1. De Nationale Bank,
centraal bankieren
in tijden van COVID-19

Dit hoofdstuk van het Ondernemingsverslag
moet worden gelezen in het licht van de ontwikkelingen en trends die worden beschreven
in het Verslag 2020 over de economische en
financiële ontwikkelingen en over de prudentiële regelgeving en het prudentieel toezicht.
We wijzen graag op het nut van de achteraan
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
De Bank volgt de economische
impact in real time op
Van zodra duidelijk werd dat de COVID-19-pandemie
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 situatie op de financiële markten en de impact op de financiële 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 uitgewisseld met de financiële sector, het Belgische bedrijfs
leven, het Federaal Planbureau en verschillende andere
publieke instellingen. Ook werden de steunmaatregelen 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 vergaderingen van het kernkabinet van de federale regering

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 COVID-19crisis door de ECB. De gouverneur zat als lid van
de Raad van Bestuur van de ECB mee aan de beslissingstafel 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
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te nemen. Hierdoor kwam de bedrijvigheid in bepaalde 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 begrijpen 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 universiteitsprofessoren, 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 ondernemingen 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 pandemie op de ondernemingen, de bevolking en
de financiële markten te meten, en een coördinerende rol te spelen door een lijst op te stellen van
de maatregelen om de economische gevolgen van
deze crisis te bestrijden.

Eerste Minister Sophie Wilmès en de co-voorzitters van de ERMG, de heer Piet Vanthemsche en gouverneur Pierre Wunsch
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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 inhouden voor de bedrijvigheid, de werkgelegenheid 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 hypothesen berustten, verschaften ze hen een eerste 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 investeringsvooruitzichten en de financiële gezondheid van de ondervraagde ondernemingen. De vragen gaan ook
over de arbeidsorganisatie, onder meer het gebruik van tijdelijke werkloosheid of telewerk.

Die enquêtes worden gecoördineerd door de
Nationale Bank en het VBO, met de medewerking van verscheidene organisaties die de
ondernemingen en de zelfstandigen vertegenwoordigen. Met deze enquêtes konden de
beschikbaarheidstermijnen van de traditionele
statistieken – die te lang zijn voor een crisisperiode 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 verschaffen. Aan de hand van die indicatoren kan
al wie dat wenst nauwlettend de effecten van
de coronacrisis op de Belgische en internationale 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 wekelijks werd opgesteld, wordt het dashboard
voortaan eenmaal per maand bijgewerkt, net
als de ERMG-enquête 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 politieke 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
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voorzitters van de ERMG hebben de overheid regelmatig geïnformeerd over de algemene conclusies
van dat onderzoek.
Binnen de Bank leidden die werkzaamheden tot
intense wisselwerkingen tussen verschillende diensten 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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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 alles kwam tot uiting in vier waarden die de bedrijfscultuur, 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 strategische richtsnoeren in operationele doelstellingen
en transformatieplannen voor elk departement van
de Bank. Die fase zal zich uitstrekken over 2021.

Een moderne centrale bank ten dienste
van de maatschappij, in het hart van het Eurosysteem
MISSIES
De prijsstabiliteit
vrijwaren

STRATEGISCHE DOELEN

1.
Relevant en
toonaangevend
zijn

Weldoordacht en
efficient handelen

Een aangename
werkplek zijn, open
voor verandering
en maatschappelijk
verantwoord

De financiële stabiliteit
verzekeren en toezicht
houden op het
financieel systeem

Veilige bankbiljetten
en efficiënte
betaalsystemen
waarborgen

Economische en financiële
data en analyses
verstrekken

Engagement with stakeholders and society

2.

Ambassadorship

3.

Efficiency, cost and performance management

4.

Risk management

5.

Ability to execute change

6.

Enterprise Data Management

7.

Digital transformation

8.

Innovation

9.

Corporate social responsibility

10.

IMMO

11.

Culture / New Ways of Working

12.

Human capital management / employer branding

Maatschappelijk
verantwoord

Onafhankelijke
experten

Met een
open geest

Met respect en
in vertrouwen

WAARDEN
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Toelichting van
de strategische thema's

’Engagement with stakeholders and society’
(Outreach)
De Bank werkt aan een verbeterde communicatie met
de buitenwereld. Tijdens het
afgelopen jaar heeft ze haar
divers publiek en haar talrijke
stakeholders (overheid en
overheidsinstellingen, media,
onderwijs, deskundigen, operationele partners zoals de instellingen onder haar toezicht,
toekomstig personeel, het grote publiek) in kaart gebracht en
geanalyseerd om te bestuderen hoe en via welke kanalen
ze beter kan inspelen op hun

verwachtingen, en dit in een
voor iedereen begrijpelijke taal.
Die nieuwe communicatiestrategie zal een aanpassing
vergen van bepaalde communicatiemiddelen, zoals de
website van de Bank, en de
invoering van andere media,
bijvoorbeeld een blog / vlog
met korte en voldoende algemeen toegankelijke artikels,
naast de diepgaande artikels
en studies die momenteel online te vinden zijn.

’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 instellingen en de Europese toezichthoudende autoriteiten.

Efficiency, cost
and performance
management
Aangezien de Bank de komende
jaren voor een belangrijke uitdaging in haar personeelsbeleid
staat (30 % van het totale personeel gaat met pensioen), lijkt
het noodzakelijk de efficiëntie van
haar activiteiten te verhogen om
zich verder te kunnen ontwikkelen
en tegelijkertijd een verantwoordelijk begrotingskader te kunnen
handhaven. Dat geldt ook voor de
maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Bank, die haar ertoe 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 intenser benutten. De uitbesteding
van bepaalde activiteiten behoort
al verscheidene jaren tot het beleid van de Bank en zal geleidelijk
worden uitgebreid.

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 instellingen te ontwikkelen.

18

De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID-19 ¡ Ondernemingsverslag

Dossier strategische oefening

’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 tussen de departementen te verhogen via verscheidene
maatregelen op ondernemingsniveau. Daarnaast
wordt ernaar gestreefd de rol en de verantwoordelijkheden van de voornaamste interne katalysatoren
van verandering te versterken en toe te lichten.

Wat ook op het programma staat, is de omvorming van de bestaande entiteit die verantwoordelijk
is voor het beheer van transversale informaticaprojecten (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 verwezenlijking van grote transversale transformatieprojecten, de follow-up van de portfolio van projecten,
de analyse en re-engineering van de operationele processen, en de automatisering en robotisering hiervan.
Uit het oogpunt van efficiëntie, kostenbeheersing
en prestatiemanagement, bevordert de Bank zoveel
mogelijk een herziene en geharmoniseerde aanwending van best practices voor het beheer van
bedrijfsprojecten (methodologieën, rapporten en
instrumenten), en de geleidelijke invoering van zogenoemde ‘wendbare’ praktijken.

’Risk management’
De Bank blijft, zoals in het verleden, het intern risicobeheer verbeteren. Binnen de strategische 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.
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Dossier strategische oefening

‘Enterprise Data Management’ (EDM)
De Bank heeft een aanvang gemaakt met de omschakeling van haar gegevensbeheer.
Vanaf 1 januari 2021 vinden de verzameling en de
validatie van gegevens die voorheen werden uitgevoerd door diverse entiteiten van de Nationale Bank
(Balanscentrale, Kredietcentrales, Algemene statistiek 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 administratieve last voor de declaranten lichter worden dankzij
een gestandaardiseerde dataverzameling via een entiteit die als Single Point of Contact zal fungeren.
Het project gaat evenwel veel verder dan de gestandaardiseerde 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 competenties op het gebied van Data Science (Artificiële intelligentie, Big Data, Machine Learning, …) ontwikkelen.
Bovendien kreeg hij van het Directiecomité de opdracht 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 werking systematisch aanpassen aan de EDM-principes.
Het EDM-project sluit trouwens nauw aan bij andere
strategische thema’s, zoals ‘Economische en financiële data en analyses verstrekken’, ‘Innovatie’, maar
ook bij de contacten met onze tegenpartijen en de
maatschappij.

Het beheer van innovatie
in de Nationale Bank
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Een ander strategisch thema, ‘innovatie’, is onmisbaar om een vooraanstaande rol te blijven spelen
in ons ecosysteem. België beschikt over een groot
aantal internationale zwaargewichten, niet enkel financiële instellingen of betalingsinstellingen, maar
ook Europese instellingen en grote ondernemingen.
Onze stakeholders vernieuwen ook voortdurend.

initiatieven die onze activiteiten efficiënter of relevanter maken.

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

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

In de loop van 2020 verdiepte een eerste workshop
zich in de gevolgen van de nieuwe technologieën en
van de gegevensverwerking op de financiële diensten, en in het beroep van toezichthouder.
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Dossier strategische oefening

‘Digital transformation’
In een eerste fase werd de focus gelegd op ‘getting
the basics right’ en op de mogelijkheid voor de medewerkers 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 COVID-19 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 werkplek, met het oog op efficiëntie en minder
papierverbruik.
¡ Vooruitgang maken op het vlak van platforms
voor data en automatisatie. Door open en flexibele technologie te gebruiken zullen verdere stappen in Enterprise Data Management voor de Bank
en haar stakeholders worden ondersteund.
¡ De digitale aanpassing binnen de Bank bevorderen en bestendigen.
¡ De organisatie van IT in de onderneming verder
ontwikkelen en zorgen voor de competenties die
toelaten modern en relevant te blijven.

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 hebben – en uit de verlaging van het
loon van de gouverneur en van de
(toekomstige) vicegouverneur.
Dat begrip CSR omvat tal van facetten, zoals duurzame ontwikkeling, deugdelijk bestuur, diversiteit
en inclusie, prudentieel toezicht,
enzovoort.

De strategie in die domeinen bestaat erin resultaten te behalen
voor een beperkt aantal duidelijk
omschreven doelstellingen, die resultaten bekend te maken en er
positief over te communiceren, zowel intern als extern.

inclusie, met behulp van personeelsleden die de rol van ambassadeurs vervullen.

Sommige thema’s zijn niet nieuw,
zoals het driesterrenlabel van ecodynamische 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
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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 (deelgemeente 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 gebouwen 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 binnenstedelijke reconversieprojecten en waardevolle stadslocaties een nieuwe toekomst geeft.
De verkoopsakte zal worden ondertekend in
juni 2021.

‘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.
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Dossier strategische oefening

Veilige bankbiljetten en efficiënte betalingssystemen
Voor een centrale bank lag het
voor de hand dit strategische
thema te behandelen. Contant
geld moet een beschikbaar, efficiënt, veilig en algemeen aanvaard 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 ervan te beheersen zonder het veiligheidsaspect 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 betaalmiddelen onbeschikbaar blijken.
De Bank streeft ten slotte naar
een betere communicatie met de
media over dat belangrijke betaalmiddel, dat momenteel het
enige voor het publiek beschikbare centralebankgeld is.
Die strategie beoogt uiteraard de
andere betaalmiddelen te omvatten, en zelfs innovatie en concurrentie op de betalingsmarkt aan
te moedigen, volgens het principe
van de meest strikte neutraliteit
en door te letten op de kwaliteit van de marktpartijen. Daartoe
zal een transversale werkgroep
worden opgericht om een geharmoniseerd beleid voor te stellen voor de machtiging van bedrijfsmodellen 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 recent opgerichte National Retail
Payments Committee is samengesteld uit alle actoren van het
Belgische ecosysteem en wordt
geleid door de Bank. De Bank
zal uiteraard ook voluit deelnemen aan de
denkoefening
van de ECB
over betaalmiddelen en
het digitaal
centralebankgeld.

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 verstrekken’ begin oktober haar conclusies uitgebracht.

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.

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 dimensies te verkennen waar de Bank zich wil op toeleggen
om relevant te blijven. Voorbeelden daarvan zijn thema’s als de klimaatverandering en de energietransitie,
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Dossier strategische oefening

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 binnen de Bank om deze waarden te vertalen naar
concrete gedragingen op teamniveau. Deze sessies werden gemodereerd door enthousiaste interne facilitators. Ook het Directiecomité en het
senior management van de Bank werden hierbij
nauw betrokken.
Helaas heeft COVID-19 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

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.
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Nieuws uit de
departementen & diensten

De klimaatverandering als onderwerp
van de tweejaarlijkse internationale conferentie
Op 22 en 23 oktober werd de
tweejaarlijkse internationale conferentie van de Bank georganiseerd rond het thema ‘Climate
Change : Economic Impact and
Challenges for Central Banks and
the Financial System’. De keuze
van dit thema kadert in de bijzondere aandacht van de Bank voor
de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het financiewezen
in het algemeen en van de financiële autoriteiten in het bijzonder.
Tijdens de conferentie presenteerden zeven academische teams van
diverse Belgische universiteiten
hun onderzoeksresultaten, telkens
gevolgd door een bespreking met

De klimaatverandering en de noodzakelijke transitie naar efficiënter 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 instrumenten die hen ter beschikking staan. Een goed begrip van de
potentiële impact van de klimaatverandering op de macro-economie 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 bijzetten. De conferentie was het resultaat van
een samenwerking tussen collega’s van
het departement Studiën en de dienst
Financiële stabiliteit, AML toezicht en prudentieel beleid van banken.
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Pelin Ilbas van de Groep voor analyse- en researchwerkzaamheden van de Bank leidt de sessie
over "Green financing and green investments"

internationale experts. De drie sessies werden ingeleid door een lezing van gerenommeerde onderzoekers : 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 gezondheidsomstandigheden verliep de conferentie volledig digitaal, wat slechts mogelijk
was dankzij de goede ondersteuning vanuit de informatica- en communicatiediensten van de Bank.

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 economische weerslag van de immigratie in België. Die studie
werd in april 2018 aangevraagd
door de minister van Financiën,
Johan Van Overtveldt, ter ondersteuning 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 economische 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
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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 zaken, 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.
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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 basisgegevens te verstoren, onder meer bij economische eenheden die hun activiteiten tijdelijk moesten stopzetten
als gevolg van de beperkende maatregelen. Daarnaast
stelde die crisis het gebruik van de traditionele statistische 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 productie 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.

grotendeels gebaseerd op de btw-cijfers en wordt
aangevuld met een raming waarvan de methode
(ARIMA genoemd) onaangepast blijkt bij een duidelijke trendbreuk in de economische bedrijvigheid, zoals
die werd opgetekend bij de beperkende maatregelen.
Bijgevolg werd gebruikgemaakt van minder conventionele informatiebronnen : enquêtes bij de ondernemingen (op initiatief van de ERMG), contacten met
de beroepsfederaties, met zoekmachines opgezochte
gegevens, … De overheidsinstellingen hebben ook
regelmatiger bepaalde basisgegevens bijgewerkt, zoals het gebruik van tijdelijke werkloosheid.
Het detailniveau van bepaalde componenten van de
vraag, zoals de particuliere consumptie, werd verfijnd 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.

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 opstellen 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 beklemtoond, waarbij tegelijkertijd de aanpassingen aan
de ramingsmethoden worden uitgelegd.
Minder conventionele informatiebronnen
Binnen de 30 dagen na elke driemaandelijkse afsluiting verstrekken de nationale rekeningen een flashraming van het bbp van ons land. Deze raming is
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De institutionele sectoren

Winsten en dividenden

De ramingen van de inkomsten en overdrachten van
de verschillende institutionele sectoren werden eveneens 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 methodologie voor de winsten en dividenden van
de ondernemingen werd herzien om de impact van
de pandemie te ramen. Daarbij werd onder meer rekening 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 sociale uitkeringen voor gezondheidszorg,
waarvoor een forfaitaire raming moest worden
gemaakt van de daling als gevolg van de periodes 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 compensatievergoedingen 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.

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 methodologische aanpassingen stroken met de aanbevelingen
die Eurostat heeft uitgewerkt, in overleg met de lidstaten van de EU.
Ten slotte werd bijzondere aandacht besteed aan de correctie van de cijferreeksen in verband met seizoenschommelingen, om een passende behandeling van de verstoringen 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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Opiniepeilingen bij gezinnen en ondernemingen
In de uitzonderlijke omstandigheden van de coronacrisis heeft de Bank, vanaf april 2020, snel gereageerd
om relevante informatie te vergaren over de economische impact van de gezondheidscrisis, met name
via opiniepeilingen bij gezinnen en ondernemingen.
Op verzoek van de door de federale overheid opgerichte 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 opstelling van de maandelijks gepubliceerde vertrouwensindicator, werden opgenomen in een speciale
mededeling die wordt toegevoegd aan het maandelijkse 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 additionele vragen in verband met de COVID-19-crisis
zouden worden gehandhaafd zolang de economische 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 beperkt 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 departement 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.

Financiële statistieken
De gezondheidscrisis heeft de behoefte aan betrouwbare en snelle statistieken over de evolutie van een
hele reeks statistische gegevens vergroot. De Bank
heeft daartoe de frequentie en inhoud van haar statistische analyse opgevoerd.
1. Er werd gestart met een snellere en gedetailleerdere 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 niet-financiële ondernemingen en huishoudens werd op de voet gevolgd
in de interne analyses van de Bank en tijdens een
nieuw periodiek overleg met Febelfin.
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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 follow-up van de niet-bancaire financiële intermediatie binnen de monitoring door
de Financial Stability Board – een internationaal
orgaan dat het wereldwijde financiële stelsel opvolgt en aanbevelingen doet – werd op kwartaalbasis doorgevoerd.
De crisis had een zware impact op verschillende categorieën van rapporteurs aan de Bank. Dit had kunnen 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 macroeconomische 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 herverdelingsbeleid. Die vraagstukken kwamen immers nog meer
in de kijker door de economische crisis na de pandemie. De Bank beschikt over kerncijfers voor de sector
huishoudens, waarin tot dusver nauwelijks sprake was
van een distributieve dimensie. Onder coördinatie van
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Eurostat en de OESO, en in navolging van tien andere
Europese landen, werkte België mee aan het project EG-DNA (Expert Group on Disparities in National
Accounts). Dit project beoogt distributieve statistieken – 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 nationale rekeningen (INR), in samenwerking met de Koning
Boudewijnstichting, de gegevens over de satellietrekening van de instellingen zonder winstoogmerk (izw’s)
voor de jaren 2009 tot 2017. Dankzij die niet-verplichte
publicatie behoort België tot de beperkte groep van
landen die specifieke statistieken over de verenigingssector 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 ondernemingen sterker te ondersteunen, besloot de
ECB in maart 2020 de herfinancieringsvoorwaarden voor de banken binnen de TLTRO III (Targeted
Longer-Term 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 controleproeven van Balance Sheet Items en de analyse van de
oorzaken van mogelijke discrepanties, kon de kwaliteit van de data worden verzekerd.
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Heel wat nieuwigheden
op het vlak van microdata

Verwezenlijking van de nieuwe
doelstellingen van het centraal
aanspreekpunt
Sinds 2014 verzamelt het ‘centraal aanspreekpunt’ (CAP) de bankrekeningnummers en bepaalde
soorten overeenkomsten die in België worden afgesloten door ingezeten en niet-ingezeten natuurlijke
personen en rechtspersonen. Aanvankelijk was het
CAP enkel bestemd voor medewerkers van de fiscus
voor de strijd tegen fiscale fraude. Bij de programmawet van 1 juli 2016 werden de doelstellingen
ervan uitgebreid en werd de toegang tot het contactpunt verruimd.
Sinds 1 juli 2020 werken bijna 350 financiële instellingen 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, notarissen …), beschikken over een tool waarmee ze automatisch toegang kunnen krijgen tot voortdurend
bijgewerkte gegevens. De wetgever heeft bepaald
dat de banken en verzekeraars vanaf begin 2022 periodiek de saldi op rekeningen en bepaalde soorten
overeenkomsten met hun waarde vanaf 31 december 2020 moeten meedelen.

De verzameling van die gegevens door de Bank werd
in de gegevensverzameling van de Kredietcentrale geïntegreerd 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
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
Anacredit-verordening (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.

De Kredietcentrale leverde tijdens de COVID-19gezondheidscrisis een bijdrage door extra gegevens
te verzamelen over de uitvoering van de overheidsmaatregelen op het gebied van kredietverlening om
de ondernemingen en de particulieren te helpen :
¡ Het BECRIS-platform 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 mogelijk de financiële bijdragen van de kredietinstellingen 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 consumentenkredieten opgenomen. Op dat uitstel werd
in ruime mate een beroep gedaan, vooral voor de
hypothecaire kredieten, en er werden 152 000 gevallen van betalingsuitstel meegedeeld.

Overgangsmaatregelen, COVIDwetgeving 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 adhoc wetgeving verliep de neerlegging in 2020 moeizamer dan andere jaren.
Om de transitie van het Wetboek van vennootschappen 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 nieuwe Wetboek kunnen toch nog de oude modellen
van de neerleggingsformulieren gebruiken en hieraan
informatie toevoegen.
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Voor verenigingen en stichtingen werd een nieuw
micromodel uitgewerkt en de bestaande volledige
en verkorte modellen werden aangepast. Vanaf 6 januari 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 tenderprocedure, is de Balanscentrale samen met een externe
partner al haar IT-toepassingen beginnen te moderniseren. De bedoeling is om begin januari 2022 operationeel van start te kunnen gaan met een volledig
vernieuwde en gemoderniseerde toepassing voor
opmaak, neerlegging en verspreiding van jaarrekeningen. Hierbij zal worden gebruikgemaakt van het
overheidsportaal 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 gegevens 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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Prudentieel toezicht en afwikkeling

Het Single Resolution Mechanism
bestaat 5 jaar
Het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme
(Single Resolution Mechanism – SRM) waarin de
Bank haar mandaat van nationale afwikkelingsautoriteit 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 afwikkelingsbeleid worden ontwikkeld door de
Gemeenschappelijke
Afwikkelingsraad
(Single
Resolution Board – SRB) en de nationale afwikkelingsautoriteiten. Dat beleid deed zware nieuwe
vereisten ontstaan voor elk van de bankgroepen
van de Europese Unie die op termijn moeten aantonen dat ze afwikkelbaar zijn. Als ze in gebreke
blijven, moeten de afwikkelingsautoriteiten hun
vereffening kunnen bevelen of op hen de afwikkelingsinstrumenten kunnen toepassen zonder financiële instabiliteit te creëren. Daarom moeten
die groepen kapitaalbuffers aanleggen die verliezen

kunnen opvangen of die kunnen worden gebruikt
voor hun herkapitalisatie (Minimum Requirement for
Own Funds and Eligible Liabilities of MREL). Ze moeten ook in staat zijn hun operationele continuïteit te
garanderen bij een afwikkeling.
De afwikkelingsautoriteiten stellen voor elke bankgroep 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 belemmeringen 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 afwikkelingsautoriteiten spelen een cruciale rol in de uitvoering
van de afwikkelingsregelingen, aangezien zij de nodige 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 versterkt 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.

NBB Verslag 2020 ¡ De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID-19

33

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 afwikkelingsplannen volgen een jaarlijkse cyclus.
Bij dat proces worden elk jaar bepaalde specifieke aspecten nader onderzocht. In 2020 legde de SRB bijvoorbeeld de nadruk op de bail-in playbooks. Dit zijn handleidingen 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 marktinfrastructuren, 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 COVID-19-situatie.
Het jaar 2020 werd ook gekenmerkt door de inwerkingtreding van een nieuw wettelijk kader dat berust
op de BRRD2-richtlijn (Bank Recovery and Resolution
Directive II) en de SRM2-verordening (Single Resolution
Mechanism II). Deze laatste versterken de MRELvereisten, namelijk de Europese norm voor kapitaalvereisten en voorin aanmerking komende passiva die
beschikbaar zijn voor binnenlandse steun. Daartoe
voerden ze een MREL-vereiste in waaraan moet worden voldaan met achtergestelde passiva en die geldt
voor mondiaal systeemrelevante banken, voor eersterangsbanken en voor kleinere entiteiten die echter
een systeemrisico kunnen opleveren indien ze in gebreke blijven. Dit verhoogt aanzienlijk de kwaliteit van
de MREL en vergemakkelijkt bijgevolg de uitvoering
van het afwikkelingskader.
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De publieke opinie werd de laatste jaren meermaals
opgeschrikt door berichten over financiële instellingen 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 Informatieverwerking 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 vermoeden. 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 overheden 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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Als gevolg van de maatschappelijke deining die was
Een workshop met de stakeholders
ontstaan door de publicatie van de ‘FinCEN-Files’,
heeft het federale parlement hoorzittingen met een
De Bank wil actuele aandachtspunten die zich stellen
aantal partijen betrokken in de SWG / FT georgain de strijd tegen witwassen zo concreet en doelgeniseerd. Ook de Bank als toezichthouder op de
richt mogelijk behandelen. Daarom heeft ze in novemnaleving van het anti-witwasdispositief door de fiber 2020 een workshop georganiseerd met diverse
nanciële sector, werd daarbij uitgenodigd voor een
stakeholders, in de eerste plaats met de sector maar
hoorzitting. De Bank, vertegenwoordigd door diook met de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
recteur Jean Hilgers, heeft
De focus lag op specifieke
gebruikgemaakt van die
aandachtspunten verbonDe Bank benadrukte de
gelegenheid om uitvoeden aan vermogensbeheer
aanzienlijke
stijging
van
de
rige toelichting te geven
(‘private banking’). Er werd
toezichtsmiddelen sinds 2016
bij de globale controledaarbij geprobeerd een
aanpak van de Bank voor
antwoord te geven op de
SWG / FT. Daarbij werd ingegaan op het snel evoluvragen van de sector, in het bijzonder op die in vererend internationaal, Europees en Belgische regleband met repatriëring van fondsen. De Bank zal in
mentair kader voor de bestrijding van witwassen en
de loop van 2021 de resultaten van deze workshop
van terrorismefinanciering, op de toezichtspraktijk
verwerken in een beleidsdocument omtrent SWG / FT.
van de Bank, op de risicogebaseerde aanpak en
op het handhavingsbeleid. De Bank benadrukte de
De Bank nam de afgelopen verslagperiode deel aan
aanzienlijke stijging – een verdrievoudiging – van de
diverse zogenaamde Colleges van toezichthouders.
toezichtsmiddelen sinds 2016. De Bank gaf ook aan
In december 2020 organiseerde ze voor het eerst ook
waar ze de komende periode bijkomende aandacht
zelf een College met toezichthouders op het gebied
wil aan besteden en wat haar prioriteiten daarbij zulvan SWG / FT van een internationaal actieve instellen zijn. De toelichting oversteeg dus in aanzienlijke
ling. De Colleges zijn bedoeld om de samenwerking
mate de specifieke vragen en aandachtspunten die
tussen toezichthouders te versterken, toezichtsacties
gerezen waren naar aanleiding van de ‘FinCEN-Files’.
op elkaar af te stemmen en de efficiëntie van het

Hoorzitting over de ‘FinCEN-files’ op 10 november 2020 in het federale parlement
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SWG-toezicht te verhogen. Aan een ‘College’ nemen
in de eerste plaats SWG-toezichthouders deel uit de
landen waar de groep actief is, maar ook de prudentiële 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 veralgemeend 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 verzekeringsondernemingen en de toekomstige uitdagingen voor de verzekeringssector – met de toenemende digitalisering
die het bedrijfsmodel van de ondernemingen zal
beïnvloeden – belangrijke aandachtspunten voor het
verzekeringstoezicht. De Solvabiliteit II-richtlijn, die
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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 dossiers binnen de reglementaire (en andere) deadlines
(de zogenaamde gebeurtenisgestuurde werkzaamheden, zoals portefeuilleoverdrachten tussen verzekeringsondernemingen, wijzigingen in het aandeelhouderschap, 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 verzekeringsondernemingen die specifiek moeten worden opgevolgd.
Deze werkzaamheden gingen ten koste van de middelen voor de recurrente prudentiële risicobeoordeling 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 (bijvoorbeeld herverzekeringstechnieken en InsurTech).
Op basis van deze elementen werden nieuwe accenten 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 opgesteld op basis van een operationele classificatie van de
ondernemingen, bestaande uit drie dimensies :
¡ Een eerste dimensie betreft de systemische impact van de onderneming (systemisch ‘high en
medium-high’ en ‘medium-low en low’).
¡ Deze dimensie wordt aangevuld met de risicobeoordeling 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 follow-up vergt. (Heeft de
onderneming specifieke problemen ? Is ze significant ? 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 ondernemingen 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 vastgesteld wordt dat ze in belangrijke mate afwijken
van het normale, worden vervolgens verder opgevolgd.
Een transversale aanpak beoogt ook een betere afstemming van de controlewerkzaamheden van de Bank met
de werkzaamheden uitgevoerd door de interne actuariële functie van de onderneming en door de revisoren (in
het bijzonder met betrekking tot de technische voorzieningen). 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 dossiers en het nieuwe instrumentarium voor de recurrente werkzaamheden, aangevuld met de transversale 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 operationele classificatie van de ondernemingen.
¡ Verder worden uitschieters op specifieke domeinen geïdentificeerd en opgevolgd op basis van de
resultaten uit de transversale analyses.
¡ Tot slot voorziet de organisatie expliciet in de nodige flexibiliteit om de nodige middelen en expertise
vlot te kunnen vrijmaken voor de follow-up van
de ondernemingen die bijkomende controlewerkzaamheden vergen. De COVID-19-crisis heeft de
nood aan dergelijke flexibiliteit versterkt.
Deze organisatie werd begin 2020 uitgerold. De kennisoverdracht tussen de medewerkers is (ondanks de
moeilijke omstandigheden als gevolg van de gezondheidscrisis) 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 ondernemingen werden gecontacteerd en zullen verder van
nabij worden opgevolgd, onder meer voor de berekening van de technische voorzieningen voor de
ziektekostenverzekeringen, de ontwikkeling van
de rentabiliteit van de portefeuille leven, de scenario’s
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uit de rapporten van het ‘Own Risk and Solvency
Assessment’, de reglementaire arbitrage bij het gebruik van bepaalde risicospreidingstechnieken.
De impact van de COVID-19-crisis 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 prudentiële bevindingen werden met de individuele ondernemingen besproken. De Bank beschikt ook over
een uitgebreide regelgeving om prudentiële acties
voor de gedetecteerde tekortkomingen te kunnen
ondernemen. Dergelijke analyses worden multidisciplinair opgesteld en opgevolgd.

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 instellingen 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 gelddiensten te mogen aanbieden. Dit is uiteraard slechts
mogelijk indien de Bank zich kan baseren op een
bestaand, recent of geüpdatet vergunningsdossier in een andere lidstaat, en zich daardoor wat
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flexibeler kan opstellen en een specifieke benadering kan hanteren voor de invulling van de wettelijke 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 bedrijven besloten om hun EU-activiteiten van het
Verenigd Koninkrijk te verhuizen naar België, hebben 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 geldtransferbedrijven in de wereld.
De bedrijven die activiteiten vanuit het Verenigd
Koninkrijk naar België wensten te verhuizen, hanteerden een tweefasenbenadering. In een eerste
fase werden, na een vergunning als betalingsinstelling, 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 uitgeoefend 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.

De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID-19 ¡ Ondernemingsverslag

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 toezichthouders 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

Macroprudentieel toezicht
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voor Systeemrisico’s (ESRB)
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¡
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Leden zonder stemrecht

¡

Een vertegenwoordiger van de nationale toezichtsautoriteit per lidstaat

¡

Voorzitter van het EFC

Informatie
over de
systeem
risico’s,
waarschuwingen en
aanbevelingen

Informatie
over de
micro
prudentiële
ontwikkelingen

Gemengd comité van de ESA’s

Europese
Bankautoriteit
(EBA)
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Wetenschappelijk adviescomité
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Pensions Authority – EIOPA) en de Europese
name de EBA en de EIOPA. Zo is de Bank op het
Autoriteit voor Effecten en Markten met zetel in
hoogste niveau vertegenwoordigd in de raad van
Parijs (European Securities and Markets Authority –
toezichthouders van beide ESA’s. Deze raad van
ESMA). De ESA’s maken,
toezichthouders is het
samen met het Europees
voornaamste
besluitDe Bank speelt een belangrijke
Comité voor systeemrivormingsorgaan van elk
rol in twee van de drie European
sico’s (European Systemic
van de ESA’s en wordt
Supervisory Authorities
Risk Board – ESRB), belast
voorgezeten door de
met het macroprudentivoltijdse voorzitter van
ële toezicht op het financiële stelsel in de Unie, deel
de ESA. Voor de Bank is directeur Jean Hilgers lid
uit van het Europees Systeem voor financieel toezicht
van de raad van toezichthouders van EIOPA, terwijl
(European System of Financial Supervision – ESFS).
Jo Swyngedouw als hoofd van de dienst Financiële
stabiliteit, AML-toezicht en prudentieel beleid van
Dit Europees Systeem voor financieel toezicht werd
banken lid is van de raad van toezichthouders van
opgezet in de EU als onderdeel van de antwoorEBA, waarvan hij ook vicevoorzitter is. Jean Hilgers
den op de globale financiële crisis van 2008-2009.
heeft bovendien gedurende vijf jaar, de twee toeNadien zijn er binnen de oprichting van de
gestane termijnen, een mandaat bekleed als lid
Bankenunie (Banking Union) in het eurogebied nog
van de ‘raad van bestuur’ (‘Management Board’)
aanpassingen aan de architectuur van het toezicht
van EIOPA. De tweede termijn eindigde op 27 jaaangebracht, in het bijzonder met de oprichting
nuari 2020. Dit orgaan heeft een aantal bijzondere
van het Single Supervisory Mechanism (SSM) voor
bevoegdheden voor het beheer van EIOPA en zet
het toezicht op de banken en het Single Resolution
mee de beleidslijnen van de instelling uit.
Mechanism (SRM) voor de afwikkeling van bepaalde financiële instellingen. Directeur Tom Dechaene
Elk binnen hun eigen sector hebben de ESA’s als
is het Belgische lid van de Raad van Toezicht van
opdracht de regulering van en het toezicht op de
de ECB die de ontwerpbesluiten voor het SSM
financiële instellingen efficiënter te helpen maken.
opstelt en voorlegt aan de Raad van Bestuur van
De Europese wetgever heeft hen in dit verband uitde ECB, volgens de geen-bezwaar-procedure. Het
gebreide bevoegdheden toegekend. Zo verstrekken
bestaan van het SSM en het SRM verhindert echde ESA’s advies aan de instellingen van de Europese
ter niet dat de ESA’s en de ESRB zeer belangrijke
Unie en ontwikkelen ze richtsnoeren, aanbevelinbevoegdheden en opdrachten behouden in de huigen en ontwerpen van technische normen op basis
dige toezichtsarchitectuur.
van de Europese wetgeving die van toepassing is in
hun respectieve bevoegdheidsgebieden. Ze kunnen
ook collegiale toetsingen (peer reviews) verrichten
De Bank is actief betrokken bij twee van
van de bevoegde autoriteiten, met het oog op richtde drie autoriteiten
snoeren en aanbevelingen en best practices, om de
coherentie van de toezichtspraktijken te verhogen.
In haar hoedanigheid van autoriteit belast met het
toezicht op kredietinstellingen, financiële congloVerder waken zij erover dat de Europese wetmeraten, beleggingsondernemingen, betalingsingeving op een correcte manier wordt toegepast
stellingen en instellingen voor elektronisch geld en
door de bevoegde nationale autoriteiten. Bij meverzekerings- en herverzekeringsondernemingen,
ningsverschillen tussen de bevoegde autoriteiten
speelt de Bank een belangrijke rol in twee van
bemiddelen zij en treffen zij een schikking, om een
de drie European Supervisory Authorities, met
doeltreffend toezicht op de financiële instellingen te
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waarborgen. Zij zijn ook gemachtigd om maatregelen te nemen in noodsituaties.

Europese stresstests in respectievelijk de bank- en
verzekeringssector.

De ESA’s moeten ook de coördinatie en de samenwerking 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 ontwikkeling en coördinatie van herstel- en resolutieplannen
en van methodes voor de afwikkeling van falende
kredietinstellingen.

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.

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

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 actief 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 standpunten 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 comité is één van de drie strategische stuurcomités
van EIOPA en heeft als voornaamste taak alle initiatieven te coördineren die erop gericht zijn de
financiële stabiliteit van de verzekeringssector en de
pensioenfondsensector in de EU te vrijwaren. Via
Jo Swyngedouw neemt de Bank ook het voorzitterschap waar van het AMLSC (Standing Committee
on anti-money laundering and countering terrorist

Ondanks COVID-19 toch operationele
wijzigingen in het bankentoezicht
Binnen de teams die belast zijn met het toezicht op
banken werd begin 2020 een rotatie-oefening uitgevoerd : 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 besteden 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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financing) van EBA. Dit comité werd in 2020 opgericht naar aanleiding van de versterkte bevoegdheden 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 beleidsvoering bij EBA en EIOPA te vergroten en haar
medewerkers de kans te bieden zich op internationaal 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 COVID-19 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 belangrijke pijler is van het permanent toezicht, heeft de
crisis daar een stevige rem op gezet. De lopende inspectieopdrachten konden weliswaar nog op afstand
worden afgewerkt, maar voor de nieuwe opdrachten
moest de methodologie betekenisvol worden bijgestuurd, 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 COVID-19-crisis op de financiële
positie van de banken te meten en te beoordelen.
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Financiële markten
nieuwe systemen voor de markttransacties

In de loop van 2020 ging het departement Financiële
markten van start met maar liefst drie belangrijke projecten om zijn administratieve systemen te
moderniseren.

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

Casper

De Bank gebruikt de huidige versie van de software
sinds 2012. De toepassing moest echter worden geCasper (Current Accounts, Settling Payments
üpdatet, niet enkel om technische redenen maar ook
Electronically and Rapidly) is een toepassing waarom de beveiliging ervan te verbeteren. Ze krijgt daarmee betalingen door en voor de interne en externe
naast een reeks nieuwe functies : de ontwikkeling van
klanten van de Bank worden uitgevoerd. Ze vervangt
bepaalde nieuwe financiële instrumenten, een link
sinds 19 oktober een oude toepassing die gedurende
naar externe platforms om onder meer automatisch
decennia ‘meeging’.
financiële instrumenten te creëren, de toetsing van rekeningen, en de invoering
Casper
vormt
een
belangrijke
stap
Casper zal de externe
en bevestiging van financiklanten, waaronder de
in de vernieuwing en modernisering ële transacties. Al die verSchatkist en bpost, en verwezenlijkingen stellen de
van de instrumenten van de Bank
scheidene diensten van de
betrokken diensten in staat
Bank in staat stellen om in real time hun transacties
zich meer te concentreren op de Straight-Through
in te voeren en de bewegingen op hun rekeningen te
Processing in optimale veilige omstandigheden en
volgen. Het is een van de nieuwe, streng beveiligde
daardoor het risico op vergissingen te verminderen.
en volledig herziene instrumenten om de rekeningencourant van de klanten te beheren. De toepassing
beheert ook de cashrekeningen van de instellingen
BEA3
of landen waaraan de Bank ERMS-diensten biedt
(‘Eurosystem Reserve Management Services’). Casper
De dienst Back office is verantwoordelijk voor het bevormt ook een belangrijke stap in de vernieuwing
heer van de garanties die banken in België verstrekken
en modernisering van de instrumenten van de Bank.
om een krediet van de Bank te verkrijgen. De nietDe applicatie bereidt de Bank immers voor op haar
verhandelbare garanties (bankleningen) worden beintegratie in de toekomstige versie van het Target2heerd in de toepassing NewCC (‘NewCreditClaims’).
platform dat in november 2022 door het Eurosysteem
Voor de verhandelbare effecten (bijvoorbeeld obliin gebruik zal worden genomen.
gaties) werd de applicatie EADB (‘Eligible Assets
DataBase’) gebruikt, die werd beheerd door het
departement Informatica van de Bank. Aangezien
Een update voor Wallstreet Suite
de EADB-applicatie niet meer de vereiste beveiliging
(Finance Kit)
bood, moest ze worden vervangen.
Wallstreet Suite (Finance Kit) wordt gehanteerd voor de
complexe verwerking van de operationele taken van
de diensten Front Office (aan- en verkoop van effecten en deviezen), Middle Office (follow-up van risico’s
en limieten) en Back Office (betaling van de aangekochte effecten en levering van de verkochte effecten).

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.

NBB Verslag 2020 ¡ De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID-19

43

44

De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID-19 ¡ Ondernemingsverslag

Interview

’VEEL CONTACTEN
MET EUROPESE
COLLEGA’S’
JULIE VISSERS / Payments & Securities advisor bij Betalingen en effecten

Wat is precies jouw functie binnen
de dienst ?
‘Ik maak deel uit van de entiteit die voornamelijk analysewerk verricht en beleidsbeslissingen
voorbereidt ter ondersteuning van de operationele taken van het departement. Dit gebeurt vaak
in samenwerking met andere entiteiten van de
Bank (Internationale en Eurosysteemcoördinatie,
Juridische dienst, Toezicht op financiële marktinfrastructuren, betalingsdiensten en cyberrisico’s, enzovoort). Bij mij ligt de focus op effectenvereffening en
onderpandbeheer. Ik heb veel contacten met collega’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 werkgroep 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
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Interview

’Waakzaamheid blijft
geboden’

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.
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Casper treedt niet alleen op als bankier voor enkele diensten van de Bank, maar ook voor onze
externe klanten : naast de Belgische Staat en enkele
beursvennootschappen, zijn dat buitenlandse centrale 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 entiteiten 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 veiligheidsmaatregelen ingebouwd, zeker omdat ook externe klanten
toegang kunnen krijgen tot Casper. Alle functionaliteiten 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 opgezet. Alles bij elkaar genomen zijn er maar heel weinig
collega’s in de val getrapt, wat zeer bemoedigend is.
Maar waakzaamheid blijft geboden.’
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Cash wordt minder gebruikt
maar blijft belangrijk in België

Een nieuwe studie van de ECB over
het betaalverkeer in het eurogebied

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

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 soortgelijk onderzoek naar het cashgebruik werd uitgevoerd in 2016. De SPACE-studie, waarvan de
resultaten eind 2020 werden voorgesteld, onderzocht de betalingen door particulieren bij fysieke

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

Aandeel van de cashbetalingen in het totaal aantal POS / P2P-betalingen van de gezinnen

FI
35 %

EE
48 %
LV
68 %
LT
68 %
IE
70 %
NL 34 %
BE 58 %

DE
77 %

LU 54 %

SK
74 %
AT
79 %

FR
59 %

SI
73 %
IT
82 %

PT
81 %

ES
83 %

GR
80 %
CY
83 %
MT
88 %
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€

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 gemiddeld 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 SPACE-enquête
België fel achterloopt wat betreft contactloze
betalingen. Slechts 16 % van de Belgische enquêtedeelnemers 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 betalingen met een kaart.

voor 58 % van het aantal transacties, goed voor een
waarde van 33 % van alle transacties.
Cash wordt in België minder gebruikt : bankbiljetten en munten waren in 2016 nog goed voor 63 %
van POS- en P2P-betalingen. Er is dus een daling
met 5 procentpunten, maar die is minder uitgesproken dan bijvoorbeeld in Nederland, Oostenrijk,
Finland of Frankrijk. De divergentie tussen de noordelijke landen en de zuidelijke landen neemt toe.
Opmerkelijk zijn de hoge percentages cashbetalingen in Duitsland (77 % in aantal) en Oostenrijk
(79 % in aantal). België neemt nog steeds een
middenpositie 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 enquête 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.
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€
< € 20

BE
16%

> € 30

EU
39%

Bankbiljetten in Belgische frank
Op 1 januari 1999 werd de euro de officiële munteenheid van een aantal lidstaten van de Europese
Unie, waaronder België, maar in de drie daaropvolgende 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 mogelijk bankbiljetten en munten in Belgische frank uit
omloop gehaald en werden massaal de nieuwe biljetten 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 oudejaarsnacht van 31 december 2001, waren er 314 miljoen bankbiljetten in Belgische frank in omloop, voor
een totale waarde van zowat 25,7 miljard euro, of
meer dan 1 000 miljard Belgische frank.
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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.

Biljetten in Belgische frank die nog in omloop
zijn en nog kunnen worden ingewisseld
Bedragen in euro
(eindeperiodegegevens)
2001

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 bankbiljetten in Belgische frank, voor een totale waarde van
428 miljoen euro, nog niet teruggekeerd naar de
Nationale Bank. De omwisseling gaat aan een gezapig tempo verder : in 2020 werden 56 769 biljetten
in Belgische frank bij de Nationale Bank ingewisseld 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 uitgegeven 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.

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

2019

2020

Aantal biljetten
(eindeperiodegegevens)
2001

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

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.
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Informatica : ook op IT-vlak
nieuwe behoeften door COVID-19

De activiteiten van het informaticadepartement werden in 2020 sterk beïnvloed door COVID-19. De ITinfrastructuur 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 veilig 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, onder meer via digitale meetings, webinars en conferences en digitale enquêtes naar de burgers, waren
bijkomende IT-middelen nodig.
Om de vinger aan de pols van de economie te kunnen
houden en goed gefundeerde adviezen aan de beleidsmakers 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 financiële leven nog beter in kaart te brengen.
Toch werden verschillende toepassingen in de Bank
volgens plan vernieuwd en werden stabiele en veilige
IT-tools en infrastructuur permanent versterkt. Zo zijn
er verschillende nieuwe toepassingen voor de bankactiviteiten in beheer genomen, onder meer om betalingen uit te voeren en rekeningen te beheren door en
voor interne en externe klanten van de Bank, en dit allemaal in een nog beter beveiligde omgeving. Daarbij
werd ingezet op de ontwikkeling van standaard en
moderne markttechnologie die flexibel en efficiënt kan
worden aangewend.

Archieffoto
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Het Secretariaat-generaal

Het departement Secretariaat-generaal werd in de
loop van 2020 hervormd. Het bevat nu drie diensten : het Secretariaat, de dienst Communicatie en
de dienst Internationale en Eurosysteem-coördinatie.
Dit zijn drie diensten die een ondersteunende rol
vervullen in de Bank. Door hen in één departement
onder te brengen, konden talrijke synergieën worden gecreëerd.
Het departement levert een zeer transversale bijdrage 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 Secretariaat-generaal
coördineert verder alle activiteiten rond maatschappelijk verantwoord ondernemen en geeft ondersteuning voor alle contacten die de Bank heeft met
instellingen (zoals het federaal parlement).

Op het vlak van communicatie
was 2020 een bijzonder druk jaar

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

Na
de
succesvolle
campagne
rond
het
Jaarverslag 2019, met druk bijgewoonde presentaties in alle provincies, moest de dienst Communicatie
door de COVID-19-situatie in maart overschakelen
De communicatiedienst coördineerde verder alle
op crisiscommunicatiemodus. Belgische en internaticommunicatie van de Economic Risk Management
onale media contacteerden de Bank zowat op dageGroup, zoals de populaire press releases die op basis
lijkse basis met vragen over de impact van de panvan de ERMG-enquêtes werden gepubliceerd.
demie op de economie. Ook de persberichten van de
Bank en de extra persconDe opgelegde social disferenties leidden tot heel
De dienst Communicatie moest door tancing maakte dat de
wat media-aandacht.
entiteit
Economische
de COVID-19-situatie overschakelen
Relaties,
waarvan
de
op
crisiscommunicatiemodus
De gouverneur ging zeer
werking door de dienst
frequent in op vragen van
Communicatie wordt aanradio, televisie, kranten en tijdschriften om zijn vigestuurd, vanaf maart geen fysieke evenementen
sie op de economische crisis te geven. Daarnaast
meer kon plannen. In snel tempo werd daarom
werden ook enkele tientallen presentaties van de
besloten om webinars te organiseren. Zo werden
gouverneur voor economische belangengroepen beer twee publieke webinars voor de voorstelling van
geleid. Naast de gouverneur kwamen ook verschilde economische prognoses van de Bank georgalende medewerkers van het departement Studiën
niseerd, die telkens door enkele duizenden geïnop regelmatige basis in de pers om duiding te geven
teresseerden gevolgd werden. Ook talrijke andere
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digitale evenementen van de Bank werden technisch ondersteund door de medewerkers van de
communicatiedienst.

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

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

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 monetaire beleid van de ECB.

De COVID-19-situatie leidde ook tot heel wat extra
interne communicatie-inspanningen naar het personeel toe.

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 mochten in de zomer naar het museum terugkeren.
Ze werden aangemoedigd de zalen te verkennen 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 disciplines, kreeg gestalte in het Artonov-festival, waar
kunst, architectuur en muzikale expressie in dialoog
traden. De lockdownperiodes werden ook aangegrepen om de online aanwezigheid van het museum 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
Brexit-proces 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, inclusief 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 leden – en door de FOD Buitenlandse Zaken bij te staan
tijdens de onderhandelingen.

De Bank informeerde het publiek en de ondernemingen 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 beslissingsorgaan van zowel de ECB als het Eurosysteem, en van
de Raad van Toezicht, evenals die van de comités en
werkgroepen die de genoemde vergaderingen voorbereiden, vanaf maart 2020 systematisch omgezet in
virtuele bijeenkomsten.
Ook de vergaderingen van de Europese toezichthoudende 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 instellingen en organisaties. Zo kon ze haar maatschappelijke 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 uitdagingen van de crisis.
Deze crisis noopte de Bank tot een creatieve en veerkrachtige werkwijze om ten volle haar rol ter ondersteuning van de economie te spelen.

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

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, Bosnië-Herzegovina, 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 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 ambitieuze programma voor technische samenwerking van
het Eurosysteem ten gunste van de centrale banken van
de kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, waarbij
de Bank betrokken is. Daarnaast werden opdrachten
‘ter plaatse’ vervangen door kortere, minder diepgaande maar gewaardeerde virtuele vergaderingen, in het
bijzonder met de Nationale Bank van Oekraïne.

De Nationale Bank is een onafhankelijke instelling,
maar gezien haar publieke rol ten dienste van de samenleving worden directieleden en medewerkers regelmatig 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.

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

In 2020 waren er acht hoorzittingen waaraan vertegenwoordigers van de Bank deelnamen. De meeste
van die hoorzittingen verliepen virtueel – via videoconferentie – wegens de COVID-19-pandemie.

Andorra is toegetreden tot de kiesgroep met België

54

De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID-19 ¡ Ondernemingsverslag

Hoorzittingen waaraan de Bank in 2020 deelnam

3
MAA

22
APR

10
JUN

24
JUN

Het advies van de Hoge Raad van
Financiën over de verlaging van de
lastendruk op arbeid en de mogelijkheden voor de financiering ervan

Voorstelling van het
economisch en financieel
jaarverslag van de Bank

8
JUL

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

20
OKT

De economische gevolgen van
de coronapandemie

10
NOV

De ‘FinCEN-files’

De basisbankdienst
voor ondernemingen

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

15
DEC

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

Een jaarlijks terugkerende hoorzitting is de voorstelDe Bank beschouwt deze hoorzittingen als een beling in het voorjaar van het Economisch en financieel
langrijk instrument van haar communicatie en als een
verslag van de Bank door de gouverneur aan de
belangrijk aspect van haar ‘accountability’-doelstelling,
Kamercommissie van Financiën en begroting, maar
maar haar onafhankelijkheidsbeginsel wordt daarbij
hoorzittingen
kunnen
steevast
gerespecteerd.
Deze hoorzittingen zijn
ook zeer actualiteitsgeDe hoorzittingen worden
bonden zijn.
daarom in de Bank zorgvuleen belangrijk aspect van de
dig voorbereid. Over het al’accountability’ van de Bank
Bijna alle hoorzittingen
gemeen is de feedback van
– in tegenstelling tot hoorzittingen van zogenaamde
de parlementsleden over de inbreng van de Nationale
onderzoekscommissies van de Kamer – zijn publiek.
Bank zeer lovend, waardoor er steeds meer uiteenzetGeïnteresseerden kunnen de zittingen bijwonen in de
tingen door directieleden en experts van de Bank in
Kamer of ze volgen via livestream. Ook nadien kunnen
het parlement worden gehouden.
de video-opnames nog enige tijd worden bekeken op
de website van de Kamer en van alle zittingen worden
verslagen gemaakt en gepubliceerd.
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Interview

’EEN VAN DE GROOTSTE
UITDAGINGEN VOOR DE
BANK IS HAAR CONTENT
TOEGANKELIJKER MAKEN
VOOR HET GROTE PUBLIEK’
BENJAMIN BRUYNINX / Communicatie

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 maatschappelijk relevante informatie, maar heeft moeite
om haar publiek te bereiken. Dus moeten we ons
de vraag stellen hoe dat beter kan. We moeten
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Interview

’Als je mensen de
mogelijkheden geeft om
zich te informeren, bied je hen
de kans meer betrokken te zijn’
onze content toegankelijker maken en onze communicatie moderniseren. Ik ga dat natuurlijk niet
alleen doen. Verschillende departementen zetten
zich daarvoor in.

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 vergroten. 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 vandaag op morgen, maar we werken eraan !

Aan welke projecten werk je mee ?
Er is de employerbranding-campagne met de
YouTube-filmpjes 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 december 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
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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 mogelijkheden 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.
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Facilitair beheer :
de immobiliënprojecten van de Bank

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 besloten 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 nadat het cashbedrijf van de Bank zal zijn overgebracht 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 geboekt voor de bouw van het nieuwe cashcenter.
De Bank kreeg de definitieve omgevingsvergunning
en het terrein werd vrijgegeven na een archeologisch 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 voorlopig 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 buurtbewoners 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.

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 architect Van Goethem en dat werd gebouwd in de jaren
vijftig van de vorige eeuw, is toe aan een grondige renovatie. 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 voltallige personeel van de Bank zal op termijn zijn intrek 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 vastgelegde 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 georganiseerd. Het gebouw zal wendbaar moeten zijn
om rekening te houden met het steeds wijzigende
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kantoorlandschap, aangepast aan de noden van het
personeel, met een adequaat aanbod van facilitaire
functies zoals meeting rooms, samenwerkingsmogelijkheden, 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 NoordZuidverbinding, die nu soms storend zijn, zo veel
mogelijk te onderdrukken. Het is ook de bedoeling
dat het vernieuwde gebouw voor zijn energiebevoorrading CO2-neutraal is en dat tijdens de bouwwerf
veel aandacht is voor duurzaamheid. Om die reden
werd de CSR-werkgroep 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 ambtswoning 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 hedendaagsekunstverzameling 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 multidisciplinair engineering- en architectuurbureau. Deze opdracht zal in de loop van 2021 worden toegewezen.
Het is de bedoeling dat de voorbereiding van de renovatiewerken 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 worden ontruimd voor langere tijd. Er moet dus tijdelijk
onderdak worden gevonden voor zowat 1 100 personeelsleden, de directie en een aantal functies zoals de
lokettenzaal en de vergaderruimten.
Na een grondige analyse van de behoeften en de mogelijkheden werd gekozen voor een drieledige oplossing.
Het gebouw aan het Sinter-Goedeleplein, net achter
de Kathedraal, dat al door de Bank gehuurd wordt
en een capaciteit van 200 werkplekken heeft, zal verder worden gebruikt. De huurovereenkomst van deze
site werd daarom verlengd. Daarnaast werd gezocht
naar bijkomende ruimte voor ongeveer 360 werkplekken 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 heringericht om er een 600-tal 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 drukkerijgebouw van de andere nabijgelegen gebouwen van de
Bank. De belangrijkste machines om bankbiljetten
te vervaardigen werden via een besloten aanbestedingsprocedure verkocht aan gecertificeerde, gespecialiseerde waardepapierendrukkerijen. De overige
machines werden verkocht via reguliere kanalen,
afgevoerd of vernietigd. Enkele resterende activiteiten zijn opgegaan in het ‘Currency Expertise Centre’

Activity based werken
De Bank maakt van de verhuisoperatie
die nodig is om deze tijdelijke huisvesting te realiseren 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’ verwijst naar een eilandenarchipel waar de verschillende 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 HR-beleid 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 specifieke noden. Dit project wordt gedragen door
een multidisciplinair team van HR, IT, facilitaire
diensten en communicatie.

van de dienst Cash. Zo is het drukkerijgebouw volledig ontruimd.
Intussen werd over de verkoop overleg gepleegd met
de Brusselse Bouwmeester en een vastgoed-adviesbureau dat in 2019 was aangesteld om het verkoopproces
te begeleiden. Dat overleg leverde een stedenbouwkundige nota op, met daarin de krijtlijnen voor de latere
beoordeling van vergunningsaanvragen voor herontwikkeling van de drukkerij, inclusief de toegelaten bestemmingen 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.

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

‘WIJ HEBBEN ALTIJD
GEZORGD VOOR
EERSTELIJNSHULP’
PIERRE DUPONT EN MARC LENS / Drukkerij

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 ontmantelen, maar daar besliste COVID-19 anders over. Een gesprek met Marc Lens
en Pierre Dupont. Marc werkte sinds
1987 in de drukkerij en was verantwoordelijk voor de elektronica en de software
van de machines. Pierre ging in 1981 in
de drukkerij aan de slag en was als mecanicien verantwoordelijk voor het herstel en onderhoud van de machines.
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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.

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.’

Marc : ‘Wij hebben altijd gezorgd voor eerstelijnshulp. 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 technologieën. Als we iets echt niet zelf konden oplossen,
contacteerden wij de producent van de machine en
hielpen hun technici ons verder.’

Pierre : ‘Ook op mechanisch vlak werd de leeftijd
van het machinepark problematisch, met altijd terugkerende 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.’

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 opleiding van enkele dagen. We moesten immers de
gevoelige punten van de machine leren kennen om
te kunnen ingrijpen indien nodig.’

En dat lukte ?

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.
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Marc : ‘We hebben het management altijd op de
hoogte gehouden van de staat waarin de machines
zich bevonden. Als er echt investeringen nodig waren, 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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Interview
machines veilig uit elkaar te halen en ze af te voeren.
Daarnaast moesten de installaties worden ontmanteld, 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 COVID-19 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 overlegden we voortdurend met de Interne dienst voor preventie 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 uiterlijk drie weken duurt, werd dat al gauw vier maanden. Ook dat brengt vertragingen met zich mee.’

Hoeveel machines moeten er
uiteindelijk worden weggehaald ?
Pierre : ‘We spreken over een twaalftal grote machines. De machines die niet verkocht werden, demonteren 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 erkende drukkerijen voor veiligheidsdrukwerk, al dan
niet verbonden met een centrale bank. Voor de machines die worden afgevoerd heb je een certificaat
nodig. Je moet aan de fabrikant van die machine
kunnen bewijzen dat ze wel degelijk werd vernietigd. 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 worden vernietigd. Ook dat kan niet zomaar, dat gebeurt onder toezicht van de dienst Interne audit.
Je moet kunnen bewijzen dat alles werd vernietigd
zoals het hoort.’
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Human Resources

De Bank past zich aan de
veiligheidsvoorschriften aan :
van volledige bezetting naar het
absolute minimum
Toen op 17 maart de federale regering een lockdown afkondigde, werd in de Bank besloten over te
gaan op minimale aanwezigheid in haar gebouwen.
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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 kunnen telewerken. In de eerste lockdown was soms nog
geen 5 % van het aantal medewerkers aanwezig in de
gebouwen. Toch bleef de Bank volledig operationeel.
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De tijdlijn

Eind
FEB

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 toepassing op een tiental collega’s. Werden toen als risicogebied
beschouwd : China, Hong Kong, Macao, Singapore, ZuidKorea, Iran, Noord-Italië en de Italiaanse regio Le Marche.

Maximaal thuiswerk
13
MAA

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 : iedereen 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, consultants en externe partners voor technische installaties,
catering, …), waren plots nog maar 500 personen
aanwezig op de werkvloer. Het IT-departement zorgde
ervoor dat het thuiswerk vanaf de eerste dag probleemloos verliep.

Minimale bezetting
18
MAA

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 werknemers 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 toegelaten. Nog gemiddeld 80 personen waren in de
gebouwen aanwezig. Nooit waren dat er zo weinig
op werkdagen.

NBB Verslag 2020 ¡ De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID-19

67

Buitenfirma’s & cash
MEI

230 aanwezigen
Om de bedrijven te ondersteunen, werden technische buitenfirma’s opnieuw op de werkvloer toegelaten : om renovatiewerken uit te voeren, liften weer te onderhouden, enzovoort.
Midden mei werden sommige cashactiviteiten gedeeltelijk hervat : 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
JUNI

Maximaal 500 aanwezigen
Midden juni werd het opnieuw mogelijk om extra personeel
toe te laten op de werkvloer. Een week later kon ook het personeel 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.

AUG SEP

Opnieuw strengere regels
350 aanwezigen
Toen eind juli de besmettingscijfers in België terug begonnen
te stijgen, werden de redenen om op de werkvloer toegelaten te worden opnieuw verstrengd : de ‘comfortredenen’
werden terug-geschroefd. Er werd ingezet op de ‘noodzakelijke aanwezigheid’ van maximaal 350 werknemers.

NOV DEC

Telewerk opnieuw verplicht
230 aanwezigen
De overheid bleef tijdens de laatste maanden van het jaar herhalen 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 toegestaan, 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.

68

De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID-19 ¡ Ondernemingsverslag

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 leveranciers van de Bank zo snel mogelijk zouden worden
betaald. Zo wou de Bank de liquiditeitsproblemen helpen 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 COVID-19 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 werkzaamheden door personeelsleden van de Bank.
Medewerkers van de Bank – vooral zij die betrokken
zijn bij het prudentieel toezicht – worden ook verondersteld 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 bezoeken zo kort mogelijk te houden.
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Interview

‘NIEMAND WIST
EIGENLIJK WAT ER
OP ONS AFKWAM’
JEAN PAUL JACOBS / Coördinator van de COVID-19-werkgroep

Toen Jean Paul Jacobs overstapte naar
de ‘2nd line of defense’, het departement 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 COVID-19werkgroep binnen de Nationale Bank,
die permanent de impact van de pandemie en de daaraan verbonden overheidsbeslissingen op de interne werking 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.
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Interview

Wanneer ging er bij de Nationale
Bank een alarmbel af ?
‘Binnen ons departement – we zijn nu eenmaal risicobeheerders – 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 werden. 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 telewerk 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 getroffen. Er werden waar nodig mondmaskers en ontsmettingsgels ter beschikking gesteld en de nodige
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maatregelen voor social distancing werden ingevoerd.
Toen de overheid een generieke gids met coronamaatregelen 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 besmetting 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 bleken. Daarnaast heb ik met zeer veel collega’s samengewerkt 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 ondervonden 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 deskundigen in vele vakgebieden.’
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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 aanhoudende afname sinds 2000 voortgezet, met uitzondering van het jaar 2011, toen activiteiten en personeel
van de CBFA aan de Bank werden overgedragen.
Het aantal in de sociale balans opgenomen werknemers 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 genieten en de langdurig afwezigen.

Doctoraat

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

Andere

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 beschikt ten minste over een masterdiploma en bijna
70 % heeft een diploma hoger onderwijs.
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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

Verdeling naar geslacht in het
personeelsbestand

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.

Verloop van het percentage vrouwen per
niveau in het personeelsbestand
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De sociale verkiezingen liepen wat
vertraging op
Zoals in de meeste middelgrote en grote ondernemingen in België, zouden in 2020 in de Bank
de vierjaarlijkse sociale verkiezingen worden gehouden. Midden februari werd officieel bekendgemaakt 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 COVID-19 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 houden 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 aangewezen was kiezers in stembureaus samen te brengen 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 personeelsleden hadden de vrije keuze, maar elektronisch 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 aankwamen vóór 23 november om 12 uur, werden in
aanmerking genomen.

Overledenen
De Bank betreurde het
overlijden op 15 oktober 2020 aan de gevolgen van COVID-19 van
haar eregouverneur burggraaf Alfons Verplaetse.
Fons Verplaetse werd geboren 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 economische herstel van België en aan het traject dat het land
naar de Economische en Monetaire Unie (EMU), en later 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.

Voor de Ondernemingsraad werden 1 676 geldige
stemmen uitgebracht, voor het Comité voor preventie 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.

NBB Verslag 2020 ¡ De Nationale Bank, centraal bankieren in tijden van COVID-19

75

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.

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.
Om de aantrekkelijke elementen van de Nationale
Dankzij een duidelijke structuur, wervende teksten
Bank als werkgever, de ‘employer brand’, in de
en goed uitgewerkte video’s vormt deze jobsite
verf te zetten, werd saeen aantrekkelijk pormengewerkt met een
taal waar potentiële
Onder de slogan ‘Zo zijn wij’
extern communicatienieuwe medewerkers
worden het imago van de Bank,
bureau. In een eerste
een goed beeld krijhaar
activiteiten
en
de
expertise
van
fase, midden 2019,
gen van wat de Bank
haar medewerkers gepromoot
werd bepaald welke
als werkgever te bieunieke combinatie van
den heeft. De vacatures
voordelen, kwaliteiten en kenmerken de Nationale
worden er overzichtelijk weergegeven en kunnen
Bank als potentiële werkgever te bieden heeft,
bovendien gemakkelijk worden gedeeld via dide zogenaamde Employer Value Proposition (EVP).
verse sociale mediakanalen.
Deze berust bij de Nationale Bank op vier bouwstenen die aansluiten bij onze bedrijfswaarden :
Ook de ‘candidate experience’ werd verbeterd
jobinhoud & prestige, maatschappelijk relevant zijn,
door het sollicitatieformulier en het sollicitatieproopleiding & omkadering en warme mensen.
ces te stroomlijnen, FAQ’s werden toegevoegd en
per vacature krijgen kandidaten nu ook de mogelijkheid 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.

u

De Bank bleef ook in COVID-tijden
volop medewerkers in dienst nemen
COVID-19 zorgde niet voor een verminderde vraag
naar nieuwe medewerkers bij de Nationale Bank,
integendeel. Heel wat medewerkers die met pensioen vertrokken of de Bank verlieten, moesten
worden vervangen en bij bepaalde diensten was
er nood aan bijkomende – tijdelijke – versterking.

noodzakelijke instroom van nieuwe medewerkers
te kunnen verzekeren. In totaal werden het afgelopen jaar 77 nieuwe medewerkers verwelkomd
bij de Bank. De nieuwe collega’s kregen een aangepaste coronaproof onboarding, door zowel medewerkers van het Departement Human resources
als door hun directe collega’s.

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

Zo zijn wij.
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