheid uitvoert indien die 
verwerkingen noodzakelijk zijn voor de uitoefening 
van deze opdrachten. Artikel 5 van deze verordening 
is evenmin van toepassing op deze verwerkingen van 
persoonsgegevens, voor zover de bepalingen van dit 
artikel overeenstemmen met de rechten en verplich‑
tingen bedoeld in de artikelen 12 tot en met 22 van 
deze verordening.

Art. 13. – De Bank mag alle operaties verrichten en 
alle diensten verlenen die bijkomstig zijn of aansluiten 
bij de opdrachten bedoeld in deze wet.

Art. 14. – De Bank mag de uitvoering van opdrach‑
ten die niet behoren tot het ESCB, waarmede ze is 
belast of voor dewelke zij het initiatief neemt, toe‑
vertrouwen aan één of verscheidene onderscheiden 
juridische entiteiten die daarvoor speciaal worden 
opgericht waarin de Bank een significante deelneming 
bezit en één of meer leden van haar Directiecomité 
deelnemen in de leiding.

De voorafgaandelijke toelating van de Koning, op 
voorstel van de bevoegde minister, is vereist indien de 
opdracht bij wet aan de Bank wordt toevertrouwd.

Art. 15. – Opgeheven.

Art. 16. – De juridische entiteiten bedoeld in ar‑
tikel  14  waarover de Bank de exclusieve controle 
bezit, zijn onderworpen aan de controle van het  
Rekenhof.

Hoofdstuk III – Organen – 
samenstelling – onverenigbaarheden

Art. 17. – De organen van de Bank bestaan uit de 
gouverneur, het Directiecomité, de Regentenraad, de 
Sanctiecommissie en het Afwikkelingscollege.

Art. 18. – 1. De gouverneur staat in voor de lei‑
ding van de Bank ; hij zit het Directiecomité en het 
Afwikkelingscollege voor.

2. In geval van belet wordt hij vervangen door de 
vice‑gouverneur, onverminderd de toepassing van ar‑
tikel 10.2 van de statuten van het ESCB.

Art. 19. – 1. Het Directiecomité bevat, naast de gou‑
verneur die het voorzit, maximaal vijf directeurs van 
wie er één de titel van vicegouverneur draagt die de 
Koning hem toekent. Het Directiecomité bestaat uit 
evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

2. Het Comité bestuurt en beheert de Bank en be‑
paalt de koers van het beleid ervan.

3. Het beschikt over de reglementaire macht in de 
gevallen die door de wet zijn bepaald. Het bepaalt, 
in omzendbrieven of aanbevelingen, alle maatregelen 
ter verduidelijking van de toepassing van de wettelijke 
of reglementaire bepalingen waarvan de Bank de toe‑
passing controleert.

4. Het beslist over de plaatsing van het kapitaal, de 
reserves en de afschrijvingsrekeningen, na raadple‑
ging van de Regentenraad en onverminderd de regels 
vastgelegd door de ECB.

5. Het spreekt zich uit over alle zaken die niet uit‑
drukkelijk door de wet, de statuten of het huishou‑
delijk reglement zijn voorbehouden aan een ander  
orgaan.

6. Het verstrekt advies aan de verschillende over‑
heden die een wettelijke of reglementaire macht 
uitoefenen voor elk ontwerp van wetgevende of re‑
glementaire akte die de toezichtsopdrachten betreft 
waarmee de Bank belast is of zou worden.
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7. In spoedeisende gevallen vastgesteld door de gou‑
verneur, kan het, behalve voor de vaststelling van 
reglementen, beslissen langs schriftelijke procedure of 
via een vocaal telecommunicatiesysteem, volgens de 
nadere regels bepaald in het huishoudelijk reglement 
van de Bank.

Art. 20. – 1. De Regentenraad is samengesteld uit de 
gouverneur, de directeurs en veertien regenten. Hij telt 
evenveel Nederlandstalige als Franstalige regenten.

Ten minste één derde van de leden van de 
Regentenraad is van een ander geslacht dan dat van 
de overige leden. Voor de toepassing van deze bepa‑
ling wordt het vereiste minimumaantal van die leden 
van een ander geslacht afgerond naar het dichtstbij‑
zijnde gehele getal.

2. De Raad wisselt van gedachten over de algemene 
kwesties met betrekking tot de Bank, het monetaire 
beleid en de economische toestand van het land en 
van de Europese Unie, het toezichtsbeleid op elke 
sector die onder het toezicht van de Bank staat, de 
Belgische, Europese en internationale ontwikkelingen 
op het gebied van het toezicht, en in het algemeen 
elke ontwikkeling betreffende het financieel stelsel 
dat onder toezicht van de Bank staat, zonder daartoe 
over enige bevoegdheid te beschikken om tussen te 
komen op het operationele vlak of kennis te nemen 
van individuele dossiers. Hij neemt iedere maand ken‑
nis van de toestand van de instelling.

Hij stelt, op voorstel van het Directiecomité, het huis‑
houdelijk reglement vast dat de basisregels bevat 
inzake de werking van de organen van de Bank en 
de organisatie van de departementen, diensten en 
vestigingen.

3. De Raad bepaalt afzonderlijk de wedde en het 
pensioen van de leden van het Directiecomité. Deze 
wedden en pensioenen mogen geen aandeel in de 
winsten omvatten en geen enkele vergoeding mag 
daaraan worden toegevoegd door de Bank, noch 
rechtstreeks noch onrechtstreeks.

4. De Raad keurt de begroting der uitgaven alsook 
de jaarrekeningen goed, die worden voorgelegd door 
het Directiecomité. Hij regelt definitief de verdeling 
der winsten die door het Comité wordt voorgesteld.

5. De Koning duidt één van de regenten aan als 
voorzitter van de Regentenraad. De voorzitter van 

de Regentenraad is onafhankelijk in de zin van arti‑
kel  526ter van het Wetboek van Vennootschappen, 
van de andere taalrol dan de gouverneur en van een 
ander geslacht dan dat van de gouverneur. Bij benoe‑
ming van een nieuwe gouverneur bevestigt de Koning 
de aanduiding van de zittende voorzitter of duidt hij 
een nieuwe voorzitter aan.

De voorzitter van de Regentenraad zit de vergaderin‑
gen van de Regentenraad voor behalve wanneer deze 
van gedachten wisselt over de algemene kwesties 
bedoeld in de eerste zin van punt 2 van dit artikel. 
Deze gedachtenuitwisselingen worden voorgezeten 
door de gouverneur.

Art. 21. – § 1. Binnen de Regentenraad wordt een 
auditcomité opgericht dat bestaat uit drie regenten 
die worden aangeduid door de Regentenraad. De 
meerderheid van de leden van het auditcomité is 
onafhankelijk in de zin van artikel  526ter van het 
Wetboek van Vennootschappen. Het auditcomité oe‑
fent de raadgevende bevoegdheden uit bedoeld in 
artikel  21bis en ziet toe op de voorbereiding en de 
uitvoering van de begroting van de Bank.

De regentenraad duidt de voorzitter van het audit‑
comité aan die onafhankelijk is in de zin van arti‑
kel  526ter van het Wetboek van Vennootschappen. 
De voorzitter van de Regentenraad kan het voorzitter‑
schap van het auditcomité niet waarnemen.

§ 2. Binnen de Regentenraad wordt een remune‑
ratie en benoemingscomité opgericht dat bestaat 
uit drie regenten die worden aangeduid door de 
Regentenraad. De meerderheid van de leden van het 
remuneratie en benoemingscomité is onafhankelijk 
in de zin van artikel  526ter van het Wetboek van 
Vennootschappen.

Het remuneratie en benoemingscomité oefent de 
raadgevende bevoegdheden inzake remuneratie en 
benoemingen uit waarmee het door de Regentenraad 
wordt belast.

De gouverneur woont de vergaderingen van het re‑
muneratie en benoemingscomité bij met raadge‑
vende stem.

Art. 21bis. – 1. Onverminderd de wettelijke op‑
drachten van de organen van de Bank, en onvermin‑
derd de uitoefening van de taken en verrichtingen die 
van het ESCB afhangen en het toezicht daarop door 
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de bedrijfsrevisor, heeft het auditcomité minstens de 
volgende taken :

a) monitoring van het financiële verslaggevingsproces ;

b) monitoring van de doeltreffendheid van de syste‑
men voor interne controle en risicobeheer, en van de 
interne audit van de Bank ;

c) monitoring van de wettelijke controle van de jaar‑
rekening, inclusief opvolging van de vragen en aanbe‑
velingen geformuleerd door de bedrijfsrevisor ;

d) beoordeling en monitoring van de onafhankelijk‑
heid van de bedrijfsrevisor, waarbij met name wordt 
gelet op de verlening van bijkomende diensten aan 
de Bank.

2. Onverminderd artikel  27.1 van het Protocol be‑
treffende de statuten van het Europees Stelsel van 
centrale banken en van de Europese Centrale Bank 
en onverminderd de voordrachtbevoegdheid van 
de ondernemingsraad, wordt het voorstel van het 
Directiecomité inzake de benoeming van de bedrijfs‑
revisor uitgebracht op voorstel van het auditcomité. 
Dit voorstel van het auditcomité wordt ter informatie 
aan de ondernemingsraad meegedeeld. Het auditco‑
mité geeft tevens advies bij de gunningsprocedure 
voor de aanstelling van de bedrijfsrevisor.

3. Onverminderd de verslagen of waarschuwingen 
die de bedrijfsrevisor richt aan de organen van de 
Bank, brengt de bedrijfsrevisor aan het auditcomité 
verslag uit over de bij de wettelijke controle van 
de jaarrekening aan het licht gekomen belangrijke 
zaken, en met name ernstige tekortkomingen in de 
interne controle met betrekking tot de financiële 
verslaggeving.

4. De bedrijfsrevisor :

a) bevestigt jaarlijks schriftelijk aan het auditcomité 
zijn onafhankelijkheid van de Bank ;

b) meldt jaarlijks alle voor de Bank verrichte bijko‑
mende diensten aan het auditcomité ;

c) voert overleg met het auditcomité over de bedrei‑
gingen voor zijn onafhankelijkheid en de veiligheids‑
maatregelen die genomen zijn om deze bedreigingen 
in te perken en die hij heeft onderbouwd in de 
controledocumenten.

5. Het huishoudelijk reglement bepaalt nader de wer‑
kingsregels van het auditcomité.

Art. 21ter. – § 1. Binnen de Bank wordt een 
Afwikkelingscollege opgericht, dat bevoegd is voor 
de taken bedoeld in artikel 12ter.

§ 2. Het Afwikkelingscollege bestaat uit de volgende 
personen :

1° de gouverneur ;

2° de vicegouverneur ;

3° de directeur die verantwoordelijk is voor het de‑
partement belast met het prudentieel toezicht op de 
banken en de beursvennootschappen ;

4° de directeur die verantwoordelijk is voor het de‑
partement belast met het prudentieel beleid en de 
financiële stabiliteit ;

5° de directeur die door de Bank is aangewe‑
zen als verantwoordelijke voor de afwikkeling van 
kredietinstellingen ;

6° Opgeheven.

7° de voorzitter van het directiecomité van de 
Federale Overheidsdienst Financiën ;

8° de leidende ambtenaar van het Afwikkelingsfonds ;

9° 4  leden die door de Koning worden aangewezen 
bij een in Ministerraad overlegd besluit ; en

10° een magistraat die door de Koning wordt 
aangewezen.

§ 2/1. De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten woont de vergaderingen van het 
Afwikkelingscollege met raadgevende stem bij.

§ 3. De personen bedoeld in paragraaf 2, eerste lid, 
9° worden benoemd op grond van hun specifieke 
competenties op bancair gebied en op het vlak van 
financiële analyse.

De personen bedoeld in paragraaf  2, eerste lid, 9° 
en 10° worden benoemd voor een hernieuwbare 
termijn van 4  jaar. Zij kunnen maar van hun func‑
ties worden ontheven door de autoriteiten die hen 
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benoemd hebben, indien zij niet langer voldoen aan 
de voorwaarden voor de uitoefening van hun functies 
of indien zij een zware fout hebben begaan.

§ 4. De Koning stelt bij een in Ministerraad overlegd 
besluit het volgende vast :

1° de organisatie en de werking van het 
Afwikkelingscollege en van de diensten belast met de 
voorbereiding van de werkzaamheden ervan ;

2° de voorwaarden voor de uitwisseling van infor‑
matie tussen het Afwikkelingscollege en derden, met 
inbegrip van de andere organen en diensten van de 
Bank ; en

3° de maatregelen die moeten worden genomen om 
belangenconflicten in hoofde van de leden van het 
Afwikkelingscollege of tussen het Afwikkelingscollege 
en de andere organen en diensten van de Bank te 
vermijden.

§ 5. In geval van schending van de bepalingen van 
boek II, titels IV en VIII, Boek XI en de artikelen 581 en 
588 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van 
en het toezicht op kredietinstellingen en beursven‑
nootschappen en van de maatregelen genomen in 
uitvoering daarvan, vervangt het Afwikkelingscollege 
het Directiecomité voor de toepassing van afdeling 3 
van hoofdstuk IV/1 van deze wet.

Art. 22. – 1. Behalve voor de taken en verrichtingen 
die van het ESCB afhangen, voor de toezichtsop‑
drachten bedoeld in artikel  12bis en voor de op‑
drachten bedoeld in artikel 12 en in Hoofdstuk IV/3, 
heeft de Minister van Financiën, langs zijn vertegen‑
woordiger om, het recht controle uit te oefenen op 
de verrichtingen van de Bank en kan hij opkomen 
tegen de uitvoering van elke maatregel die strijdig 
zou zijn met de wet, met de statuten of met ‘s Rijks  
belangen.

2. De vertegenwoordiger van de Minister van 
Financiën woont van rechtswege de vergaderingen 
van de Regentenraad , van het auditcomité en van het 
remuneratie en benoemingscomité bij. Behalve voor 
de taken en verrichtingen die van het ESCB afhangen, 
voor de toezichtsopdrachten bedoeld in artikel 12bis 
en voor de opdrachten bedoeld in artikel  12 en in 
Hoofdstuk IV/3, houdt hij toezicht op de verrichtingen 
van de Bank, schorst en brengt hij ter kennis van de 
Minister van Financiën elke beslissing die met de wet, 

met de statuten of met ‘s Rijks belangen strijdig zou 
zijn.

Indien de Minister van Financiën binnen acht dagen 
niet over de schorsing heeft beslist, mag de beslissing 
uitgevoerd worden.

3. De wedde van de vertegenwoordiger van de 
Minister van Financiën wordt door de Minister van 
Financiën vastgesteld in overleg met het bestuur van 
de Bank en wordt door deze laatste gedragen.

De vertegenwoordiger van de Minister brengt over 
zijn opdracht ieder jaar verslag uit aan de Minister 
van Financiën.

Art. 23. – 1. De gouverneur wordt door de Koning 
benoemd, voor een hernieuwbare termijn van vijf jaar. 
Hij kan slechts door de Koning van zijn ambt onthe‑
ven worden indien hij niet meer aan de eisen voor de 
uitoefening van zijn ambt voldoet of op ernstige wijze 
is tekortgeschoten. Hij beschikt tegen zulke beslissing 
over een beroep bedoeld in artikel 14.2 van de statu‑
ten van het ESCB.

2. De andere leden van het Directiecomité worden 
door de Koning benoemd op de voordracht van de 
Regentenraad voor een hernieuwbare termijn van zes 
jaar. Ze kunnen slechts door de Koning van hun ambt 
ontheven worden indien zij niet meer aan de eisen 
voor de uitoefening van hun ambt voldoen of op 
ernstige wijze zijn tekortgeschoten.

3. De regenten worden gekozen door de algemene 
vergadering voor een termijn van drie jaar. Hun man‑
daat is hernieuwbaar. Twee regenten worden gekozen 
op de voordracht van de meest vooraanstaande werk‑
nemersorganisaties. Drie regenten worden gekozen op 
de voordracht van de meest vooraanstaande organisa‑
ties van de nijverheid en de handel, van de landbouw 
en van de middenstand. Negen regenten worden ge‑
kozen op de voordracht van de Minister van Financiën. 
De nadere regels voor de voordracht der kandidaten 
voor deze mandaten worden door de Koning vastge‑
steld, nadat de Ministerraad erover heeft beraadslaagd.

4. Opgeheven

Art. 24. – De regenten krijgen presentiegeld en, 
zo nodig, een vergoeding voor verplaatsingskosten. 
Het bedrag van deze vergoedingen wordt door de 
Regentenraad bepaald.
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Art. 25. – De leden van de Wetgevende Kamers, van 
het Europees Parlement, van de Gemeenschaps‑ en 
Gewestparlementen, de personen met de hoedanig‑
heid van minister of staatssecretaris of van lid van 
een Gemeenschaps‑ of Gewestregering en de kabi‑
netsleden van een lid van de federale Regering of 
van een Gemeenschaps‑ of Gewestregering mogen 
de functie van gouverneur, vice‑gouverneur, lid van 
het Directiecomité, lid van de Sanctiecommissie, lid 
van het Afwikkelingscollege of regent niet waarne‑
men. Deze laatste functies nemen van rechtswege 
een einde bij de eedaflegging van de titularis voor de 
uitoefening van de in limine genoemde functies of 
wanneer hij dergelijke functies uitoefent.

Art. 26. – § 1. De gouverneur, de vice‑gouverneur 
en de andere leden van het Directiecomité mogen 
geen enkele functie uitoefenen in een handelsven‑
nootschap of in een vennootschap met handelsvorm 
evenmin als in een openbare instelling met een bedrijf 
van industriële, commerciële of financiële aard. Ze 
mogen evenwel, met de goedkeuring van de Minister 
van Financiën, functies uitoefenen :

1. In internationale financiële instellingen die zijn op‑
gericht overeenkomstig akkoorden die België heeft 
onderschreven ;

2. In het Beschermingsfonds voor de deposito’s en 
financiële instrumenten, in het Herdiscontering en 
Waarborginstituut en in de Nationale Delcrederedienst ;

3. In de juridische entiteiten waarvan sprake in 
artikel 14.

Voor de gouverneur, de vicegouverneur en de andere 
leden van het Directiecomité blijven de verbodsbepa‑
lingen van het eerste lid na hun ambtsneerlegging 
nog een jaar gelden voor functies en mandaten in een 
instelling onderworpen aan het toezicht van de Bank 
of in een instelling naar Belgisch recht of naar buiten‑
lands recht gevestigd in België of in een dochteronder‑
neming van een van deze instellingen en onderworpen 
aan het toezicht van de Europese Centrale Bank.

De Regentenraad stelt de voorwaarden vast met be‑
trekking tot de beëindiging van het mandaat. Hij 
mag, op advies van het Directiecomité, afwijken van 
het verbod dat is bepaald voor de periode na de be‑
eindiging van het mandaat, indien hij vaststelt dat de 
beoogde activiteit geen significante invloed heeft op 
de onafhankelijkheid van de betrokken persoon.

§ 2. De regenten mogen geen lid zijn van de be‑
stuurs‑, beheers‑ of toezichtsorganen van een instel‑
ling onderworpen aan het toezicht van de Bank of van 
een instelling naar Belgisch recht of naar buitenlands 
recht gevestigd in België of in een dochteronderne‑
ming van een van deze instellingen en onderworpen 
aan het toezicht van de Europese Centrale Bank, 
noch in zulke instelling een leidinggevende functie 
uitoefenen.

§ 3. De Regentenraad stelt, op voorstel van het 
Directiecomité, de deontologische code vast die de 
leden van het Directiecomité en de personeelsleden 
van de Bank dienen na te leven, alsook de contro‑
lemaatregelen met betrekking tot de naleving van 
deze code. De personen belast met het toezicht 
op de naleving van deze code zijn gebonden door 
het beroepsgeheim bepaald in artikel  458 van het 
Strafwetboek.

Art. 27. – De mandaten van de leden van het 
Directiecomité en van de Regentenraad zullen op‑
houden wanneer deze de volle leeftijd van 67  jaar 
hebben bereikt.

Mits toelating vanwege de Minister van Financiën 
mogen de titelvoerders echter hun lopend mandaat 
voleindigen. De mandaten van de leden van het 
Directiecomité mogen daarna nog verlengd worden 
voor een hernieuwbare termijn van één jaar. Indien het 
over het mandaat van de gouverneur gaat, worden de 
toelating om het lopend mandaat te voleindigen of de 
verlenging toegekend bij een in Ministerraad overlegd 
koninklijk besluit.

In geen geval mogen de titularissen van de in dit arti‑
kel vernoemde mandaten in functie blijven boven de 
leeftijd van 70 jaar.

Art. 28. – De gouverneur bezorgt aan de voorzitter 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers het jaar‑
verslag bedoeld in artikel 284, lid 3 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, alsook 
een jaarlijks verslag over de taken van de Bank met 
betrekking tot het prudentieel toezicht op de finan‑
ciële instellingen en over haar taken in het kader van 
haar opdracht om bij te dragen tot de stabiliteit van 
het financiële stelsel als bedoeld in Hoofdstuk IV/3. 
De gouverneur kan door de bevoegde commissies 
van de Kamer van volksvertegenwoordigers worden 
gehoord op verzoek van die commissies of op zijn 
eigen initiatief.
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De mededelingen die krachtens dit artikel worden ver‑
richt, mogen door hun inhoud of de omstandigheden 
echter geen risico inhouden voor de stabiliteit van het 
financiële stelsel.

Hoofdstuk IV – Financiële bepalingen 
en herziening van de statuten 

Art. 29. – Opgeheven.

Art. 30. – De meerwaarde die door de Bank wordt 
gerealiseerd naar aanleiding van arbitragetransacties 
van activa in goud tegen andere externe reservebe‑
standdelen wordt geboekt op een bijzondere onbe‑
schikbare reserverekening. Zij is vrijgesteld van alle 
belasting. Ingeval evenwel sommige externe reser‑
vebestanddelen worden gearbitrageerd tegen goud, 
wordt het verschil tussen de aanschafprijs van dat 
goud en de gemiddelde verkrijgingsprijs van de be‑
staande goudvoorraad in mindering gebracht van het 
bedrag van die bijzondere rekening.

De netto‑opbrengst van de activa die de tegenpost 
vormen van de in het eerste lid bedoelde meerwaar‑
de, wordt aan de Staat toegekend.

De externe reservebestanddelen, verworven ten ge‑
volge van de in het eerste lid bedoelde transacties, zijn 
gedekt door de Staatsgarantie bedoeld in artikel  9, 
tweede lid, van deze wet.

De regels voor de toepassing van de in de voren‑
staande alinea’s opgenomen bepalingen worden vast‑
gesteld bij overeenkomsten die tussen de Staat en de 
Bank zullen worden gesloten. Deze overeenkomsten 
worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Art. 31. – Het reservefonds is bestemd :

1° tot het herstel van de verliezen op het maatschap‑
pelijk kapitaal ;

2° tot aanvulling van de jaarlijkse winsten, tot be‑
loop van een dividend van zes ten honderd van het 
kapitaal.

Bij het verstrijken van het emissierecht 1 van de Bank, 
valt een vijfde van het reservefonds de Staat priori‑
teitshalve ten deel. De overige vier vijfden worden 
onder al de aandeelhouders verdeeld.

Art. 32. – De jaarlijkse winsten worden op de vol‑
gende wijze verdeeld :

1° een eerste dividend van 6 % van het kapitaal 
wordt toegekend aan de aandeelhouders ;

2° van het excedent wordt een bedrag voorgesteld 
door het Directiecomité en vastgesteld door de 
Regentenraad, in alle onafhankelijkheid, toegekend 
aan het reservefonds of aan de beschikbare reserve ;

3° van het tweede overschot wordt aan de aandeel‑
houders een tweede dividend toegekend, vastgesteld 
door de Regentenraad, ten belope van minimaal 50 % 
van de netto‑opbrengst van de activa die de tegen‑
post vormen van het reservefonds en de beschikbare 
reserve ;

4° het saldo wordt toegekend aan de Staat ; het is 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

Art. 33. – De rekeningen en, in voorkomend geval, 
de geconsolideerde rekeningen van de Bank worden 
opgemaakt :

1° overeenkomstig deze wet en de bindende regels 
vastgesteld met toepassing van artikel  26.4 van het 
Protocol betreffende de statuten van het Europees 
Stelsel van centrale banken en van de Europese 
Centrale Bank ;

2° voor het overige overeenkomstig de regels vastge‑
steld door de Regentenraad.

De artikelen 2  tot 4, 6  tot 9  en 16 van de wet van 
17 juli 1975 betreffende de boekhouding van de on‑
dernemingen en de besluiten genomen ter uitvoering 
ervan zijn van toepassing op de Bank met uitzonde‑
ring van de besluiten genomen ter uitvoering van de 
artikelen 4, zesde lid, en 9, § 2. 2

1 Het emissierecht waarvan hier sprake is, omvat het emissierecht 
dat de Bank mag uitoefenen krachtens artikel 106(1) van 
het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
(artikel 141, § 9 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten).

2 Overeenkomstig de artikelen 11 en 12 van de wet van 
17 juli 2013 houdende invoeging van Boek III “Vrijheid van 
vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de 
ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht en 
houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van 
de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I 
en XV van het Wetboek van economisch recht, dient deze 
bepaling te worden gelezen als : “De artikelen III.82 tot III.84, 
III.86 tot III.89 en XV.75 van het Wetboek van economisch recht 
en de besluiten genomen ter uitvoering ervan zijn van toepassing 
op de Bank met uitzondering van de besluiten genomen ter 
uitvoering van de artikelen III.84, zevende lid, en III.89, § 2.”
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Art. 34. – De Bank en haar vestigingen leven de wet‑
telijke bepalingen over het taalgebruik in bestuurs
zaken na.

Art. 35. – § 1. Behalve wanneer zij worden opge‑
roepen om in strafzaken te getuigen, en behalve 
wanneer zij informatie verstrekken in het kader van 
parlementaire onderzoekscommissies, zijn de Bank, 
de leden en gewezen leden van haar organen en 
van haar personeel en de deskundigen waarop zij 
een beroep doet aan het beroepsgeheim gebonden 
en mogen ze aan geen enkele persoon of autoriteit 
de vertrouwelijke gegevens bekendmaken waarvan 
zij uit hoofde van hun functie in kennis werden  
gesteld.

De in het eerste lid bedoelde personen worden vrijge‑
steld van de verplichting waarvan sprake in artikel 29 
van het Wetboek van Strafvordering.

De inbreuken op dit artikel worden bestraft met de 
straffen waarin artikel 458 van het Strafwetboek voor‑
ziet. De bepalingen van Boek 1 van het Strafwetboek, 
met inbegrip van hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van 
toepassing op de in dit artikel bedoelde inbreuken.

Dit artikel verhindert geenszins de naleving, door de 
Bank, de leden van haar organen en haar personeels‑
leden, van specifieke, al dan niet restrictievere, wet‑
telijke bepalingen, met betrekking tot het beroepsge‑
heim, met name wanneer de Bank wordt belast met 
de inzameling van statistische informatie of met het 
prudentieel toezicht.

§ 2. Onverminderd paragraaf 1 mag de Bank vertrou‑
welijke informatie meedelen :

1° ingeval de mededeling van dergelijke informatie 
wordt voorgeschreven of toegestaan door of krach‑
tens de wet ;

2° voor de aangifte van strafrechtelijke misdrijven bij 
de gerechtelijke autoriteiten ;

3° in het kader van administratieve of gerechtelijke 
beroepsprocedures tegen de handelingen of beslis‑
singen van de Bank, en in het kader van elk ander 
rechtsgeding waarbij de Bank partij is ;

4° in beknopte of samengevoegde vorm zodat in‑
dividuele natuurlijke of rechtspersonen niet kunnen 
worden geïdentificeerd.

De Bank kan de beslissing om strafrechtelijke mis‑
drijven bij de gerechtelijke autoriteiten aan te geven, 
openbaar maken.

§ 3. Binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie en binnen de eventuele beperkingen waarin bij 
of krachtens een wet uitdrukkelijk is voorzien, mag de 
Bank gebruikmaken van de vertrouwelijke informatie 
waarover zij in het kader van haar wettelijke op‑
drachten beschikt, om haar taken en opdrachten als 
bedoeld in de artikelen 12, § 1, 12ter, 36/2, 36/3 en 
haar opdrachten binnen het ESCB uit te voeren.

Art. 35/1. – § 1. In afwijking van artikel 35 en bin‑
nen de grenzen van het recht van de Europese Unie 
mag de Bank vertrouwelijke informatie meedelen :

1° Opgeheven;

2° in het kader van de uitvoering van haar taak als 
bedoeld in artikel 12ter, § 1, en met het oog op de 
uitoefening van die taak,

a) aan de afwikkelingsautoriteiten van de Europese 
Unie en van andere lidstaten van de Europese 
Economische Ruimte, alsook aan de autoriteiten van 
derde Staten die belast zijn met taken die te verge‑
lijken zijn met die als bedoeld in artikel 12ter, § 1 ;

b) aan de personen of autoriteiten als bedoeld in arti‑
kel 36/14, § 1, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8°, 11°, 18° en 19° ;

c) aan de minister van Financiën ;

d) aan iedere andere persoon, ongeacht of hij onder 
het Belgische recht of onder een buitenlands recht valt, 
wanneer dit noodzakelijk is voor het plannen of uit‑
voeren van een afwikkelingsmaatregel, en met name,

	¡ aan de bijzondere bestuurders die krachtens arti‑
kel 281, § 2, van de wet van 25 april 2014 op het 
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen 
zijn benoemd ;

	¡ aan het orgaan dat bevoegd is voor de financie‑
ringsregelingen voor de afwikkeling ;

	¡ aan auditors, boekhouders, juridische en professio‑
nele adviseurs, taxateurs en andere deskundigen die 
rechtstreeks of onrechtstreeks door de Bank, een 
afwikkelingsautoriteit, een bevoegd ministerie of 
een potentiële verwerver in de arm zijn genomen ;
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	¡ aan een overbruggingsinstelling als bedoeld in 
artikel 260 van de wet van 25 april 2014 op het 
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen 
of aan een vehikel voor activabeheer als bedoeld 
in artikel 265 van dezelfde wet ;

	¡ aan de personen of autoriteiten als bedoeld in 
artikel 36/14, § 1, 6°, 7°, 9°, 10°, 12°, 15° et 20° ;

	¡ aan de potentiële verwervers van effecten of te‑
goeden die respectievelijk zijn uitgegeven of wor‑
den aangehouden door de instelling die het voor‑
werp uitmaakt van een afwikkelingsprocedure.

e) onverminderd de punten a) tot d), aan elke per‑
soon of autoriteit die met een taak of opdracht is 
belast als bedoeld in 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, wanneer de medede‑
ling van vertrouwelijke informatie over een persoon 
als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder a), b), c) of d) van 
de genoemde Richtlijn voorafgaandelijk werd goed‑
gekeurd door deze persoon of door de autoriteit die 
ten aanzien van die persoon een taak uitoefent die te 
vergelijken is met die als bedoeld in artikel 12, § 1 en 
artikel  12ter, wanneer deze informatie afkomstig is 
van deze persoon of autoriteit ;

§ 2. De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie 
krachtens paragraaf 1 meedelen op voorwaarde dat 
de autoriteiten, instellingen of personen die deze in‑
formatie ontvangen, deze informatie gebruiken voor 
de uitvoering van hun opdrachten, en dat zij, wat 
die informatie betreft, aan een beroepsgeheim zijn 
gebonden dat te vergelijken is met dat als bedoeld 
in artikel  35. Bovendien mag de informatie die af‑
komstig is van een autoriteit van een andere lidstaat 
enkel bekendgemaakt worden aan een autoriteit 
van een derde Staat mits deze autoriteit uitdruk‑
kelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, en, in 
voorkomend geval, mits de informatie alleen voor 
de door deze autoriteit toegestane doeleinden be‑
kendgemaakt wordt. Evenzo mag de informatie die 
afkomstig is van een autoriteit van een derde Staat 
enkel bekendgemaakt worden mits deze autoriteit 
uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, 
en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen 
voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden 
bekendgemaakt wordt.

De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie krach‑
tens paragraaf  1  meedelen aan de autoriteiten van 
derde Staten waarmee zij een samenwerkingsakkoord 
heeft gesloten waarin wordt voorzien in de uitwisse‑
ling van informatie.

§ 3. Onverminderd de strengere bepalingen van de 
bijzondere wetten die op hen van toepassing zijn, zijn 
de Belgische personen, autoriteiten en instellingen 
gebonden aan het in artikel 35 bedoelde beroepsge‑
heim voor wat betreft de vertrouwelijke informatie die 
zij van de Bank ontvangen met toepassing van para‑
graaf  1. Zij waken erover dat hun interne regels de 
vertrouwelijke behandeling waarborgen van de ver‑
trouwelijke informatie die de personen die betrokken 
zijn in het afwikkelingsproces van de Bank ontvangen 
met toepassing van paragraaf 1, 2°.

Art. 35/2. – In afwijking van artikel  35  en binnen 
de grenzen van het recht van de Europese Unie mag 
de Bank vertrouwelijke informatie meedelen aan de 
Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, voor zo‑
ver deze autoriteit deze informatie nodig heeft voor 
de uitoefening van haar taken.

Art. 35/3. – Artikel 35  is van toepassing op de er‑
kende commissarissen, op de bedrijfsrevisoren en op 
de deskundigen wat de informatie betreft waarvan 
zij kennis hebben genomen in het kader van de 
opdrachten van de Bank of in het kader van de 
verificaties, expertises of verslagen die de Bank hen, 
in het kader van haar opdrachten als bedoeld in de 
artikelen 36/2 en 36/3, heeft gelast uit te voeren dan 
wel voor te leggen.

Het eerste lid en artikel 86, § 1, eerste lid, van de wet 
van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep 
van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, 
zijn niet van toepassing op de mededeling van infor‑
matie aan de Bank die is voorgeschreven of toege‑
staan door de wettelijke of reglementaire bepalingen 
die de opdrachten van de Bank regelen.

Art. 36. – De Regentenraad wijzigt de statuten ten‑
einde ze in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van deze wet en de voor België bindende 
internationale verplichtingen.

Andere wijzigingen in de statuten worden, op voorstel 
van de Regentenraad, goedgekeurd met de drie‑
vierde meerderheid van de stemmen verbonden aan 
het totaal van de op de algemene vergadering van 
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de aandeelhouders aanwezige of vertegenwoordigde 
aandelen. Voor de statutenwijzigingen is de goedkeu‑
ring van de Koning vereist.

Hoofdstuk IV/1 – Bepalingen inzake 
het toezicht op de financiële 
instellingen

Afdeling 1 – Algemene bepalingen

Art. 36/1. – Definities : Voor de toepassing van dit 
hoofdstuk en hoofdstuk IV/2 wordt verstaan onder :

1° “de wet van 2 augustus 2002” : de wet van 2 au‑
gustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële 
sector en de financiële diensten ;

2° “financieel instrument” : een instrument als gedefi‑
nieerd in artikel 2, 1° van de wet van 2 augustus 2002 ;

3° “kredietinstelling” : een instelling als bedoeld in 
Boek II en in de Titels I en II van Boek III van de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht 
op kredietinstellingen en beursvennootschappen ;

4° “instelling voor elektronisch geld” : een instel‑
ling als bedoeld in artikel  2, 74° van de wet van 
11  maart  2018 op het statuut van en het toe‑
zicht op de betalingsinstellingen en de instellingen 
voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf 
van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van 
uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot 
betalingssystemen ;

5° “beleggingsonderneming met het statuut van 
beursvennootschap” : een beleggingsonderneming 
als bedoeld in Boek XII van de wet van 25 april 2014 
op het statuut van en het toezicht op kredietinstel‑
lingen en beursvennootschappen, die een vergunning 
heeft als beursvennootschap of beleggingsdiensten 
mag verlenen die, indien zij door een Belgische be‑
leggingsonderneming zouden worden verleend, een 
vergunning als beursvennootschap zouden vereisen ;

6° “verzekeringsonderneming of herverzekerings‑
onderneming” : een onderneming als bedoeld 
in artikel  5, eerste lid, 1°, of 2°, van de wet van 
13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op 
de verzekerings‑ of herverzekeringsondernemingen ;

7° Opgeheven.

8° “maatschappij voor onderlinge borgstelling” : een 
maatschappij als bedoeld in artikel  57 van de pro‑
grammawet van 10 februari 1998 tot bevordering van 
het zelfstandig ondernemerschap ;

9° “betalingsinstelling” : een instelling als bedoeld in 
artikel  2, 8° van de wet van 11  maart  2018 op het 
statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen 
en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang 
tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot 
de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de 
toegang tot betalingssystemen ;

10° “gereglementeerde markt” : een Belgische of 
buitenlandse gereglementeerde markt ;

11° “Belgische gereglementeerde markt” : een door 
een marktonderneming geëxploiteerd en/of beheerd 
multilateraal systeem dat verschillende koop‑ en ver‑
koopintenties van derden met betrekking tot financiële 
instrumenten – binnen dit systeem en volgens de niet
discretionaire regels van dit systeem – samenbrengt of 
het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op zoda‑
nige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit met 
betrekking tot financiële instrumenten die volgens de 
regels en/of de systemen van de markt tot de handel 
zijn toegelaten, en waaraan vergunning is verleend en 
die regelmatig werkt, overeenkomstig het bepaalde in 
hoofdstuk II van de wet van 2 augustus 2002 ;

12° “buitenlandse gereglementeerde markt” : een 
markt voor financiële instrumenten die is georganiseerd 
door een marktonderneming waarvan de Staat van her‑
komst een andere lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte is dan België, en waaraan in deze lidstaat een 
vergunning als gereglementeerde markt met toepassing 
van titel III van Richtlijn 2014/65/EU is verleend ;

13° “centrale tegenpartij” : een centrale tegenpartij 
als gedefinieerd in artikel 2, punt 1), van Verordering 
(EU) Nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad van 4  juli 2012 betreffende otcderivaten, cen‑
trale tegenpartijen en transactieregisters ;

14° Opgeheven ;

15° “FSMA” : de Autoriteit voor Financiële Diensten 
en Markten, in het Duits “Autorität Finanzielle Dienste 
und Märkte” ;

16° “bevoegde autoriteit” : de Bank, de FSMA of de 
autoriteit die door elke lidstaat wordt aangewezen 
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met toepassing van artikel 67 van Richtlijn 2014/65/
EU, artikel 22 van Verordening 648/2012 of artikel 11 
van Verordening 909/2014, tenzij anders is bepaald in 
de Richtlijn en de respectieve verordeningen ;

17° “Richtlijn 2014/65/EU” : Richtlijn 2014/65/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 
betreffende markten voor financiële instrumen‑
ten en tot wijziging van Richtlijn  2002/92/EG en 
Richtlijn 2011/61/EU ;

18° “CSRSFI” : het Comité voor systeemrisico’s en 
systeemrelevante financiële instellingen ;

19° Opgeheven.

20° “Europese Bankautoriteit” : de Europese 
Bankautoriteit opgericht bij Verordening nr. 1093/2010 
van het Europees Parlement en de Raad van 24 no‑
vember  2010 tot oprichting van een Europese toe‑
zichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), 
tot wijziging van Besluit nr.  716/2009/EG en tot in‑
trekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie ;

21° “Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen” : de Europese Autoriteit voor 
verzekeringen en bedrijfspensioenen opgericht 
bij Verordening nr.  1094/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot op‑
richting van een Europese toezichthoudende autoriteit 
(Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfs‑
pensioenen), tot wijziging van Besluit nr.  716/2009/
EG en tot intrekking van Besluit  2009/79/EG van de 
Commissie ;

21°/1 “Europese Autoriteit voor effecten en markten” : 
de Europese Autoriteit voor effecten en markten op‑
gericht bij Verordening 1095/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad van 24  november  2010 tot 
oprichting van een Europese toezichthoudende auto‑
riteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), 
tot wijziging van Besluit nr.  716/2009/EG en tot in‑
trekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie ;

22° “Verordering 648/2012” : Verordering (EU) 
nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad 
van 4  juli  2012 betreffende otcderivaten, centrale 
tegenpartijen en transactieregisters ;

23° “financiële tegenpartij” : een tegenpartij als gede‑
finieerd in artikel 2, punt 8), van Verordering 648/2012 
of in artikel 3, punt 3), van Verordening 2015/2365 ;

24° “nietfinanciële tegenpartij” : een tegen‑
partij als gedefinieerd in artikel  2, punt 9), van 
Verordering 648/2012 of in artikel  3, punt 4), van 
Verordening 2015/2365 ;

25° “centrale effectenbewaarinstelling” : een cen‑
trale effectenbewaarinstelling als omschreven in arti‑
kel 2, lid 1, punt 1), van Verordening 909/2014 ;

26° “Verordening 909/2014” : Verordening (EU) 
nr.  909/2014 van het Europees Parlement en de 
Raad van 23  juli  2014 betreffende de verbetering 
van de effectenafwikkeling in de Europese Unie, be‑
treffende centrale effectenbewaarinstellingen en tot 
wijziging van Richtlijnen 98/26/EG en 2014/65/EU en 
Verordening (EU) nr. 236/2012 ;

27° “Verordening  2015/2365” : Verordening 
(EU) 2015/2365 van het Europees Parlement en de Raad 
van 25  november  2015 betreffende de transparantie 
van effectenfinancieringstransacties en van hergebruik 
en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 ;

28° “de wet van 7  april  2019” : de wet van 
7  april  2019 tot vaststelling van een kader voor de 
beveiliging van netwerk‑ en informatiesystemen van 
algemeen belang voor de openbare veiligheid ;

29° “insolventierechtbank” : de insolventierechtbank 
als bedoeld in artikel I.22, 4°, van het Wetboek van 
economisch recht.

30° “wet van 18  september  2017” : de wet van 
18 september 2017 tot voorkoming van het witwas‑
sen van geld en de financiering van terrorisme en tot 
beperking van het gebruik van contanten ;

31° “Verordening GTM” : Verordening (EU) 
nr.  1024/2013 van de Raad van 15  oktober  2013 
waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke 
taken worden opgedragen betreffende het beleid 
inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen ;

32° “richtlijn 2015/849” : richtlijn (EU) 2015/849 van 
het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 
inzake de voorkoming van het gebruik van het finan‑
ciële stelsel voor het witwassen van geld of terroris‑
mefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad 
en tot intrekking van richtlijn  2005/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad en richtlijn 2006/70/
EG van de Commissie.
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Art. 36/2. – § 1. De Bank heeft als opdracht, over‑
eenkomstig artikel 12bis, de bepalingen van onderha‑
vig hoofdstuk en de bijzondere wetten die het toezicht 
op de financiële instellingen regelen, het prudentieel 
toezicht uit te oefenen op de kredietinstellingen, de 
beleggingsondernemingen met het statuut van beurs‑
vennootschap, de verzekeringsondernemingen, de 
herverzekeringsondernemingen, de maatschappijen 
voor onderlinge borgstelling, de centrale tegenpar‑
tijen, de vereffeningsinstellingen, de met vereffenings‑
instellingen gelijkgestelde instellingen, de betalingsin‑
stellingen , de instellingen voor elektronisch geld, de 
centrale effectenbewaarinstellingen, de instellingen 
die ondersteuning verlenen aan centrale effectenbe‑
waarinstellingen en de depositobanken.

Voor het toezicht op de verzekeringsondernemingen 
duidt de Bank binnen het directiecomité of onder de 
personeelsleden een vertegenwoordiger aan die met 
raadgevende stem zitting heeft in het beheerscomité 
voor de arbeidsongevallen en in bepaalde technische 
comités van Fedris.

In afwijking van het eerste lid valt het toezicht op de 
maatschappijen voor onderlinge bijstand bedoeld in 
de artikelen 43bis, § 5, en 70, §§ 6, 7 en 8, van de 
wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfond‑
sen en de landsbonden van ziekenfondsen, evenals 
op hun verrichtingen, onder de bevoegdheid van de 
Controledienst voor de ziekenfondsen en de lands‑
bonden van ziekenfondsen.

Bij de uitoefening van haar taken houdt de Bank in 
de hoedanigheid van bevoegde prudentiële autori‑
teit rekening met de convergentie van de toezicht‑
instrumenten en praktijken bij de toepassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die 
overeenkomstig de toepasselijke Europese richtlijnen 
zijn vastgesteld.

Daartoe dient zij :

a) deel te nemen aan de werkzaamheden van de 
Europese Bankautoriteit, van de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en, in voor‑
komend geval, van de Europese Autoriteit voor ef‑
fecten en markten :

b) zich te houden aan de richtsnoeren, aanbevelingen, 
normen en andere door de Europese Bankautoriteit, 
door de Europese Autoriteit voor verzekeringen en 
bedrijfspensioenen en, in voorkomend geval, door de 

Europese Autoriteit voor effecten en markten vastge‑
stelde maatregelen en als zij dat niet doet daarvoor de 
redenen aan te voeren.

De Bank neemt in haar hoedanigheid van bevoegde 
prudentiële autoriteit bij de uitoefening van haar 
algemene taken naar behoren de mogelijke gevol‑
gen in overweging die haar besluiten, met name in 
noodsituaties, kunnen hebben voor de stabiliteit van 
het financiële stelsel van alle andere betrokken lidsta‑
ten, uitgaande van de op het desbetreffende tijdstip 
beschikbare informatie.

§ 2. De Bank heeft eveneens als opdracht, overeen‑
komstig artikel  12bis, de bepalingen van dit hoofd‑
stuk, en in de mate waarin artikel 85 van de wet van 
18 september 2017 hierin voorziet, toe te zien op de 
naleving door de financiële instellingen bedoeld in 
paragraaf 1, eerste lid, van de wettelijke en reglemen‑
taire of Europeesrechtelijke bepalingen die strekken 
tot voorkoming van het gebruik van het financiële 
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme, evenals van de financiering van de 
proliferatie van massavernietigingswapens.

Art. 36/3. – § 1. Zonder afbreuk te doen aan arti‑
kel 36/2, heeft de Bank tevens als opdracht, overeen‑
komstig artikelen  12  en 12bis en bijzondere wetten 
die het toezicht op de financiële instellingen regelen,

1° tussen te komen bij het opsporen van mogelijke 
bedreigingen voor de stabiliteit van het financiële 
stelsel, in het bijzonder door in te staan voor de op‑
volging en de beoordeling van de strategische ontwik‑
kelingen en het risicoprofiel van de systeemrelevante 
financiële instellingen ;

2° de federale regering en het federale parlement te 
adviseren over de maatregelen die noodzakelijk of nut‑
tig zijn voor de stabiliteit, de deugdelijke werking en de 
doelmatigheid van het financiële stelsel van het land ;

3° het beheer van financiële crisissen te coördineren ;

4° bij te dragen tot de opdrachten van de Europese 
en internationale instellingen, organisaties en orga‑
nen in de domeinen beschreven in 1° tot 3°, en in 
het bijzonder samen te werken met de Europese Raad 
voor Systeemrisico’s.

§ 2. De Bank bepaalt onder de financiële instellingen 
bedoeld in artikel  36/2, met uitzondering van de 
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kredietinstellingen, de beursvennootschappen, de be‑
talingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch 
geld en de verzekerings‑ en herverzekeringsonderne‑
mingen, welke als systeemrelevant moeten worden 
beschouwd, en brengt elk van deze instellingen op de 
hoogte. Vanaf dat ogenblik dienen deze instellingen 
het ontwerp van hun strategische beslissingen aan 
de Bank mede te delen. De Bank kan zich, binnen 
een termijn van twee maanden na ontvangst van een 
volledig dossier dat de strategische beslissing onder‑
bouwt, verzetten tegen deze beslissingen indien zij 
meent dat deze in strijd zouden zijn met een gezond 
en voorzichtig beleid van de systeemrelevante finan‑
ciële instelling of indien deze de stabiliteit van het 
financiële stelsel ernstig zouden kunnen aantasten. 
Zij kan gebruik maken van alle bevoegdheden die 
haar door de onderhavige wet en door de bijzondere 
wetten die het toezicht op de betrokken financiële 
instellingen regelen worden verleend.

Onder strategische beslissingen worden die beslissin‑
gen verstaan die een zeker belang hebben, en die be‑
trekking hebben op elke investering, desinvestering, 
deelneming of strategische samenwerkingsrelatie van 
de systeemrelevante financiële instelling, met name 
de beslissingen tot aankoop of oprichting van een 
andere instelling, tot oprichting van een joint venture, 
tot vestiging in een andere staat, tot het sluiten van 
een samenwerkingsovereenkomst, tot het inbrengen 
of het kopen van een bedrijfstak, tot het aangaan van 
een fusie of een splitsing.

De Bank kan nader bepalen welke beslissingen voor 
de toepassing van dit artikel als strategisch en van een 
zeker belang moeten worden beschouwd. Zij maakt 
deze nadere bepalingen openbaar.

§ 3. Wanneer de Bank van oordeel is dat een sys‑
teemrelevante financiële instelling een onaangepast 
risicoprofiel heeft of wanneer het beleid van de in‑
stelling een negatieve weerslag kan hebben op de 
stabiliteit van het financiële stelsel, kan zij aan de 
betrokken instelling specifieke maatregelen opleggen, 
waaronder bijzondere vereisten inzake solvabiliteit, 
liquiditeit, risicoconcentratie en risicoposities.

§ 4. Elke systeemrelevante financiële instelling be‑
zorgt aan de Bank een verslag over de ontwikkelingen 
in haar bedrijfsactiviteiten, haar risicopositie en haar 
financiële positie, om haar in staat te stellen de in 
de vorige paragrafen bedoelde bevoegdheden uit te 
oefenen.

De Bank bepaalt de inhoud van de informatie die zij 
moet ontvangen evenals de frequentie en de modali‑
teiten van deze verslaggeving.

§ 5. De niet‑naleving van de bepalingen van dit ar‑
tikel kan aanleiding geven tot het opleggen van ad‑
ministratieve geldboetes, dwangsommen en/of straf‑
sancties die voorzien zijn in deze wet en de bijzondere 
wetten die van toepassing zijn op de betrokken finan‑
ciële instellingen.

§ 6. De FSMA verstrekt de Bank de informatie waar‑
over ze beschikt en die door de Bank gevraagd wordt 
voor de uitvoering van de opdrachten zoals bepaald 
in dit artikel.

Art. 36/4. – Bij de uitoefening van haar opdrachten 
bedoeld in artikel  12bis is de Bank niet bevoegd 
inzake belastingaangelegenheden. Ze doet evenwel 
bij het gerecht aangifte van de bijzondere mecha‑
nismen die door een instelling die overeenkomstig 
artikel  36/2  onder haar toezicht staat, zijn opgezet 
met als doel of gevolg fiscale fraude door derden te 
bevorderen, wanneer zij er kennis van heeft dat deze 
bijzondere mechanismen voor deze instelling zelf als 
dader, mededader of medeplichtige, een fiscaal mis‑
drijf vormen, dat strafrechtelijk kan worden bestraft.

Art. 36/5. – § 1. In de gevallen bepaald door de wet 
die de betrokken opdracht regelt, kan de Bank een 
voorafgaand schriftelijk akkoord geven betreffende 
een verrichting. De Bank kan haar akkoord afhankelijk 
stellen van de voorwaarden die zij geschikt acht.

§ 2. Het in § 1  bedoelde akkoord bindt de Bank, 
behalve :

1° indien blijkt dat de verrichtingen die het beoogt, 
op onvolledige of onjuiste wijze zijn beschreven in de 
aanvraag tot akkoord ;

2° indien deze verrichtingen niet worden uitgevoerd 
op de manier voorgesteld aan de Bank ;

3° indien het effect van deze verrichtingen wordt gewij‑
zigd door één of meerdere andere latere verrichtingen 
waaruit blijkt dat de in het akkoord beoogde verrich‑
tingen niet langer beantwoorden aan de beschrijving 
die eraan werd gegeven bij de aanvraag tot akkoord ;

4° indien niet of niet langer wordt voldaan aan de voor‑
waarden waarvan het akkoord afhankelijk is gesteld.
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§ 3. Op advies van de Bank bepaalt de Koning de 
regels voor de toepassing van dit artikel.

Art. 36/6. – § 1. De Bank maakt een website en 
werkt deze bij. Die website bevat alle reglemen‑
ten, handelingen en beslissingen die moeten wor‑
den bekendgemaakt in het kader van haar wet‑
telijke opdrachten krachtens artikel  12bis, alsook 
alle andere gegevens waarvan de Bank de versprei‑
ding aangewezen acht in het belang van diezelfde  
opdrachten.

Onverminderd de wijze van bekendmaking die door 
de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepa‑
lingen wordt voorgeschreven, bepaalt de Bank de 
eventuele andere wijzen van bekendmaking van de 
reglementen, beslissingen, berichten, verslagen en an‑
dere handelingen die zij openbaar maakt.

§ 2. De Bank verstrekt op haar website eveneens de 
volgende informatie :

1° naast de wetgeving op het statuut van en het toe‑
zicht op de kredietinstellingen en de beursvennoot‑
schappen en de wetgeving op het statuut van en het 
toezicht op de verzekerings‑ en herverzekeringson‑
dernemingen, evenals de besluiten, reglementen en 
circulaires genomen in uitvoering of met toepassing 
van deze wetgeving of van de Europeesrechtelijke 
verordeningen ter zake, een omzettingstabel van de 
bepalingen van de Europese Richtlijnen inzake pru‑
dentieel toezicht op kredietinstellingen en beursven‑
nootschappen en toezicht op de verzekerings‑ en 
herverzekeringsondernemingen, met opgaaf van de 
gekozen opties ;

2° de doelstellingen van het toezicht dat door haar 
wordt uitgeoefend met toepassing van de in 1°, be‑
doelde wetgeving en de taken en activiteiten die zij in 
die hoedanigheid uitoefent, in het bijzonder de toet‑
singscriteria en de methodiek die zij gebruikt bij haar 
beoordeling als bedoeld in artikel 142 van de wet van 
25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op 
kredietinstellingen en beursvennootschappen en in de 
artikelen 318 tot 321 van de wet van 13 maart 2016 
op het statuut van en het toezicht op de verzekerings‑ 
en herverzekeringsondernemingen ;

3° geaggregeerde statistische gegevens over de be‑
langrijkste aspecten inzake toepassing van de in 1°, 
bedoelde wetgeving ;

4° andere informatie, als voorgeschreven bij de be‑
sluiten en reglementen genomen in uitvoering van 
deze wet.

De in het eerste lid bedoelde informatie wordt bekend‑
gemaakt volgens de richtsnoeren die in voorkomend 
geval zijn opgesteld door de Europese Commissie, 
de Europese Bankautoriteit of de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen. De Bank 
zorgt voor een geregelde actualisering van de op haar 
website verstrekte informatie.

De Bank maakt ook alle andere informatie bekend 
die vereist is met toepassing van de Unierechtelijke 
handelingen die van toepassing zijn op het vlak van 
het toezicht op kredietinstellingen en beursvennoot‑
schappen en op het vlak van het toezicht op de ver‑
zekerings‑ en herverzekeringsondernemingen.

De Bank kan volgens de modaliteiten die zij vaststelt 
en met inachtneming van het recht van de Europese 
Unie de resultaten bekendmaken van de stresstests 
die zij overeenkomstig het recht van de Europese Unie 
heeft uitgevoerd.

Art. 36/7. – Alle kennisgevingen die de Bank of de 
minister per aangetekende brief of per brief met 
ontvangstbewijs moet doen krachtens de wetten en 
reglementen waarvan de Bank de toepassing contro‑
leert, mogen bij deurwaardersexploot geschieden of 
via elk ander door de Koning bepaald procedé.

Art. 36/7/1. – § 1. Tegen een persoon die de Bank 
te goeder trouw heeft ingelicht over een feitelijke 
of vermeende inbreuk op de wetten of reglementen 
die het statuut van en het toezicht op de financiële 
instellingen als bedoeld in artikel 36/2 regelen, kunnen 
geen burgerrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechte‑
lijke vorderingen worden ingesteld, noch professionele 
sancties worden uitgesproken omwille van deze mel‑
ding. Deze melding wordt niet geacht een inbreuk uit 
te maken op enige bij overeenkomst of bij wettelijke 
of bestuursrechtelijke bepaling opgelegde beperking 
op de openbaarmaking of mededeling van informatie, 
en de persoon die is overgegaan tot een dergelijke 
melding kan op geen enkele wijze aansprakelijk wor‑
den gesteld voor het melden deze informatie.

Het eerste lid is niet van toepassing op advocaten die 
een melding verrichten die betrekking heeft op infor‑
matie die zij van één van hun cliënten ontvangen of 
over één van hun cliënten verkrijgen.
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§ 2. De Bank waarborgt de geheimhouding van de 
identiteit van de persoon die een melding verricht 
als bedoeld in § 1, eerste lid. Tenzij deze persoon 
hiermee instemt, wijst de Bank elke vraag om inzage, 
uitleg of mededeling, in welke vorm ook, van een 
bestuursdocument waaruit rechtstreeks of onrecht‑
streeks zijn identiteit blijkt, af.

Onverminderd het eerste lid kan de Bank, op verzoek 
van de betrokkene, de persoon die een melding 
heeft verricht als bedoeld in paragraaf  1, eerste lid, 
bijstaan voor de bevoegde administratieve of gerech‑
telijke instanties die kennis nemen van een nadelige 
behandeling of nadelige maatregel die verboden is 
op basis van paragraaf  3, eerste lid, en kan naar 
aanleiding daarvan in het bijzonder de status van 
klokkenluider van de meldende persoon bevestigen 
in arbeidsgeschillen.

§ 3. Vergelding, discriminatie en andere vormen van 
nadelige behandeling of nadelige maatregelen, die 
verband houden met de melding bedoeld in § 1, eer‑
ste lid, ten aanzien van een persoon die in contractu‑
eel of statutair dienstverband werkt en die te goeder 
trouw een inbreuk meldt, zijn verboden.

§ 4. Indien de nadelige behandeling of maatregel 
zich voordoet binnen een periode van twaalf maan‑
den vanaf de melding, rust de bewijslast dat deze 
behandeling of maatregel geen verband houdt met 
de betrokken melding, op de werkgever, voor zover 
de betrokken persoon redelijke argumenten aanvoert 
die toelaten te geloven dat de nadelige behandeling 
een represaille uitmaakt als gevolg van zijn melding.

§ 5. Wanneer een werkgever in strijd met para‑
graaf 3 de arbeidsbetrekking beëindigt of de arbeids‑
voorwaarden van een persoon die een inbreuk meldt 
zoals bedoeld in paragraaf  1, eerste lid, eenzijdig 
op nadelige wijze wijzigt, kan de betrokkene, of de 
representatieve organisatie waarbij hij is aangesloten, 
om re‑integratie verzoeken onder de voorwaarden 
die vóór de beëindiging van de arbeidsbetrekking 
of de nadelige wijziging van de arbeidsvoorwaarden 
golden. Het verzoek moet met een aangetekende 
brief geschieden, binnen dertig dagen volgend op de 
datum van de kennisgeving van de opzegging of van 
de nadelige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. 
De werkgever moet zich binnen dertig dagen na 
ontvangst van het verzoek tot re‑integratie over dit 
verzoek uitspreken. De werkgever die de betrokkene 
opnieuw in de instelling opneemt onder dezelfde 

voorwaarden, moet de gederfde voordelen en het 
gederfde loon gedurende de periode voorafgaand 
aan de re‑integratie vergoeden.

§ 6. De werkgever die na het verzoek bedoeld in 
paragraaf 5 niet overgaat tot reintegratie onder de‑
zelfde voorwaarden, is gehouden tot het betalen van 
een schadevergoeding aan de betrokkene, onvermin‑
derd de vergoedingen die bij verbreking van de over‑
eenkomst betaald moeten worden. Deze vergoeding 
is, naar keuze van de betrokkene, gelijk aan hetzij 
een forfaitair bedrag dat overeenstemt met het totale 
brutoloon van zes maanden met inbegrip van alle ex‑
tralegale voordelen, hetzij aan de werkelijk door hem 
geleden schade. In het laatstgenoemde geval moet 
de betrokkene de omvang van deze schade bewijzen.

De werkgever is verplicht dezelfde schadevergoeding 
te betalen, zonder dat een verzoek als bedoeld in 
paragraaf  5  moet worden ingediend, indien door 
het bevoegde rechtscollege bewezen wordt geacht 
dat een vergelding, discriminatie of enige andere 
vorm van nadelige maatregelen of behandeling het 
gevolg is van de melding als bedoeld in paragraaf 1, 
eerste lid.

Wanneer een nadelige maatregel of behandeling in 
strijd met § 3  wordt getroffen nadat de arbeidsbe‑
trekking beëindigd werd, heeft de betrokkene die 
tijdens de duur ervan een melding verricht heeft 
zoals bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, recht op de 
vergoeding bedoeld in het eerste lid indien door het 
bevoegde rechtscollege bewezen wordt geacht dat de 
nadelige maatregel of behandeling het gevolg is van 
de melding als bedoeld in § 1, eerste lid.

§ 7. De bepalingen van contractuele of statutaire 
aard of de bepalingen in een collectieve arbeidsover‑
eenkomst die strijdig zijn met dit artikel of met de 
bepalingen genomen ter uitvoering ervan, alsook de 
contractuele bedingen die bepalen dat afgezien wordt 
van de rechten die erdoor gewaarborgd worden, zijn 
nietig.

Afdeling 2 – Sanctiecommissie

Art. 36/8. – § 1. De Sanctiecommissie oordeelt 
over het opleggen van de administratieve geldboe‑
tes waarin voorzien is in de wetten bedoeld in de 
artikelen  8, 12bis en 12ter en in artikel  161 van de 
wet van 11  maart  2018 op het statuut van en het 
toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen 
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voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf 
van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van 
uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot 
betalingssystemen.

§ 2. De Sanctiecommissie bestaat uit zes leden, aan‑
geduid door de Koning :

1° één staatsraad of erestaatsraad, aangeduid op 
voordracht van de eerste voorzitter van de Raad van 
State ;

2° één raadsheer bij het Hof van Cassatie of één 
ereraadsheer bij het Hof van Cassatie, aangeduid op 
voordracht van de eerste voorzitter van het Hof van 
Cassatie ;

3° twee magistraten die geen raadsheren zijn bij 
het Hof van Cassatie noch bij het hof van beroep te 
Brussel ;

4° twee andere leden.

§ 3. De voorzitter wordt door de leden van de 
Sanctiecommissie gekozen uit de in de bepalingen 
onder § 2, 1°, 2° en 3° vermelde personen.

§ 4. Tijdens de drie jaar die aan hun benoeming voor‑
afgaan, mogen de leden van de Sanctiecommissie geen 
deel hebben uitgemaakt, noch van het Directiecomité 
van de Bank, noch van het Afwikkelingscollege van 
de Bank, noch van het personeel van de Bank, noch 
van het CSRSFI.

In de loop van hun mandaat mogen de leden noch 
enige functie of mandaat uitoefenen in een aan het 
toezicht van de Bank onderworpen instelling of in 
een beroepsvereniging die de aan het toezicht van 
de Bank onderworpen instellingen vertegenwoordigt, 
noch diensten verstrekken ten gunste van een be‑
roepsvereniging die de aan het toezicht van de Bank 
onderworpen instellingen vertegenwoordigt.

§ 5. Het mandaat van de leden van de 
Sanctiecommissie heeft een duur van zes jaar en is 
hernieuwbaar. Bij gebreke van herbenoeming blijven 
de leden in functie tot de Sanctiecommissie voor het 
eerst in haar nieuwe samenstelling bijeenkomt. De 
leden kunnen slechts door de Koning van hun ambt 
worden ontheven indien zij niet meer aan de eisen 
voor de uitoefening van hun ambt voldoen of op 
ernstige wijze zijn tekortgeschoten.

Indien een zetel van een lid van de Sanctiecommissie 
om welke reden ook vrijkomt, wordt overgegaan tot 
de vervanging van dat lid voor de verdere duur van 
het mandaat.

§ 6. De Sanctiecommissie kan geldig beslissen als twee 
van haar leden en haar voorzitter aanwezig zijn en in 
staat zijn om te beraadslagen. Wanneer haar voorzitter 
verhinderd is, kan zij geldig beslissen als drie van haar 
leden aanwezig zijn en in staat om te beraadslagen.

De leden van de Sanctiecommissie kunnen niet be‑
raadslagen in een aangelegenheid waarin ze een per‑
soonlijk belang hebben dat hun oordeel zou kunnen 
beïnvloeden.

§ 7. De Koning bepaalt, in overleg met de directie 
van de Bank, het bedrag van de vergoeding toe‑
gekend aan de Voorzitter en aan de leden van de 
Sanctiecommissie op basis van de dossiers waarover 
zij zullen hebben beraadslaagd.

§ 8. De Sanctiecommissie stelt haar huishoudelijk re‑
glement en haar deontologische regels vast.

Afdeling 3 – Procedureregels voor het 
opleggen van administratieve geldboetes

Art. 36/9. – § 1. Indien de Bank, bij de uitoefening 
van haar wettelijke opdrachten krachtens de artike‑
len  8, 12bis of 12ter, vaststelt dat er ernstige aan‑
wijzingen zijn voor het bestaan van een praktijk die 
aanleiding kan geven tot het opleggen van een admi‑
nistratieve geldboete, of indien zij ingevolge een klacht 
van een dergelijke praktijk in kennis wordt gesteld, be‑
slist het Directiecomité een onderzoek in te stellen, en 
belast het de auditeur met dit onderzoek. De auditeur 
voert het onderzoek ten laste en ten gunste.

De auditeur wordt aangesteld door de Regentenraad 
uit de personeelsleden van de Bank. Bij de uitoefe‑
ning van zijn opdracht als auditeur is hij volstrekt 
onafhankelijk.

Voor de uitoefening van zijn opdracht kan de au‑
diteur alle onderzoeksbevoegdheden uitoefenen die 
aan de Bank zijn toevertrouwd door de wettelijke en 
reglementaire bepalingen die de betrokken materie 
regelen. Hij wordt bij het voeren van elk onderzoek 
bijgestaan door één of meer personeelsleden van de 
Bank die hij kiest uit de door het Directiecomité daar‑
toe aangeduide personeelsleden.
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§ 1/1. Niettegenstaande § 1, derde lid, beschikt de 
auditeur over de bevoegdheid om eenieder op te roe‑
pen en te verhoren, volgens de hierna bepaalde regels.

De oproeping voor een verhoor geschiedt hetzij door 
gewone kennisgeving, hetzij door een ter post aange‑
tekende brief, hetzij bij deurwaardersexploot.

Eenieder die met toepassing van het eerste lid wordt 
opgeroepen is gehouden om te verschijnen.

Bij het verhoren van personen, ongeacht in welke 
hoedanigheid zij worden verhoord, neemt de auditeur 
ten minste de volgende regels in acht :

1° het verhoor begint met de mededeling aan de 
ondervraagde persoon dat :

a) hij kan vragen dat alle vragen die hem worden 
gesteld en alle antwoorden die hij geeft, worden ge‑
noteerd in de gebruikte bewoordingen ;

b) hij kan vragen dat een bepaalde onderzoekshan‑
deling wordt verricht of een bepaald verhoor wordt 
afgenomen ;

c) zijn verklaringen als bewijs in rechte kunnen wor‑
den gebruikt ;

2° eenieder die ondervraagd wordt, mag gebruik 
maken van de documenten in zijn bezit, zonder dat 
daardoor het verhoor wordt uitgesteld. Hij mag, 
tijdens de ondervraging of later, eisen dat deze do‑
cumenten bij het procesverbaal van het verhoor 
worden gevoegd ;

3° aan het einde van het verhoor geeft de ondervrager 
de ondervraagde persoon het procesverbaal van zijn 
verhoor te lezen, tenzij hij vraagt dat het hem wordt 
voorgelezen. Er wordt hem gevraagd of hij zijn verkla‑
ringen wil verbeteren of daaraan iets wil toevoegen ;

4° indien de ondervraagde persoon zich in een ande‑
re taal dan die van de procedure wenst uit te drukken, 
worden zijn verklaringen genoteerd in zijn taal, ofwel 
wordt hem gevraagd zelf zijn verklaring te noteren ;

5° er wordt de ondervraagde persoon meegedeeld 
dat hij kosteloos een kopie van de tekst van zijn 
verhoor kan verkrijgen, die hem, desgevraagd, on‑
middellijk of binnen een maand wordt overhandigd 
of verstuurd.

§ 2. Na afloop van het onderzoek en nadat de be‑
trokken personen werden gehoord of op zijn minst 
behoorlijk werden opgeroepen, stelt de auditeur een 
verslag op dat hij overmaakt aan het Directiecomité.

Art. 36/10. – § 1. Op basis van het verslag van de 
auditeur beslist het Directiecomité het dossier zonder 
gevolg te klasseren, een minnelijke schikking voor te 
stellen of de Sanctiecommissie te vatten.

§ 2. Indien het Directiecomité beslist een dossier 
zonder gevolg te klasseren, stelt het de betrokken 
personen in kennis van deze beslissing. Het kan deze 
beslissing openbaar maken.

§ 3. Indien het Directiecomité een voorstel doet tot 
minnelijke schikking, en indien zijn voorstel wordt 
aanvaard, wordt de minnelijke schikking op niet
nominatieve wijze gepubliceerd op de website van de 
Bank, tenzij de minnelijke schikking wordt voorgesteld 
voor inbreuken op de artikelen 4, 5 en 7 tot 11 van 
Verordering 648/2012 en deze publicatie de financiële 
markten ernstig zou verstoren of aan de betrokken 
centrale partijen of aan hun leden een onevenredig 
nadeel zou berokkenen.

De bedragen die in het kader van minnelijke schikkin‑
gen moeten worden betaald, worden ten voordele van 
de Schatkist geïnd door de Algemene Administratie 
van de inning en invordering van de Federale over‑
heidsdienst Financiën.

§ 4. Indien het Directiecomité beslist de Sanctie
commissie te vatten, stuurt het een kennisgeving van 
de grieven, samen met het onderzoeksverslag, aan 
de betrokken personen en aan de voorzitter van de 
Sanctiecommissie.

§ 5. Indien één van de grieven een strafrechte‑
lijke inbreuk kan vormen, stelt het Directiecomité 
de  procureur des Konings ervan in kennis. Het 
Directiecomité kan beslissen haar beslissing openbaar 
te maken.

Wanneer de procureur des Konings beslist een straf‑
vordering in te stellen voor de feiten waarop de ken‑
nisgeving van de grieven betrekking heeft, stelt hij de 
Bank daarvan onverwijld in kennis. De procureur des 
Konings kan aan de Bank, ambtshalve of op verzoek 
van deze laatste, een kopie bezorgen van alle pro‑
cedurestukken met betrekking tot de feiten die zijn 
overgemaakt.
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Tegen de beslissingen van het Directiecomité geno‑
men krachtens dit artikel, kan geen beroep worden 
aangetekend.

Art. 36/11. – § 1. De personen aan wie de grieven 
ter kennis zijn gebracht, beschikken over een termijn 
van twee maanden om hun schriftelijke opmerkin‑
gen met betrekking tot de grieven voor te leggen 
aan de voorzitter van de Sanctiecommissie. In bij‑
zondere omstandig heden kan de voorzitter van de 
Sanctiecommissie deze termijn verlengen.

§ 2. De betrokken personen kunnen bij de Sanctie
commissie een kopie van de dossierstukken verkrij‑
gen. Ze kunnen zich laten bijstaan of vertegenwoor‑
digen door een advocaat naar hun keuze.

Zij kunnen tevens vragen een lid van de 
Sanctiecommissie te wraken indien zij twijfels heb‑
ben over zijn onafhankelijkheid of onpartijdigheid. De 
Sanctiecommissie beslist over dit verzoek bij gemoti‑
veerde beslissing.

§ 3. De Sanctiecommissie kan, na een procedure op 
tegenspraak en na de auditeur te hebben gehoord, 
een administratieve geldboete opleggen aan de be‑
trokken personen. De Sanctiecommissie beslist bij ge‑
motiveerde beslissing. Er kunnen geen sancties wor‑
den uitgesproken zonder dat de betrokken persoon of 
zijn vertegenwoordiger gehoord is geweest of op zijn 
minst behoorlijk opgeroepen is geweest. Tijdens de 
hoorzitting wordt het Directiecomité vertegenwoor‑
digd door de persoon van zijn keuze en laat het zijn 
opmerkingen horen.

§ 4. Behoudens door bijzondere wetten bepaalde 
bijkomende of andere criteria wordt het bedrag van 
de geldboete vastgesteld in functie van de ernst van 
de gepleegde inbreuken, en moet het in verhouding 
staan tot de voordelen of de winst die eventueel uit 
deze inbreuken is gehaald.

§ 5. De beslissing van de Sanctiecommissie wordt 
per aangetekende brief aan de betrokken personen 
betekend. De kennisgevingsbrief vermeldt de rechts‑
middelen, de bevoegde instanties om er kennis van 
te nemen, alsook de vorm en termijnen die moeten 
worden geëerbiedigd ; zo niet, gaat de verjaringster‑
mijn voor het instellen van beroep niet in.

§ 6. De Sanctiecommissie maakt haar beslissingen 
nominatief bekend op de website van de Bank voor 

een duur van minstens vijf jaar, tenzij deze bekendma‑
king de financiële stabiliteit of een lopend strafrechte‑
lijk onderzoek of een lopende strafrechtelijke proce‑
dure in het gedrang dreigt te brengen of onevenredig 
nadeel dreigt te berokkenen aan de betrokken per‑
sonen of aan de instellingen waartoe ze behoren. In 
dat geval wordt de beslissing niet‑nominatief bekend‑
gemaakt op de website van de Bank. Indien er een 
beroep is ingesteld tegen de sanctiebeslissing, wordt 
zij nietnominatief bekendgemaakt in afwachting van 
de uitslag van de beroepsprocedures.

De sancties voor inbreuken op de artikelen  4, 5  en 
7  tot 11 van Verordering 648/2012 worden niet be‑
kendgemaakt indien deze bekendmaking de financi‑
ele markten ernstig zou verstoren of aan de betrokken 
centrale partijen of aan hun leden een onevenredig 
nadeel zou berokkenen.

De beslissingen van de Sanctiecommissie wor‑
den medegedeeld aan het Directiecomité vóór hun 
bekendmaking.

Art. 36/12. – De door de Sanctiecommissie opge‑
legde administratieve geldboetes die definitief zijn 
geworden, alsook de minnelijke schikkingen die zijn 
afgesloten vooraleer de strafrechter zich definitief 
over dezelfde feiten heeft uitgesproken, worden aan‑
gerekend op het bedrag van elke strafboete die voor 
deze feiten ten aanzien van dezelfde persoon wordt 
uitgesproken.

Art. 36/12/1. – § 1. Onverminderd overige maatre‑
gelen bepaald door deze wet kan de Bank, indien zij 
een inbreuk vaststelt op artikel 36/9, § 1/1, derde lid 
van deze wet, aan de overtreder een administratieve 
geldboete opleggen die noch minder mag bedragen 
dan 2.500  euro, noch voor hetzelfde feit of geheel 
van feiten meer mag bedragen dan 2.500.000 euro.

§ 2. De geldboeten opgelegd met toepassing van pa‑
ragraaf 1 worden ten voordele van de Schatkist geïnd 
door de Algemene Administratie van de inning en in‑
vordering van de Federale overheidsdienst Financiën.

Afdeling 3bis – Door de Bank opgelegde 
dwangsommen

Art. 36/12/2. – § 1. De Bank kan eenieder bevelen 
om zich binnen de door haar gestelde termijn te 
voegen naar artikel  36/9, § 1/1, derde lid van deze  
wet.
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Indien de persoon tot wie zij een bevel heeft gericht 
met toepassing van het eerste lid, in gebreke blijft 
bij afloop van de hem opgelegde termijn, en op 
voorwaarde dat die persoon zijn middelen heeft kun‑
nen laten gelden, kan de Bank de betaling van een 
dwangsom opleggen die per kalenderdag niet meer 
mag bedragen dan 50.000  euro, noch in het totaal 
2.500.000 euro mag overschrijden.

§ 2. De dwangsommen opgelegd met toepassing van 
paragraaf  1  worden ten voordele van de Schatkist 
geïnd door de Algemene Administratie van de in‑
ning en invordering van de Federale overheidsdienst 
Financiën.

Art. 36/12/3. – Wanneer door de Bank een dwang‑
som wordt opgelegd op grond van deze wet of van 
andere wettelijke of reglementaire bepalingen, en zo‑
lang de persoon aan wie die dwangsom wordt opge‑
legd, niet voldoet aan de verplichting die ten grond‑
slag ligt aan de oplegging van die dwangsom, kan de 
Bank haar beslissing tot oplegging van de dwangsom 
nominatief bekendmaken op haar website.

Afdeling 3ter – Beroepsgeheim –  
finaliteitsbeginsel

Art. 36/12/4. – De Bank mag de informatie die zij 
ontvangt in het kader van haar bevoegdheden als 
bedoeld in de artikelen 36/2 en 36/3 enkel gebruiken 
voor de uitvoering van haar opdrachten, met name 
om sancties op te leggen of in het kader van een be‑
roepsprocedure of rechtsvordering die wordt ingesteld 
tegen een beslissing van de Bank. In het kader van 
de in artikel 36/2, § 1, bedoelde opdrachten mag de 
informatie met name worden gebruikt om toezicht uit 
te oefenen op de naleving van de voorwaarden voor 
de toegang tot de werkzaamheden van de instel‑
lingen die krachtens artikel 36/2 onder haar toezicht 
staan en om het toezicht, op individuele of geconso‑
lideerde basis, op de naleving van de voorwaarden 
voor de uitoefening van deze werkzaamheden te 
vergemakkelijken, om corrigerende maatregelen of 
sancties op te leggen, of, in voorkomend geval, in het 
kader van het buitengerechtelijk mechanisme voor de 
behandeling van klachten van beleggers.

Afdeling 4 – Uitzonderingen op het 
beroepsgeheim

Onderafdeling 1 – Opdracht op het gebied 
van de voorkoming van het witwassen van geld 
en de financiering van terrorisme

Art. 36/13. – § 1. In afwijking van artikel 35 en bin‑
nen de grenzen van het recht van de Europese Unie 
en van de bepalingen van de bijzondere wetten, in 
het bijzonder van de wet van 18  september  2017, 
mag de

Bank aan de volgende autoriteiten en instellingen 
vertrouwelijke informatie meedelen die zij in het ka‑
der van de uitvoering van haar in artikel  36/2, § 2, 
bedoelde taken heeft ontvangen :

1° aan de Belgische toezichtautoriteiten bedoeld in 
artikel 85 van de wet van 18 september 2017 ;

2° aan de toezichtautoriteiten van andere lidstaten 
van de Europese Economische Ruimte alsook aan 
de toezichtautoriteiten van derde Staten die één of 
meerdere toezichtsbevoegdheden uitoefenen op 
grond van richtlijn  2015/849  of van gelijkwaardige 
bepalingen van hun nationaal recht ;

3° aan de FSMA ;

4° aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, in zijn hoedanigheid van 
toezichthouder in de zin van artikel 120/2, 7°, van de 
wet van 18 september 2017 ;

5° aan de bevoegde autoriteiten van de Europese 
Unie en van andere lidstaten van de Europese 
Economische Ruimte en aan de bevoegde autoriteiten 
van derde Staten die taken uitvoeren op het gebied 
van het toezicht op de naleving van de Europees‑ of 
nationaalrechtelijke bepalingen betreffende het toe‑
zicht op de kredietinstellingen en/of financiële in‑
stellingen als bedoeld in artikel  2, leden 1  en 2 van 
richtlijn  2015/849  of van gelijkwaardige bepalingen 
van nationaal recht, alsook aan de Europese Centrale 
Bank voor wat betreft de taken die haar zijn opgedra‑
gen bij de GTMverordening ;

6° aan de CFI ;

7° aan de Algemene Administratie van de Thesaurie 
van de Federale Overheidsdienst Financiën, indien 
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het recht van de Europese Unie of een wettelijke 
of reglementaire bepaling inzake financiële sanc‑
ties (met name de bindende bepalingen betreffende 
financiële embargo’s die in artikel  4, 6° van de 
wet van 18  september  2017 zijn opgenomen) in 
de mededeling van vertrouwelijke informatie voor‑
ziet, of wanneer de Algemene Administratie van de 
Thesaurie optreedt als autoriteit die toezicht houdt 
op de naleving van Verordening (EG) nr.  2271/96 
van de Raad van 22 november 1996 tot bescherming 
tegen de gevolgen van de extraterritoriale toepas‑
sing van rechtsregels uitgevaardigd door een derde 
land en daarop gebaseerde of daaruit voortvloeiende 
handelingen ;

8° binnen de grenzen van het recht van de 
Europese Unie, aan de Europese Autoriteit voor 
Effecten en Markten, aan de Europese Autoriteit 
voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen en aan de 
Europese Bankautoriteit.

§ 2. De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie 
krachtens paragraaf  1  meedelen op de volgende 
voorwaarden :

1° de autoriteiten of instellingen die de informatie 
ontvangen, gebruiken deze voor de uitvoering van 
hun opdrachten, met inbegrip van de mededeling van 
deze informatie aan derden ingevolge een wettelijke 
verplichting van deze autoriteiten of instellingen ; in 
de andere gevallen kan de Bank evenwel toestaan, 
binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, dat de ontvangers van de informatie deze 
bekendmaken aan derden, mits de Bank daar voor‑
afgaandelijk mee heeft ingestemd en, in voorkomend 
geval, mits de informatie alleen voor de door de Bank 
toegestane doeleinden bekendgemaakt wordt ;

2° wat de aldus aan hen meegedeelde informatie 
betreft, zijn deze buitenlandse autoriteiten of instel‑
lingen aan een beroepsgeheim gebonden dat gelijk‑
waardig is aan dat van artikel 35 ;

3° indien de betrokken informatie wordt uitgewisseld 
met de autoriteiten van een derde Staat, is er een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten ;

4° indien de betrokken informatie afkomstig is van 
een autoriteit van een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte, mag zij enkel bekendgemaakt 
worden aan een autoriteit van een derde Staat 
mits de autoriteit die de informatie heeft verstrekt 

uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, 
en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen 
voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden 
bekendgemaakt wordt.

§ 3. Onverminderd de strengere bepalingen van de 
bijzondere wetten die op hen van toepassing zijn, 
zijn de in paragraaf  1  bedoelde Belgische personen, 
autoriteiten en instellingen, wat de vertrouwelijke 
informatie betreft die zij van de Bank ontvangen met 
toepassing van paragraaf 1, gebonden door het be‑
roepsgeheim als bedoeld in artikel 35.

Onderafdeling 2 – Prudentiële 
toezichtsopdracht

Art. 36/14. – § 1. In afwijking van artikel 35 mag de 
Bank tevens vertrouwelijke informatie meedelen die 
zij ontvangen heeft in het kader van de uitvoering van 
haar in artikel 36/2, § 1 bedoelde opdrachten :

1° aan de Europese Centrale Bank en aan de andere 
centrale banken en instellingen met een soortgelijke 
taak in hun hoedanigheid van monetaire autoriteit als 
deze gegevens van belang zijn voor de uitoefening 
van hun respectieve wettelijke taken, waaronder het 
voeren van monetair beleid en de daarmee samen‑
hangende beschikbaarstelling van liquide middelen, 
de uitoefening van toezicht op betalings‑, clearing‑ 
en afwikkelingssystemen en de waarborging van de 
stabiliteit van het financiële stelsel, alsook aan andere 
overheidsinstanties die belast zijn met het toezicht op 
de betalingssystemen.

Wanneer zich een noodsituatie voordoet, waaronder 
ongunstige ontwikkelingen op de financiële markten, 
die de liquiditeit van de markt en de stabiliteit van het 
financiële stelsel kan ondermijnen in een van de lid‑
staten waar aan entiteiten van een groep met krediet‑
instellingen of beleggingsondernemingen vergunning 
is verleend of significante bijkantoren zijn gevestigd in 
de zin van artikel 3, 65° van de wet van 25 april 2014 
op het statuut van en het toezicht op kredietinstellin‑
gen en beursvennootschappen, kan de Bank gegevens 
overzenden aan centrale banken van het Europees 
stelsel van centrale banken als deze gegevens van 
belang zijn voor de uitoefening van hun wettelijke 
taken, waaronder het voeren van monetair beleid 
en de daarmee samenhangende beschikbaarstelling 
van liquide middelen, de uitoefening van toezicht op 
betalings‑, clearing‑ en effectenafwikkelingssystemen 
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en de waarborging van de stabiliteit van het financiële 
stelsel.

In een noodsituatie zoals hierboven bedoeld, kan de 
Bank gegevens meedelen die van belang zijn voor de 
centrale overheidsdiensten in alle betrokken lidstaten 
die bevoegd zijn voor de wetgeving inzake toezicht 
op de kredietinstellingen, financiële instellingen, be‑
leggingsdiensten en verzekeringsmaatschappijen ;

2° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de bevoegde autoriteiten van de Europese 
Unie en van andere Lidstaten van de Europese 
Economische Ruimte die één of meerdere bevoegd‑
heden uitoefenen die vergelijkbaar zijn met die als be‑
doeld in de artikelen 36/2 en 36/3, met inbegrip van 
de Europese Centrale Bank voor wat betreft de taken 
die haar zijn opgedragen bij de GTMverordening :

2°/1 binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de bevoegde autoriteiten van andere lid‑
staten van de Europese Economische Ruimte die één 
of meerdere toezichtsbevoegdheden uitoefenen ten 
aanzien van de onderworpen entiteiten die worden 
opgesomd in artikel  2, lid  1, punten 1) en 2) van 
richtlijn (EU) 2015/849, met het oog op de naleving 
van die richtlijn en in het kader van de uitvoering van 
de opdracht die hen is opgedragen bij die richtlijn ;

3° met inachtneming van het recht van de Europese 
Unie , aan de bevoegde autoriteiten van derde Staten 
die één of meerdere bevoegdheden uitoefenen die 
vergelijkbaar zijn met die als bedoeld in de artike‑
len 36/2 en 36/3, met inbegrip van de autoriteiten die 
soortgelijke bevoegdheden hebben als de in de bepa‑
ling onder 2°/1  bedoelde autoriteiten, en waarmee 
de Bank een samenwerkingsovereenkomst voor de 
uitwisseling van informatie heeft gesloten ;

4° aan de FSMA ;

5° aan de Belgische instellingen of aan instellingen 
van een andere Lidstaat van de Europese Economische 
Ruimte die een beschermingsregeling voor deposito’s, 
beleggers of levensverzekeringen beheren en aan het 
orgaan dat bevoegd is voor de financieringsregelingen 
voor de afwikkeling ;

6° aan de centrale tegenpartijen de instellingen voor 
vereffening van financiële instrumenten of de centrale 
effectenbewaarinstellingen die gemachtigd zijn om 
verrekenings‑ of vereffeningsdiensten te verstrekken 

voor transacties in financiële instrumenten verricht op 
een Belgische gereglementeerde markt, als de Bank 
van oordeel is dat de mededeling van de betrokken 
informatie noodzakelijk is om de regelmatige wer‑
king van die centrale tegenpartijen, instellingen voor 
vereffening en centrale effectenbewaarinstellingen te 
vrijwaren voor tekortkomingen, zelfs potentiële, van 
marktdeelnemers op de betrokken markt ;

7° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de marktondernemingen voor de goede 
werking van, de controle van en het toezicht op de 
markten die deze inrichten ;

8° tijdens burgerrechtelijke of handelsrechtelijke pro‑
cedures, aan de autoriteiten en gerechtelijke manda‑
tarissen die betrokken zijn bij procedures van faillis‑
sement of gerechtelijke reorganisatie of bij analoge 
collectieve procedures betreffende instellingen die 
onder het toezicht van de Bank staan, met uitzonde‑
ring van de vertrouwelijke informatie over het aandeel 
van derden in reddingspogingen vóór de betrokken 
procedures werden ingesteld ;

9° aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren en de 
andere personen die belast zijn met de wettelijke con‑
trole van de rekeningen van de instellingen die onder 
het toezicht van de Bank vallen, van de rekeningen 
van andere Belgische financiële instellingen of van 
soortgelijke buitenlandse instellingen ;

10° aan de sekwesters, voor de uitoefening van hun 
opdracht als bedoeld in de wetten tot regeling van de 
opdrachten die aan de Bank zijn toevertrouwd ;

11° aan het College van toezicht op de bedrijfsrevi‑
soren en aan de autoriteiten van lidstaten of derde 
landen die toezicht houden op de personen die belast 
zijn met de wettelijke controle op de jaarrekening van 
de instellingen die onder het toezicht van de Bank 
staan ;

12° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de Belgische mededingingsautoriteit ;

13° – Opgeheven :

14° aan de Algemene Administratie van de Thesaurie 
van de Federale Overheidsdienst Financiën, indien 
het recht van de Europese Unie of een wettelijke of 
reglementaire bepaling inzake financiële sancties (met 
name de bindende bepalingen betreffende financiële 
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embargo’s die in artikel 4, 6°, van de wet van 18 sep‑
tember 2017 zijn opgenomen) in de mededeling van 
vertrouwelijke informatie voorziet, of wanneer de 
Algemene Administratie van de Thesaurie optreedt 
als autoriteit die toezicht houdt op de naleving van 
Verordening (EG) nr. 2271/96 van de Raad van 22 no‑
vember 1996 tot bescherming tegen de gevolgen van 
de extraterritoriale toepassing van rechtsregels uitge‑
vaardigd door een derde land en daarop gebaseerde 
of daaruit voortvloeiende handelingen ;

15° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de van de instellingen onafhankelijke actu‑
arissen die krachtens de wet een opdracht vervullen 
waarbij ze controle uitoefenen op die instellingen, 
alsook aan de instanties die met het toezicht op die 
actuarissen zijn belast ;

16° aan Fedris ;

17° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de Federale Overheidsdienst Economie, in 
zijn hoedanigheid van bevoegde autoriteit voor het 
toezicht op de naleving van de bepalingen van boek 
VII, titels 1  tot 3, titel 5, hoofdstuk 1, en titels 6 en 
7 van het Wetboek van economisch recht, en aan de 
ambtenaren aangesteld door de minister die in het 
raam van hun opdracht bedoeld in artikel XV.2 van 
het Wetboek van economisch recht bevoegd zijn om 
de inbreuken op de bepalingen van artikel XV.89 van 
het voornoemde Wetboek op te sporen en vast te 
stellen ;

18° aan de autoriteiten die onder het recht van 
lidstaten van de Europese Unie ressorteren en 
die bevoegd zijn op het vlak van macroprudenti‑
eel toezicht, evenals aan het Europees Comité voor 
Systeemrisico’s, ingesteld bij Europese Verordening 
(EU) nr. 1092/2010 van het Europees Parlement en de 
Raad van 24 november 2010 ;

19° binnen de grenzen van de Europese verordenin‑
gen en richtlijnen, aan de Europese Autoriteit voor 
effecten en markten, aan de Europese Autoriteit 
voor verzekeringen en bedrijfspensioenen en aan de 
Europese Bankautoriteit ;

20° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan het Coördinatie en Crisiscentrum van de 
Regering van de FOD Binnenlandse Zaken, aan het 
Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, inge‑
steld door de wet van 10  juli  2006 betreffende de 

analyse van de dreiging, aan de autoriteit bedoeld 
in artikel  7, § 1, van de wet van 7  april  2019 en 
aan de politiediensten bedoeld in de wet van 7  de‑
cember  1998 tot organisatie van een geïntegreerde 
politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in de 
mate dat de toepassing van artikel 19 van de wet van 
1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescher‑
ming van de kritieke infrastructuren zulks vereist ;

20°/1 binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de politiediensten en aan de autoriteit be‑
doeld in artikel 7, § 1, van de wet van 7 april 2019 
tot vaststelling van een kader voor de beveiliging 
van netwerk‑ en informatiesystemen van algemeen 
belang voor de openbare veiligheid – NISwet ten 
behoeve van de tenuitvoerlegging van artikel 53, § 2, 
van de wet van 11 maart 2018 betreffende het sta‑
tuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen 
en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang 
tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot 
de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de 
toegang tot betalingssystemen ;

21° aan de Controledienst voor de ziekenfondsen en 
de landsbonden van ziekenfondsen, voor de uitoe‑
fening van zijn wettelijke opdrachten als bedoeld in 
artikel  303, § 3, van de wet van 13 maart 2016 op 
het statuut van en het toezicht op de verzekerings‑ of 
herverzekeringsondernemingen, met betrekking tot 
de maatschappijen van onderlinge bijstand als be‑
doeld in artikel  43bis, § 5  of artikel  70, §§ 6, 7  en 
8 van de wet van 6  augustus 1990 betreffende de 
ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen 
en hun verrichtingen ;

22° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de afwikkelingsautoriteiten als bedoeld in 
artikel  3 van 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 beleg‑
gingsondernemingen, aan de autoriteiten van derde 
Staten die belast zijn met taken die te vergelijken zijn 
met die als bedoeld in artikel  12ter, § 1, waarmee 
de Bank een samenwerkingsakkoord heeft gesloten 
waarin wordt voorzien in de uitwisseling van infor‑
matie, alsook aan de bevoegde ministeries van de 
lidstaten van de Europese Economische Ruimte, wan‑
neer dit noodzakelijk is voor het plannen of uitvoeren 
van afwikkelingsmaatregel.
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23° aan eenieder die een taak uitvoert die door of 
krachtens de wet is vastgesteld en die deelneemt of 
bijdraagt aan de uitoefening van de toezichtsopdracht 
van de Bank, wanneer die persoon door of met in‑
stemming van de Bank werd aangeduid voor die taak, 
zoals, met name :

a) de portefeuillesurveillant bedoeld in artikel 16 van 
Bijlage III bij de wet van 25  april  2014 op het sta‑
tuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen ;

b) de portefeuillebeheerder bedoeld in artikel  8 van 
Bijlage III bij de wet van 25 april 2014 op het statuut 
van en het toezicht op kredietinstellingen en beurs‑
vennootschappen ; en

c) de speciaal commissaris bedoeld in artikel 236, § 1, 
1°, van de voornoemde wet, in artikel 517, § 1, 1°, 
van de wet van 13  maart  2016 op het statuut van 
en het toezicht op de verzekerings‑ of herverzeke‑
ringsondernemingen, artikel  35, § 1, tweede lid, 1°, 
van de wet van 21  december  2009 op het statuut 
van de betalingsinstellingen en van de instellingen 
voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf 
van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van 
uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot be‑
talingssystemen, artikel  87, § 1, tweede lid, 1°, van 
de voornoemde wet, artikel  48, eerste lid, 1°, van 
het koninklijk besluit van 30  april  1999 betreffende 
het statuut en de controle der maatschappijen voor 
onderlinge borgstelling en artikel 36/30, § 1, tweede 
lid, 3°, van deze wet ;

24° binnen de grenzen van het recht van de Europese 
Unie, aan de autoriteiten bedoeld in artikel  7 van 
de wet van 7  april  2019 voor de uitvoering van de 
bepalingen van de wet van 7  april  2019 en van de 
wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de 
bescherming van de kritieke infrastructuren.

25° aan de Federale Overheidsdienst Economie, 
KMO, Middenstand en Energie, in het kader van de 
uitvoering van zijn opdracht bedoeld in artikel  85, 
§ 1, 5°, van de wet van 18 september 2017 ten aan‑
zien van de entiteiten bedoeld in artikel 5, § 1, 21°, 
van dezelfde wet.

§ 2. De Bank mag enkel vertrouwelijke informatie 
krachtens paragraaf  1  meedelen op de volgende 
voorwaarden :

1° de autoriteiten of instellingen die de informatie 
ontvangen, gebruiken deze voor de uitvoering van 
hun opdrachten, met inbegrip van de mededeling van 
deze informatie aan derden ingevolge een wettelijke 
verplichting van deze autoriteiten of instellingen ; in 
de andere gevallen kan de Bank toestaan, binnen 
de grenzen van het recht van de Europese Unie, dat 
de ontvangers van de informatie deze bekendmaken 
aan derden, mits de Bank daar voorafgaandelijk mee 
heeft ingestemd en, in voorkomend geval, mits de 
informatie alleen voor de door de Bank toegestane 
doeleinden bekendgemaakt wordt ;

2° Wat de aldus aan hen meegedeelde informatie 
betreft, zijn deze buitenlandse autoriteiten of instel‑
lingen aan een beroepsgeheim gebonden dat gelijk‑
waardig is aan dat van artikel 35 ; en

3° indien de betrokken informatie afkomstig is van 
een autoriteit van een andere lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte, mag zij enkel bekendgemaakt 
worden aan de volgende autoriteiten of instellingen 
mits de autoriteit die de informatie heeft verstrekt 
uitdrukkelijk akkoord gaat met deze bekendmaking, 
en, in voorkomend geval, mits de informatie alleen 
voor de door deze autoriteit toegestane doeleinden 
bekendgemaakt wordt :

a) de in paragraaf  1, 5°, 6°, 8° en 11°, bedoelde 
autoriteiten of instellingen ;

b) de in paragraaf  1, 3°, 5°, 8°, 9°, 11°, 18° en 
22°, bedoelde autoriteiten of instellingen van derde 
Staten ;

c) autoriteiten of instellingen van derde Staten die 
opdrachten uitvoeren die gelijkwaardig zijn aan die 
van de FSMA.

§ 3. Onverminderd de strengere bepalingen van de 
bijzondere wetten die op hen van toepassing zijn, 
zijn de in paragraaf  1  bedoelde Belgische personen, 
autoriteiten en instellingen, wat de vertrouwelijke 
informatie betreft die zij van de Bank ontvangen met 
toepassing van paragraaf 1, gebonden door het be‑
roepsgeheim als bedoeld in artikel 35.

Art. 36/15. – Opgeheven
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Afdeling 4/1 – Samenwerking met de 
buitenlandse autoriteiten en uitwisseling van 
informatie

Onderafdeling 1 – Algemene 
samenwerkingsverplichting

Art. 36/16. – § 1. Onverminderd de artikelen  35, 
35/2, 35/3, 36/13 en 36/14 en de bepalingen in bij‑
zondere wetten, werkt de Bank in aangelegenheden 
die tot haar bevoegdheid behoren samen met de 
buitenlandse bevoegde autoriteiten die één of meer 
bevoegdheden uitoefenen die vergelijkbaar zijn met 
deze als bedoeld in de artikelen 36/2 en 36/3.

In het bijzonder werkt de Bank voor de toepassing van 
richtlijn 2015/849 samen, in het kader van haar in ar‑
tikel 36/2, § 1, bedoelde bevoegdheden, met de bui‑
tenlandse bevoegde autoriteiten bedoeld in de artike‑
len 130 en 131/1 van de wet van 18 september 2017.

Overeenkomstig het recht van de Europese Unie werkt 
de Bank ook samen met De Europese Bankautoriteit, 
de Europese Autoriteit voor verzekeringen en be‑
drijfspensioenen, de Europese Autoriteit voor effec‑
ten en markten en de Europese Centrale Bank voor 
wat betreft de taken die haar zijn opgedragen bij de 
GTM‑verordening.

§ 2. Onverminderd de verplichtingen die voor België 
voortvloeien uit het recht van de Europese Unie, kan 
de Bank, op basis van wederkerigheid, met de be‑
voegde autoriteiten waarvan sprake in § 1, eerste lid, 
overeenkomsten sluiten teneinde vast te stellen hoe 
deze samenwerking wordt opgevat, met inbegrip van 
de wijze waarop de controletaken desgevallend wor‑
den verdeeld, van de aanduiding van een bevoegde 
autoriteit als controlecoördinator, van de wijze van 
toezicht via inspecties ter plaatse of anderszins, van 
welke samenwerkingsprocedures gelden alsook van 
hoe het inwinnen en uitwisselen van informatie wordt 
georganiseerd.

§ 3. Onverminderd de artikelen  35, 35/2, 35/3, 
36/13  en 36/14  en de bepalingen van bijzondere 
wetten sluit de Bank samenwerkingsovereenkomsten 
met de Controledienst voor de ziekenfondsen en de 
landsbonden van ziekenfondsen betreffende de ma‑
terie van de aanvullende ziekteverzekering door de 
maatschappijen van onderlinge bijstand bedoeld in de 
artikelen 43bis, § 5 en 70, §§ 6, 7 en 8, van de wet 
van 6  augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen 

en de landsbonden van ziekenfondsen. De samenwer‑
kingsovereenkomsten regelen onder meer de uitwis‑
seling van informatie en de eenvormige toepassing 
van de betrokken wetgeving.

Onderafdeling 2 – Uit richtlijn 2014/65/EU 
voortvloeiende specifieke verplichtingen tot 
samenwerking in het kader van de prudentiële 
toezichtsopdracht

Art. 36/17. – § 1. Onverminderd de relevante bepalin‑
gen van artikel 36/19, zijn de volgende bepalingen van 
toepassing in het kader van de bevoegdheden bedoeld 
in de artikelen 36/2 en 36/3 wat betreft de wederzijdse 
samenwerking tussen de Bank en de overige bevoegde 
autoriteiten als bedoeld in artikel  4, lid  1, punt 26) 
van Richtlijn 2014/65/EU en in artikel 3, lid 1, punt 36) 
van 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 beleggingsonderne‑
mingen, tot wijziging van Richtlijn  2002/87/EG en tot 
intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/
EG, teneinde de uit de voornoemde Richtlijn 2014/65/
EU voortvloeiende verplichtingen na te leven :

1° Telkens wanneer dat noodzakelijk is voor het ver‑
vullen van hun taken, werkt de Bank samen met 
de andere bevoegde autoriteiten, en maakt daarbij 
gebruik van de wettelijke bevoegdheden waarover 
zij beschikt en verleent bijstand aan de bevoegde 
autoriteiten van de andere lidstaten. Zij wisselt met 
de andere bevoegde autoriteiten inzonderheid infor‑
matie uit en werkt met hen samen bij onderzoeks of 
toezichtsactiviteiten, inclusief voor een inspectie ter 
plaatse, ook al houden de aldus onderzochte of ge‑
verifieerde praktijken geen schending van Belgische 
regelgeving in. De Bank kan met het oog op het 
vergemakkelijken van de inning van geldboetes ook 
met de andere bevoegde autoriteiten samenwerken.

2° De Bank verstrekt onmiddellijk alle informatie die 
voor de in het 1° genoemde doeleinden noodzake‑
lijk is. Daartoe neemt de Bank, naast de passende 
organisatorische maatregelen voor een vlotte samen‑
werking als bedoeld in het 1°, onverwijld de nodige 
maatregelen om de gevraagde informatie te verza‑
melen. Indien, wat de in deze paragraaf bedoelde 
bevoegdheden betreft, een verzoek wordt gericht aan 
de Bank om een inspectie ter plaatse te verrichten of 
een onderzoek uit te voeren, geeft zij hier, binnen 
haar bevoegdheden, gevolg aan
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	¡ door de inspectie of het onderzoek zelf te verrichten ;

	¡ door de autoriteit die het verzoek heeft ingediend 
dan wel revisoren of deskundigen toe te staan de 
inspectie of het onderzoek zelf te verrichten.

3° De informatie die in het kader van de samen‑
werking wordt uitgewisseld, valt onder het bij arti‑
kel 35 opgelegde beroepsgeheim. Indien de Bank in‑
formatie verstrekt in het kader van de samenwerking, 
kan zij aangeven dat die informatie alleen mag worden 
doorgegeven met haar uitdrukkelijke toestemming of 
voor de doeleinden waarmee zij heeft ingestemd. Zo 
ook moet de Bank, wanneer zij informatie ontvangt, 
in afwijking van artikel 36/14, de beperkingen naleven 
die haar zouden zijn opgelegd door de buitenlandse 
autoriteit, wat de mogelijkheid betreft om de aldus 
ontvangen informatie door te geven.

4° Wanneer de Bank ernstige redenen heeft om te 
vermoeden dat er op het grondgebied van een andere 
lidstaat handelingen worden of zijn uitgevoerd die 
strijdig zijn met de bepalingen van Richtlijn 2014/65/
EU of Verordening 600/2014, geeft zij hiervan op een 
zo specifiek mogelijke wijze kennis aan de bevoegde 
autoriteit van die andere lidstaat, aan de Europese 
Autoriteit voor Effecten en Markten en aan de FSMA. 
Indien de Bank er door een autoriteit van een andere 
lidstaat van in kennis wordt gesteld dat er in België 
dergelijke handelingen worden verricht, licht zij de 
FSMA daarover in, neemt zij de nodige maatregelen 
en brengt zij de kennisgevende autoriteit, de Europese 
autoriteit voor Effecten en Markten, alsook de FSMA 
op de hoogte van het resultaat van haar tussenkomst, 
en met name, voor zover mogelijk, van belangrijke 
tussentijdse ontwikkelingen.

§ 2. Bij de tenuitvoerlegging van § 1  kan de Bank 
weigeren om gevolg te geven aan een verzoek om 
inlichtingen, onderzoek, inspectie ter plaatse of toe‑
zicht indien :

	¡ het gevolg geven aan dergelijke verzoeken gevaar 
zou kunnen opleveren voor de soevereiniteit, de 
veiligheid of de openbare orde van België, of

	¡ voor dezelfde feiten en tegen dezelfde personen 
reeds een gerechtelijke procedure is ingeleid in 
België, dan wel

	¡ jegens deze personen voor dezelfde feiten reeds 
een onherroepelijke uitspraak is gedaan in België.

In deze gevallen stelt zij de verzoekende bevoegde 
autoriteit en de Europese Autoriteit voor effecten en 
markten daarvan in kennis, waarbij zij, in voorkomend 
geval, zo gedetailleerd mogelijke informatie verstrekt 
over de procedure of uitspraak in kwestie.

§ 3. – Opgeheven

§ 4. De paragrafen 1 en 2 zijn eveneens van toepas‑
sing, volgens de voorwaarden vastgelegd in samen‑
werkingsovereenkomsten, in het kader van de samen‑
werking met autoriteiten van derde Staten.

§ 5. De FSMA is de autoriteit die als enig contactpunt 
fungeert om in uitvoering van paragraaf 1 verzoeken 
om uitwisseling van gegevens of verzoeken om sa‑
menwerking in ontvangst te nemen.

De Minister stelt de Europese Commissie, de Europese 
Autoriteit voor Effecten en Markten en de andere lid‑
staten van de Europese Economische Ruimte hiervan 
in kennis.

Art. 36/18. – Opgeheven

Afdeling 5 – Onderzoeksbevoegdheden, 
strafbepalingen en verhaalmiddelen

Art. 36/19. – Onverminderd de onderzoeksbevoegd‑
heden die haar worden toegekend door de wettelijke 
en reglementaire bepalingen die haar opdrachten 
regelen, kan de Bank, teneinde te verifiëren of een 
verrichting of een activiteit wordt beoogd door de 
wetten en reglementen waarvan zij op de toepassing 
dient toe te zien, alle nodige informatie vereisen van 
degenen die de verrichting uitvoeren of de betrok‑
ken activiteit uitoefenen en van iedere derde die de 
uitvoering of uitoefening ervan mogelijk maakt of 
vergemakkelijkt.

De Bank heeft dezelfde onderzoeksbevoegdheid ten‑
einde te verifiëren, binnen het kader van een sa‑
menwerkingsakkoord gesloten met een buitenlandse 
autoriteit en wat de concrete punten betreft die zijn 
aangegeven in de schriftelijke aanvraag van deze au‑
toriteit, of een verrichting of een activiteit die in België 
is uitgevoerd of uitgeoefend, wordt beoogd door de 
wetten en reglementen waarvan deze buitenlandse 
autoriteit op de toepassing dient toe te zien.
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De betrokken persoon of instelling maakt deze infor‑
matie over binnen de termijn en in de vorm bepaald 
door de Bank.

De Bank kan in de boeken en documenten van de 
belanghebbenden de juistheid van de informatie die 
haar werd meegedeeld, nagaan of laten nagaan.

Indien de betrokken persoon of instelling de gevraag‑
de informatie niet heeft verstrekt bij het verstrijken 
van de door de Bank vastgestelde termijn, kan de 
Bank, onverminderd de overige maatregelen bepaald 
door de wet, na de persoon of instelling gehoord of 
ten minste opgeroepen te hebben, de betaling van 
een dwangsom opleggen die per kalenderdag niet 
minder mag bedragen dan 250  euro, noch meer 
mag bedragen dan 50.000  euro, noch in het totaal 
2.500.000 euro mag overschrijden.

De dwangsommen opgelegd met toepassing van dit 
artikel worden ten voordele van de Schatkist geïnd 
door de Algemene Administratie van de inning en in‑
vordering van de Federale overheidsdienst Financiën.

Art. 36/20. – § 1. Worden gestraft met een gevan‑
genisstraf van een maand tot een jaar en een geld‑
boete van 250  euro tot 2.500.000  euro of met één 
van deze straffen alleen :

	¡ zij die de onderzoeken van de Bank krachtens dit 
hoofdstuk verhinderen of haar bewust onjuiste of 
onvolledige informatie verstrekken ;

	¡ zij die bewust, door verklaringen of anderszins, 
doen of laten uitschijnen dat de verrichting of ver‑
richtingen die zij uitvoeren of voornemens zijn uit 
te voeren worden verricht onder de voorwaarden 
bepaald in de wetten en reglementen waarvan de 
Bank op de toepassing toeziet, terwijl deze wetten 
en reglementen niet op hen van toepassing zijn of 
niet werden geëerbiedigd.

§ 2. De bepalingen van boek I van het Strafwetboek 
zijn, zonder uitzondering van hoofdstuk VII en van 
artikel  85, van toepassing op de inbreuken bedoeld 
in § 1.

Art. 36/21. – § 1. Bij het Marktenhof kan be‑
roep worden ingesteld tegen elke beslissing van de 
Bank waarbij een administratieve geldboete wordt 
opgelegd.

§ 2. Onverminderd de bijzondere voorschriften be‑
paald door of krachtens de wet, bedraagt de beroeps‑
termijn, op straffe van nietigheid, 30 dagen.

De termijn voor het instellen van beroep vangt aan 
met de kennisgeving van de betwiste beslissing.

§ 3. Het beroep als bedoeld in § 1 moet, op straffe 
van nietontvankelijkheid die ambtshalve wordt uitge‑
sproken, worden ingesteld bij ondertekend verzoek‑
schrift ingediend ter griffie van het hof van beroep te 
Brussel in zoveel exemplaren als er partijen zijn.

Op straffe van nietontvankelijkheid, bevat het 
verzoekschrift :

1° de vermelding van de dag, de maand en het jaar ;

2° indien de verzoeker een natuurlijke persoon is, zijn 
naam, voornamen en woonplaats ; indien de verzoe‑
ker een rechtspersoon is, zijn naam, zijn rechtsvorm, 
zijn maatschappelijke zetel en het orgaan dat hem 
vertegenwoordigt ;

3° de vermelding van de beslissing waarop het be‑
roep betrekking heeft ;

4° de uiteenzetting van de middelen ;

5° de aanduiding van de plaats, de dag en het uur 
van de verschijning vastgesteld door de griffie van het 
hof van beroep ;

6° de inventaris van de verantwoordingsstukken 
die samen met het verzoekschrift ter griffie zijn 
neergelegd.

Het verzoekschrift wordt door de griffie van het hof 
van beroep te Brussel ter kennis gebracht van alle par‑
tijen die door verzoeker in het geding zijn opgeroepen.

Op ieder ogenblik kan het Marktenhof ambtshalve 
alle andere personen, wier toestand beïnvloed dreigt 
te worden door de beslissing over het beroep, in het 
geding oproepen.

Het Marktenhof stelt de termijn vast waarbinnen de 
partijen elkaar hun schriftelijke opmerkingen moeten 
overleggen en een kopie ervan ter griffie moeten 
neerleggen. Het hof bepaalt eveneens de datum van 
de debatten.
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Elk van de partijen kan haar schriftelijke opmerkin‑
gen neerleggen bij de griffie van het hof van beroep 
te Brussel en ter plaatse het dossier op de griffie 
raadplegen.

Het Marktenhof bepaalt de termijn waarbinnen die 
opmerkingen moeten worden overgelegd. Ze worden 
door de griffie ter kennis gebracht van de partijen.

§ 4. De griffie van het hof van beroep te Brussel 
vraagt aan de Bank, binnen vijf dagen na de in‑
schrijving van de zaak op de rol, de toezending van 
het dossier met de stukken. Binnen vijf dagen na de 
ontvangst van de vraag moet het dossier worden 
toegezonden.

§ 5. Het beroep bedoeld in § 1 schorst de beslissing 
van de Bank.

Art. 36/22. – Bij de Raad van State kan, volgens 
een versnelde procedure zoals vastgesteld door de 
Koning, beroep worden ingesteld :

1° door de aanvrager van een vergunning, tegen 
de beslissingen inzake vergunning die de Bank 
heeft genomen krachtens artikel 12 van de wet van 
25  april  2014 op het statuut van en het toezicht 
op kredietinstellingen en beursvennootschappen. 
Eenzelfde beroep kan worden ingesteld indien de 
Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen de bij het 
eerste lid van het voormelde artikel  12  vastgestelde 
termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep be‑
handeld als was de aanvraag verworpen ;

2° door de kredietinstelling en de beursvennoot‑
schap, tegen de beslissingen die de Bank heeft geno‑
men krachtens, respectievelijk, de artikelen 86, vierde 
lid, 88/1, 544  en 546 van de voormelde wet van 
25  april  2014, voor zover die drie laatste artikelen 
het voormelde artikel  86, vierde lid van toepassing 
verklaren ;

3° door de kredietinstelling en de beursvennoot‑
schap, tegen de beslissingen die de Bank heeft geno‑
men krachtens, respectievelijk, de artikelen 234, § 2, 
1° tot 12°, 236, § 1, 1° tot 6°, en de artikelen 583 en 
585, voor zover deze laatste artikelen de voormelde 
artikelen 234, § 2, 1° tot 12° en 236, § 1, 1° tot 6° 
van toepassing verklaren op de beursvennootschap‑
pen, en tegen gelijkaardige beslissingen genomen 
krachtens, respectievelijk, de artikelen  328, 329  en 
340  en de artikelen  599  en 607 van de voormelde 

wet van 25 april 2014, voor zover deze laatste artike‑
len de voormelde artikelen 328, 329 en 340 van toe‑
passing verklaren op de beursvennootschappen. Het 
beroep schorst de beslissing en haar bekendmaking, 
tenzij de Bank, bij ernstig gevaar voor de spaarders 
of de beleggers, haar beslissing uitvoerbaar heeft 
verklaard niettegenstaande elk beroep ;

3°bis door de kredietinstelling en de beurs‑
vennootschap, tegen de beslissingen die het 
Afwikkelingscollege heeft genomen krachtens, res‑
pectievelijk, de artikelen 232 en 581 van de voormel‑
de wet van 25 april 2014, voor zover dit laatste artikel 
het voormelde artikel 232 van toepassing verklaart op 
de beursvennootschappen ;

4° door de aanvrager, tegen de beslissingen inzake 
vergunning die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel  495 van de wet van 25  april  2014 op het 
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen. Eenzelfde beroep kan door 
de aanvrager worden ingesteld indien de Bank geen 
uitspraak heeft gedaan binnen de bij artikel 495, § 1, 
eerste lid van de voormelde wet van 25  april  2014 
vastgestelde termijnen. In dit laatste geval wordt het 
beroep behandeld als was de aanvraag verworpen ;

5° Opgeheven.

6° Opgeheven.

7° door de aanvrager van een toelating, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens de 
artikelen 28 en 584 van de wet van 13 maart 2016 op 
het statuut van en het toezicht op de verzekerings‑ of 
herverzekeringsondernemingen ;

8° Opgeheven.

9° door de verzekerings‑ of herverzekeringsonderne‑
ming, tegen de beslissingen tot tariefverhoging die 
de Bank heeft genomen krachtens artikel 504 van de 
voormelde wet van 13 maart 2016 ;

10° door de verzekerings of herverzekeringsonder‑
neming, tegen de beslissingen die de Bank heeft 
genomen krachtens de artikelen 508, § 2, 1° tot en 
met 10°, en 517, § 1, 1°, 2°, 4°, 6° en 7°, van de 
voormelde wet van 13 maart 2016 ;

11° door de verzekerings‑ of herverzekeringsonder‑
neming, tegen de beslissingen tot herroeping van de 
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vergunning die de Bank heeft genomen krachtens 
de artikelen  517, § 1, 8°, 541  en 598, § 2, van de 
voormelde wet van 13 maart 2016 ;

12° door de verzekeringsonderneming, tegen de be‑
slissingen tot verzet die de Bank heeft genomen 
krachtens de artikelen 108, § 3 en 115, § 2, van de 
voormelde wet van 13  maart  2016, of wanneer de 
Bank geen beslissing heeft meegedeeld binnen de 
termijnen vastgelegd in de artikelen 108, § 3, tweede 
lid en 115, § 2, tweede lid, van dezelfde wet ;

12°bis door de verzekeringsonderneming, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens ar‑
tikel 569 van de voormelde wet van 13 maart 2016 ;

13° door de aanvrager van een vergunning en door 
de vergunde instelling, tegen de beslissing van de 
Bank om de vergunning te weigeren, te schorsen of 
te herroepen krachtens de artikelen 3, 12 en 13 van 
de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van 
de effecten van de overheidsschuld en het monetaire 
beleidsinstrumentarium en krachtens de in uitvoering 
ervan getroffen besluiten. Het beroep schorst de be‑
slissing tenzij de Bank, om zwaarwichtige redenen, 
haar beslissing uitvoerbaar zou hebben verklaard niet‑
tegenstaande hoger beroep ;

14° Opgeheven.

15° door de herverzekeringsonderneming, tegen de 
beslissingen tot verzet die de Bank heeft genomen 
krachtens de artikelen 114 en 121 van de voormelde 
wet, voor zover zij respectievelijk verwijzen naar de 
artikelen 108, § 3 en 115, § 2, van dezelfde wet of 
wanneer de Bank geen beslissing heeft meegedeeld 
binnen de termijnen vastgelegd in de artikelen  108, 
§ 3, tweede lid en 121, 2°, van dezelfde wet ;

16° Opgeheven.

17° Opgeheven.

18° door de herverzekeringsonderneming, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
de artikelen 600 en 601, voor zover zij respectievelijk 
verwijzen naar de artikelen 580 en 598 van de voor‑
melde wet ;

19° door de aanvrager van een vergunning, te‑
gen de beslissingen inzake vergunning die de Bank 
heeft genomen krachtens artikel 12 van de wet van 

11  maart  2018 op het statuut van en het toezicht 
op de betalingsinstellingen en de instellingen voor 
elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van be‑
talingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte 
van elektronisch geld, en de toegang tot betalings‑
systemen. Eenzelfde beroep kan door de aanvrager 
worden ingesteld indien de Bank geen uitspraak heeft 
gedaan binnen de bij in het voormelde artikel  12, 
eerste lid, vastgestelde termijnen. In dit laatste geval 
wordt het beroep behandeld als was de aanvraag 
verworpen ;

19°bis door de aanvrager van een registratie als 
bedoeld in artikel  82, § 2, of 91 van de wet van 
11  maart  2018 op het statuut van en het toezicht 
op de betalingsinstellingen en de instellingen voor 
elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van be‑
talingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte 
van elektronisch geld, en de toegang tot betalings‑
systemen, tegen de beslissingen die de Bank op dit 
gebied heeft genomen. Eenzelfde beroep kan door 
de aanvrager van een registratie worden ingesteld 
indien de Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen 
de termijnen die respectievelijk zijn vastgesteld bij het 
eerste lid van het voormelde artikel 82, § 2, en bij het 
voormelde artikel  91, eerste lid. In dit laatste geval 
wordt het beroep behandeld als was de aanvraag 
verworpen ;

20° door een vergunninghoudende of geregistreerde 
betalingsinstelling als respectievelijk bedoeld in de 
artikelen 12 en 91 van de wet van 11 maart 2018 op 
het statuut van en het toezicht op de betalingsinstel‑
lingen en de instellingen voor elektronisch geld, de 
toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbie‑
der en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch 
geld, en de toegang tot betalingssystemen, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel 61 van de voormelde wet ;

21° door de betalingsinstelling, tegen de beslissingen 
die de Bank heeft genomen krachtens de artike‑
len  116, § 2, en 117, §§ 1  en 2, en tegen gelijk‑
aardige beslissingen genomen krachtens artikel  142, 
§ 1, van de wet van 11  maart  2018 op het statuut 
van en het toezicht op de betalingsinstellingen en 
de instellingen voor elektronisch geld, de toegang 
tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot 
de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de 
toegang tot betalingssystemen. Het beroep schorst de 
beslissing en de bekendmaking ervan, tenzij de Bank, 
bij ernstig gevaar voor de betalingsdienstgebruikers, 
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haar beslissing uitvoerbaar heeft verklaard niettegen‑
staande elk beroep ;

22° door de betrokken instelling, tegen de beslissin‑
gen die de Bank heeft genomen krachtens artikel 517, 
§ 6, van de wet van 13  maart  2016 op het statuut 
van en het toezicht op de verzekerings‑ of herver‑
zekeringsondernemingen en artikel  585 van de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht 
op kredietinstellingen en beursvennootschappen, voor 
zover dit artikel 236, § 6 van diezelfde wet van toe‑
passing verklaart op de beursvennootschappen ;

23° door de aanvrager van een vergunning, tegen 
de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel 36/25, § 3 ;

24° Opgeheven ;

25° Opgeheven ;

26° Opgeheven ;

26°/1 door de aanvrager van een vergunning, tegen 
de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
de artikelen  17  en 55 van Verordening 909/2014. 
Eenzelfde beroep kan worden ingesteld indien de 
Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen de bij het 
achtste lid van het voormelde artikel 17 vastgestelde 
termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep be‑
handeld als was de aanvraag verworpen ;

26°/2 door de aanvrager van een vergunning, tegen 
de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel  36/26/1, § 5  of § 6. Eenzelfde beroep kan 
worden ingesteld indien de Bank geen uitspraak heeft 
gedaan binnen de bij het voormelde artikel vastge‑
stelde termijnen. In dit laatste geval wordt het beroep 
behandeld als was de aanvraag verworpen ;

26°/3  door de centrale effectenbewaarinstelling, te‑
gen de beslissingen die de Bank heeft genomen 
krachtens artikel 23, lid 4 van Verordening 909/2014 
en door de instelling die ondersteuning verleent aan 
een centrale effectenbewaarinstelling of door de de‑
positobank, tegen de gelijkaardige beslissingen die 
de Bank heeft genomen krachtens artikel  36/26/1, 
§ 5 of § 6 ;

26°/4  door de centrale effectenbewaarinstelling, te‑
gen de beslissingen die de Bank heeft genomen 
krachtens de artikelen  20  en 57 van Verordening 

909/2014 en door de instelling die ondersteuning 
verleent aan een centrale effectenbewaarinstelling of 
door de depositobank, tegen de gelijkaardige beslis‑
singen die de Bank heeft genomen krachtens ar‑
tikel  36/26/1, § 5  of § 6. Het beroep schorst de 
beslissing en haar bekendmaking, tenzij de Bank, 
bij ernstig gevaar voor de cliënten of de financiële 
markten, haar beslissing uitvoerbaar heeft verklaard 
niettegenstaande elk beroep ;

26°/5  door de centrale effectenbewaarinstelling, te‑
gen de beslissingen die de Bank heeft genomen 
krachtens artikel 36/30/1, § 2, 3° tot 6°, en door de 
instelling die ondersteuning verleent aan een centrale 
effectenbewaarinstelling of door de depositobank, 
tegen de gelijkaardige beslissingen die de Bank heeft 
genomen krachtens artikel  36/26/1, § 5  of § 6. Het 
beroep schorst de beslissing en haar bekendmaking, 
tenzij de Bank, bij ernstig gevaar voor de cliënten of 
de financiële markten, haar beslissing uitvoerbaar 
heeft verklaard niettegenstaande elk beroep.

27° Opgeheven.

28° Opgeheven.

29° Opgeheven.

30° Opgeheven.

31° Opgeheven.

32° door de aanvrager van een vergunning, tegen 
de beslissingen inzake vergunning die de Bank heeft 
genomen krachtens artikel  169 van de wet van 
11  maart  2018 op het statuut van en het toezicht 
op de betalingsinstellingen en de instellingen voor 
elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van be‑
talingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte 
van elektronisch geld, en de toegang tot betalings‑
systemen. Eenzelfde beroep kan door de aanvrager 
worden ingesteld indien de Bank geen uitspraak heeft 
gedaan binnen de bij het eerste lid van het voormelde 
artikel 169 vastgestelde termijnen. In dit laatste geval 
wordt het beroep behandeld als was de aanvraag 
verworpen ;

32°bis door de aanvrager van een registratie 
als bedoeld in artikel  200, § 2, van de wet van 
11  maart  2018 op het statuut van en het toezicht 
op de betalingsinstellingen en de instellingen voor 
elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van 
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betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uit‑
gifte van elektronisch geld, en de toegang tot beta‑
lingssystemen, tegen de beslissingen die de Bank op 
dit gebied heeft genomen. Eenzelfde beroep kan door 
de aanvrager van de registratie worden ingesteld in‑
dien de Bank geen uitspraak heeft gedaan binnen de 
bij het eerste lid van het voormelde artikel 200, § 2, 
vastgestelde termijnen. In dit laatste geval wordt het 
beroep behandeld als was de aanvraag verworpen ;

33° door de instelling voor elektronisch geld, tegen 
de beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens 
artikel  186 van de wet van 11  maart  2018 op het 
statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen 
en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang 
tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot 
de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de 
toegang tot betalingssystemen, voor zover artikel 61 
van dezelfde wet bij dit artikel van toepassing wordt 
verklaard ;

34° door de instelling voor elektronisch geld, tegen 
de beslissingen die de Bank heeft genomen krach‑
tens artikel  214, voor zover artikel  116, § 2, bij dit 
artikel van toepassing wordt verklaard, en krach‑
tens artikel  215, § 1, en tegen gelijkaardige beslis‑
singen genomen krachtens artikel  227 van de wet 
van 11 maart 2018 op het statuut van en het toezicht 
op de betalingsinstellingen en de instellingen voor 
elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van be‑
talingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte 
van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssys‑
temen, voor zover artikel 142, § 1, bij dit artikel van 
toepassing wordt verklaard. Het beroep schorst de 
beslissing en de bekendmaking ervan, tenzij de Bank, 
bij ernstig gevaar voor de houders van elektronisch 
geld, haar beslissing uitvoerbaar heeft verklaard niet‑
tegenstaande elk beroep ;

34°bis door iedere onderworpen entiteit als bedoeld 
in artikel 5, § 1, 4° tot 10°, van de wet van 18 sep‑
tember  2017 tot voorkoming van het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme en tot 
beperking van het gebruik van contanten, tegen de 
beslissingen die de Bank heeft genomen krachtens de 
artikelen 94 en 95 van die wet ;

34°ter door de uitbater van het betalingsschema, 
 tegen het verbod opgelegd door de Bank krachtens 
artikel  19, § 1, van de wet van 24  maart  2017 
houdende het toezicht op verwerkers van 
betalingstransacties ;

35° door eenieder aan wie een dwangsom is op‑
gelegd door de Bank krachtens de artikelen  36/3, 
§ 5, 36/19, vijfde lid, 36/30, § 1, tweede lid, 2°, en 
36/30/1, § 2, 2°, van deze wet, artikel 93, § 2, 2°, van 
de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van 
het witwassen van geld en de financiering van ter‑
rorisme en tot beperking van het gebruik van contan‑
ten, artikel 603, § 2, van de wet van 13 maart 2016 
op het statuut van en het toezicht op de verzekerings‑ 
of herverzekeringsondernemingen, de artikelen  147, 
§ 2, derde lid, 161, § 1, 2° en 229, § 2, derde lid, 
van de wet van 11 maart 2018 op het statuut van en 
het toezicht op de betalingsinstellingen en de instel‑
lingen voor elektronisch geld, de toegang tot het be‑
drijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit 
van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot 
betalingssystemen, artikel  16, § 2, van de wet van 
24 maart 2017 houdende het toezicht op verwerkers 
van betalingstransacties, artikel 346, § 2 van de wet 
van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht 
op kredietinstellingen en beursvennootschappen en 
artikel 608 van de voormelde wet van 25 april 2014, 
voor zover dit het voormelde artikel  346, § 2 van 
toepassing verklaart op de beursvennootschappen.

Art. 36/23. – Om de toepassing van het strafrecht te 
vragen, is de Bank gemachtigd om in elke stand van 
het geding tussen te komen voor het strafgerecht 
waarbij een door deze wet of door een wet die de 
Bank belast met het toezicht op de naleving van haar 
bepalingen, bestraft misdrijf aanhangig is, zonder dat 
de Bank daarom het bestaan van enig nadeel hoeft 
aan te tonen. De tussenkomst geschiedt volgens de 
regels die gelden voor de burgerlijke partij.

Afdeling 6 – Crisismaatregelen

Art. 36/24. – § 1. De Koning kan, na advies van de 
Bank, ingeval zich een plotse crisis voordoet op de fi‑
nanciële markten of in geval van een ernstige dreiging 
van een systemische crisis, teneinde de omvang of de 
gevolgen hiervan te beperken :

1° aanvullende of afwijkende reglementen vaststel‑
len ten opzichte van de wet van 13  maart  2016 
op het statuut van en het toezicht op de verzeke‑
rings‑ of herverzekeringsondernemingen, de wet van 
2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten 
van de overheidsschuld en het monetair beleidsin‑
strumentarium, de wet van 25  april  2014 op het 
statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en 
beursvennootschappen, de wet van 25 oktober 2016 
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inzake de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf 
en betreffende het statuut van en het toezicht op de 
vennootschappen voor vermogensbeheer en beleg‑
gingsadvies, de wet van 2 augustus 2002 betreffende 
het toezicht op de financiële sector en de financiële 
diensten, het Boek VIII, Titel III, hoofdstuk II, afdeling 
III van het Wetboek van vennootschappen en het 
koninklijk besluit nr. 62 betreffende de bewaargeving 
van vervangbare financiële instrumenten en de veref‑
fening van transacties op deze instrumenten, gecoör‑
dineerd bij het koninklijk besluit van 27 januari 2004 ;

2° in een systeem voorzien waarbij een staatswaar‑
borg wordt verleend voor verbintenissen die zijn aan‑
gegaan door de krachtens voornoemde wetten aan 
toezicht onderworpen instellingen die Hij bepaalt, of 
de staatswaarborg toekennen aan bepaalde schuld‑
vorderingen gehouden door dergelijke instellingen ;

3° in een systeem voorzien, in voorkomend geval 
door middel van reglementen vastgesteld overeen‑
komstig 1°, van toekenning van de staatswaarborg 
voor de terugbetaling aan vennoten die natuurlijke 
personen zijn van hun deel in het kapitaal van coöpe‑
ratieve vennootschappen, erkend overeenkomstig het 
koninklijk besluit van 8  januari 1962 tot vaststelling 
van de voorwaarden tot erkenning van de nationale 
groeperingen van coöperatieve vennootschappen en 
van de coöperatieve vennootschappen, die instellin‑
gen zijn onderworpen aan toezicht krachtens voor‑
noemde wetten of waarvan minstens de helft van het 
vermogen is geïnvesteerd in dergelijke instellingen ;

4° in een systeem voorzien van toekenning van de 
dekking door de Staat van verliezen opgelopen op be‑
paalde activa of financiële instrumenten door krach‑
tens voornoemde wetten aan toezicht onderworpen 
instellingen ;

5° in een systeem voorzien van toekenning van de 
staatswaarborg voor verbintenissen aangegaan door 
entiteiten waarvan de activiteit bestaat in het verwer‑
ven en beheren van bepaalde activa gehouden door 
krachtens voornoemde wetten aan toezicht onder‑
worpen instellingen ;

De koninklijke besluiten genomen krachtens het eer‑
ste lid, 1°, hebben geen gevolg meer indien zij niet 
worden bekrachtigd door de wet binnen de twaalf 
maanden vanaf hun datum van inwerkingtreding. 
De bekrachtiging werkt terug tot op de datum van 
inwerkingtreding van de koninklijke besluiten. De 

koninklijke besluiten genomen op grond van het eer‑
ste lid, 2° tot 6°, worden overlegd in de Ministerraad.

§ 2. De instellingen die aan toezicht onderworpen 
zijn krachtens de toezichtswetten als bedoeld in pa‑
ragraaf  1, eerste lid, 1° zijn, voor de toepassing 
van paragraaf  1, eerste lid, 2° tot 5°, de financiële 
holdings die zijn ingeschreven op de lijst bedoeld in 
artikel 14, tweede lid, van de wet van 25 april 2014 
op het statuut van en het toezicht op kredietin‑
stellingen en beursvennootschappen, de gemengde 
financiële holdings, de kredietinstellingen, de beleg‑
gingsondernemingen en de verzekeringsonderne‑
mingen, alsook hun rechtstreekse of onrechtstreekse 
dochtervennootschappen.

§ 3. Het totale bedrag van de hoofdsom van de 
garanties bedoeld in § 1, eerste lid, 2° en 5°, alsook 
van de dekking waarnaar wordt verwezen in § 1, 
eerste lid, 4°, mag per gecontroleerde instelling of 
per groep van verbonden gecontroleerde instellingen 
in de zin van artikel  11 van het Wetboek van ven‑
nootschappen, het bedrag van 25  miljard euro niet 
overschrijden.

Voor de bepaling van de groepen bedoeld in het eer‑
ste lid wordt geen rekening gehouden met de band 
tussen de instellingen die voortvloeit uit de controle 
die de Staat uitoefent over deze instellingen.

Een eventuele overschrijding van het door het eerste 
lid vastgestelde plafond als gevolg van de evolutie 
van de wisselkoersen, tast de geldigheid van de toe‑
gekende garanties of dekking niet aan.

HOOFDSTUK IV/2 – Bepalingen inzake 
de vergunningverlening aan en het 
toezicht op de centrale tegenpartijen 
en de financiële en niet-financiële 
tegenpartijen en bepalingen inzake 
de vergunningverlening aan en het 
toezicht op de vereffeningsinstel-
lingen, met vereffeningsinstellingen 
gelijkgestelde instellingen, centrale 
effectenbewaarinstellingen, instellin-
gen die ondersteuning verlenen aan 
centrale effectenbewaarinstellingen 
en depositobanken

Art. 36/25. – § 1. De instellingen die in hun lidstaat 
van herkomst een vergunning als centrale tegenpartij 
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bezitten of die als dusdanig erkend zijn krachtens 
Verordering 648/2012, mogen als centrale tegenpartij 
diensten verstrekken in België of vanuit het Belgische 
grondgebied.

§ 2. Krachtens artikel  22 van Verordering 648/2012 
is de Bank de bevoegde autoriteit die is aangewezen 
om de uit Verordering 648/2012 voortvloeiende taken 
met betrekking tot de vergunningverlening aan en het 
toezicht op de centrale tegenpartijen uit te voeren, 
onverminderd de bevoegdheden die aan de FSMA 
zijn toegekend op grond van artikel  22 van de wet 
van 2 augustus 2002.

§ 3. De Bank verleent overeenkomstig de bepalingen 
van Verordering 648/2012 een vergunning aan de 
in België gevestigde instellingen die diensten wil‑
len verstrekken als centrale tegenpartij. De Bank be‑
slist over de vergunningsaanvraag na advies van de 
FSMA, overeenkomstig artikel  22 van de wet van 
2 augustus 2002.

De Bank oefent toezicht uit op de naleving van 
de vergunningsvoorwaarden door een centrale partij 
en onderwerpt de centrale tegenpartijen aan een 
toetsing en evaluatie, overeenkomstig artikel  21 van 
Verordering 648/2012.

§ 3bis. De Bank beslist over de interoperabiliteits‑
regelingen als geregeld in Titel V van Verordering 
648/2012. Bovendien ziet de Bank toe op de naleving 
door de centrale tegenpartijen van de regels die van 
toepassing zijn op de interoperabiliteitsregelingen.

§ 4. De Bank is belast met het prudentieel toezicht 
op de centrale tegenpartijen.

De Bank ziet toe op de naleving door de centrale te‑
genpartijen van de bepalingen van de Hoofdstukken 
1 en 3 van Titel IV van Verordering 648/2012, met uit‑
zondering van artikel  33 van Verordering 648/2012, 
dat onder de bevoegdheid valt van de FSMA.

In het kader van Hoofdstuk 2 van Titel IV van 
Verordering 648/2012 controleert de Bank de toe‑
latingscriteria en de toepassing ervan krachtens arti‑
kel  37 van Verordering 648/2012, om zich ervan te 
vergewissen dat ze volstaan om het risico waaraan 
deze centrale tegenpartijen zijn blootgesteld, te be‑
heersen, onverminderd de bevoegdheden waarover 
de FSMA beschikt krachtens artikel  22, § 5, van de 
wet van 2 augustus 2002.

§ 5. De Bank deelt aan de FSMA alle relevante en 
nuttige informatie mee over de operationele vereisten 
die vastgelegd zijn in Hoofdstuk 1 van Titel IV van 
Verordering 648/2012, om de FSMA in staat te stel‑
len haar bevoegdheden in het kader van artikel  31, 
lid 1 en 2 van Verordering 648/2012 uit te oefenen.

De Bank raadpleegt de FSMA bij de beoordeling van 
de betrouwbaarheid van de natuurlijke personen die 
lid zijn van het wettelijk bestuursorgaan van de cen‑
trale tegenpartij, van het directiecomité of, bij ont‑
stentenis van een directiecomité, van de natuurlijke 
personen die belast zijn met de effectieve leiding, 
indien zij voor het eerst voor een dergelijke functie 
worden voorgedragen bij een financiële onderneming 
die met toepassing van artikel 36/2 onder het toezicht 
staan van de Bank.

Iedere natuurlijke of rechtspersoon die besluit om 
rechtstreeks of onrechtstreeks een gekwalificeerde 
deelneming in een centrale tegenpartij te verwerven, 
dan wel om zijn gekwalificeerde deelneming in een 
centrale tegenpartij rechtstreeks of onrechtstreeks 
te vergroten, moet de Bank, krachtens Verordering 
648/2012, vooraf in kennis stellen van zijn beslis‑
sing. De Bank beoordeelt deze kennisgeving overeen‑
komstig de bepalingen van Verordering 648/2012 en 
na raadpleging van de FSMA indien de kandidaat‑
verwerver een gereglementeerde onderneming is die 
onder het toezicht staat van de FSMA.

De Bank maakt de lijst als bedoeld in artikel 32, lid 4, 
van Verordering 648/2012 openbaar.

§ 6. De bepalingen van dit artikel en van de ter uit‑
voering ervan genomen besluiten doen geen afbreuk 
aan de bevoegdheden van de Bank zoals bepaald in 
artikel 8 van deze wet.

§ 7. Krachtens artikel  22, lid  1, tweede alinea, van 
Verordering 648/2012, coördineert de Bank de sa‑
menwerking en de uitwisseling van informatie met de 
Commissie, de Europese Autoriteit voor Effecten en 
Markten (EAEM), de bevoegde autoriteiten van de an‑
dere lidstaten, de Europese Bankautoriteit (EBA) en de 
betrokken leden van het Europees Stelsel van Centrale 
Banken (ESCB), overeenkomstig de artikelen  23, 24, 
83 en 84 van Verordering 648/2012.

Art. 36/25bis. – §1er. De Bank is bevoegd om toe 
te zien op de naleving van Verordering 648/2012 
door de financiële en nietfinanciële tegenpartijen die 
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onder haar toezicht staan krachtens artikel 36/2 van 
deze wet.

De Bank is met name belast met het toezicht op de 
naleving door de in het eerste lid bedoelde tegenpar‑
tijen van Titel II van Verordering 648/2012 inzake de 
clearingverplichting, de rapporteringsverplichting en 
de risicomatigingstechnieken voor niet door een cen‑
trale tegenpartij geclearde OTCderivatenproducten, 
evenals van artikel 37, lid 3, van Verordering 648/2012 
wat betreft de financiële middelen en de operationele 
capaciteit die vereist zijn om de activiteit van clearing‑
lid uit te oefenen krachtens Verordering 648/2012.

§ 2. De Bank is bevoegd om toe te zien op de naleving 
van de artikelen 4 en 15 van Verordening 2015/2365 
door de financiële en nietfinanciële tegenpartijen die 
onder haar toezicht staan krachtens artikel 36/2.

Art. 36/25ter. – § 1. Om de in artikel  36/25bis be‑
doelde taken te vervullen, oefent de Bank de be‑
voegdheden uit waarover zij krachtens de bepalingen 
van de hoofdstukken IV/1 en IV/2 beschikt.

§ 2. De niet‑naleving van de door of krachtens 
Verordening 648/2012 en Verordening  2015/2365 
vastgestelde bepalingen door een centrale tegenpar‑
tij, een financiële tegenpartij of een nietfinanciële 
tegenpartij die onder het toezicht staat van de Bank 
krachtens artikel  36/2 van deze wet, kan aanleiding 
geven tot de toepassing van dwangsommen, andere 
dwangmaatregelen en sancties als bepaald in deze 
wet en in de bijzondere wetten die van toepassing 
zijn op de instellingen die onder het toezicht staan 
van de Bank.

Art. 36/26. – Opgeheven

Art. 36/26/1. – § 1. Krachtens artikel  11 van 
Verordening 909/2014 wordt de Bank aangewezen 
als bevoegde autoriteit die verantwoordelijk is voor 
het uitvoeren van de taken met betrekking tot de 
vergunningverlening aan en het toezicht op in België 
gevestigde centrale effectenbewaarinstellingen, be‑
houdens andersluidende bepalingen in Verordening 
909/2014 die specifieke bevoegdheden toekennen 
aan de autoriteiten die bevoegd zijn voor het toezicht 
op handelsplatformen.

Als aangewezen bevoegde autoriteit is de Bank be‑
voegd voor het toezicht op de naleving van alle be‑
palingen van Verordening 909/2014, met inbegrip van 

de bepalingen van Titel II van Verordening 909/2014, 
tenzij anders is bepaald in Verordening 909/2014 en 
onverminderd de bevoegdheden waarover de FSMA 
krachtens artikel  23bis van de wet van 2  augus‑
tus 2002 beschikt.

Onverminderd de bevoegdheden van de Bank staat 
de FSMA in voor het toezicht op de in België ge‑
vestigde centrale effectenbewaarinstellingen, daarbij 
handelend vanuit het oogpunt van de naleving van 
de regels bedoeld in artikel  45, § 1, 1°, van de wet 
van 2  augustus  2002, en vanuit het oogpunt van 
de naleving van de regels die een loyale, billijke en 
professionele behandeling van de deelnemers en hun 
cliënten moeten waarborgen. Handelend vanuit het 
oogpunt van deze bevoegdheden staat de FSMA in 
voor de naleving van de artikelen 26, lid 3, 29, 32 tot 
35, 38, 49 en 53, van Verordening 909/2014 door de 
centrale effectenbewaarinstellingen.

In het kader van de toepassing van Verordening 
909/2014 raadpleegt de Bank de FSMA voor de as‑
pecten die tot de bevoegdheden van laatstgenoemde 
behoren overeenkomstig artikel  23bis van de wet 
van 2 augustus 2002. Indien de Bank geen rekening 
houdt met het advies van de FSMA, wordt dat met de 
redenen voor de afwijking vermeld in de motivering 
van haar beslissing. Het voornoemd advies van de 
FSMA wordt bij de kennisgeving van de beslissing van 
de Bank gevoegd, tenzij het betrekking heeft op aan‑
gelegenheden als bedoeld in artikel 23bis, § 3, vierde 
lid, van de wet van 2 augustus 2002.

De FSMA en de Bank kunnen een overeenkomst slui‑
ten waarin zij praktische afspraken vastleggen voor 
hun samenwerking, met name met betrekking tot 
de samenwerkingsakkoorden die de Bank conform 
artikel 24 van Verordening 909/2014 heeft gesloten.

§ 2. Overeenkomstig Verordening 909/2014 
kan de Bank diensten verrichten als centrale 
effecten‑bewaarinstelling.

§ 3. De Bank is belast met het toezicht op de 
centrale effectenbewaarinstellingen die krach‑
tens paragraaf  1  een vergunning hebben verkre‑
gen. Onverminderd de bepalingen van Verordening 
909/2014, kan de Koning op advies van de Bank het 
volgende bepalen :

1° de regels inzake het prudentieel toezicht, met in‑
begrip van de herstelmaatregelen, dat door de Bank 
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wordt uitgeoefend op de in § 1  bedoelde centrale 
effectenbewaarinstellingen die geen in België geves‑
tigde kredietinstellingen zijn ;

2° op zowel geconsolideerde als individuele basis, de 
minimumvereisten inzake organisatie, werking, finan‑
ciële positie, interne controle en risicobeheer die van 
toepassing zijn op de in § 1 bedoelde centrale effec‑
tenbewaarinstellingen die geen in België gevestigde 
kredietinstellingen zijn.

§ 4. Overeenkomstig artikel  30 van Verordening 
909/2014 kan een centrale effectenbewaarinstelling 
een ondersteuning verlenende instelling opdragen 
ondersteunende diensten te verlenen of operatio‑
nele taken uit te voeren die van kritiek belang zijn 
om haar diensten en activiteiten te verzekeren, met 
inbegrip van het operationeel beheer van bancaire 
nevendiensten.

§ 5. De in paragraaf  4 bedoelde ondersteuning ver‑
lenende instellingen dienen een vergunning te verkrij‑
gen van de Bank, op advies van de FSMA. De Bank is 
belast met het toezicht op die instellingen. Op advies 
van de Bank en de FSMA bepaalt de Koning met 
name het volgende :

1° op zowel geconsolideerde als individuele basis, de 
voorwaarden en de procedure voor de vergunning‑
verlening aan en de handhaving van de vergunning 
van deze instellingen door de Bank, met inbegrip 
van de reikwijdte van het advies van de FSMA en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan door de 
personen die de effectieve leiding waarnemen en de 
personen die een belangrijke deelneming bezitten ;

2° de regels inzake het prudentieel toezicht, met in‑
begrip van de herstelmaatregelen, dat door de Bank 
wordt uitgeoefend op de in paragraaf  4  bedoelde 
instellingen die geen in België gevestigde kredietin‑
stellingen zijn ;

3° de minimumvereisten inzake organisatie, werking, 
financiële positie, interne controle en risicobeheer die 
van toepassing zijn op de in paragraaf  4  bedoelde 
instellingen die geen in België gevestigde kredietin‑
stellingen zijn.

De Bank kan een ondersteuning verlenende instel‑
ling toestaan andere dan de in paragraaf 4 bedoelde 
diensten te verstrekken en bepaalt de voorwaarden 
waaronder die toestemming wordt verleend.

Op advies van de Bank en de FSMA kan de Koning, 
met naleving van de internationale verplichtingen van 
België, de in de paragrafen 4  en 5  bedoelde regels 
geheel of gedeeltelijk toepassen op de in het bui‑
tenland gevestigde instellingen waarvan het bedrijf 
bestaat in het geheel of gedeeltelijk verlenen van on‑
dersteunende diensten of uitvoeren van operationele 
taken die van kritiek belang zijn om de diensten en 
activiteiten van in België gevestigde centrale effecten‑
bewaarinstellingen te verzekeren.

De paragrafen 4  en 5  zijn niet van toepassing op 
het verlenen van ondersteunende diensten of het 
uitvoeren van operationele taken om de diensten en 
activiteiten van centrale effectenbewaarinstellingen te 
verzekeren, wanneer die diensten of taken verricht 
worden door een of meer centrale banken van het 
Eurosysteem.

§ 6. Voor de toepassing van deze paragraaf wor‑
den beschouwd als depositobanken de in België 
gevestigde kredietinstellingen waarvan het bedrijf 
uitsluitend bestaat in het verstrekken van diensten 
van bewaarneming van financiële instrumenten, het 
aanhouden van financiëleinstrumentenrekeningen, 
de afwikkeling van financiële instrumenten en daar‑
mee verband houdende niet‑bancaire diensten, naast 
de activiteiten bedoeld in artikel  1, § 3, eerste lid, 
van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en 
het toezicht op kredietinstellingen en beursvennoot‑
schappen, wanneer die activiteiten een nevendienst 
vormen van of verband houden met de voornoemde 
diensten.

De in het eerste lid bedoelde depositobanken dienen 
een vergunning te verkrijgen van de Bank, op advies 
van de FSMA. De Bank is belast met het prudentieel 
toezicht op die instellingen. Op advies van de Bank 
en de FSMA regelt de Koning inzonderheid, op zowel 
geconsolideerde als niet‑geconsolideerde basis, de 
voorwaarden en de procedure voor de vergunning‑
verlening aan en de handhaving van de vergunning 
van deze instellingen door de Bank, met inbegrip 
van de reikwijdte van het advies van de FSMA en de 
voorwaarden waaraan moet worden voldaan door de 
personen die de effectieve leiding waarnemen, en de 
personen die een belangrijke deelneming bezitten.

De Bank kan een depositobank toestaan andere dan 
de in het eerste lid bedoelde diensten te verstrekken 
en bepaalt de voorwaarden waaronder die toestem‑
ming wordt verleend.
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§ 7. De bepalingen van dit artikel doen geen afbreuk 
aan de in artikel  8  bedoelde bevoegdheden van de 
Bank. Op advies van de Bank kan de Koning het vol‑
gende bepalen :

1° de standaarden voor het toezicht op de 
effectenafwikkelingssystemen ;

2° de mededelingsplicht in hoofde van de exploitant 
van een effectenafwikkelingssysteem of van de on‑
dersteuning verlenende instelling ten aanzien van de 
door de Bank opgevraagde informatie ;

3° dwangmaatregelen indien de exploitant van een 
effectenafwikkelingssysteem of de ondersteuning 
verlenende instelling niet langer voldoet aan de op‑
gelegde standaarden of indien de mededelingsplicht 
niet wordt nageleefd.

§ 8. De Bank coördineert de samenwerking en de 
uitwisseling van informatie met de bevoegde autori‑
teiten van de andere lidstaten, de betrokken autoritei‑
ten, de Europese Autoriteit voor effecten en markten 
(ESMA) en de Europese Bankautoriteit (EBA).

§ 9. Onverminderd de artikelen  273  en 378 van de 
wet van 25  april  2014 op het statuut van en het 
toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschap‑
pen, richt de voorzitter, de insolventierechtbank voor‑
aleer een uitspraak wordt gedaan over de opening 
van een faillissementsprocedure ten aanzien van een 
centrale effectenbewaarinstelling of een ondersteu‑
ning verlenende instelling, een verzoek om advies aan 
de Bank. De griffier geeft dit verzoek onverwijld door. 
Hij stelt de procureur des Konings ervan in kennis.

De Bank wordt schriftelijk om advies verzocht. Bij deze 
aanvraag worden de nodige documenten gevoegd 
om haar op de hoogte te stellen.

De Bank verstrekt haar advies binnen vijftien dagen na 
de ontvangst van het verzoek om advies. Indien een 
procedure betrekking heeft op een centrale effecten‑
bewaarinstelling of op een ondersteuning verlenende 
instelling waarvan de Bank oordeelt dat zij belangrijke 
systeemgevolgen kan hebben of waarvoor een voor‑
afgaande coördinatie met buitenlandse autoriteiten 
vereist is, beschikt de Bank over een ruimere termijn 
om haar advies te verstrekken, met dien verstande 
dat de totale termijn niet langer mag zijn dan dertig 
dagen. Indien de Bank van oordeel is dat zij gebruik 
moet maken van deze uitzonderlijke termijn, brengt 

zij dit ter kennis van de rechterlijke instantie die een 
uitspraak moet doen. De termijn waarover de Bank 
beschikt om een advies uit te brengen, schorst de 
termijn waarbinnen de rechterlijke instantie uitspraak 
moet doen. Indien de Bank geen advies verstrekt bin‑
nen de vastgestelde termijn, kan de insolventierecht‑
bank uitspraak doen over het verzoek.

De Bank verstrekt haar advies schriftelijk. Het wordt 
op ongeacht welke wijze bezorgd aan de griffier, 
die het doorgeeft aan de voorzitter van de insolven‑
tierechtbank en aan de procureur des Konings. Het 
advies wordt toegevoegd aan het dossier.

Art. 36/27. – § 1. Wanneer een vereffeningsinstel‑
ling of een met een vereffeningsinstelling gelijkgestel‑
de instelling, als bedoeld in artikel 36/26, of een cen‑
trale effectenbewaarinstelling of een ondersteuning 
verlenende instelling, als bedoeld in artikel  36/26/1, 
niet werkt overeenkomstig de bepalingen van deze 
wet en de ter uitvoering ervan genomen besluiten en 
reglementen, wanneer haar beleid of haar financiële 
positie de goede afloop van haar verbintenissen in 
het gedrang dreigt te brengen of niet voldoende 
waarborgen biedt voor haar solvabiliteit, liquiditeit of 
rendabiliteit, of wanneer haar beleidsstructuren, haar 
administratieve of boekhoudkundige organisatie of 
haar interne controle zo’n ernstige leemten vertonen 
dat het Belgische of internationale financiële stelsel 
erdoor in het gedrang zou kunnen komen, kan de 
Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de 
Ministerraad, hetzij op verzoek van de Bank, hetzij op 
eigen initiatief, na advies van de Bank, elke daad van 
beschikking vaststellen, ten gunste van de Staat of om 
het even welke andere Belgische of buitenlandse pu‑
bliek of privaatrechtelijke persoon, inzonderheid elke 
overdracht, verkoop of inbreng met betrekking tot :

1° activa, passiva of één of meer bedrijfstakken en, 
meer algemeen, alle of een deel van de rechten en 
verplichtingen van de betrokken instelling, inclusief 
overgaan tot de overdracht van de cliëntentegoeden 
die bestaan uit financiële instrumenten die worden 
beheerst door de gecoördineerde tekst van het ko‑
ninklijk besluit nr.  62  betreffende de bewaargeving 
van vervangbare financiële instrumenten en de veref‑
fening van transacties op deze instrumenten, alsook 
uit de onderliggende effecten die in naam van de 
betrokken instelling bij depositarissen worden ge‑
houden, evenals overgaan tot de overdracht van de 
middelen, inclusief de informaticamiddelen, die nodig 
zijn voor de verwerking van de verrichtingen met 
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betrekking tot die tegoeden, en de rechten en ver‑
plichtingen met betrekking tot die verwerking ;

2° al dan niet stemrechtverlenende aandelen die al 
dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, die door 
de vereffeningsinstelling of de daarmee gelijkgestelde 
instelling zijn uitgegeven.

§ 2. Het koninklijk besluit dat met toepassing van 
paragraaf 1 wordt genomen, bepaalt de vergoeding 
die moet worden betaald aan de eigenaars van de 
goederen of de houders van de rechten waarop de in 
het besluit bepaalde daad van beschikking betrekking 
heeft. Indien de bij het koninklijk besluit aangewe‑
zen overnemer een andere persoon is dan de Staat, 
komt de prijs die, volgens de met de Staat gesloten 
overeenkomst, door de overnemer verschuldigd is, als 
vergoeding toe aan de genoemde eigenaars of hou‑
ders, volgens de verdeelsleutel die in hetzelfde besluit 
is vastgelegd.

Een deel van de vergoeding mag variabel zijn, voor 
zover dit variabele gedeelte bepaalbaar is.

§ 3. Het koninklijk besluit dat met toepassing van pa‑
ragraaf 1 wordt genomen, wordt ter kennis gebracht 
van de betrokken instelling. De maatregelen waarin 
dit besluit voorziet, worden bovendien bekendge‑
maakt via een bericht in het Belgisch Staatsblad.

Zodra zij de in het eerste lid bedoelde kennisgeving 
heeft ontvangen, verliest de instelling de beschik‑
kingsbevoegdheid over de activa waarop de in het 
koninklijk besluit bepaalde daden van beschikking 
betrekking hebben.

§ 4. Het is niet mogelijk om de in paragraaf  1  be‑
doelde daden niet‑tegenwerpbaar te verklaren krach‑
tens de artikelen XX.111, XX.112 of XX.114 van het 
Wetboek van economisch recht.

Niettegenstaande elke strijdige contractuele bepaling 
mogen de door de Koning met toepassing van pa‑
ragraaf  1  vastgestelde maatregelen noch tot gevolg 
hebben dat de bepalingen van een tussen de instel‑
ling en één of meer derden gesloten overeenkomst 
worden gewijzigd, noch dat aan een dergelijke over‑
eenkomst een einde wordt gesteld, noch dat aan één 
van de betrokken partijen het recht wordt verleend 
om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

Ten aanzien van de door de Koning met toepassing 
van paragraaf 1 vastgestelde maatregelen geldt geen 
enkele statutaire of contractuele goedkeuringsclau‑
sule of geen enkel statutair of contractueel voorkoop‑
recht, geen enkele optie tot aankoop van een derde 
alsook geen enkele statutaire of contractuele clausule 
die de wijziging van de controle over de betrokken 
instelling verhindert.

De Koning is gemachtigd om alle overige regelingen 
te treffen die nodig zijn om de goede uitvoering van 
de op grond van paragraaf 1 genomen maatregelen 
te verzekeren.

§ 5. De burgerlijke aansprakelijkheid van de personen 
die in naam van de Staat of op zijn verzoek optreden 
in het kader van de in dit artikel bedoelde maatrege‑
len, en die is opgelopen als gevolg van of met betrek‑
king tot hun beslissingen, daden of handelingen in 
het kader van deze maatregelen, is beperkt tot geval‑
len van bedrog of zware fout in hun hoofde. Het al 
dan niet bestaan van een zware fout dient te worden 
beoordeeld op grond van de concrete omstandighe‑
den van het betrokken geval, en inzonderheid van 
de hoogdringendheid waarmee die personen werden 
geconfronteerd, van de praktijken op de financiële 
markten, van de complexiteit van het betrokken ge‑
val, van de bedreigingen voor de bescherming van het 
spaarwezen en van het gevaar voor schade aan de 
nationale economie ingevolge de discontinuïteit van 
de betrokken instelling.

§ 6. Alle geschillen waartoe de in dit artikel be‑
doelde maatregelen en de in paragraaf  5  bedoelde 
aansprakelijkheid aanleiding zouden kunnen geven, 
behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de 
Belgische rechtbanken, die uitsluitend het Belgische 
recht toepassen.

§ 7. Ten behoeve van de toepassing van de collectieve 
arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten op 7 juni 1985 
in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het behoud 
van de rechten van de werknemers bij wijziging van 
werkgever ingevolge de overgang van ondernemin‑
gen krachtens overeenkomst en tot regeling van de 
rechten van de werknemers die worden overgenomen 
bij overname van activa na faillissement, worden de 
daden die krachtens paragraaf 1, 1°, zijn verricht, be‑
schouwd als daden die door de vereffeningsinstelling 
of de daarmee gelijkgestelde instelling zelf zijn gesteld 
of door de centrale effectenbewaarinstelling of de 
ondersteuning verlenende instelling.
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§ 8. Onverminderd de algemene rechtsbeginselen die 
hij zou kunnen inroepen, kan de raad van bestuur van 
de betrokken instelling van de statutaire beperkingen 
van zijn bestuursbevoegdheden afwijken indien een 
van de in paragraaf 1 vermelde toestanden van dien 
aard is dat hij de stabiliteit van het Belgische of in‑
ternationale financiële stelsel dreigt aan te tasten. De 
raad van bestuur stelt een bijzonder verslag op waarin 
wordt verantwoord waarom deze bepaling wordt toe‑
gepast, en waarin de genomen beslissingen worden 
uiteengezet ; dit verslag wordt binnen twee maanden 
aan de algemene vergadering bezorgd.

Art. 36/28. – § 1. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt verstaan onder :

1° koninklijk besluit : het koninklijk besluit dat na 
overleg in de Ministerraad is vastgesteld met toepas‑
sing van artikel 36/27, § 1 ;

2° daad van beschikking : de overdracht of de andere 
daad van beschikking waarin het koninklijk besluit 
voorziet ;

3° rechtbank : de rechtbank van eerste aanleg te 
Brussel ;

4° eigenaars : de natuurlijke of rechtspersonen die, 
op de datum van het koninklijk besluit, eigenaar zijn 
van de activa of aandelen dan wel houder zijn van de 
rechten die het voorwerp uitmaken van de daad van 
beschikking ;

5° derdeovernemer : de natuurlijke of rechtspersoon, 
andere dan de Belgische Staat, die volgens het ko‑
ninklijk besluit, de activa, aandelen of rechten die het 
voorwerp uitmaken van de daad van beschikking, zal 
verwerven ;

6° schadeloosstelling : de schadeloosstelling die door 
het koninklijk besluit wordt vastgesteld ten voordele 
van de eigenaars als tegenprestatie voor de daad van 
beschikking.

§ 2. Het koninklijk besluit treedt in werking op de 
dag dat het in paragraaf  8  bedoelde vonnis wordt 
bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

§ 3. De Belgische Staat dient ter griffie van de recht‑
bank een verzoekschrift in teneinde te laten vaststel‑
len dat de daad van beschikking in overeenstemming 
is met de wet en dat de schadeloosstelling haar billijk 

voorkomt, inzonderheid rekening houdend met de 
criteria bepaald in paragraaf 7, vierde lid.

Op straffe van nietigheid bevat dit verzoekschrift :

1° de identiteit van de betrokken vereffeningsinstel‑
ling of met een vereffeningsinstelling gelijkgestelde 
instelling, de identiteit van de betrokken centrale ef‑
fectenbewaarinstelling of ondersteuning verlenende 
instelling ;

2° in voorkomend geval, de identiteit van de 
derde‑overnemer ;

3° de verantwoording van de daad van beschikking 
gelet op de criteria vastgesteld in artikel 36/27, § 1 ;

4° de schadeloosstelling, de elementen op grond 
waarvan zij werd vastgesteld, inzonderheid wat het 
variabele deel betreft waaruit zij zou zijn samenge‑
steld en, in voorkomend geval, de sleutel voor de 
verdeling onder de eigenaars ;

5° in voorkomend geval, de vereiste toelatingen 
van overheidsinstanties en alle andere opschortende 
voorwaarden waaraan de daad van beschikking is 
onderworpen ;

6° in voorkomend geval, de prijs die met de derde
overnemer is overeengekomen voor de activa of aan‑
delen die het voorwerp uitmaken van de daad van 
beschikking, alsook de mechanismen voor prijsherzie‑
ning of ‑aanpassing ;

7° de opgave van dag, maand en jaar ;

8° de handtekening van de persoon die de Belgische 
Staat vertegenwoordigt of van de advocaat van de 
Belgische Staat.

Bij het verzoekschrift wordt een kopie van het konink‑
lijk besluit gevoegd.

De bepalingen van Deel IV, Boek II, Titel Vbis van het 
Gerechtelijk Wetboek, met inbegrip van de artike‑
len  1034bis tot 1034sexies, zijn niet van toepassing 
op het verzoekschrift.

§ 4. De procedure die is ingeleid met het in pa‑
ragraaf  3  bedoelde verzoekschrift, sluit alle andere 
gelijktijdige of toekomstige beroepen of rechtsvorde‑
ringen tegen het koninklijk besluit of tegen de daad 
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van beschikking uit, met uitzondering van de vorde‑
ring bedoeld in paragraaf 11. Ingevolge de indiening 
van het verzoekschrift vervalt elke andere procedure, 
gericht tegen het koninklijk besluit of de daad van 
beschikking, die voorheen zou zijn ingeleid en nog 
hangende zou zijn voor een ander gewoon of admi‑
nistratief rechtscollege.

§ 5. Binnen tweeënzeventig uur na de indiening van 
het verzoekschrift bedoeld in paragraaf  3, bepaalt 
de voorzitter van de rechtbank, bij beschikking, dag 
en uur van de in paragraaf 7 bedoelde rechtszitting, 
die moet plaatsvinden binnen zeven dagen na de 
indiening van het verzoekschrift. In deze beschikking 
worden alle in paragraaf 3, tweede lid, bepaalde ver‑
meldingen opgenomen.

De beschikking wordt door de griffie bij gerechtsbrief 
ter kennis gebracht van de Belgische Staat, van de 
betrokken instelling alsook, in voorkomend geval, van 
de derdeovernemer. Zij wordt tezelfdertijd bekendge‑
maakt in het Belgisch Staatsblad. Deze bekendmaking 
geldt als kennisgeving aan de eventuele andere eige‑
naars dan de betrokken instelling.

De beschikking wordt ook door de betrokken instel‑
ling binnen vierentwintig uur na de kennisgeving op 
haar website gepubliceerd.

§ 6. De in paragraaf 5, tweede lid, bedoelde perso‑
nen kunnen ter griffie kosteloos inzage nemen van 
het in paragraaf 3 bedoelde verzoekschrift en de bij‑
lagen, tot het in paragraaf 8 bedoelde vonnis wordt 
uitgesproken.

§ 7. Tijdens de rechtszitting die door de voorzitter 
van de rechtbank is vastgelegd, alsook tijdens even‑
tuele latere zittingen die de rechtbank nuttig acht, 
hoort de rechtbank de Belgische Staat, de betrokken 
instelling, in voorkomend geval de derde‑overnemer 
alsook de eigenaars die vrijwillig tussenkomen in de 
procedure.

In afwijking van de bepalingen van hoofdstuk II van 
Titel III van Boek II van Deel IV van het Gerechtelijk 
Wetboek, mag geen enkele andere persoon dan be‑
doeld in het vorige lid, optreden in de procedure.

Na de partijen te hebben gehoord, gaat de rechtbank 
na of de daad van beschikking in overeenstemming 
is met de wet en of de schadeloosstelling haar billijk 
voorkomt.

De rechtbank houdt rekening met de daadwerkelijke 
situatie van de betrokken instelling op het ogenblik 
van de daad van beschikking, inzonderheid met haar 
financiële situatie zoals die was of zou zijn geweest 
indien haar geen rechtstreekse of onrechtstreekse 
overheidssteun zou zijn verleend. Ten behoeve van dit 
lid worden met overheidssteun gelijkgesteld, de drin‑
gende voorschotten van liquide middelen evenals de 
garanties die door een publiekrechtelijk rechtspersoon 
worden verleend.

De rechtbank spreekt zich uit in een en hetzelfde von‑
nis dat wordt gegeven binnen twintig dagen na de 
rechtszitting die door de voorzitter van de rechtbank 
is vastgelegd.

§ 8. Het vonnis waarmee de rechtbank vaststelt dat 
de daad van beschikking in overeenstemming is met 
de wet en de schadeloosstelling haar billijk voorkomt, 
geldt als akte van eigendomsoverdracht van de activa 
en aandelen die het voorwerp uitmaken van de daad 
van beschikking, evenwel onder voorbehoud van de 
opschortende voorwaarden bedoeld in paragraaf  3, 
tweede lid, 5°.

§ 9. Tegen het in paragraaf 8 bedoelde vonnis is geen 
beroep, verzet of derdenverzet mogelijk.

Het vonnis wordt bij gerechtsbrief ter kennis gebracht 
van de Belgische Staat, de betrokken instelling en, 
in voorkomend geval, de derde‑overnemer, en het 
wordt tezelfdertijd bij uittreksel bekendgemaakt in het 
Belgisch Staatsblad.

Deze bekendmaking van het vonnis geldt als ken‑
nisgeving aan de eventuele andere eigenaars dan de 
betrokken instelling, en maakt de daad van beschik‑
king, zonder verdere formaliteiten, tegenstelbaar aan 
derden.

Het vonnis wordt ook door de betrokken instelling 
binnen vierentwintig uur na de kennisgeving op haar 
website gepubliceerd.

§ 10. Na kennisgeving van het in paragraaf  8  be‑
doelde vonnis, geeft de Belgische Staat of, in voor‑
komend geval, de derde‑overnemer, het bedrag van 
de schadeloosstelling in bewaring bij de Deposito en 
Consignatiekas, zonder dat hiervoor enige formaliteit 
hoeft te worden vervuld.
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De Belgische Staat ziet erop toe dat in het Belgisch 
Staatsblad een bericht wordt bekendgemaakt waarin 
bevestigd wordt dat voldaan is aan de opschortende 
voorwaarden bedoeld in paragraaf 3, tweede lid, 5°.

Zodra het in het tweede lid bedoelde bericht is ge‑
publiceerd, stort de Deposito‑ en Consignatiekas, op 
de door de Koning vastgestelde wijze, het bedrag van 
de in bewaring gegeven schadeloosstelling aan de ei‑
genaars, onverminderd eventueel regelmatig derden‑
beslag op of verzet tegen het gedeponeerde bedrag.

§ 11. De eigenaars kunnen bij de rechtbank een 
vordering tot herziening van de schadeloosstelling 
indienen, en dit op straffe van verval binnen twee 
maanden te rekenen vanaf de bekendmaking in het 
Belgisch Staatsblad van het in paragraaf 8 bedoelde 
vonnis. Deze vordering heeft geen enkel gevolg ten 
aanzien van de eigendomsoverdracht van de activa 
of aandelen die het voorwerp uitmaken van de daad 
van beschikking.

De vordering tot herziening wordt voor het overige 
geregeld door het Gerechtelijk Wetboek. Paragraaf 7, 
vierde lid, is van toepassing.

Art. 36/29. – Voor de uitvoering van haar toezichts‑
opdracht als bedoeld in de artikelen 36/25, 36/26 en 
36/26/1  of in de ter uitvoering ervan genomen be‑
sluiten, of om gevolg te geven aan verzoeken tot 
samenwerking van bevoegde autoriteiten in de zin 
van artikel  36/14, § 1, 2° en 3°, beschikt de Bank 
ten aanzien van de centrale tegenpartijen, de veref‑
feningsinstellingen, de centrale effectenbewaarinstel‑
lingen, de ondersteuning verlenende instellingen en 
de depositobanken, met inbegrip van hun op het 
grondgebied van de Unie gevestigde bijkantoren, over 
de volgende bevoegdheden :

a) zij kan zich elke informatie en elk document, in 
welke vorm ook, doen meedelen ;

b) zij kan ter plaatse inspecties en expertises verrich‑
ten, ter plaatse kennis nemen en een kopie maken 
van elk document, gegevensbestand en registratie, en 
toegang hebben tot elk informaticasysteem ;

c) zij kan de commissarissen of de met de controle 
van de jaarrekeningen van deze entiteiten belaste 
personen, op kosten van deze entiteiten, om bijzon‑
dere verslagen vragen over de door haar aangegeven 
onderwerpen ;

d) wanneer deze entiteiten in België zijn gevestigd, 
kan zij eisen dat deze haar alle nuttige informatie en 
documenten bezorgen over ondernemingen die deel 
uitmaken van dezelfde groep en in het buitenland 
zijn gevestigd.

Art. 36/30. – § 1. De Bank kan elke centrale tegen‑
partij, elke vereffeningsinstelling, elke instelling die 
ondersteuning verleent aan een centrale effectenbe‑
waarinstelling of elke depositobank bevelen binnen 
de door de Bank bepaalde termijn te voldoen aan 
de bepalingen die zijn vastgesteld door of krach‑
tens de artikelen  36/25, 36/26  en 36/26/1  en aan 
elke bepaling die is vastgesteld door of krachtens 
Verordening 648/2012, Verordening 909/2014 of 
Verordening 2015/2365.

Indien de centrale tegenpartij, de vereffeningsinstel‑
ling, de instelling die ondersteuning verleent aan een 
centrale effectenbewaarinstelling of de depositobank 
waaraan de Bank met toepassing van het eerste lid 
een bevel heeft gericht, na afloop van de opgelegde 
termijn in gebreke blijft, kan de Bank, op voorwaarde 
dat de centrale tegenpartij, de vereffeningsinstel‑
ling, de instelling die ondersteuning verleent aan 
een centrale effectenbewaarinstelling of de depo‑
sitobank haar middelen heeft kunnen laten gelden 
en onverminderd de andere bij de wet bepaalde  
maatregelen :

1° de betrokken tekortkoming bekendmaken ;

2° de betaling van een dwangsom opleggen die, 
per kalenderdag, noch meer mag bedragen dan 
50 000  euro, noch in totaal 2 500  000  euro mag 
overschrijden ;

3° bij een centrale tegenpartij, een vereffeningsinstel‑
ling, een instelling die ondersteuning verleent aan 
een centrale effectenbewaarinstelling of een deposi‑
tobank, waarvan de maatschappelijke zetel in België 
is gevestigd, een bijzonder commissaris aanstellen van 
wie de toestemming vereist is voor de handelingen en 
beslissingen die de Bank bepaalt.

In spoedeisende gevallen kan de Bank de in het twee‑
de lid, 1° en 3°, bedoelde maatregelen nemen zonder 
voorafgaand bevel met toepassing van het eerste lid, 
op voorwaarde dat de centrale tegenpartij, de veref‑
feningsinstelling, de ondersteuning verlenende instel‑
ling of de depositobank haar middelen heeft kunnen 
laten gelden.
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§ 2. Onverminderd de andere bij de wet bepaalde 
maatregelen kan de Bank, indien zij overeenkomstig 
de artikelen 36/9  tot 36/11 een inbreuk vaststelt op 
de bepalingen die zijn vastgesteld door of krach‑
tens de artikelen  36/25, 36/26  en 36/26/1  of op de 
bepalingen die zijn vastgesteld door of krachtens 
Verordening 648/2012, Verordening 909/2014 of 
Verordening 2015/2365, aan elke centrale tegenpar‑
tij, aan elke vereffeningsinstelling, aan elke instelling 
die ondersteuning verleent aan een centrale effec‑
tenbewaarinstelling of aan elke depositobank een 
administratieve geldboete opleggen die noch minder 
mag bedragen dan 2 500 euro, noch voor hetzelfde 
feit of geheel van feiten meer mag bedragen dan 
2 500  000  euro. Wanneer de inbreuk de overtreder 
een vermogensvoordeel heeft opgeleverd, wordt dit 
maximum verhoogd tot het tweevoud van het bedrag 
van dit voordeel en, in geval van recidive, tot het drie‑
voud van dit bedrag.

§ 3. De met toepassing van § 1  of § 2  opgelegde 
dwangsommen en geldboetes worden ten voor‑
dele van de Schatkist geïnd door de Algemene 
Administratie van de inning en invordering van de 
Federale overheidsdienst Financiën.

§ 4. Het bedrag van de boete wordt met name vast‑
gesteld op grond van

a) de ernst en de duur van de tekortkomingen ;

b) de mate van verantwoordelijkheid van de 
betrokkene ;

c) de financiële draagkracht van de betrokkene, zoals 
die met name blijkt uit de totale omzet van de be‑
trokken rechtspersoon of uit het jaarinkomen van de 
betrokken natuurlijke persoon ;

d) het voordeel of de winst die deze tekortkomingen 
eventueel opleveren ;

e) het nadeel dat derden door deze tekortkomingen 
hebben geleden, voor zover dit kan worden bepaald ;

f) de mate van medewerking van de betrokken natuur‑
lijke of rechtspersoon met de bevoegde autoriteiten ;

g) vroegere tekortkomingen van de betrokkene ;

h) de potentiële negatieve impact van de tekortko‑
mingen op de stabiliteit van het financiële stelsel.

Art. 36/30/1. – § 1. Indien de Bank een van de 
inbreuken vaststelt als bedoeld in artikel  63 van 
Verordening 909/2014, kan zij aan de overtreder de 
sancties en andere administratieve maatregelen opleg‑
gen die vastgesteld zijn in artikel 63 van Verordening 
909/2014. De sancties en andere administratieve 
maatregelen worden toegepast overeenkomstig ar‑
tikel  64 van Verordening 909/2014. De Bank kan 
inzonderheid de administratieve geldelijke sancties 
opleggen als bedoeld in artikel 63, lid 2, onder e), f) 
en g) van Verordening 909/2014, overeenkomstig de 
artikelen 36/9  tot 36/11. De beslissingen tot het op‑
leggen van een sanctie of enige andere administratie‑
ve maatregel zullen met inachtneming van artikel 62 
van Verordening 909/2014 worden bekendgemaakt.

§ 2. Indien de centrale effectenbewaarinstelling 
waaraan de Bank een bevel heeft gericht om te vol‑
doen aan de bepalingen van Verordening 909/2014, 
na afloop van de opgelegde termijn in gebreke blijft, 
kan de Bank, op voorwaarde dat de centrale ef‑
fectenbewaarinstelling haar middelen heeft kunnen 
laten gelden :

1° de betrokken tekortkoming bekendmaken ;

2° de betaling van een dwangsom opleggen die, 
per kalenderdag, noch meer mag bedragen dan 
50 000  euro, noch in totaal 2 500  000  euro mag 
overschrijden ;

3° bij een centrale effectenbewaarinstelling waarvan 
de maatschappelijke zetel in België is gevestigd, een 
bijzonder commissaris aanstellen van wie de toestem‑
ming vereist is voor de handelingen en beslissingen 
die de Bank bepaalt ;

4° voor de duur die zij bepaalt, de rechtstreekse of 
onrechtstreekse uitoefening van het bedrijf van de 
centrale effectenbewaarinstelling geheel of ten dele 
schorsen dan wel verbieden.

De leden van de bestuurs‑ en beleidsorganen en de 
personen die instaan voor het beleid, die handelingen 
stellen of beslissingen nemen ondanks de schorsing 
of het verbod, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het 
nadeel dat hieruit voortvloeit voor de instelling of 
voor derden.

Indien de Bank de schorsing of het verbod in het 
Belgisch Staatsblad heeft bekendgemaakt, zijn alle 
hiermee strijdige handelingen en beslissingen nietig ;
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5° strengere vereisten opleggen inzake solvabiliteit, 
liquiditeit, risicoconcentratie en andere begrenzingen ;

6° de vervanging gelasten van alle of een deel van de 
leden van het wettelijk bestuursorgaan van de centra‑
le effectenbewaarinstelling binnen een termijn die zij 
bepaalt en, zo binnen deze termijn geen vervanging 
geschiedt, in de plaats van de voltallige bestuurs‑ en 
beleidsorganen van de centrale effectenbewaarinstel‑
ling een of meer voorlopige bestuurders of zaakvoer‑
ders aanstellen die alleen of collegiaal, naargelang van 
het geval, de bevoegdheden hebben van de vervan‑
gen personen. De Bank maakt haar beslissing bekend 
in het Belgisch Staatsblad.

De bezoldiging van de voorlopige bestuurder(s) of 
zaakvoerder(s) wordt vastgesteld door de Bank en 
gedragen door de centrale effectenbewaarinstelling.

De Bank kan de voorlopige bestuurder(s) of 
zaakvoerder(s) te allen tijde vervangen, hetzij ambts‑
halve, hetzij op verzoek van een meerderheid van 
aandeelhouders of vennoten, wanneer zij aantonen 
dat het beleid van de betrokkenen niet langer de 
nodige waarborgen biedt.

In spoedeisende gevallen kan de Bank de in para‑
graaf  2, 1°, 3° en 4° tot 6°, bedoelde maatregelen 
nemen zonder voorafgaand bevel, met toepassing 
van het eerste lid, op voorwaarde dat de centrale ef‑
fectenbewaarinstelling haar middelen heeft kunnen 
laten gelden.

§ 3. De met toepassing van dit artikel opgelegde 
dwangsommen en geldboetes worden ten voor‑
dele van de Schatkist geïnd door de Algemene 
Administratie van de inning en invordering van de 
Federale overheidsdienst Financiën.

§ 4. Overeenkomstig artikel  65 van Verordening 
909/2014 en onverminderd artikel 36/7/1, worden de 
regels en procedures inzake de melding van inbreuken 
door de Bank bij reglement vastgesteld overeenkom‑
stig artikel 12bis.

Art. 36/31. – § 1. Worden gestraft met een gevan‑
genisstraf van één maand tot één jaar en een geld‑
boete van 50  euro tot 10.000  euro of met één van 
deze straffen alleen :

1° zij die in België verrekenings of vereffeningsacti‑
viteiten in financiële instrumenten verrichten zonder 

dat zij daartoe gemachtigd zijn krachtens de artike‑
len 36/25, 36/26  en 36/26/1 of indien deze machti‑
ging werd ingetrokken ;

2° zij die inbreuk plegen op de bepalingen die zijn 
vastgesteld met toepassing van de artikelen  36/25, 
36/26 en 36/26/1 en door de Koning in de betrokken 
besluiten zijn aangeduid ;

3° zij die de onderzoeken en expertises verhinderen 
die de Bank krachtens dit hoofdstuk verricht, of haar 
bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekken.

§ 2. De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, 
inclusief hoofdstuk VII en artikel 85, zijn van toepas‑
sing op de in § 1 bedoelde inbreuken.

Hoofdstuk IV/3 – Taken van de Bank 
in het kader van haar opdracht om 
bij te dragen tot de stabiliteit van 
het financiële stelsel

Afdeling 1 – Algemene bepalingen

Art. 36/32. – § 1. In dit Hoofdstuk worden bepaalde 
taken van de Bank evenals de flankerende juridische 
instrumenten vastgelegd, in het kader van haar op‑
dracht om bij te dragen tot de stabiliteit van het 
financiële stelsel als bedoeld in artikel 12, § 1.

§ 2. Voor de toepassing van dit Hoofdstuk wordt 
verstaan onder :

1° “stabiliteit van het financiële stelsel” : situatie 
waarin de kans op discontinuïteit of verstoring van de 
werking van het financiële stelsel gering is of, indien 
zich dergelijke verstoringen zouden voordoen, waar‑
in de gevolgen voor de economie beperkt zouden  
zijn ;

2° “nationale autoriteiten” : de Belgische autoritei‑
ten, ongeacht of ze onder de Federale Staat of onder 
de Gewesten ressorteren, die uit hoofde van hun 
respectieve bevoegdheden belast kunnen zijn met 
de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen die met 
toepassing van dit Hoofdstuk worden uitgebracht 
door de Bank ;

3° “GTM‑verordening” : de Verordening (EU) Nr. 
1024/2013 van de Raad van 15  oktober  2013 
waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke 
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taken worden opgedragen betreffende het be‑
leid op het gebied van het prudentieel toezicht op 
kredietinstellingen ;

4° “Europese toezichthoudende autoriteiten” : de 
Europese Bankautoriteit opgericht bij Verordening 
(EU) nr.  1093/2010, de Europese Autoriteit voor 
Verzekeringen en Bedrijfspensioenen opgericht bij 
Verordening (EU) nr.  1094/2010 en de Europese 
Autoriteit voor Effecten en Markten opgericht bij 
Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Afdeling 2 – Opsporing en opvolging van 
factoren die de stabiliteit van het financiële 
stelsel kunnen aantasten

Art. 36/33. – § 1. De Bank is belast met de opspo‑
ring, de beoordeling en de opvolging van de verschil‑
lende factoren en ontwikkelingen die de stabiliteit van 
het financiële stelsel kunnen aantasten, met name 
deze die de robuustheid van het financiële stelsel kun‑
nen aantasten of een accumulatie van systeemrisico’s 
kunnen teweegbrengen. In dit verband heeft de Bank 
toegang tot alle gegevens die nuttig zijn voor deze 
opdracht.

§ 2. Meer in het bijzonder is de Bank, voor de toepas‑
sing van paragraaf 1, gemachtigd om :

1° gebruik te maken van de gegevens waarover zij 
beschikt uit hoofde van haar andere wettelijke op‑
drachten, zoals die voortvloeien uit of vastgesteld zijn 
door of krachtens andere wetgevingen, waaronder 
wetgevingen die het statuut van en het toezicht op de 
in artikel 36/2 bedoelde financiële instellingen regelen 
of die het toezicht op geconsolideerde basis op die 
instellingen regelen ;

2° gebruik te maken van de bevoegdheden inzake 
toegang tot de gegevens waarover zij beschikt uit 
hoofde van haar andere wettelijke opdrachten, zo‑
als die voortvloeien uit of vastgesteld zijn door of 
krachtens andere wetgevingen, waaronder wetge‑
vingen die het statuut van en het toezicht op de in 
artikel  36/2  bedoelde financiële instellingen regelen 
of die het toezicht op geconsolideerde basis op die 
instellingen regelen ;

3° de gegevens die nuttig zijn voor de uitvoering 
van deze opdracht op te vragen bij alle entiteiten 
van de privésector die niet onderworpen zijn aan een 
toezichtsstatuut dat onder haar bevoegdheid valt, of, 

in voorkomend geval, via de autoriteiten waaronder 
deze entiteiten ressorteren.

§ 3. Niettegenstaande de regeling inzake het be‑
roepsgeheim waaraan zij in voorkomend geval on‑
derworpen zijn, en ongeacht hun niveau van autono‑
mie, werken de publiekrechtelijke entiteiten samen 
met de Bank opdat deze laatste over alle gegevens 
beschikt die nuttig zijn voor de uitvoering van haar 
opdracht bedoeld in dit artikel. Hiertoe delen zij deze 
gegevens mee aan de Bank, uit eigen beweging of 
op haar verzoek.

§ 4. Voor de toepassing van dit artikel kan de Bank 
ook samenwerkingsovereenkomsten sluiten met de 
Gewesten, de Europese Centrale Bank, het Europees 
Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), de Europese toe‑
zichthoudende autoriteiten en de buitenlandse auto‑
riteiten die bevoegd zijn voor macroprudentieel toe‑
zicht, en vertrouwelijke gegevens meedelen aan die 
instellingen.

Afdeling 3 – Vaststelling van juridische 
instrumenten om bij te dragen tot de stabiliteit 
van het financiële stelsel

Art. 36/34. – § 1. Onverminderd de Europese richt‑
lijnen en verordeningen, met name wat betreft de be‑
voegdheden die aan de Europese Centrale Bank zijn 
toegewezen inzake bankentoezicht, waaronder op 
macroprudentieel gebied, kan de Bank voor macrop‑
rudentiële beleidsdoeleinden, om bij te dragen tot de 
stabiliteit van het financiële stelsel, alle bevoegdheden 
uitoefenen, waaronder reglementaire bevoegdheden, 
waarin voorzien is door of krachtens deze wet of de 
wetgevingen die het statuut van en het toezicht op de 
in artikel 36/2 bedoelde financiële instellingen regelen 
of die het toezicht op geconsolideerde basis op die 
instellingen regelen.

Naast de bevoegdheden bedoeld in het eerste lid, 
kan de Bank, om bij te dragen tot de stabiliteit van 
het financiële stelsel, en onverminderd de bevoegd‑
heden van de Europese Centrale Bank, gebruik ma‑
ken van de volgende instrumenten ten aanzien van 
de financiële instellingen die aan haar toezicht zijn 
onderworpen :

1° het opleggen van eigenvermogens of liquiditeits‑
vereisten die een aanvulling vormen op, of strenger 
zijn dan, de vereisten waarin voorzien is door of 
krachtens de prudentiële wetgevingen, en dit voor 
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alle instellingen of per categorie van instellingen die 
onder haar toezicht vallen ;

2° het opleggen, in het kader van de eigenvermo‑
gensvereisten, van specifieke vereisten naargelang 
van de aard van de kredieten of de waarde van de 
ontvangen zekerheden, of nog naargelang van de 
activiteitensector of de geografische zone waartoe de 
schuldenaren behoren, die een aanvulling vormen op 
of strenger zijn dan de vereisten waarin voorzien is 
door of krachtens de prudentiële wetgevingen, en dit 
voor alle instellingen of per categorie van instellingen 
die onder haar toezicht vallen ;

3° de bevoegdheid om kwantitatieve limieten op te 
leggen voor de risicoposities op eenzelfde tegenpartij 
of op een groep van verbonden tegenpartijen, of nog 
op een activiteitensector of een geografische zone, die 
een aanvulling vormen op of strenger zijn dan deze 
waarin voorzien is door of krachtens de prudentiële 
wetgevingen, en dit voor alle instellingen of per cate‑
gorie van instellingen die onder haar toezicht vallen ;

4° het opleggen van limieten voor het geheel van de 
activiteiten van de instellingen die onder haar toezicht 
vallen, in verhouding tot hun eigen vermogen (lever-
age ratio), die een aanvulling vormen op of strenger 
zijn dan deze waarin voorzien is door of krachtens de 
prudentiële wetgevingen, en dit voor alle instellingen 
of per categorie van instellingen die onder haar toe‑
zicht vallen ;

5° het opleggen van voorwaarden voor de raming 
van de zekerheden die als waarborg dienen voor kre‑
dieten die verleend worden voor de controle van de 
naleving van de solvabiliteitsvereisten waarin voorzien 
is door of krachtens de prudentiële wetgevingen ;

6° het opleggen van een gehele of gedeeltelijke re‑
servering van uitkeerbare winst ;

7° het opleggen van regels voor de waardering van 
de activa die verschillen van deze waarin voorzien 
is door de boekhoudreglementering, met het oog 
op het toezicht op de naleving van de vereisten 
waarin voorzien is door of krachtens de prudentiële 
wetgevingen ;

8° de bevoegdheid om de publicatie van informatie 
op te leggen, en de modaliteiten van die publicatie 
te bepalen, die een aanvulling vormen op de na‑
dere regels waarin voorzien is door of krachtens de 

prudentiële wetgevingen, en dit voor alle instellingen 
of per categorie van instellingen die onder haar toe‑
zicht vallen ;

9° de bevoegdheid om de krachtens dit artikel geno‑
men maatregelen en de doelstellingen ervan bekend 
te maken volgens de nadere regels die zij bepaalt.

10° de bevoegdheid om op individuele basis of per 
categorie of voor alle kredietinstellingen en beurs‑
vennootschappen naar Belgisch recht, een minimaal 
financieringsvereiste op te leggen dat bestaat uit :

a) tier 1‑kernkapitaal of aanvullend‑tier 1‑ of ‑tier 
2kapitaal in de zin van de wet van 25 april 2014 op 
het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen 
en beursvennootschappen ;

b) achtergestelde schulden ;

c) schulden als bedoeld in artikel  389/1, 2°, van de 
wet van 25 april 2014 ;

d) in voorkomend geval, andere in aanmerking ko‑
mende schulden in de zin van artikel  242, 10°, van 
de wet van 25 april 2014, waarvan de Bank de voor‑
waarden bepaalt.

De in het tweede lid, 10°, bedoelde bevoegdheid om‑
vat ook de bevoegdheid om het volgende te bepalen :

	¡ de berekeningsmodaliteiten van dit minimaal fi‑
nancieringsvereiste, in voorkomend geval aan de 
hand van een percentage van de totale passiva ;

	¡ het respectievelijke aandeel van de in het tweede 
lid, 10°, a) tot d) bedoelde financieringsbronnen in 
dit minimaal vereiste.

Deze bevoegdheid geldt ook, op individuele of ge‑
consolideerde basis, met betrekking tot financiële 
holdings, gemengde financiële holdings en gemengde 
holdings naar Belgisch recht, in de zin van artikel 3, 
38°, 39° en 40°, van de wet van 25 april 2014.

§ 2. Wanneer de maatregelen die krachtens para‑
graaf  1, tweede lid worden aangenomen, van alge‑
mene strekking en dus van reglementaire aard zijn, 
is de aanneming ervan onderworpen aan de naleving 
van de procedure ter verkrijging van de goedkeuring 
van de Koning, waarin voorzien is in artikel  12bis, 
§ 2, derde lid.



244 Bijlage 1 – Organieke wet ¡ Ondernemingsverslag

§ 3. Voor de toepassing van dit artikel houdt de Bank 
rekening met de aanbevelingen van het Europees 
Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), die zij in voorko‑
mend geval van toepassing verklaart bij reglementen 
vastgesteld met toepassing van artikel 12bis, § 2, vol‑
gens de modaliteiten die zij bepaalt. De Bank houdt 
eveneens rekening met de standpunten en besluiten 
van de Europese Commissie en de Europese Centrale 
Bank, in het bijzonder wanneer deze laatste bijko‑
mende kapitaalbuffervereisten of andere maatregelen 
ter beperking van het systeemrisico heeft opgelegd 
aan de kredietinstellingen.

Vooraleer de Bank de maatregelen bedoeld in para‑
graaf 1 ten uitvoer legt, stelt zij het Europees Comité 
voor systeemrisico’s (ESRB), de Europese Centrale 
Bank, evenals, in voorkomend geval, de Europese 
toezichthoudende autoriteiten en de Europese 
Commissie in kennis van de concrete maatregelen die 
zij van plan is te nemen. Behoudens in naar behoren 
gemotiveerde spoedeisende gevallen en tenzij het 
gemeenschapsrecht in bijzondere termijnen voorziet 
voor de aanwending van juridische instrumenten, 
wacht de Bank, maximum een maand, tot de voor‑
noemde instellingen gereageerd hebben vooraleer zij 
overgaat tot de concrete tenuitvoerlegging van de 
voorgenomen maatregelen.

Bovendien dient de Bank rekening te houden met 
de bezwaren van de Europese Centrale Bank of, in 
voorkomend geval, van andere Europese autoriteiten, 
bij het opleggen van bijkomende kapitaalbufferver‑
eisten of van andere maatregelen ter beperking van 
systeemrisico’s aan de kredietinstellingen of aan de 
groepen waartoe zij behoren.

Afdeling 4 – Aanbevelingen die tot doel 
hebben bij te dragen tot de stabiliteit van het 
financiële stelsel

Art. 36/35. – De Bank bepaalt door middel van aan‑
bevelingen welke maatregelen de betrokken nati‑
onale autoriteiten, de Europese Centrale Bank of 
andere Europese autoriteiten ieder voor zich zouden 
moeten vaststellen en ten uitvoer leggen om bij te 
dragen tot de stabiliteit van het financiële stelsel als 
geheel, in het bijzonder door de robuustheid van het 
financiële stelsel te versterken, door systeemrisico’s te 
voorkomen en door de gevolgen van een eventuele 
verstoring te beperken.

De Bank volgt haar aanbevelingen op door na te gaan 
of ze daadwerkelijk worden uitgevoerd, in het bijzon‑
der door de betrokken nationale autoriteiten, en door 
de uitwerking van de daartoe genomen maatregelen 
te beoordelen.

Bovendien zorgt de Bank ervoor dat die opdracht is 
afgestemd op de opdrachten inzake prudentieel toe‑
zicht op de kredietinstellingen, waaronder op macrop‑
rudentieel gebied, die krachtens het gemeenschaps‑
recht met name aan de Europese Centrale Bank zijn 
toegewezen.

Art. 36/36. – De aanbevelingen van de Bank heb‑
ben uitsluitend tot doel bij te dragen tot de stabi‑
liteit van het financiële stelsel. Zij houden rekening 
met de aanbevelingen van het Europees Comité voor 
Systeemrisico’s (ESRB), evenals met de standpunten of 
besluiten van de Europese instellingen, waaronder de 
Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. 
De aanbevelingen zijn naar behoren gemotiveerd en 
worden vertrouwelijk meegedeeld aan de nationale 
autoriteiten die ze ten uitvoer moeten leggen, evenals 
aan het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB) 
en aan de Europese Centrale Bank.

Wanneer zij dit nodig acht, kan de Bank ook voor‑
stellen richten aan de Europese Centrale Bank of 
aan andere Europese autoriteiten, wanneer de instru‑
menten die moeten worden aangewend, onder hun 
bevoegdheid vallen.

De Bank geeft binnen de door het gemeenschapsrecht 
opgelegde termijnen gevolg aan de kennisgevingen 
die met toepassing van artikel 5, lid 4 van de GTM
verordening door de Europese Centrale Bank worden 
verricht, over haar voornemen om de kapitaalbuf‑
fervereisten voor kredietinstellingen te verhogen of 
om andere maatregelen vast te stellen ter beperking 
van het systeemrisico. Bezwaren tegen een dergelijke 
maatregel dienen naar behoren gemotiveerd te wor‑
den ten aanzien van de Europese Centrale Bank.

Art. 36/37. – Niettegenstaande de toepassing van ar‑
tikelen 35 en 36/36 en onverminderd het tweede lid, 
maakt de Bank haar aanbevelingen bekend. Zij beslist 
over de wijze van openbaarmaking ervan.

De mededelingen die krachtens dit artikel worden 
verricht, mogen door hun inhoud of de omstandig‑
heden geen risico inhouden voor de stabiliteit van het 
financiële stelsel.
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Art. 36/38. – § 1. Voor de tenuitvoerlegging van de 
aanbevelingen van de Bank die tot hun bevoegdheids‑
domein behoren, kunnen de nationale autoriteiten 
gebruik maken van alle instrumenten, beslissingsbe‑
voegdheden, reglementaire en andere bevoegdheden 
waarin voorzien is door of krachtens de wetgevingen 
en/of decreten die hun statuut en hun opdrachten 
regelen.

§ 2. Meer in het bijzonder kan de Koning, bij een in 
Ministerraad overlegd koninklijk besluit en op advies 
van de Bank, aan de kredietverstrekkers coëfficiënten 
opleggen ;

1° voor de dekking, die bepalen boven welk per‑
centage van de waarde van een zekerheid er geen 
door die zekerheid gewaarborgd krediet kan worden 
toegekend (loan to value ratio) ;

2° voor de maximale totale schuldenlast ten op‑
zichte van de inkomsten waarover de kredietnemer  
beschikt.

Het advies van de Bank is niet vereist wanneer de door 
de Koning met toepassing van deze paragraaf goed‑
gekeurde maatregel in alle opzichten in overeenstem‑
ming is met een aanbeveling van de Bank uitgebracht 
met toepassing van artikel 36/35.

Art. 36/39. – Onverminderd de bijzondere gemeen‑
schapsrechtelijk procedures stellen de nationale au‑
toriteiten die onder de Federale Staat ressorteren de 
Bank in kennis van de concrete maatregelen die zij 
van plan zijn te nemen om aan haar aanbevelingen 
te voldoen. De Bank geeft hiervan onverwijld kennis 
aan het Europees Comité voor systeemrisico’s (ESRB), 
de Europese Centrale Bank, evenals, in voorkomend 
geval, de Europese toezichthoudende autoriteiten en 
de Europese Commissie. Behoudens in naar behoren 
gemotiveerde spoedeisende gevallen en tenzij het 
gemeenschapsrecht in bijzondere termijnen voorziet 
voor de aanwending van juridische instrumenten, 
wachten de betrokken autoriteiten, maximum een 
maand na de mededeling aan de Bank, tot de voor‑
noemde instellingen gereageerd hebben, vooraleer zij 
overgaan tot de concrete tenuitvoerlegging van de 
voorgenomen maatregelen.

Art. 36/40. – Indien de betrokken autoriteiten die 
onder de Federale Staat ressorteren de aanbevelin‑
gen van de Bank niet opvolgen, delen zij in een 
gemotiveerd advies de redenen hiervoor mee aan 

de Bank. Dit gemotiveerd advies wordt bij de in arti‑
kel 36/39 bedoelde mededeling gevoegd.

Art. 36/41. – Indien de nationale autoriteiten die on‑
der de Federale Staat ressorteren geen maatregelen 
nemen om de aanbevelingen die de Bank met toepas‑
sing van dit Hoofdstuk heeft uitgebracht, ten uitvoer 
te leggen binnen de eventueel opgelegde termijn of, 
bij gebrek aan termijn, binnen twee maanden na de 
dag waarop ze ter kennis zijn gebracht, of zich in een 
situatie bevinden als bedoeld in artikel 36/40, kan de 
Koning, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk 
besluit, zelf de maatregelen bedoeld in artikel 36/38, 
§ 1  nemen. In dit geval is de procedure van arti‑
kel 36/39 van toepassing.

Afdeling 5 – Doelstellingen, bijzondere 
bepalingen en sancties

Art. 36/42. – Bij de tenuitvoerlegging van de be‑
sluiten en maatregelen die met toepassing van dit 
Hoofdstuk worden genomen, zorgen de Bank en de 
nationale autoriteiten ervoor dat ze bijdragen tot de 
stabiliteit van het financiële stelsel als geheel, met 
name door de robuustheid van het financiële stelsel 
te versterken en door systeemrisico’s te voorkomen.

Art. 36/43. – De wet van 11 april 1994 betreffende 
de openbaarheid van bestuur is noch van toepassing 
op de Bank in het kader van haar opdracht bedoeld 
in dit Hoofdstuk, noch op de nationale autoriteiten 
in het kader van de tenuitvoerlegging van de aanbe‑
velingen van de Bank overeenkomstig dit Hoofdstuk.

Art. 36/44. – De Bank en de nationale autoriteiten, 
evenals de leden van hun organen en hun respectieve 
personeelsleden zijn niet burgerlijk aansprakelijk voor 
hun handelingen of gedragingen in het kader van de 
maatregelen en besluiten die krachtens dit Hoofdstuk 
worden genomen, behalve in geval van bedrog of 
zware fout.

Art. 36/45. – § 1. Tegen de aanbevelingen die de 
Bank met toepassing van dit Hoofdstuk uitbrengt, kan 
geen beroep tot schorsing of nietigverklaring worden 
ingesteld bij de Raad van State.

§ 2. Met uitsluiting van elke andere beroepsmo‑
gelijkheid, kan tegen besluiten met verordenende 
of individuele strekking die de Bank krachtens arti‑
kel 36/34 of de nationale autoriteiten krachtens de ar‑
tikelen 36/38 en 36/41 hebben genomen, bij de Raad 
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van State een beroep tot nietigverklaring worden 
ingesteld volgens een door de Koning vastgestelde 
versnelde procedure. Dit beroep is niet opschortend.

Art. 36/46. – Wordt gestraft met een geldboete van 
50 tot 10 000 euro, de persoon :

1° die krachtens dit Hoofdstuk of de ter uitvoering 
ervan genomen maatregelen gehouden is beschikbare 
of makkelijk te verkrijgen inlichtingen te verstrekken, 
maar de hem opgelegde verplichtingen niet nakomt ;

2° die zich verzet tegen de opsporingen en vaststel‑
lingen die door de Bank worden verricht krachtens 
artikel 36/33 ;

3° die de krachtens dit Hoofdstuk opgelegde maatre‑
gelen niet naleeft.

De bepalingen van Boek I van het Strafwetboek, 
Hoofdstuk VII en artikel 85 niet uitgezonderd, zijn van 
toepassing op de inbreuken die door dit hoofdstuk 
worden bestraft.

Hoofdstuk IV/4 – Toezicht door de 
Bank in het kader van de wet van 
7 april 2019 tot vaststelling van 
een kader voor de beveiliging van 
netwerk- en informatiesystemen van 
algemeen belang voor de openbare 
veiligheid

Art. 36/47. – Voor de toepassing van de wet van 
7  april  2019 tot vaststelling van een kader voor de 
beveiliging van netwerk‑ en informatiesystemen van 
algemeen belang voor de openbare veiligheid wordt 

de Bank aangewezen als sectorale overheid en inspec‑
tiedienst voor de aanbieders van de sector financiën, 
met uitzondering van de exploitanten van een han‑
delsplatform in de zin van artikel 3, 6°, van de wet van 
21  november  2017 over de infrastructuren voor de 
markten voor financiële instrumenten en houdende 
omzetting van Richtlijn 2014/65/EU.

De artikelen 36/19 en 36/20 zijn van toepassing.

De Sanctiecommissie oordeelt over het opleggen 
van de administratieve geldboetes bedoeld in ar‑
tikel  52 van voormelde wet van 7  april  2019. De 
artikelen  36/8  tot 36/12/3  en artikel  36/21  zijn van 
toepassing.

De Bank deelt relevante informatie over incident‑
meldingen die zij ontvangt krachtens de wet van 
7 april 2019 zo snel mogelijk met de ECB.

Hoofdstuk V – overgangs- en ophef-
fingsbepalingen – inwerkingtreding

Art. 37. – De meerwaarde gerealiseerd naar aanlei‑
ding van de overdrachten van activa in goud voor 
de uitgifte door de Staat van verzamelaars‑ of her‑
denkingsmunten, wordt aan de Staat toegekend ten 
belope van het nietgebruikte saldo der 2,75 % van 
het gewicht in goud dat op 1  januari 1987 in de 
activa van de Bank voorkomt en dat door de Staat 
mocht worden gebruikt inzonderheid voor de uitgifte 
van zulke munten krachtens artikel 20bis, tweede lid, 
van de wet van 24  augustus 1939 op de Nationale 
Bank van België.

Art. 38. – p.m.
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Bijlage 2  Corporate governance charter 1

1. Inleiding

De Nationale Bank van België, die werd opgericht bij 
de wet van 5 mei 1850 teneinde taken van algemeen 
belang te vervullen, heeft, ondanks haar vorm van 
een naamloze vennootschap, steeds een specifieke 
bestuursstructuur gehad die afwijkt van het gemeen 
recht. Deze specifieke bestuursstructuur, die van meet 
af aan werd gecreëerd om de Bank in staat te stellen 
haar opdrachten van algemeen belang te vervullen, is 
geëvolueerd met de rol en doelstellingen die aan de 
Bank als centrale bank van het land zijn opgedragen.

Vandaag maakt de Bank, als centrale bank van het 
Koninkrijk België, samen met de Europese Centrale 
Bank (ECB) en de centrale banken van de andere 
lidstaten van de Europese Unie, deel uit van het 
Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), opge‑
richt krachtens het Verdrag betreffende de werking 
van de Europese Unie (het Verdrag).

Om die reden gelden voor haar in de eerste plaats de 
relevante bepalingen van het Verdrag (titel VIII van het 
derde deel) en het aan dat Verdrag gehechte Protocol 
betreffende de statuten van het ESCB en van de 
ECB en, vervolgens, de wet van 22 februari 1998 tot 
vaststelling van het organiek statuut van de Nationale 
Bank van België (organieke wet) en haar eigen bij 
koninklijk besluit goedgekeurde statuten.

Voor haar gelden de bepalingen betreffende de 
naamloze vennootschappen slechts aanvullend, dat 
wil zeggen voor de aangelegenheden die niet worden 
geregeld door het Verdrag, het aangehechte Protocol, 
de organieke wet en haar statuten en voor zover de 
bepalingen betreffende de naamloze vennootschap‑
pen niet strijdig zijn met die hogere normen.

In haar hoedanigheid van centrale bank deelt zij het 
hoofddoel dat het Verdrag het ESCB oplegt, namelijk 
het handhaven van prijsstabiliteit. Zij draagt bij tot de 

uitvoering van de fundamentele taken van het ESCB, 
zijnde het bepalen en ten uitvoer leggen van het mo‑
netaire beleid van de Europese Unie, het verrichten van 
de valutamarktoperaties overeenkomstig artikel  219 
van het Verdrag, het aanhouden en het beheren van de 
officiële externe reserves van de lidstaten en het bevor‑
deren van de goede werking van de betalingssystemen.

Zij is bovendien belast met zowel het microprudentieel 
financieel toezicht (met betrekking tot de kredietin‑
stellingen en de beleggingsondernemingen met het 
statuut van beursvennootschap, de verzekerings‑ en 
herverzekeringsondernemingen, de centrale tegenpar‑
tijen, de vereffeningsinstellingen, de met vereffenings‑
instellingen gelijkgestelde instellingen, de betalings‑
instellingen, de instellingen voor elektronisch geld, 
de centrale effectenbewaarinstellingen, de instellingen 
die ondersteuning verlenen aan centrale effectenbe‑
waarinstellingen, de depositobanken en de onderlinge 
borgstellingsmaatschappijen) als het macroprudentieel 
beleid in België. De Bank werd ook aangewezen als de 
nationale afwikkelingsautoriteit. Al deze taken worden 
uitgevoerd in een Europees kader, in het bijzonder 
het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) 
betreffende het prudentieel toezicht op de banken 
en het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme 
(GAM) betreffende haar verantwoordelijkheden op het 
gebied van afwikkeling. Mits deze verenigbaar zijn met 
de taken van het ESCB, is de Bank ook belast met de 
uitvoering van andere opdrachten van algemeen be‑
lang, overeenkomstig de voorwaarden bepaald door 
of krachtens de wet.

Het overwicht van haar opdrachten van algemeen 
belang, van bij de oorsprong aanwezig en thans 
verankerd in het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, wordt weerspiegeld in een be‑
stuur waarvan de doelstellingen zelf verschillend zijn 

1 Laatste wijzigingen : januari 2021.
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van die van het bestuur van een gemeenrechtelijke 
vennootschap.

In de eerste plaats dient, overeenkomstig het Verdrag, 
de verenigbaarheid van de bepalingen betreffende 
de Bank met die van het Verdrag zelf en de statuten 
van het ESCB te worden gewaarborgd, met inbegrip 
van de vereiste onafhankelijkheid van de Bank en de 
leden van haar bestuursorganen bij de uitoefening 
van de bevoegdheden en het vervullen van de taken 
die hun krachtens het Verdrag en de statuten van het 
ESCB zijn opgedragen, ten aanzien van de instellingen 
en organen van de Europese Unie, de regeringen of 
enige andere instelling.

Vervolgens dient in het bestuur een doorslaggevende 
rol te worden toegekend aan de uitdrukking van de 
belangen van de gehele Belgische samenleving. Dit 
verklaart met name de wijze waarop de leden van 
de organen worden benoemd, de specifieke samen‑
stelling en rol van de Regentenraad, de beperkte 
bevoegdheden van de algemene vergadering van 
aandeelhouders, de specifieke bepalingen inzake de 
uitoefening van de controle, met inbegrip van de 
bevoegdheden van de vertegenwoordiger van de mi‑
nister van Financiën, en de wijze waarop de Bank 
verslag uitbrengt van de uitvoering van haar taken. 
Het verklaart tevens de bepalingen in verband met 
de financiële aspecten van haar activiteit, die erop 
gericht zijn haar stevige financiële draagkracht te 
verschaffen en de Staat als soevereine Staat het sur‑
plus van de seigneuriage‑inkomsten toe te kennen, 
na dekking van haar kosten, inclusief de vorming 
van de nodige reserves en de vergoeding van het 
ingebrachte kapitaal.

De bijzondere opdrachten van de Bank en haar spe‑
cifieke rol die uniek is in België, hebben de wetgever 
ertoe gebracht in een bijzonder rechtskader en een 
specifiek bestuur voor deze instelling te voorzien.

Dit verklaart dat een aantal bepalingen van de 
Belgische corporate governance code evident niet 
toepasselijk zijn op de Bank.

De Bank is evenwel van oordeel dat de bestuurs‑
structuur waaraan zij enerzijds door haar organieke 
wet en haar statuten en anderzijds door de Europese 
regelgeving is onderworpen, even veeleisend, zo niet 
op verschillende punten, zoals inzake het toezicht, 
nog veeleisender is dan de Belgische corporate go‑
vernance code.

Gelet op haar hoedanigheid van zowel centrale bank 
als beursgenoteerde vennootschap, beschouwt zij het 
als haar plicht om zich te onderwerpen aan een 
verplichting tot ruime informatieverstrekking en om 
tegenover de gemeenschap verslag uit te brengen 
van haar activiteiten, ook al is de Belgische corporate 
governance code niet op haar afgestemd. Het is in 
die geest dat zij dit corporate governance charter 
heeft opgesteld.

2. Organisatie, bestuur en controle 
van de Bank

2.1 Vergelijking van de 
bevoegdheidsverdeling in de 
Bank en in de gemeenrechtelijke 
naamloze vennootschappen

Uit de onderstaande tabel blijkt het atypische karakter 
van de organisatie van de Bank.

2.2 Voorstelling van de organen en 
andere actoren van de Bank

De organen van de Bank zijn de gouverneur, het 
Directiecomité, de Regentenraad, de Sanctiecommissie 
en het Afwikkelingscollege (cf.  artikel  17 van de or‑
ganieke wet).

Andere actoren van de Bank zijn de algemene ver‑
gadering, de vertegenwoordiger van de minister van 
Financiën, de bedrijfsrevisor en de Ondernemingsraad.

De organen van de Bank en hun respectieve bevoegd‑
heden verschillen fundamenteel van die van de klas‑
sieke naamloze vennootschappen (zie tabel).

2.3 Organen van de Bank

2.3.1 Gouverneur

Bevoegdheden

De gouverneur oefent de bevoegdheden uit die hem 
zijn verleend krachtens de statuten van het ESCB, 
de organieke wet, de statuten en het huishoudelijk 
reglement van de Bank.

Hij staat in voor de leiding van de Bank en haar 
personeel. Hij wordt daarin bijgestaan door de direc‑
teurs. Hij zit het Directiecomité voor, waarvan hij de 
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Bevoegdheidsverdeling in de Bank en in de gemeenrechtelijke naamloze vennootschappen

De Bank De gemeenrechtelijke naamloze vennootschappen

Koning Benoeming van de gouverneur

Benoeming van de directeurs  
(op voordracht van de Regentenraad)

Benoeming van de bestuurders

 

Benoeming van de commissarissen 

Kennisneming van het jaarverslag,  
van het verslag van de commissarissen  
en decharge van de commissarissen

Wijziging van de statuten

Algemene  
vergadering

Algemene  
vergadering

Verkiezing van de regenten  
(uit een dubbeltal van kandidaten)

Benoeming van de bedrijfsrevisor  
(op voordracht van de Ondernemingsraad  
en met de goedkeuring van de Raad  
van ministers van de EU, op aanbeveling  
van de Raad van Bestuur van de ECB)

Kennisneming van het jaarverslag 
 

Wijziging van de statuten, voor zover  
niet behorend tot de prerogatieven  
van de Regentenraad

Regentenraad Wijziging van de statuten  
om ze in overeenstemming te brengen  
met de organieke wet en de voor België  
bindende internationale verplichtingen

Bespreking en goedkeuring van de 
jaarrekening

Goedkeuring van het jaarverslag

Verdeling van de winst

Kwijting van de leden van het Directiecomité

Vaststelling van de bezoldiging  
van de leden van het Directiecomité

Goedkeuring van de begroting

 
 
 

Bespreking en goedkeuring van de 
jaarrekening

Verdeling van de winst

Kwijting van de bestuurders

Vaststelling van de bezoldiging  
van de Raad van bestuur

Goedkeuring van de begroting

Vaststelling van het ondernemingsbeleid

Bestuur en beheer

Opstelling van de jaarrekening

Opmaak van het jaarverslag

Facultatieve delegatie van het dagelijkse  
beheer (personen die belast zijn met  
het dagelijkse bestuurder)

Raad  
van  

bestuur

 
Directiecomité Vaststelling van het ondernemingsbeleid

 ¡ als centrale bank

 ¡ als microprudentiële autoriteit

 ¡ als macroprudentiële autoriteit

Bestuur en beheer

Opstelling van de jaarrekening

Opmaak van het jaarverslag

Dagelijks management en beheer

Sanctie
commissie

Oordeelt over het opleggen, door de Bank,  
van de administratieve geldboetes voorzien  
door de wetten die van toepassing zijn  
op de instellingen waarop zij toezicht houdt

Afwikkelings
college

Afwikkelingsautoriteit die gemachtigd is  
om de afwikkelingsinstrumenten toe te  
passen en de afwikkelingsbevoegdheden  
uit te oefenen

Vertegen
woordiger  

van de minister  
van Financiën

Controle op de operaties van de Bank  
(recht om zich te verzetten tegen  
elke maatregel die in strijd is met de wet,  
de statuten of de belangen van de Staat),  
behalve in ESCB‑verband
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beslissingen laat uitvoeren. Hij zit de vergaderingen 
van de Regentenraad voor wanneer deze van gedach‑
ten wisselt zoals bepaald in artikel 20.2, eerste lid van 
de organieke wet alsook het Afwikkelingscollege en 
de algemene vergadering. Hij woont de vergaderin‑
gen van het remuneratie en benoemingscomité bij 
met raadgevende stem. Hij oefent rechtstreeks ge‑
zag uit over de personeelsleden, ongeacht hun rang 
en functie.

Hij stelt aan de algemene vergadering de jaarrekening 
en het jaarverslag voor die door de Regentenraad zijn 
goedgekeurd. Hij bezorgt aan de voorzitters van 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van de 
Senaat het jaarverslag zoals bedoeld in artikel 284.3 
van het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie, alsook een jaarlijks verslag over de 
activiteiten van de Bank inzake prudentieel toezicht. 
Hij kan worden gehoord door de bevoegde com‑
missies van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
en de Senaat, op verzoek van die commissies of op 
eigen initiatief.

Hij vertegenwoordigt de Bank in rechte.

Hij doet aan het Directiecomité voorstellen inzake de 
verdeling van de departementen en diensten onder 
de leden, alsook met betrekking tot de vertegen‑
woordiging van de Bank in nationale en internationale 
instellingen.

Bovendien heeft hij zitting in de Raad van Bestuur van 
de ECB, die met name de monetaire‑beleidsbeslissin‑
gen voor het eurogebied neemt.

Benoeming

De gouverneur wordt door de Koning benoemd voor 
een hernieuwbare termijn van vijf jaar. Hij kan slechts 
door de Koning van zijn ambt worden ontheven in‑
dien hij op ernstige wijze is tekortgeschoten of niet 
meer voldoet aan de eisen voor de uitoefening van 
zijn ambt. Tegen die beslissing kan een beroep wor‑
den ingesteld voor het Hof van Justitie, op initiatief 
van de gouverneur of van de Raad van Bestuur van 
de ECB.

Aldus is de persoonlijke onafhankelijkheid van de 
gouverneur, zowel door de duur van zijn man‑
daat als door de beperkingen inzake zijn af‑
zetting, gewaarborgd door de Europese en de 
Belgische wetgeving.

2.3.2 Directiecomité

Bevoegdheden

De gouverneur en de directeurs oefenen samen hun 
bevoegdheden uit als leden van het Directiecomité.

Het Directiecomité is immers een collegiaal orgaan, 
belast met het bestuur en het beheer van de Bank, 
overeenkomstig de organieke wet, haar statuten en het 
huishoudelijk reglement, en het bepalen van haar beleid.

De gouverneur en de directeurs oefenen elk gezag uit 
over een of verscheidene departementen en diensten 
van de Bank. Zij laten deze laatste de beslissingen 
uitvoeren die door de organen zijn genomen in het 
kader van hun respectieve bevoegdheden.

Het Directiecomité benoemt en ontslaat de perso‑
neelsleden en bepaalt hun wedde.

Het heeft het recht om dadingen en compromissen 
aan te gaan en beschikt over de reglementaire macht 
in de door de wet bepaalde gevallen.

Het bepaalt, in omzendbrieven of aanbevelingen, alle 
maatregelen ter verduidelijking van de toepassing van 
de wettelijke of reglementaire bepalingen waarvan de 
Bank de toepassing controleert. Het verstrekt advies 
aan de verschillende overheden die een wettelijke 
of reglementaire macht uitoefenen voor elk ontwerp 
van wetgevende of reglementaire akte die de toe‑
zichtsopdrachten betreft waarmee de Bank belast is 
of zou worden.

Het spreekt zich uit over alle zaken die niet uitdruk‑
kelijk door de wet, de statuten of het huishoudelijk 
reglement van de Bank zijn voorbehouden aan een 
ander orgaan.

Het Directiecomité maakt de begroting op en be‑
reidt het jaarverslag alsook de jaarrekening voor, 
die ter goedkeuring aan de Regentenraad worden 
voorgelegd.

Het beslist over de plaatsing van het kapitaal, de re‑
serves en de afschrijvingsrekeningen, na raadpleging 
van de Regentenraad en onverminderd de door de 
ECB vastgelegde regels.

Het legt het huishoudelijk reglement van de Bank ter 
goedkeuring aan de Regentenraad voor.
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Het Directiecomité van de Bank oefent dus zowel de 
bevoegdheden uit inzake bestuur, beheer en strate‑
gisch beleid van de onderneming die in de gemeen‑
rechtelijke naamloze vennootschappen ressorteren 
onder de Raad van bestuur, als die van daadwerkelijk 
management.

Het is voor zijn opdracht geen verantwoording ver‑
schuldigd tegenover de algemene vergadering, die 
niet bevoegd is om hem kwijting te verlenen, maar 
wel tegenover de Regentenraad aan wie het zijn jaar‑
verslag en de jaarrekening voorlegt. De goedkeuring 
van de jaarrekening door de Regentenraad geldt als 
kwijting voor de leden van het Directiecomité.

Samenstelling

Het Directiecomité is samengesteld uit de gouverneur 
en maximaal vijf directeurs. Het bestaat uit evenveel 
Nederlandstalige als Franstalige leden. De leden van 
het Directiecomité moeten Belg zijn.

De directeurs worden door de Koning benoemd, 
op voordracht van de Regentenraad. Met de wijze 
van aanstelling van de directeurs heeft de wetgever 
in 1948 in het bijzonder willen benadrukken dat 
zij een opdracht van algemeen belang vervullen bij 
de Bank.

De directeurs worden benoemd voor een hernieuw‑
bare termijn van zes jaar.

De Koning kent de titel van vicegouverneur toe aan 
een van de directeurs. De vicegouverneur vervangt de 
gouverneur indien deze verhinderd is, onverminderd 
artikel 10.2 van de statuten van het ESCB.

Om belangenconflicten te vermijden bepaalt de or‑
ganieke wet dat de leden van het Directiecomité, be‑
houdens enkele limitatief opgesomde uitzonderingen, 
geen functie mogen uitoefenen in een handelsven‑
nootschap of in een vennootschap met handelsvorm, 
evenmin als in een openbare instelling met een be‑
drijf van industriële, commerciële of financiële aard. 
Evenmin mogen zij bepaalde politieke mandaten uit‑
oefenen (lid van een parlement, een regering of een 
ministerieel kabinet).

De directieleden kunnen slechts door de Koning van 
hun ambt worden ontheven indien zij op ernstige 
wijze zijn tekortgeschoten of niet meer aan de eisen 
voor de uitoefening van hun ambt voldoen.

Op die wijze wordt de persoonlijke onafhankelijk‑
heid van de leden van het Directiecomité gewaar‑
borgd door de organieke wet, zowel door de duur 
van hun mandaat als door de beperking van de 
afzettingsmogelijkheden.

Werking

De werking van het Directiecomité wordt geregeld 
door de organieke wet, de statuten en het huishou‑
delijk reglement.

Het Directiecomité vergadert telkens als de omstan‑
digheden dit vereisen en minstens eenmaal per week. 
In spoedeisende gevallen vastgesteld door de gouver‑
neur kan het, behalve voor de vaststelling van regle‑
menten, beslissen langs schriftelijke procedure of via 
een vocaal telecommunicatiesysteem.

Indien een lid van het Directiecomité, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke 
aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een 
verrichting die tot de bevoegdheid behoort van het 
Directiecomité, deelt hij of zij dit mee aan de andere 
leden alvorens het comité een besluit neemt. Hij of 
zij neemt niet deel aan de beraadslaging van het 
Directiecomité over deze verrichtingen of beslissin‑
gen, noch aan de stemming in dat verband. Zijn of 
haar verklaring, alsook de rechtvaardigingsgronden 
betreffende voornoemd strijdig belang, worden op‑
genomen in de notulen van de vergadering. In de 
notulen omschrijft het Directiecomité de aard van de 
bedoelde beslissing of verrichting, de verantwoording 
van het genomen besluit en de vermogensrechtelijke 
gevolgen ervan voor de Bank. Deze notulen worden 
opgenomen in het jaarverslag.

Het betrokken lid van het Directiecomité brengt ook 
de bedrijfsrevisor van het strijdig belang op de hoogte. 
Het verslag van de bedrijfsrevisor dient een afzonder‑
lijke omschrijving te bevatten van de vermogensrech‑
telijke gevolgen voor de Bank van de besluiten van 
het Directiecomité ten aanzien waarvan een strijdig 
belang in de zin van het vorige lid bestaat.

2.3.3 Regentenraad

Bevoegdheden

De Regentenraad wisselt van gedachten over de 
algemene kwesties met betrekking tot de Bank, het 
monetaire beleid en de economische toestand van 
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het land en van de Europese Unie, het toezichts‑
beleid op elke sector die onder het toezicht van de 
Bank staat, de Belgische, Europese en internationale 
ontwikkelingen op het gebied van het toezicht, en 
in het algemeen elke ontwikkeling betreffende het 
financieel stelsel dat onder toezicht van de Bank 
staat, zonder daartoe over enige bevoegdheid te 
beschikken om tussen te komen op het operationele 
vlak of kennis te nemen van individuele dossiers. 
Hij neemt iedere maand kennis van de toestand van 
de instelling.

Hij is bevoegd voor het vastleggen van de boekhoud‑
regels voor alle aspecten van de jaarrekening die niet 
voortvloeien uit bepalingen in de organieke wet, 
noch verplicht zijn voor de opstelling van de gecon‑
solideerde balans van het Eurosysteem. Hij keurt de 
uitgavenbegroting alsook de jaarrekening goed. Hij is 
bevoegd om, in alle onafhankelijkheid, te beslissen 
over het reserverings‑ en dividendbeleid van de Bank. 
Hij regelt definitief de winstverdeling die door het 
Directiecomité wordt voorgesteld en waakt erover dat 
daarbij de financiële belangen van de Bank, van haar 
aandeelhouders en van de Staat als soevereine Staat 
op een evenwichtige wijze aan bod komen.

Hij keurt het jaarverslag goed.

Hij wijzigt de statuten teneinde deze in overeenstem‑
ming te brengen met de organieke wet en met de 
voor België bindende internationale verplichtingen.

Hij stelt, op voorstel van het Directiecomité, het huis‑
houdelijk reglement vast dat de basisregels bevat 
inzake de werking van de organen en betreffen‑
de de organisatie van de departementen, diensten 
en vestigingen, alsook de deontologische code die 
de leden van het Directiecomité en het personeel 
moeten naleven.

Hij benoemt de secretaris en de schatbewaarder en 
stelt hen af.

De Regentenraad is bevoegd om het remuneratie‑
beleid te bepalen en de remuneraties vast te leggen 
van de leden van het Directiecomité, inclusief de 
gouverneur, en van de Regentenraad. Nadere infor‑
matie met betrekking tot het remuneratiebeleid en 
de remuneraties wordt jaarlijks verstrekt in het remu‑
neratieverslag dat een onderdeel uitmaakt van de ver‑
klaring inzake deugdelijk bestuur die is opgenomen in 
het jaarverslag.

De Regentenraad oefent dus bepaalde bevoegdhe‑
den uit die in de gemeenrechtelijke vennootschappen 
toebehoren aan de Raad van bestuur, en andere die 
behoren tot de algemene vergadering van aandeel‑
houders. Het is een zeer specifiek orgaan dat een 
duaal element in de bestuursstructuur van de Bank 
brengt. De Regentenraad, die overwegend is sa‑
mengesteld uit niet‑uitvoerende bestuurders, speelt 
een sleutelrol inzake benoeming van de directeurs, 
bezoldiging en toezicht, en dit gezien de frequen‑
tie van zijn vergaderingen op een permanentere 
wijze dan de gespecialiseerde comités van de gewone 
vennootschappen.

Wat de begroting betreft, wordt de Regentenraad 
bijgestaan door het Auditcomité dat de bevoegd‑
heid heeft de begroting van de Bank te onderzoeken 
alvorens deze ter goedkeuring aan de Regentenraad 
wordt voorgelegd.

Het Auditcomité is opgericht binnen de Regentenraad 
en bestaat uit drie regenten die door de Regentenraad 
worden aangewezen. De voorzitter van het 
Auditcomité wordt door de Regentenraad aangewe‑
zen. Het Auditcomité oefent de in artikel 21bis van de 
organieke wet bedoelde raadgevende bevoegdheden 
uit (die nader worden omschreven in het reglement 
van het Auditcomité) en ziet toe op de voorbereiding 
en de uitvoering van de begroting van de Bank. In 
het reglement van het Auditcomité worden de be‑
voegdheden, de samenstelling en de werking van dat 
comité uitvoeriger omschreven.

In de uitoefening van zijn bevoegdheden op het 
vlak van remuneraties en benoemingen wordt de 
Regentenraad bijgestaan door het Remuneratie 
en benoemingscomité dat bestaat uit drie door de 
Regentenraad aangewezen regenten. De gouverneur 
woont de vergaderingen van het comité bij met 
raadgevende stem. De bevoegdheden, samenstel‑
ling en werking van dit comité worden nader be‑
paald in het reglement van het Remuneratie‑ en 
benoemingscomité.

Samenstelling

De Regentenraad is samengesteld uit de gouverneur, 
de directeurs en veertien regenten. Hij telt evenveel 
Nederlandstalige als Franstalige regenten.

Ten minste een derde van de leden van de Regentenraad 
heeft een ander geslacht dan de overige leden.
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De regenten worden door de algemene vergade‑
ring verkozen voor een hernieuwbare termijn van 
drie jaar, op basis van aanbevelingslijsten van twee 
kandidaten. Twee regenten worden gekozen op 
voordracht van de meest vooraanstaande werkne‑
mersorganisaties, drie op voordracht van de meest 
vooraanstaande organisaties van de nijverheid en de 
handel, van de landbouw en van de middenstand 
en negen regenten op voordracht van de minister 
van Financiën.

De procedure voor de benoeming van de regenten is 
op een bijzondere wijze geregeld. Bij de voorbereiding 
van de wet van 28 juli 1948 tot wijziging van de or‑
ganieke wet en tot reorganisatie van de Bank, heeft 
de wetgever ernaar gestreefd, door de wijze waarop 
de directeurs en regenten worden benoemd, zowel 
de volstrekte onafhankelijkheid van de Bank ten aan‑
zien van de individuele belangen als de technische 
bekwaamheid van de kandidaten te waarborgen. 
De procedure inzake de voordracht van de regenten 
is zodanig opgevat dat een billijke vertegenwoordi‑
ging van de sociaaleconomische belangen van België 
is gewaarborgd.

Teneinde belangenconflicten te vermijden, bepaalt 
de organieke wet dat de regenten geen lid mogen 
zijn van de bestuurs, beheers of toezichtsorganen 
van een instelling onderworpen aan het toezicht van 
de Bank, van een Belgische of in België gevestigde 
instelling onderworpen aan het toezicht van de ECB 
of van een aan het toezicht van de ECB onderworpen 
dochteronderneming van één van deze instellingen, 
en in zulke instelling geen leidinggevende functie 
mogen uitoefenen, evenmin als sommige politieke 
functies (lid van een parlement, een regering of een 
ministerieel kabinet).

De regenten kunnen uit hun ambt worden ontzet 
door de algemene vergadering van aandeelhouders 
die beslist bij meerderheid van drie vierde van de 
stemmen van de aanwezige aandeelhouders die min‑
stens drie vijfde van de aandelen bezitten.

Een van de regenten wordt door de Koning aangewe‑
zen als voorzitter van de Regentenraad. De voorzitter 
van de Regentenraad is onafhankelijk in de zin van 
artikel 7:87, lid 1 van het Wetboek van vennootschap‑
pen en verenigingen, van de andere taalrol dan de 
gouverneur en van een ander geslacht dan dat van 
de gouverneur. De voorzitter van de Regentenraad 
zit de vergaderingen van de Regentenraad voor, 

behalve wanneer deze van gedachten wisselt over de 
algemene kwesties zoals bedoeld in artikel 20.2 van 
de organieke wet. Die gedachtewisselingen worden 
voorgezeten door de gouverneur.

Werking

De werking van de Regentenraad wordt geregeld 
door de organieke wet, de statuten en het huishou‑
delijk reglement.

De Regentenraad vergadert ten minste twintig keer 
per jaar en neemt zijn beslissingen bij meerderheid 
van stemmen. In spoedeisende gevallen vastgesteld 
door de gouverneur kan de Regentenraad beslis‑
sen langs schriftelijke procedure of via een vocaal 
telecommunicatiesysteem.

Indien een lid van de Regentenraad, rechtstreeks of 
onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke 
aard heeft dat strijdig is met een beslissing die tot de 
bevoegdheid behoort van de Regentenraad, deelt hij 
of zij dit mee aan de andere leden alvorens de raad 
een besluit neemt. Hij of zij neemt niet deel aan de 
beraadslaging en de stemming dienaangaande. In het 
bijzonder nemen de gouverneur en de directeurs niet 
deel aan de beraadslaging en de stemming omtrent 
de goedkeuring van de jaarrekening.

2.3.4 Sanctiecommissie

Bevoegdheden

De Sanctiecommissie oordeelt over het opleggen, 
door de Bank, van de administratieve geldboetes 
voorzien door de wetten die van toepassing zijn op 
de instellingen waarop de Bank toeziet. De proce‑
dureregels voor het opleggen van administratieve 
geldboetes worden nader bepaald door de orga‑
nieke wet.

Samenstelling

De Sanctiecommissie bestaat uit zes leden, aangeduid 
door de Koning :

1° één staatsraad of erestaatsraad, aangeduid op 
voordracht van de eerste voorzitter van de Raad van 
State ;

2° één raadsheer bij het Hof van Cassatie of één 
ereraadsheer bij het Hof van Cassatie, aangeduid 
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op voordracht van de eerste voorzitter van het Hof 
van Cassatie ;

3° twee magistraten die geen raadsheren zijn bij 
het Hof van Cassatie noch bij het hof van beroep 
te Brussel ;

4° twee andere leden.

De voorzitter wordt door de leden gekozen uit de 
onder 1°, 2° en 3° vermelde personen.

Tijdens de drie jaar die aan hun benoeming vooraf‑
gaan, mogen de leden van de Sanctiecommissie geen 
deel hebben uitgemaakt, noch van het Directiecomité 
van de Bank, noch van het Afwikkelingscollege van de 
Bank, noch van het personeel van de Bank.

In de loop van hun mandaat mogen de leden noch 
enige functie of mandaat uitoefenen in een aan het 
toezicht van de Bank onderworpen instelling of in 
een beroepsvereniging die de aan het toezicht van 
de Bank onderworpen instellingen vertegenwoordigt, 
noch diensten verstrekken ten gunste van een be‑
roepsvereniging die de aan het toezicht van de Bank 
onderworpen instellingen vertegenwoordigt.

Evenmin mogen zij bepaalde politieke mandaten uit‑
oefenen (lid van een parlement, een regering of een 
ministerieel kabinet).

Het mandaat van de leden van de Sanctiecommissie 
heeft een duur van zes jaar en is hernieuwbaar. 
De  leden kunnen slechts door de Koning van hun 
ambt worden ontheven indien zij niet meer aan de 
eisen voor de uitoefening van hun ambt voldoen of 
op ernstige wijze zijn tekortgeschoten.

Werking

De werking van de Sanctiecommissie wordt geregeld 
door de organieke wet, de statuten en het huishou‑
delijk reglement dat ze heeft vastgesteld.

De Sanctiecommissie komt bijeen telkens wanneer de 
voorzitter het noodzakelijk acht. Beslissingen worden 
bij meerderheid van stemmen genomen.

De leden van de Sanctiecommissie kunnen niet be‑
raadslagen in een aangelegenheid waarin ze een per‑
soonlijk belang hebben dat hun oordeel zou kunnen 
beïnvloeden.

2.3.5 Afwikkelingscollege

Bevoegdheden

Het Afwikkelingscollege is het bevoegde orgaan 
voor de taken van de afwikkelingsautoriteit, die 
gemachtigd is de afwikkelingsinstrumenten toe 
te passen en de afwikkelingsbevoegdheden uit 
te oefenen overeenkomstig de wetgeving betref‑
fende het statuut van en het toezicht op de 
kredietinstellingen.

Samenstelling

Het Afwikkelingscollege bestaat uit de volgende 
personen :

1° de gouverneur ;

2° de vicegouverneur ;

3° de directeur die verantwoordelijk is voor het de‑
partement belast met het prudentieel toezicht op de 
banken en de beursvennootschappen ;

4° de directeur die verantwoordelijk is voor het de‑
partement belast met het prudentieel beleid en de 
financiële stabiliteit ;

5° de directeur die door de Bank is aangewe‑
zen als verantwoordelijke voor de afwikkeling van 
kredietinstellingen ;

6° de voorzitter van het directiecomité van de 
Federale Overheidsdienst Financiën ;

7° de leidende ambtenaar van het Afwikkelingsfonds ;

8° vier leden die door de Koning worden aangewezen 
bij een in Ministerraad overlegd besluit, en die worden 
benoemd op grond van hun specifieke competenties op 
bancair gebied en op het vlak van financiële analyse ; en

9° een magistraat die door de Koning wordt 
aangewezen.

De voorzitter van de Autoriteit voor Financiële 
Diensten en Markten woont de vergaderingen van 
het Afwikkelingscollege met raadgevende stem bij.

De personen bedoeld in 8° en 9° worden benoemd 
voor een hernieuwbare termijn van vier jaar. Zij 
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kunnen maar van hun functies worden ontheven 
door de autoriteiten die hen benoemd hebben, indien 
zij niet langer voldoen aan de voorwaarden voor de 
uitoefening van hun functies of indien zij een zware 
fout hebben begaan.

De leden van het Afwikkelingscollege mogen be‑
paalde politieke functies niet uitoefenen (lid van een 
parlement, een regering of een ministerieel kabinet).

Werking

De werking van het Afwikkelingscollege wordt ge‑
regeld door de organieke wet, het koninklijk besluit 
van 22 februari 2015 en zijn huishoudelijk reglement.

Behalve bij verhindering houdt het Afwikkelingscollege 
minstens vier maal per jaar zitting en telkens als de 
omstandigheden het vereisen of drie van zijn le‑
den het vragen. Beslissingen worden bij meerderheid 
van stemmen genomen. In spoedeisende gevallen 
die worden vastgesteld door de voorzitter van het 
Afwikkelingscollege, kan het Afwikkelingscollege be‑
slissen langs schriftelijke procedure of via een vocaal 
telecommunicatiesysteem.

In geval van belangenconflict, onthoudt het betrok‑
ken lid zich van deelname aan de beraadslagingen 
en de stemming aangaande het desbetreffende 
agendapunt.

2.4 Andere actoren van de Bank

2.4.1 Algemene vergadering

Bevoegdheden

De gewone algemene vergadering krijgt kennis van 
het jaarverslag van het afgelopen boekjaar en verkiest 
de regenten voor de vacant geworden mandaten, 
overeenkomstig de bepalingen van de organieke wet. 
Zij benoemt de bedrijfsrevisor. Zij wijzigt de statuten 
in de gevallen waarin deze bevoegdheid niet aan de 
Regentenraad is toegewezen.

De algemene vergadering beraadslaagt over de in de 
oproepingsbrieven vermelde zaken en over die welke 
haar worden voorgelegd door de Regentenraad.

De organieke wet verleent de algemene vergadering, 
waarvan de bevoegdheden zijn beperkt, niet de hoe‑
danigheid van een orgaan.

Samenstelling

De algemene vergadering is samengesteld uit de 
aandeelhouders die de wettelijke formaliteiten om te 
worden toegelaten tot de algemene vergadering van 
een genoteerde vennootschap hebben vervuld.

De algemene vergadering vertegenwoordigt de alge‑
meenheid van de aandeelhouders.

Werking

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de 
gouverneur. De gewone algemene vergadering wordt 
gehouden op de derde maandag van de maand mei 
en indien deze dag op een feestdag valt, op de eerst‑
volgende bankwerkdag. Een buitengewone algemene 
vergadering kan worden opgeroepen telkens als de 
Regentenraad dit nodig acht. Zij moet worden bij‑
eengeroepen wanneer het aantal regenten beneden 
de volstrekte meerderheid is gedaald of wanneer de 
bijeenroeping wordt aangevraagd door aandeelhou‑
ders die een tiende van het maatschappelijk kapitaal 
vertegenwoordigen.

Voor de opening van de vergadering tekenen de aan‑
deelhouders de aanwezigheidslijst.

De twee aanwezige aandeelhouders die eigenaar zijn van 
het grootste aantal aandelen en die bovendien geen deel 
uitmaken van het bestuur van de Bank en dit mandaat 
aanvaarden, worden aangewezen tot stemopnemers.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elk besluit wordt bij volstrekte meerderheid van stem‑
men genomen. Bij staking van stemmen wordt het 
voorstel verworpen. Er wordt gestemd hetzij op elek‑
tronische wijze, hetzij bij naamafroeping, hetzij bij 
handopsteking, hetzij door middel van stembiljetten. 
De benoemingen en de afstellingen geschieden bij 
geheime stemming.

De rechtmatig genomen beslissingen zijn bindend 
voor alle aandeelhouders.

Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die 
worden ondertekend door de stemopnemers, de voor‑
zitter en de overige leden van het bureau. De notulen 
worden gepubliceerd op de website van de Bank. 
De  afschriften en uittreksels die aan derden worden 
gestuurd, worden door de secretaris ondertekend.
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2.4.2 Vertegenwoordiger van de 
minister van Financiën

Behalve voor de taken en de verrichtingen die onder 
de bevoegdheid van het ESCB vallen, de taken inzake 
prudentieel toezicht en de taken van de Bank in 
het kader van de bijdrage tot de stabiliteit van het 
financieel stelsel, houdt de vertegenwoordiger van de 
minister van Financiën toezicht op de verrichtingen 
van de Bank en schorst en brengt hij elke beslissing 
die met de wet, met de statuten en met de belangen 
van het Rijk strijdig zou zijn, ter kennis van de minister 
van Financiën. Indien de minister van Financiën bin‑
nen acht dagen niet over de schorsing heeft beslist, 
mag de beslissing worden uitgevoerd.

De vertegenwoordiger van de minister van Financiën 
woont van rechtswege de vergaderingen van de 
Regentenraad, van het Auditcomité en van het 
Remuneratie en benoemingscomité bij. Hij heeft er 
een raadgevende stem.

Hij woont de algemene vergaderingen bij wanneer hij 
dit gepast acht.

Hij brengt over zijn opdracht ieder jaar verslag uit aan 
de minister van Financiën.

Via zijn vertegenwoordiger oefent de minister van 
Financiën aldus namens de soevereine Staat controle 
uit op de werking van de Bank op het vlak van haar 
opdrachten van nationaal belang.

De wedde van de vertegenwoordiger van de minister 
van Financiën wordt vastgesteld door die minister, in 
overleg met het bestuur van de Bank, en wordt door 
deze laatste gedragen.

2.4.3 Bedrijfsrevisor

De bedrijfsrevisor oefent de bij artikel  27.1 van het 
protocol betreffende de statuten van het ESCB en 
van de ECB bepaalde toezichthoudende bevoegdheid 
uit en brengt erover verslag uit aan de Regentenraad. 
Hij certificeert de jaarrekening. Hij verricht boven‑
dien certificatieopdrachten ten aanzien van de revisor 
van de ECB.

Hij brengt ieder jaar in de Ondernemingsraad verslag 
uit over de jaarrekening en het jaarverslag. Hij beves‑
tigt dat de door het Directiecomité verstrekte informa‑
tie juist en volledig is. Hij analyseert en verduidelijkt 

inzonderheid ten behoeve van de door de werkne‑
mers verkozen leden van de Ondernemingsraad de 
economische en financiële informatie die ter beschik‑
king van deze Raad werd gesteld, in het licht van de 
impact ervan op de financiële structuur en de evalu‑
atie van de financiële situatie van de Bank.

De bedrijfsrevisor wordt aangesteld op grond van 
een procedure in overeenstemming met de wetge‑
ving op de overheidsopdrachten waaraan de Bank 
onderworpen is. Hij wordt vervolgens benoemd door 
de algemene vergadering, op voordracht van de 
Ondernemingsraad. Hij moet worden erkend door de 
Raad van ministers van de Europese Unie, op aanbe‑
veling van de ECB.

2.4.4 Ondernemingsraad

Krachtens de wet van 20 september 1948 houdende 
organisatie van het bedrijfsleven heeft de Bank een 
Ondernemingsraad. Dit is een paritair overlegorgaan 
samengesteld uit vertegen woordigers van de werk‑
gever en vertegenwoordigers van het personeel, die 
om de vier jaar worden verkozen.

De Ondernemingsraad heeft als belangrijkste op‑
dracht advies uit te brengen en alle voorstellen of be‑
zwaren te formuleren met betrekking tot iedere maat‑
regel die de werkorganisatie, de arbeidsvoorwaarden 
en de rentabiliteit van de onderneming zou kunnen 
wijzigen. Het Directiecomité stelt overeenkomstig de 
wet specifieke economische en financiële informatie 
te zijner beschikking.

2.5 Mechanismen voor controle 
van de activiteiten

De activiteiten en de verrichtingen van de Bank zijn 
onderworpen aan een reeks controlemechanismen, 
van controles op operationeel niveau tot externe 
controles. Ze staan ervoor garant dat de activiteiten 
en de verrichtingen naar behoren worden uitgevoerd 
met inachtneming van de vastgelegde doelstellingen 
en met bijzondere aandacht voor veiligheid en een 
kostenbesparend inzetten van middelen.

De controleverplichtingen waaraan de Bank in haar 
hoedanigheid van centrale bank van het land en als 
onderdeel van het ESCB is onderworpen, zijn van een 
andere aard en reiken verder dan die aanbevolen door 
de Belgische corporate governance code voor de ge‑
meenrechtelijke naamloze vennootschappen.
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Het Directiecomité is uit het oogpunt van het algeme‑
ne bedrijfsbeheer verantwoordelijk voor de uitwerking 
en de adequaatheid van de interne controlestructuur.

Deze interne controlestructuur berust op het concept 
van de drie verdedigingslijnen.

De departementen en de autonome diensten dragen 
de verantwoordelijkheid in   eerste  lijn voor de effici‑
ente werking van het interne controlesysteem. Dat 
houdt in dat ze :

	¡ de risico’s van hun entiteiten identificeren, evalue‑
ren, controleren en beperken ;

	¡ adequate mechanismen instellen voor interne con‑
trole en beheer, met het oog op de beheersing van 
de risico’s van hun entiteiten, binnen de door het 
Directiecomité vastgelegde risicotolerantiegrenzen ;

	¡ erop toezien dat de doelstellingen, de beleidslijnen 
en de interne controle in hun entiteiten worden 
nageleefd.

De verantwoordelijkheid voor de efficiënte werking van 
het interne controlesysteem berust in   tweede  lijn bij 
de daartoe aangewezen leden van het Directiecomité :

	¡ voor wat de financiële risico’s betreft is de di‑
recteurschatbewaarder verantwoordelijk voor de 
dienst Middle Office, die belast is met het identifi‑
ceren, de evaluatie, het beheer en de rapportering 
van de risico’s die voortvloeien uit de activiteiten 
van de Bank op het vlak van portefeuillebeheer. 
Deze dienst brengt, via de directeur‑schatbewaar‑
der, maandelijks en driemaandelijks verslag uit aan 
het Directiecomité.

	¡ voor wat de nietfinanciële risico’s betreft, is het 
daartoe aangeduide lid van het Directiecomité 
verantwoordelijk voor het Operational Risk 
Management (ORM), het Business Continuity 
Management (BCM), de compliance functie, de 
 information security en de tweedelijnsaspecten van 
de fysische beveiliging en van de biljettenactiviteit.

De dienst Interne audit draagt in   derde  lijn de ver‑
antwoordelijkheid voor de efficiënte werking van het 
interne controlesysteem.

Gesteund op de hoogste graad van organisatorische 
onafhankelijkheid en objectiviteit, heeft de dienst 

Interne audit als opdracht het Directiecomité aan‑
vullende zekerheid te verstrekken over de doeltref‑
fendheid van de governance, het risicobeheer en de 
interne controle van de Bank, onder meer wat de ver‑
wezenlijking van de doelstellingen inzake beheer en 
controle van de risico’s door de eerste en de tweede 
verdedigingslijn betreft.

Om zijn onafhankelijkheid ten opzichte van de depar‑
tementen en diensten te waarborgen, ressorteert de 
dienst Interne audit rechtstreeks onder de gouverneur 
en draagt hij geen directe operationele verantwoorde‑
lijkheid. Hij brengt verslag uit aan het Directiecomité 
en aan het Auditcomité.

De chef van de dienst Interne audit is lid van het 
Internal Auditors Committee (lAC) van het ESCB. 
De dienst Interne audit volgt de methodologie, doel‑
stellingen, verantwoordelijkheden en rapporterings‑
kanalen die binnen het ESCB zijn vastgelegd, on‑
der andere in het Eurosysteem/ESCB Audit Charter, 
dat werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur 
van de ECB. Een intern Auditcharter, dat op voor‑
stel van het Auditcomité werd goedgekeurd door 
het Directiecomité en de Regentenraad, beschrijft 
de rol van de auditfunctie, haar verantwoordelijkhe‑
den en bevoegdheden voor de uitoefening van haar 
opdrachten.

Bepaalde controlefuncties worden uitgeoefend door 
specifieke administratieve eenheden (bijvoorbeeld 
het beheer van de toegang tot de informaticasyste‑
men), terwijl structurele belangenconflicten worden 
opgelost door de betrokken activiteiten te scheiden 
(systeem van Chinese  walls). Zo wordt bijvoorbeeld 
het beheer van en het toezicht (oversight) op de be‑
talingssystemen uitgeoefend door twee verschillende 
departementen.

Het auditcomité ziet toe op de voorbereiding en de 
uitvoering van de begroting. Ieder jaar brengt zijn 
voorzitter hieromtrent verslag uit in de Regentenraad 
en beantwoordt er de gestelde vragen.

Het auditcomité is, in een raadgevende rol, belast met 
de monitoring van de doeltreffendheid van de syste‑
men voor interne controle en risicobeheer en van de 
interne audit van de Bank.

Daartoe onderzoekt het auditcomité periodiek, vol‑
gens een plan dat het opstelt, de systemen voor 
interne controle en risicobeheer die werden opgezet 
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door de departementen en diensten. Het verzekert 
zich ervan dat de voornaamste risico’s, met inbegrip 
van de risico’s die verband houden met de naleving 
van bestaande wetgeving en reglementering, behoor‑
lijk worden geïdentificeerd, beheerd en ter kennis ge‑
bracht van het auditcomité en van het Directiecomité. 
Het auditcomité kijkt tevens de verklaringen na inzake 
interne controle en risicobeheer die in het jaarverslag 
worden opgenomen.

Het auditcomité beoordeelt de doeltreffendheid 
van de interne audit. Het onderzoekt het charter 
van de interne audit en gaat na of diens midde‑
len en knowhow aangepast zijn aan de aard, de 
omvang en de complexiteit van de Bank. Het for‑
muleert zo nodig aanbevelingen daarover aan het 
Directiecomité. Voorafgaand aan de goedkeuring 
door het Directiecomité kijkt het auditcomité het 
werkprogramma van de interne audit na, rekening 
houdend met de complementariteit van de bedrijfs‑
revisor. Het auditcomité ontvangt de periodieke ver‑
slagen van de interne audit. Het gaat na in welke 
mate de departementen en diensten tegemoetkomen 
aan de bevindingen en aanbevelingen van de interne 
audit. Op verzoek van het Directiecomité verstrekt 
het auditcomité advies betreffende het profiel van het 
hoofd van de interne audit.

Het auditcomité beoordeelt tevens de relevantie en 
het consequent karakter van de boekhoudregels die 
de Regentenraad vaststelt.

De Regentenraad keurt de jaarrekening goed, de 
jaarlijkse begroting, de boekhoudkundige regels die 
hij ter beoordeling voorlegt aan het auditcomité en de 
voorschriften met betrekking tot de interne organisa‑
tie van de Bank. Hij hoort het auditcomité alvorens te 
beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening en 
kan het auditcomité verzoeken specifieke vragen in 
dit verband te onderzoeken en hem daarover verslag 
uit te brengen.

De Bank is daarenboven aan verschillende externe 
controles onderworpen.

De eerste controle wordt uitgeoefend door de be‑
drijfsrevisor. Deze controleert en certificeert de reke‑
ningen van de Bank.

Behalve wat de opdrachten en verrichtingen betreft 
die ressorteren onder het ESCB, de taken inzake 
prudentieel toezicht en de taken van de Bank in 

het kader van de bijdrage tot de stabiliteit van het 
financieel stelsel, ziet de vertegenwoordiger van de 
minister van Financiën toe op de verrichtingen van 
de Bank voor rekening van die minister. Deze heeft 
immers het recht om die verrichtingen te controleren 
en zich te verzetten tegen elke beslissing die strijdig 
zou zijn met de wet, de statuten of de belangen van 
de Staat.

Voorts kan de gouverneur worden gehoord door 
de bevoegde commissies van de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers en de Senaat, op verzoek 
van die commissies of op eigen initiatief.

Tot slot handelt de Bank, krachtens de statuten van 
het ESCB en de ECB, in overeenstemming met de 
beleidslijnen en instructies van de ECB. De Raad van 
Bestuur neemt de noodzakelijke maatregelen voor 
de naleving van de beleidslijnen en instructies van de 
ECB en eist dat alle nodige gegevens aan hem zouden 
worden bezorgd.

2.6 Gedragsregels

Een deontologische code legt de leden van het 
Directiecomité en de personeelsleden van de Bank 
strenge gedragsregels op.

De leden van het Directiecomité leven de hoogste 
normen inzake beroepsethiek na.

De leden van de organen van de Bank en haar 
personeelsleden zijn gebonden aan een strikte ge‑
heimhoudingsplicht, overeenkomstig artikel  35 van 
de organieke wet. Ze zijn ook onderworpen aan de 
wettelijke bepalingen inzake misbruik van voorkennis 
en marktmanipulatie.

De leden van de Regentenraad –  te weten de direc‑
tieleden en de regenten – zijn wettelijk verplicht om 
jaarlijks een lijst van hun mandaten, ambten en beroe‑
pen in te dienen bij het Rekenhof. Daarnaast zijn ze 
ertoe gehouden om jaarlijks een vermogensaangifte 
te doen, tenzij er zich tijdens het afgelopen jaar geen 
benoemingen, stopzettingen of hernieuwingen heb‑
ben voorgedaan met betrekking tot mandaten, amb‑
ten en beroepen waarvoor ze aangifteplichtig zijn.

De deontologische code van de Bank voorziet, voor 
de leden van het Directiecomité en de personeelsle‑
den, in regels inzake het bezit van en transacties in 
aandelen van de Bank en in aandelen of deelbewijzen 
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uitgegeven door bepaalde ondernemingen die on‑
derworpen zijn aan het toezicht van de Bank of van 
de ECB, alsook in regels inzake dringende opvragin‑
gen met betrekking tot bepaalde ondernemingen 
die onder toezicht van de Bank of van de ECB staan. 
De  voorzitter van de Sanctiecommissie en de daar‑
toe bevoegde directeur oefenen de controle uit op 
de naleving van deze bepalingen, respectievelijk ten 
aanzien van de leden van het Directiecomité en ten 
aanzien van de personeelsleden.

De regenten onthouden zich van transacties, voor 
eigen rekening of voor rekening van een derde par‑
tij, betreffende aandelen van de Bank of financiële 
instrumenten die verband houden met deze aande‑
len gedurende de jaarlijkse sperperiode van dertig 
kalenderdagen voorafgaand aan de bekendmaking 
van de jaarrekening. Buiten deze vaste sperperiode 
gaan zij behoedzaam te werk bij het verhandelen van 
aandelen van de Bank en in ieder geval onthouden 
zij zich te allen tijde van speculatieve transacties met 
betrekking tot dit aandeel. Bovendien respecteren zij 
de sperperiodes die ad hoc worden afgekondigd door 
het Directiecomité.

2.7 De secretaris en de schatbewaarder

De secretaris stelt de notulen en de verslagen van de 
zittingen van het Directiecomité en de Regentenraad 
op. Hij stelt de notulen op van de algemene verga‑
dering van aandeelhouders en laat ze ondertekenen 
door de voorzitter van de algemene vergadering, de 
stemopnemers en de overige leden van het bureau. 
Hij verklaart kopieën voor eensluidend met het origi‑
neel. Hij ziet toe op de aanpassingen van het huishou‑
delijk reglement van de Bank.

Binnen de interne controlestructuur van de Bank vol‑
gens het model van de drie verdedigingslijnen is de 
schatbewaarder in tweede lijn verantwoordelijk voor 
het beheer van alle financiële risico’s.

3. Aandeelhouderschap

3.1 Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de Bank bedraagt 
tien miljoen euro en is vertegenwoordigd door vier‑
honderdduizend aandelen zonder nominale waarde, 
waarvan tweehonderdduizend aandelen, nomina‑
tief en onoverdraagbaar, in handen van de Staat. 

Tweehonderdduizend aandelen, nominatief, aan 
toonder of gedematerialiseerd, zijn verdeeld onder 
het publiek en staan genoteerd op Euronext Brussels.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig afgelost.

Met uitzondering van de aandelen die aan de Staat 
toebehoren, mogen deze kosteloos worden omgezet 
in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aan‑
delen, naar goeddunken van de eigenaar.

De eigendom van de aandelen op naam wordt vastge‑
steld door de inschrijving in het register van aandelen 
op naam van de Bank. De nominatieve aandeel‑
houder ontvangt een attest dat geen overdraagbare 
titel vormt. Gedematerialiseerde aandelen worden 
vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op 
naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende 
rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling, de NV 
Euroclear Belgium.

3.2 Aandeelhoudersstructuur

Sedert 1948 bezit de Belgische Staat, krachtens de 
organieke wet, tweehonderdduizend aandelen van de 
Bank, of 50 % van de totale stemrechten.

De Bank heeft geen kennis van andere deelnemingen 
die 5 % of meer van de stemrechten bedragen.

3.3 Dividenden

De vaststelling van de dividenden wordt geregeld 
door de organieke wet. Een eerste dividend ten belo‑
pe van 6 % van het kapitaal wordt gegarandeerd met 
alle reserves. Het tweede dividend wordt vastgesteld 
op 50 % van de nettoopbrengst van de portefeuille 
die de Bank aanhoudt als tegenpost voor haar totale 
reserves. Het tweede dividend wordt gegarandeerd 
met de beschikbare reserve, tenzij het peil van de 
reserves daardoor te laag zou worden.

Gezien de bijzondere aard van de Bank en haar 
taken van algemeen belang, met inbegrip van de 
handhaving van prijsstabiliteit als hoofddoel, staat 
het dividend grotendeels los van de winst en, in 
voorkomend geval, het verlies. De aandeelhouder 
wordt aldus beschermd tegen de volatiliteit van de 
resultaten van de Bank die afhankelijk zijn van het 
monetair beleid van het Eurosysteem en van exogene 
factoren zoals de vraag naar bankbiljetten of het 
wisselkoersverloop.
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4. Communicatie met de 
aandeelhouders en het publiek

4.1 Principes

In haar hoedanigheid van centrale bank van het 
land, vervult de Bank specifieke taken van algemeen 
belang, waarvoor zij verantwoording moet afleggen 
tegenover de democratische instellingen en het pu‑
bliek in het algemeen, en niet enkel tegenover haar 
aandeelhouders of werknemers.

4.2 Verslagen

De Bank publiceert jaarlijks een verslag dat het publiek 
uitgebreide informatie verstrekt over de recente eco‑
nomische en financiële ontwikkelingen in binnen en 
buitenland. In de samenvatting die door de gouver‑
neur namens de Regentenraad wordt voorgesteld, 
wordt de nadruk gelegd op de belangrijkste gebeur‑
tenissen van het afgelopen jaar ; het bevat de belang‑
rijkste boodschappen van de Bank op het gebied van 
economisch beleid.

De Bank publiceert jaarlijks ook een verslag over de 
activiteiten van de Bank inzake prudentieel toezicht, 
alsook een ondernemingsverslag dat aan de aan‑
deelhouders en het publiek de jaarrekening en het 
jaarverslag van het afgelopen boekjaar voorstelt en 
uitleg verschaft over de organisatie en het bestuur 
van de Bank.

Deze verslagen worden in syllabusvorm ter beschik‑
king gesteld van de aandeelhouders en het publiek. 
Bovendien worden zij gepubliceerd op de website van 
de Bank, waarop alle verslagen staan die sinds 1998 
zijn verschenen.

De Bank is niet onderworpen aan de regelgeving 
betreffende de opmaak en de verspreiding van perio‑
dieke informatie.

4.3 Relaties met het Parlement

Krachtens de organieke wet en de statuten kan 
de gouverneur worden gehoord door de bevoeg‑
de  commissies van de Kamer van Volks vertegen‑
woordigers en de Senaat, op verzoek van die 
commissies of op eigen initiatief. Hij zendt aan de 
voorzitters van de Kamer en de Senaat het jaar‑
lijks verslag over de activiteiten van de Bank inzake 
prudentieel toezicht.

4.4 Algemene vergaderingen

De gewone algemene vergadering van de Bank biedt 
een forum waarop aandeelhouders en de directie van 
de Bank elkaar ontmoeten. Het Directiecomité stelt 
er jaarlijks de jaarrekening en het jaarverslag van het 
afgelopen boekjaar voor.

4.5 Website

De Bank stelt op haar website voortdurend een grote 
hoeveelheid regelmatig geactualiseerde informatie 
over haar activiteiten en haar werking ter beschikking 
van het publiek en de aandeelhouders.

Het huishoudelijk reglement, het reglement van het 
auditcomité en het reglement van het remuneratie 
en benoemingscomité zijn beschikbaar op de website 
van de Bank.

5. Vertegenwoordiging van de Bank 
en ondertekening van de akten

5.1 Vertegenwoordiging van de Bank

De gouverneur vertegenwoordigt de Bank in rechte.

De gouverneur en het Directiecomité mogen, uitdruk‑
kelijk of stilzwijgend, een bijzondere volmacht verle‑
nen om de Bank te vertegenwoordigen.

5.2 Ondertekening van de akten

Al de akten die bindend zijn voor de Bank mogen, 
zonder dat zij enige macht tegenover derden moe‑
ten rechtvaardigen, worden ondertekend hetzij door 
de gouverneur, of, indien hij verhinderd is, door de 
vicegouverneur, hetzij door een meerderheid van 
de leden van het Directiecomité, hetzij door een 
directeur samen met de secretaris. Zij mogen tevens 
worden ondertekend door één of twee personen 
die gemachtigd zijn hetzij door de gouverneur, het‑
zij door een meerderheid van de leden van het 
Directiecomité, hetzij door een directeur samen met 
de secretaris.

De akten van dagelijks bestuur mogen bovendien 
worden ondertekend hetzij door de vicegouverneur 
of een directeur, hetzij door de secretaris of de schat‑
bewaarder, hetzij door één of twee hiervoor door het 
Directiecomité gemachtigde personeelsleden.
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