2. De Bank en haar
maatschappelijke
verantwoordelijkheid

Ook al genieten we als centrale bank een ruime mate van autonomie en
onafhankelijkheid, we zijn een onderdeel van de samenleving en kunnen
het ons niet veroorloven om zelfgenoegzaam vanuit een ivoren toren toe
te kijken op wat er in die samenleving allemaal gebeurt.
We zijn ervan overtuigd dat we rekening moeten houden met maatschappelijke trends én met het publieke debat. We nemen daarom onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid als werkgever én bedrijf, als toezichthouder én als centrale bank ten dienste van het land op. Dat deden
we in het verleden vooral achter de schermen en zonder er al te veel
ruchtbaarheid aan te geven. We zijn evenwel tot de conclusie gekomen
dat transparantie over het onlangs helemaal opgefriste CSR-beleid van de
Nationale Bank een must is zodat u als lezer zich een beeld kunt vormen
van wat we allemaal doen en wat ons op dat vlak bezighoudt.
Vorig jaar vermeldden we in het Ondernemingsverslag al enkele initiatieven, dit jaar hebben we besloten om nog een stap verder te gaan en een
heel hoofdstuk van dit verslag te wijden aan de sociaal-maatschappelijke
rol die we spelen en hoe we daarmee omgaan. Dit deel zal vanaf nu een
vaste plaats krijgen in ons verslag.

Pierre Wunsch
Gouverneur
Februari 2021
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Inleiding
De Nationale Bank van België voert een veelvoud
aan taken uit ten dienste van de samenleving als
de centrale bank van België in het Eurosysteem, als
prudentiële toezichthouder op de financiële sector of
bijvoorbeeld als beheerder van de balans- en kredietcentrales. Veranderingen in die samenleving, zoals bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen, kunnen de
manier waarop de Bank haar taken uitvoert uiteraard
beïnvloeden. De Nationale Bank moet erover waken
dat ze steeds voorbereid is voor wat morgen kan komen en wat ze morgen kan betekenen. Met andere
woorden : ze moet ervoor zorgen dat ze haar rol op
een duurzame manier kan blijven vervullen en haar
maatschappelijke relevantie behoudt.
De Nationale Bank moet dus de maatschappelijke ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op haar
taken op de voet volgen. Als toezichthouder voor kredietinstellingen en verzekerings-ondernemingen betekent dit bijvoorbeeld dat ze de risico’s verbonden aan
de klimaatverandering en de transitie naar een meer
duurzame economie identificeert, inschat en aanpakt.
Aangezien dit een complex en relatief nieuw thema
is, moet de Bank ook actief haar expertise uitbouwen. In haar hoedanigheid van centrale bank is

dit een belangrijk aandachtspunt. Het departement
Studiën moet de sociaal-economische impact van
klimaatverandering en de transitie naar een meer
duurzame economie zo goed mogelijk in kaart kunnen brengen, zodat de economische modellen die
prijsstabiliteit voorspellen met die impact rekening
kunnen houden. Als macroprudentiële toezicht
houder die moet verhinderen dat het Belgische financiële systeem het slachtoffer wordt van externe
schokken, moet de Bank dan weer de impact van
de klimaattransitie op bijvoorbeeld de waarde van
vastgoed in het oog houden.
Daarnaast heeft de Nationale Bank zich geëngageerd als maatschappelijk verantwoorde onderneming. Op vraag van het Directiecomité is dit in
de loop van 2020 een prioriteit geworden. Het al
eerder gelanceerde beleid voor ‘Corporate Social
Responsibility’ (CSR) werd het voorbije jaar verder uitgebouwd en kreeg een nieuwe organisatiestructuur.
In negen thema’s voor sociale ondernemingsverantwoordelijkheid nam de Nationale Bank, al dan niet
samen met andere centrale banken en toezichthouders, initiatieven die duurzaamheid in al haar facetten
tot doel hadden.
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De onderstaande tabel geeft een overzicht van die negen accenten die de Bank voortaan legt in haar CSR-beleid.

TAKEN

De NBB als
centrale Bank

De NBB als
maatschappelijk
relevante
onderneming

THEMA’S
1

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

2

Cash en betalingen

3

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

4

Duurzaamheidscriteria voor het beheer
van de beleggingsportefeuille

5

’Green and fair bank’

6

Inclusie en diversiteit

7

Engagement naar personeel toe

8

Duurzaam aankoopbeleid

9

Mecenaat en cultureel engagement

Nieuwe CSR Board zet de lijnen uit voor een duurzamere Nationale Bank
Voor haar taken als centrale bank én als onderneming besloot de Nationale Bank in 2020 op
het vlak van CSR te streven naar een duidelijkere focus bij het stellen van prioriteiten, naar
meer coherentie tussen genomen initiatieven
en naar een sterker ‘ownership’ bij het personeel zodat het zich meer betrokken voelt. Om
die reden werden de bestaande structuur en
visie verfijnd.

Een sleutelrol daarin speelt de CSR Board die
in de zomer van 2020 werd opgericht. De CSR
Board is samengesteld uit de verantwoordelijken van de departementen en diensten die
rond de CSR-thema’s werken. De belangrijkste taken van de Board bestaan erin de CSRprioriteiten te bepalen, de coherentie tussen
de verschillende initiatieven te verzekeren en de
communicatie over CSR te coördineren.

SAMENSTELLING CSR BOARD
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CSR-coordinator

Communicatie

Studiën

Human Resources

Financiële markten

Financiële stabiliteit

Facilitair beheer

Beheerscontrole

Informatica

Algemene statistiek

Diversity Manager
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CSR-inspanningen van de Bank
als centrale bank en
als toezichthouder van
het financiële systeem

Toezicht dat de duurzaamheid
van de financiële sector verzekert
Het wordt steeds waarschijnlijker dat zowel de klimaatverandering als de transitie naar een meer duurzame economie gevolgen zullen hebben voor zowel
de gehele economie als voor het financiële systeem.
De Nationale Bank besteedt daarom sinds enkele
jaren bijzondere aandacht aan klimaatgerelateerde
risico’s en dat in haar rol als toezichthouder voor
kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

Het effectief manifesteren van de risico’s die voortkomen uit klimaatverandering en de transitie naar
een meer duurzame economie gaat gepaard met
grote onzekerheid en hangt af van beleidsbeslissingen, technologische ontwikkelingen en het gedrag van consumenten en investeerders. Bijgevolg
is het complex om die risico’s te identificeren en
te evalueren.

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

NBB Verslag 2020 ¡ De Bank en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid

83

Als onderdeel van haar macroprudentieel mandaat,
heeft de Nationale Bank de voorbije jaren verschillende initiatieven genomen om zicht te krijgen op
het belang van klimaatgerelateerde risico’s voor de
Belgische financiële sector en de mate waarin ze
ermee rekening houden in hun strategie en risicobeleid. Op basis daarvan deed de Bank aan de
banken en verzekeringsondernemingen die onder
haar toezicht staan een aantal aanbevelingen rond
risico’s en opportuniteiten.
Een van deze aanbevelingen betrof het verzamelen en
analyseren van informatie over de energie-efficiëntie
van vastgoedblootstellingen, aangezien dit als mogelijke risicofactor voor het krediet- en transitierisico
van deze blootstellingen wordt beschouwd. In het
Financial Stability Report 2020 van de Bank werd deze
aanbeveling herhaald. Idealiter hebben de financiële instellingen toegang tot de regionale databanken
met energieprestatiecertificaten van residentiële gebouwen die de afgelopen tien jaar nieuw gebouwd,
verhuurd of verkocht werden. De Bank gaf daarom
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steun aan de vraag van de financiële sector om hen
toegang te verlenen tot deze databanken.
In een nieuwe circulaire heeft de Bank ook haar verwachtingen over het verzamelen van deze gegevens
voor residentiële hypotheekleningen, investerings
kredieten met onroerend goed als onderpand of
andere commerciële vastgoedblootstellingen gespecifieerd. Er werd ook gevraagd gegevens over de
energie-efficiëntie voor nieuwe residentiële hypotheekleningen te rapporteren aan de Bank.
Klimaatgerelateerde risico’s zijn echter deel van een
veel breder spectrum aan potentiële risico’s rond duurzaamheid, waarin ook milieu, sociale aangelegenheden en goed bestuur een steeds prominentere plaats
innemen (Environment-Social-Governance – ESG).

De Bank en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid ¡ Ondernemingsverslag

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

INTERNATIONAAL

Het Network for Greening the
Financial System (NGFS) publiceerde
meerdere documenten over het micro
prudentiële en het macroprudentiële toezicht.
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Network for Greening the Financial System
Technical document

A Status Report on Financial
Institutions’ Experiences
from working with green,
non green and brown
financial assets and a potential
risk differential
May 2020
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Het Bazels Comité voor Bankentoezicht
inventariseerde de praktijken bij
toezichthouders en banken met betrekking
tot klimaatrisico’s en bekeek hoe met
klimaatrisico’s rekening kan worden
gehouden binnen de huidige regelgeving.
In een tweede fase zal worden bekeken
hoe de regelgeving eventueel kan worden
aangepast om dat nog te verbeteren.

De International Association of
Insurance Supervisors (IAIS) werkte
samen met het Sustainable Insurance
Forum (SIF), een internationaal netwerk van
toezichthouders op de verzekeringssector,
aan een Application Paper over het
gemeenschappelijk prudentieel kader voor
het toezicht op klimaatveranderingsrisico’s in
de verzekeringssector.

u
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EUROPA
Binnen de Member States Expert Group on
Sustainable Finance worden de verschillende
regelgevende initiatieven van de Europese
Commissie over duurzame financiering besproken
met de verschillende lidstaten.
De Europese toezichthoudende autoriteiten (European Supervisory
Authorities – ESA’s) voor de bank- en verzekeringssector dragen bij aan
de uitwerking en uitvoering van de Europese strategie en het actieplan voor
duurzame financiering en de opname van ESG-risico’s in het risicobeheer van de
financiële instellingen. Zij werken meer specifiek rond :
¡ publicatievereisten van financiële instellingen met betrekking tot groene activa
en ESG-risico’s,
¡ hoe ESG-risico’s kunnen worden opgenomen in het bestuur en het risicobeheer
van en het toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en
¡ hoe de kapitaalvereisten in de toekomst mogelijk zouden moeten worden aangepast voor blootstellingen die verband houden met milieugerelateerde en / of
sociale doelstellingen.
De ESA’s werkten ook aan enkele piloot-sensitiviteitsanalyses.

De Europese Centrale Bank
publiceerde een gids met
verwachtingen over het risicobeheer en
de openbaarmaking van klimaat- en
milieugerelateerde risico’s bij banken.

Samen met de European Systemic Risk
Board (ESRB) ontwikkelde de ECB risicoindicatoren, methodologieën en scenario’s om
de impact van klimaatrisico’s op de financiële
stabiliteit te kunnen evalueren. Er werd een
eerste piloot-stresstestoefening gedaan.
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Het Network for Greening
the Financial System
Het Network for Greening the Financial System
is een samenwerking tussen centrale banken
en toezichthouders met als doel de klimaat- en
milieurisico’s in de financiële sector te beheren
en het financiële systeem sneller te vergroenen.
Het NGFS werd eind 2017 opgericht door acht
centrale banken en toezichthouders en telt nu
meer dan 70 leden, waaronder ook de Bank sinds
midden 2018. Het Netwerk bestaat sinds zijn
oprichting uit drie verschillende werkstromen die
werken aan respectievelijk
¡ microprudentiële aspecten en toezicht,

Sinds zijn oprichting heeft dit netwerk talrijke
erg nuttige documenten gepubliceerd. Aan het
merendeel van deze publicaties heeft de Bank
ook actief meegewerkt. In 2020 werden volgende
documenten gepubliceerd :
¡ Richtlijnen voor de opname van klimaat- en
milieugerelateerde risico’s in het prudentieel
toezicht ;
¡ Een statusrapport over de gangbare praktijken
bij financiële instellingen voor het onderscheid
tussen zogenaamde groene, niet-groene en
bruine blootstellingen ;

¡ macrofinanciële aspecten en
¡ het vergroenen van het financiële systeem,
duurzaam investeren inbegrepen, waaronder
ook de eigen centralebankactiviteiten.
Bovendien heeft het NGFS het afgelopen jaar twee
nieuwe werkstromen opgestart, die zullen focussen op het verzamelen van data over klimaat- en
milieugerelateerde risico’s en op onderzoek.
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¡ Een handboek en een reeks referentiescenario’s om scenarioanalyses uit te voeren ;
¡ Een overzicht van de gangbare praktijken voor
het beheer van klimaat- en milieugerelateerde
risico’s bij financiële instellingen ;
¡ Een rapport over de mogelijke impact van
klimaatverandering op het monetair beleid en
de resultaten van een bevraging over klimaatverandering en monetairebeleidsoperaties ;
¡ Een rapport over onderzoeksprioriteiten over
de macro-economische impact en de impact op
de financiële stabiliteit van klimaatverandering.

20
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Economisch en financieel
onderzoeks- en analysewerk

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

De onderzoeken en analyses van de Bank vormen
de basis voor haar beleidsmaatregelen, die een impact hebben op de maatschappij en op de welvaart
van Belgische (en Europese) gezinnen en bedrijven.
De Bank werkt immers niet geïsoleerd van haar omgeving en haar onderzoeken en analyses hebben dan
ook een intrinsieke component van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Door te streven naar prijs
stabiliteit en financiële stabiliteit probeert de Bank,
ook binnen het Eurosysteem en het ESCB, te zorgen
voor een veilige, voorspelbare omgeving, waardoor
risico’s en een buitensporige volatiliteit voor gezinnen en bedrijven worden beperkt. De onderzoeken
en analyses van de Bank willen een stevige basis
bieden om te begrijpen welke maatregelen het meest
doeltreffend zijn om problemen op te lossen en de
prijsstabiliteit en financiële stabiliteit te handhaven,
en om inzicht te krijgen in hoe die maatregelen de
maatschappij beïnvloeden.
Aangezien de impact en de efficiëntie van het monetaire en prudentiële beleid worden beïnvloed door
de werking van de economie en door het regeringsbeleid, bestrijken de onderzoeken en analyses
van de Bank ook andere economische en financiële
onderwerpen die vanuit dat oogpunt relevant zijn,
zoals de conjunctuurcyclus, de overheidsfinanciën,
het concurrentievermogen, de arbeidsmarkt, de productmarkten, de financiële markten en de internationale relaties.
De Bank beschouwt haar studies als een publiek goed
en verspreidt ze dan ook via verschillende kanalen,
onder meer via haar website en via de voorstelling
van haar studies tijdens conferenties en seminaries op
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talrijke fora. De Bank wil ook het economisch denken
en onderzoek in de Belgische academische wereld
stimuleren, door projecten te sponsoren, gezamenlijke
studies op te stellen, conferenties of seminaries te
helpen organiseren en toegang te verlenen tot een
rijke gegevensverzameling.
Naast deze algemene bijdrage, zette de Bank ook
haar werkzaamheden voort om de economische en
financiële impact van de klimaatverandering beter
te begrijpen. Schokken die verband houden met de
klimaatverandering (en met de transitie naar een
meer duurzame, koolstofarme economie) kunnen een
invloed hebben op de productiviteit, het aanbod van
of de vraag naar producten (en dus op de relatieve
prijzen), de gezondheidsresultaten, de ongelijkheid...
Daarom zette de Bank haar analyses voort om de
mechanismen die aan de basis liggen van deze effecten te vatten, en om te begrijpen welke impact deze
schokken zouden kunnen hebben op het huidige
economische systeem, en dus op ons beleid.
Om meer inzicht te helpen krijgen in de economische impact van de klimaatverandering, wijdde de
Bank de editie 2020 van haar tweejaarlijkse internationale conferentie aan ‘Climate Change : Economic
Impact and Challenges for Central Banks and the
Financial System’.
Naast haar aandacht voor de klimaatverandering, bestudeerde de Bank ook de heterogene impact van de
COVID-19-crisis op verschillende bevolkingsgroepen.
Lagere inkomensgroepen blijken immers kwetsbaarder en de ene sector of werknemer wordt zwaarder
getroffen dan de andere.
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De Bank ten dienste van de maatschappij

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

De duurzame portefeuilles
van de Nationale Bank

De Bank heeft de integratie van duurzaamheidselementen in het beheer van haar niet-monetaire beleidsportefeuilles geleidelijk verbeterd, en daarbij de
doelstellingen en beperkingen van haar mandaten in
acht genomen.
In 2020 zette de Bank haar duurzaamheidsbeleid
voor haar bedrijfsobligatieportefeuille in Amerikaanse
dollar voort. Binnen deze portefeuille van externe
reserves, verhoogde ze het aandeel van industriële bedrijven die aan specifieke ESG-criteria voldoen
(Environmental, Social, Governance, oftewel hun inzet
voor milieu, maatschappij en goed bestuur). De Bank
past voor deze activa een positieve screening toe en

neemt alleen obligaties in aanmerking die voldoende
hoog scoren op ESG-criteria. Die score wordt toegekend door een gespecialiseerd extern ratingbureau.
Bovendien koopt de Bank in deze portefeuille ook
thematische obligaties aan. Dit zijn niet alleen zogenaamde Green Bonds, maar ook obligaties die worden uitgegeven om bredere duurzaamheidsprojecten
te financieren en ‘pandemie’-obligaties.
Binnen het beheer van haar eigenmiddelenportefeuille, is de Bank ook meer in zogenaamde Green Bonds
gaan beleggen. Dit zijn obligaties die worden uitgegeven door supranationale instellingen, overheden
en bedrijven om specifieke projecten te financieren
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Directeur Jean Hilgers :
’Als centrale bank is het van het grootste belang dat we
zelf ook doen wat we anderen opdragen, dat we het
goede voorbeeld geven en het juiste gedrag vertonen.
De Bank heeft veel inspanningen geleverd om haar eigen
activiteiten duurzamer te maken en zal dat de komende
jaren blijven doen, aangezien duurzaamheidscriteria steeds
belangrijker worden voor ons eigen portefeuillebeheer.’

die een duurzame impact beogen. Daarnaast heeft
de Bank ook meer kunnen beleggen in thematische
obligaties die worden uitgegeven door supranationale
emittenten en agentschappen.
De Bank zette ook de diversificatiestrategie van haar
portefeuille voort door te beleggen in Europese aandelen. Gezien de aanhoudende groei van obligaties in
euro op haar balans, startte de Bank in 2019 met dit
type portefeuillediversificatie en zij heeft die in 2020
geleidelijk voortgezet. Een externe beheerder kreeg
de opdracht om passief een aandelenportefeuille te
beheren waarmee wordt belegd in aandelen van
ondernemingen met een grote kapitalisatie die op de
Europese beurzen genoteerd zijn. De referentie-index,
die door een extern bureau op maat van de Bank
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werd samengesteld, omvat voornamelijk aandelenmarkten van het eurogebied en neemt bedrijven in
aanmerking die voldoen aan specifieke ESG-normen.
De doelstelling van maatschappelijk verantwoord beleggen bestaat erin meer te beleggen in bedrijven die
een robuust ESG-profiel hebben en aantonen dat ze
dat profiel willen verbeteren, en niet te beleggen in
controversiële en ongewenste sectoren (bv. wapens).
Om haar ‘Green Bank’-beleid kracht bij te zetten,
besloot de Bank dat haar effectenafwikkelingssysteem
(NBB-SSS) voor onbepaalde tijd geen uitgiftekosten
zal aanrekenen voor groene, maatschappelijk verantwoorde en duurzame obligaties die worden uitgegeven om investeringen te financieren die een voordeel
opleveren voor milieu en maatschappij.
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Veilige en duurzame cash
en efficiënte betalingssystemen garanderen

Cash
De Nationale Bank helpt de bankbiljetten die in omloop zijn duurzamer te maken.

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

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

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

Daarnaast probeert de Nationale Bank de cashcyclus
zoveel mogelijk te stroomlijnen. Via de banken en de
geldtransportbedrijven brengt de Bank het contant
geld in omloop. Een groot deel van de bankbiljetten in omloop wordt door private bedrijven gerecycleerd volgens de door de centrale bank opgelegde
en gecontroleerde strikte normen. De niet door de
private sector gerecycleerde bankbiljetten keren naar
de Nationale Bank terug. Zowel de echtheid als de
kwaliteit van die biljetten worden dan gecontroleerd
met de meest efficiënte en performante machines
die er bestaan. Deze zijn uitgerust met hoogtechnologische sensoren die specifiek voor centrale banken
werden ontworpen. Enkel echte bankbiljetten van
goede kwaliteit worden opnieuw in omloop gebracht.
Afgekeurde bankbiljetten worden vervangen door
nieuwe biljetten.
De Bank tracht elk bankbiljet dat in België in omloop
is, ten minste eenmaal per jaar te controleren. Een zo
efficiënt en effectief mogelijke cyclus laat toe om de

Directeur Tim Hermans :
‘De Bank investeert in een nieuw, veilig en efficiënt
cashcenter waarin de modernste machines zullen worden
geïnstalleerd om zo haar taken te kunnen blijven uitvoeren
tegen de laagst mogelijk maatschappelijke kosten’
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Elektronische betaalsystemen en
FinTech
De belangstelling voor FinTech, de financiële technologie
om innovatieve processen, producten of diensten in
de financiële sector aan te bieden, neemt alsmaar toe.
Daarom heeft de Bank met de FSMA een gezamenlijk
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FinTech-contactpunt opgericht om de regelgeving rond
financiële innovaties en de verwachtingen van de toezichthouders bevattelijker te maken voor deze innovatieve FinTech-bedrijven. Zo willen de toezichthouders
tegelijk de toegang tot de betaalmarkt voor innovatieve
bedrijven vergemakkelijken én elektronische betalingen
veiliger maken voor de consument.
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Ook als onderneming doet de
Nationale Bank grote inspanningen
Archieffoto

‘Green and fair bank’

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

De Bank behield ook het zogenaamde ‘Good Food’label. Met dit label wordt haar bedrijfsrestaurant
beloond voor het gebruik van lokale, fairtrade- en
bioproducten en het aanbieden van seizoensfruit en
vegetarische maaltijden. Momenteel heeft de Bank
twee van de drie vorken van dit label.
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NIEUWE ACTIES EN HIGHLIGHTS IN 2020

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

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

100 % groene stroom wordt
aangekocht, met als resultaat
bijna 3 000 ton CO2-equivalenten
minder uitstoot.

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

Drie extra e-bikes werden
aangekocht. Die kunnen
worden ontleend voor
werkverplaatsingen.
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Ook op het vlak van CO2reductie en offsetting levert
de Bank inspanningen.
Ze bereikte voor het derde
jaar op rij C02-neutraliteit
onder andere dankzij het
mechanisme van emissiecompensatie. Offsetting van
uitstoot vindt plaats via financiële
steun aan een mix van gecertificeerde
ontwikkelingsprojecten die niet enkel een toegevoegde waarde voor het klimaat hebben maar tegelijkertijd ook een socio-economische bijdrage leveren in
landen met een lager ontwikkelingsniveau.
Ook al is de Bank CO2-neutraal geworden dankzij
onze steun aan klimaatprojecten, ze blijft er uiteraard
ook naar streven om haar CO2-uitstoot te verminderen. Ze doet dat onder meer door een efficiënt energiebeheer, door 100 % groene stroom te gebruiken,
door elektrische wagens op te nemen in haar dienstwagenpark en door niet-recycleerbaar afval zoveel
mogelijk te beperken.
Data die in 2020 beschikbaar waren, tonen dat de
CO2-emissie van de Bank in 2019 gelijk was aan
10  650 ton CO2-equivalenten (energieverbruik, mobiliteit, grondstoffenverbruik, afval, …). Er zitten heel
wat projecten in de pijplijn om deze uitstoot op korte
maar vooral middellange termijn te verlagen.

KOOLSTOF
VOETAFDRUK 2019
4,9 ton CO2-equivalenten /
voltijds equivalent
= jaarlijkse uitstoot van
ongeveer 1000 Belgen
¡ ongeveer gelijk aan 2018
¡ reductie-acties waren relatief
kleinschalig, grotere reductie
zal kunnen volgen door verkleining
van totale kantooroppervlakte en
na renovatie van de overblijvende
gebouwen

Efficiënte kookfornuizen
in Ghana, een voorbeeld
van CO2-offsetting
Om haar onvermijdelijke CO2-uitstoot te compenseren, participeert de Bank in een project
in Ghana van het bedrijf CO2Logic en zijn
partners. Dit project helpt bij de ontwikkeling
en verdeling van efficiënte kookfornuizen die toelaten om talloze
bomen te redden, gezinnen te
ondersteunen, economische
activiteiten te stimuleren en de gezondheidstoestand
in Ghana te
verbeteren.
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Veranderd voedingspatroon
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Illustraties van de inspanningen van de Bank hebben betrekking op concrete uitstootposten zoals
papierverbruik of plastic flessen. De Bank tracht al
enkele jaren het papierverbruik te beperken, met een
duidelijk positieve trend tot gevolg. Hetzelfde geldt
voor afval van plastic waterflessen  : het inzetten,
vanaf november 2019, op waterfonteintjes en herbruikbare flessen had op korte tijd een grote impact.
Net voor het begin van de Covid-19-crisis bleek de
verkoop van plastic flessen in de Bank reeds drastisch
te zijn verminderd. Verder blijken ook de inspanningen om duurzamere en gezondere voeding te promoten bij de medewerkers vruchten af te werpen.
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Vis

Fruit en groenten

2018

Andere

2019

Het nieuwe cashcenter in Asse - 3D-model
© Project : Philippe SAMYN and PARTNERS, architects & engineers, met TPF Engineering en ARCOTEAM – Rendering : ASYMETRIE

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

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

DE DUURZAME
TOEKOMSTGERICHTE
IMMOSTRATEGIE
¡ De Bank streeft voor 2030 naar een
duurzaam gebouwenpark.
¡ Concreet beoogt zij een multifunctioneel
en compact gebouwenpark met een zo
laag mogelijke CO2-uitstoot.
¡ Met haar Immo-project levert de Bank
een bijdrage aan het realiseren van de
ambities rond klimaatneutraliteit van
de Europese Unie (Green deal) en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
(Horizon 2050).

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

Gouverneur Pierre Wunsch :
‘In de ideale wereld is diversiteit niet het resultaat van een
specifiek actieplan, maar eerder van een open en inclusieve
bedrijfscultuur die respect heeft voor alle verschillen’

In 2020 werd verder vooruitgang geboekt voor een
ruimere vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus van de organisatie en voor een inclusievere
bedrijfscultuur. 47 % van de nieuw indienstgenomen
medewerkers waren vrouwen. Bij de nieuwelingen
met een bachelordiploma ging het om 54 %, tegen
37 % bij de nieuwkomers met een master.
De verhouding vrouwen die aangesteld werden op
een seniorfunctie in 2020 lag wel iets lager, namelijk
33 %, maar de Bank streeft ernaar dit op korte termijn
te verhogen naar 40 %. Dit aandachtspunt wordt
regelmatig in het Directiecomité besproken. Gelet op

de stabiliteit van het personeel in de Bank, zijn de
bevorderingskansen beperkt en berusten ze hoofdzakelijk op de vervanging van personeelsleden die met
pensioen gaan. Met 35 % vrouwelijke kaderleden en
een bedrijfscultuur die nog moet opschuiven naar
meer inclusie, is de doelstelling van 40 % vrouwen in
de bevorderingen nu en voor nog enkele jaren een
ware uitdaging.
Begin 2019 werkte de Bank een actieplan uit om het
genderevenwicht op alle niveaus van de onderneming
te verbeteren en een meer inclusieve bedrijfscultuur
tot stand te brengen.

Archieffoto
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Door de coronacrisis kwam het actieplan voor diversiteit in het gedrang : aanvankelijk moesten de vanaf
het tweede kwartaal geplande opleidingen en initiatieven worden uitgesteld of herzien om ze online te
organiseren. Zeer snel ging de aandacht ook uit naar
de impact van de crisis op het evenwicht en het welzijn van de personeelsleden, zowel voor de arbeidsorganisatie thuis als uit psychologisch oogpunt.
Ondanks alles bleven de diversiteits-ambassadeurs en
-ambassadrices, die zich vrijwillig inzetten om de door
de Bank nagestreefde waarden van respect en een
open geest uit te dragen, actief en konden ze verscheidene belangrijke acties tot een goed einde brengen.
Een voorbeeld hiervan uit 2020 was een debat rond
diversiteit in de praktijk met Ed Sibley, de vicegouverneur van de Ierse Centrale Bank, dat voor de medewerkers van de Nationale Bank werd georganiseerd.
Ed Sibley is ervan overtuigd dat diversiteit binnen
het management van financiële instellingen mogelijke
risico’s verbonden aan ‘group think’ vermindert en
bijdraagt tot betere beslissingsprocessen.

'Walking the diversity walk' met Ed Sibley, Pierre Wunsch en
Sarah Ndayirukiye

Op het gebied van Human Resources blijft de Bank
de dimensie diversiteit in aanmerking nemen bij de
modernisering van haar processen en instrumenten
voor indienstneming en
loopbaanbeheer, en bij het
ambassadeurs zorgen ervoor
aanbod van opleidingen.

Verder werd besloten om
‘De
samen te werken met Duo
dat diversiteit in de Bank op
for a Job, een vzw die
de kaart wordt gezet’
inzet op de versterking
Om een grotere diversiteit
van sociale cohesie en loen inclusie te realiseren in
kale solidariteit. Dit project brengt professionals van
de maatschappij, engageert de Bank zich ook buiten
50 jaar en ouder in contact met jonge werkzoede muren van haar gebouwen.
kenden tussen 18 en 33 jaar met een migratieachtergrond. In totaal 21 medewerkers van de Bank
Binnen het ESCB komen de diversiteits- en inclusiematekenden in op dit driejarige partnerschap en de
nagers van diverse centrale banken uit het eurogebied
eerste mentorkandidaten konden starten met hun
jaarlijks samen om evoluties op te volgen en best
opleiding. Naast de maatschappelijke waarde ervan
practices uit te wisselen.
geeft dit project de medewerkers ook de mogelijkheid om interculturele capaciteiten en kennisoverDe Nationale Bank is een actief lid van Women in
dracht te ontwikkelen. De Bank stelt daarnaast ook
Finance, een vereniging die streeft naar meer distageplaatsen specifiek open voor mensen met een
versiteit in de financiële sector. In 2020 publiceerde
migratie-achtergrond.
Women in Finance haar eerste jaarverslag.

Directeur Jean Hilgers :
‘In de financiële sector die de laatste jaren al veel veranderingen
en verstoringen heeft gekend, is het belangrijk om outside
the box te denken en open te staan voor andere inzichten, en
daarvoor hebben we alle talenten nodig, mannen én vrouwen’
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Interview

‘DIVERSITEIT LEIDT
TOT EEN GROTERE
COLLECTIEVE
INTELLIGENTIE’
SARAH NDAYIRUKIYE / Diversity manager – Human Resources

Ik heb eerst jarenlang in het toezicht op de banksector
gewerkt bij de voormalige CBFA en ben in 2011 bij
de Nationale Bank van België komen werken. Bij de
Bank ben ik doorgegroeid naar een coördinerende
functie bij de dienst Prudentieel toezicht op banken.
In die functie had ik mijn eerste contacten met het
humanresourcesmanagement.

Hoe ben je diversiteitsmanager
geworden ?
Een collega bij het departement Human Resources
vroeg me of ik een werkgroep over diversiteit wou
leiden en ik had effectief al langer zin om me in te zetten voor inclusie. Eind 2017 vroeg het directiecomité
ons maatregelen voor te stellen voor meer diversiteit
in de Bank. Er werden toen ook kwantitatieve doelstellingen bepaald zodat we konden nagaan of onze
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Interview

‘We moeten op zoek
gaan naar onbewuste
vooringenomenheden‘

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

als extern wordt van de Bank verwacht dat ze daar
snel vooruitgang in boekt. We moeten daarbij de
collega’s kunnen geruststellen dat die veranderingen
de ontwikkeling van hun expertise en loopbaan niet
in de weg zullen staan.
Gelukkig zien we aan de inzet en de wilskracht van
de diversiteitsambassadeurs binnen de Bank dat het
project intern wordt gedragen. Bovendien is de Bank
volop aan het moderniseren en aan elk nieuw project
kan ik die diversiteitsdimensie koppelen. Zo gaat diversiteit geleidelijk aan deel uitmaken van ons DNA.

Vergt zoiets niet heel veel tijd ?
Hoe ziet dat plan eruit ?
In al onze processen, ons taalgebruik, onze informele netwerken, kortom onze cultuur, moeten we op
zoek gaan naar de onbewuste vooringenomenheden.
Dat is een werk van lange adem, maar zowel intern

Er zijn momenten waarop ik twijfel of ik wel de juiste carrièreswitch heb gemaakt. Maar het voordeel
van die twijfel is dat ik dan even een stap terugzet
om met wat meer afstand te bekijken of we op de
goede weg zijn. Dan denk ik terug aan de positieve
spiraal die we met onze aanpak willen bereiken.
We willen nieuwe talenten met uiteenlopende profielen aantrekken en ontwikkelen. Met hun nieuwe
inzichten verdiepen en verruimen ze onze expertise
en stellen ze ons in staat de best mogelijke beslissingen te nemen. Die leiden tot een groter vertrouwen
bij de mensen en meer erkenning van onze collega’s
in de sector. Dat vertrouwen en die erkenning
maken de Bank op hun beurt aantrekkelijker voor
nieuwe talenten.
En opdat die diversiteit zou leven en volop kan
worden beleefd, werken we aan een inclusieve omgeving die uitgaat van twee van onze kernwaarden :
met een open geest en met respect.
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De Bank is begaan met haar medewerkers

‘Een open geest is belangrijk in de
omgang met collega’s om van elkaar te
kunnen leren. Je kunt geen openheid
verwachten als je er zelf geen biedt.’

Om haar taken op een kwaliteitsvolle manier te volbrengen, moet de Bank ook aandacht hebben voor het welzijn van haar medewerkers. Hiervoor focust ze op opleiding, begeleiding en ontspanning en wil ze de waarden
‘met een open geest’ en ‘met respect en in vertrouwen’
zoveel mogelijk in de praktijk brengen. Concreet werd de
werkomgeving verder gemoderniseerd met een uitbreiding van de mogelijkheid om te telewerken, flexibeler
ouderschapsverlof en glijdende werkuren.
De Bank streeft niet alleen een menselijke en collegiale werkomgeving na maar ook een veilige. Daarvoor
maakt ze gebruik van haar preventieadviseurs die zich
bekommeren over het fysieke en psychosociaal welzijn.
In 2020 zette de Bank bewustmakingscampagnes op
touw rond burn-out, alcoholmisbruik en arbeidsongevallen en organiseerde ze evacuatie-oefeningen.

Tijdens de COVID-19-pandemie
zette de Bank zo veel mogelijk in op telewerk en op extra
veiligheidsmaatregelen voor wie
wel in de Bank moest zijn om de
dienstverlening te verzekeren.
Op die manier kon de Bank haar

Archieffoto

‘We streven ernaar het personeel van de Bank
te laten werken in de beste omstandigheden
inzake veiligheid en welzijn op het werk’
medewerkers en de samenleving als geheel beschermen.
Om de interactie en samenwerking op peil te houden, werden
virtuele evenementen en acties
gelanceerd. Voorbeelden van
zulke evenementen waren koffiebabbels met de gouverneur,
waar medewerkers rechtstreeks

vragen konden stellen, of webinars die werknemers hielpen
om eventuele mentale, sociale
en fysieke problemen te voorkomen. Er werden ook verschillende enquêtes bij het personeel gehouden om het welzijn
te monitoren.
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Mecenaat en cultureel engagement

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

De Bank geeft een aantal maatschappelijk waardevolle projecten financieel een duwtje in de rug via
haar mecenaatswerking. Meer en meer wordt de
keuze voor deze projecten gebaseerd op de mate
waarin ze toelaten de CSR-prioriteiten van de Bank
mee te realiseren.
In die optiek steunt de Bank initiatieven die focussen
op de aanmoediging van jong talent en kwetsbare
groepen, op vorming, burgerzin of klimaatverandering. Bijzondere aandacht gaat naar projecten die
diversiteit en inclusie willen bevorderen.
Recente voorbeelden van door de Bank gesteunde
projecten zijn Boost en Teach for Belgium. Boost,
een initiatief van de Koning Boudewijnstichting,

ondersteunt Brusselse jongeren uit sociaal-economisch kwetsbare milieus en geeft hen zo meer
gelijke kansen op het vlak van opleiding en persoonlijke ontwikkeling. De vzw Teach for Belgium
wil onderwijsongelijkheden verminderen en vormt
daarvoor pas afgestudeerden en professionals tot
inspirerende leraren die aan de slag gaan in scholen
met een groot aandeel sociaal-economisch kwetsbare leerlingen.
De Bank steunt al verschillende decennia de artistieke creatie in België door een gevarieerde kunstcollectie aan te leggen met werken van (jonge)
Belgische kunstenaars. De medewerkers van de
Bank mogen een kunstwerk uit de rijke collectie
selecteren om hun kantooromgeving te verfraaien.

Laptops voor afstandsonderwijs
De Bank vernieuwt regelmatig haar IT-materiaal. Aangezien de
afgeschreven toestellen vaak nog in goede staat zijn, gaat de voorkeur naar een CSR-vriendelijke bestemming.
Doordat afstandsonderwijs het afgelopen jaar voor veel leerlingen
een dagelijkse realiteit werd, steeg ook de vraag naar IT-materiaal
in vele, vaak minder gegoede gezinnen. Daarom besloot de Bank
om meer dan 300 laptops te schenken aan scholen, via het platform DigitalForYouth. Op die manier helpt de Bank de digitale
kloof te verkleinen
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Zo krijgen de medewerkers een unieke en stimulerende werkomgeving en wordt de Belgische kunstwereld ondersteund. De Bank neemt ook initiatieven om deze collectie te openen naar het grote
publiek, onder meer via bruiklenen, publicaties en
tentoonstellingen.
Via specifieke opdrachten reikt de Bank kunstenaars
ook concrete en uitdagende pistes aan waarin ze hun
werk kunnen realiseren. Zo ontwikkelde het kunstenaarsduo Lachaert & D’hanis, in nauwe samenwerking
met medewerkers van de Bank, een herdenkingsbiljet
naar aanleiding van de sluiting van de biljettendrukkerij
in 2020. Dit allerlaatste ‘biljet’ dat van onze biljettendrukpersen rolde, verzamelt alle kennis, vakmanschap en geschiedenis die de Bank opbouwde tussen
1850 en 2020. Zo eindigt een verhaal dat, in alle
betekenissen van het woord, een diepe indruk heeft
gemaakt. Het verhaal van de drukkerij werd in een
boek neergeschreven door interne experts en vormt,
samen met het biljet van Lachaert & D’hanis, een
eerbetoon aan de drukkerijmedewerkers van de Bank
die wereldwijd erkend werden voor hun vakmanschap.

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

Archieffoto
Bob Verschueren, Réseaux, 2017-2020, Bronzen in situ sculptuur over een lengte van 30m in de vernieuwde bureauruimtes in de
voormalige ambtswoning van de gouverneur
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‘Onze kunstcollectie is er niet alleen
voor onze medewerkers, maar
ook voor het grote publiek’

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

Een duurzamer aankoopbeleid

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

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

Zo moet iedereen die bij overheidsopdrachten betrokken is een opleiding in duurzaam aankoopbeleid
volgen en wil de Bank dat overheidsopdrachten worden behandeld door een technisch leidinggevende
die de voorbije drie jaar een opleiding in duurzaamheid heeft gevolgd.
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Lijst van in 2020 verschenen publicaties
Artikels in het Economisch Tijdschrift
Het Economisch Tijdschrift is uitsluitend als digitale publicatie verkrijgbaar via de website van de Bank.
De integrale versie van de artikelen wordt gepubliceerd in het Engels, met een synopsis in het Nederlands en
in het Frans. Zodra ze beschikbaar zijn, worden de artikelen afzonderlijk gepubliceerd. Achteraf worden ze
gebundeld in het Tijdschrift.
JUNI 2020
¡ Economische projecties voor België – Voorjaar 2020
¡ Functioneert de convergentiemachine van de EU nog ?
¡ Eerste resultaten van de derde golf van de enquête naar de financiën en de consumptie van de gezinnen
in België
¡ Wat verklaarde de zwakte in de verwerkende nijverheid in 2018-2019 ?
¡ De determinanten van de arbeidsmarktparticipatie in België
¡ Bankfinanciering aan kmo’s van 2014 tot 2019 : effect van de wetswijzigingen op de kredietverlening
SEPTEMBER 2020
¡ De impact van COVID-19 op de wereldeconomie : Kunnen de opkomende economieën de motor aan de
praat houden ?
¡ De monetairbeleidsreactie van de ECB op COVID-19
¡ Het prijsgedrag in België : nieuwe resultaten afgeleid uit micro-economische gegevens
¡ Fiscale stimuli voor R&D : zijn ze doeltreffend ?
¡ De overheidsschuld : veilig bij elk groeitempo ?
¡ Een beoordeling van de moderne monetaire theorie
NOVEMBER 2020 – Speciale editie
¡ De economische impact van immigratie in België
DECEMBER 2020
¡ Economische projecties voor België – Najaar 2020
¡ Het innovatievermogen van België in het licht van de octrooigegevens
¡ Het Belgische begrotingskader : wat is goed en wat kan beter ?
¡ De consumptieprijzen in het licht van de COVID-19-crisis
¡ Een koolstoftaks om de klimaatopwarming te beperken : intuïties, ervaringen uit de praktijk en gevolgen
voor de Belgische economie
EIND 2020 – nog niet in een Tijdschrift gebundeld artikel
¡ Liquiditeit en solvabiliteit van het Belgische bedrijfsleven in de COVID-19-crisis :
een beoordeling na de eerste golf
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PROJECTIES
¡ ECONOMISCHE PROJECTIES
Elk jaar in juni en in december publiceert de Bank via haar website economische prognoses voor België. Die zijn
gebaseerd op technische hypothesen en internationale prognoses die gezamenlijk worden geformuleerd door
de ECB en de centrale banken van het eurogebied. De gedetailleerde resultaten worden als artikel gepubliceerd
in het Economisch Tijdschrift.
¡ BUSINESS CYCLE MONITOR
Via haar website publiceert de Bank op kwartaalbasis een analyse van de conjuncturele situatie in België in het
lopende kwartaal : de Business Cycle Monitor. Deze laatste bevat een raming van de economische groei in het
lopende kwartaal, zowat zeven tot acht weken vóór de eerste officiële kwartaalstatistieken van het Instituut voor
de Nationale Rekeningen beschikbaar zijn.

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

381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395

The heterogeneous employment outcomes of first- and second-generation immigrants in Belgium
A Dane in the making of European Monetary Union – A conversation with Niels Thygesen
Multi-product exporters : Costs, prices and markups on foreign vs domestic markets
Economic importance of the Belgian maritime and inland ports – Report 2018
Service characteristics and the choice between exports and FDI : Evidence from Belgian firms
Low pass-through and high spillovers in NOEM : What does help and what does not
Minimum wages and wage compression in Belgian industries
Network effects and research collaborations
The political economic of financing climate policy : evidence from the solar PV subsidy programs
Going green by putting a price on pollution : Firm-level evidence from the EU
Banking barriers to the green economy
When green meets green
Optimal climate policy in the face of tipping points and asset stranding
Are green bonds different from ordinary bonds ? A statistical and quantitative point of view
Climate change concerns and the performance of green versus brown stocks

Belgian Prime News
Deze Engelstalige publicatie op kwartaalbasis is het resultaat van een samenwerking tussen de Bank, de
Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) en diverse Primary Dealers (marktmakers in effecten van
de federale Schatkist).
Elk nummer bevat een Consensus forecast over het verwachte verloop van de belangrijkste macro-economische gegevens voor België en een beschrijving van de meest markante recente economische ontwikkelingen.
Ook wordt telkens de situatie op de markt van het overheidspapier geschetst. In de rubriek Treasury highlights
worden de beslissingen van de Schatkist over het beheer van de overheidsschuld toegelicht.
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Belgian Prime News is digitaal beschikbaar op de website van de Nationale Bank. Via die website kunnen ook
gedrukte exemplaren worden besteld.
¡ 86 Special topic : Economic flows between Regions in Belgium
¡ 87 Special topic : Measures taken to mitigate the economic impact of the COVID-19 outbreak on
the Belgian economy
¡ 88 Special topic : Belgian public finances are taking a serious hit from the COVID-19 pandemic
¡ 89 Special topic : Belgian banking sector in good shape to cope with the crisis

Statistische publicaties
Via haar website en haar statistische database (https://stat.nbb.be/ ) stelt de Bank tal van macro-economische
statistieken ter beschikking van het publiek.
Voor de update van specifieke tabellen kunt u zich abonneren via NBB.Stat. Wie vaak soortgelijke informatie
opzoekt, kan de gebruikte zoekcriteria opslaan voor later gebruik.
De publicaties en de persberichten zijn ook beschikbaar op de website van de Bank.
ALGEMENE STATISTIEK :
¡ Statistisch Tijdschrift, Economische indicatoren voor België
¡ Conjunctuurenquêtes bij ondernemingen
¡ Investeringsenquêtes bij ondernemingen
¡ Enquête naar het consumentenvertrouwen
BUITENLANDSTATISTIEKEN :
¡ Buitenlandse goederen- en dienstenhandel, jaarlijkse regionale verdeling van de Belgische in- en uitvoer
van goederen en diensten
¡ Internationale investeringspositie, buitenlandse directe investeringen, betalingsbalans
FINANCIËLE STATISTIEKEN :
¡ Financiële jaar- en kwartaalrekeningen van België
¡ Observatorium voor krediet aan niet-financiële vennootschappen
¡ Monetary financial institutions’ interest rates
¡ Bank Lending Survey, enquête naar de kredietvoorwaarden : indicator voor de perceptie van de ondernemingen
NATIONALE REKENINGEN :
¡ Flashraming van de kwartaalgroei van het bruto binnenlands product, Kwartaalrekeningen,
Kwartaalsectorrekeningen
¡ Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen, Gedetailleerde rekeningen van de overheid,
Gedetailleerde jaarrekeningen, Aanbod- en gebruikstabellen, Arbeidsmarkt
¡ Regionale verdeling van de nationale rekeningen
MICRO‑ECONOMISCHE GEGEVENS :
¡ Centrale voor kredieten aan particulieren
 Jaarlijks statistisch verslag
 Maandelijkse kerncijfers over de consumentenkredieten en de hypothecaire kredieten
¡ Centrale voor kredieten aan ondernemingen
Publicatie van de statistieken van de toegestane en opgenomen kredieten via het Observatorium voor
krediet aan niet-financiële vennootschappen
 Maandelijkse flash
 Driemaandelijkse bijwerking
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¡ Balanscentrale
De Balanscentrale stelt de verzamelde jaarrekeningen, een financiële analyse voor het ondernemingsdossier en
sectorspecifieke statistieken ter beschikking van het publiek. Ze doet dit in formaten die aangepast zijn aan
de behoeften van de diverse gebruikersgroepen. Daarnaast wordt informatie verstrekt over het verloop van
de financiële resultaten van de ondernemingen die hun jaarrekening bij de Balanscentrale hebben neergelegd.
De haven- en luchthavenrapporten die jaarlijks of tweejaarlijks worden opgesteld, worden gepubliceerd als
Working Paper van de Bank.

Andere publicaties
¡ Verslag 2019 – Economische en financiële ontwikkelingen
¡ Ondernemingsverslag 2019
¡ Het economisch gewicht van instellingen zonder winstoogmerk in België (Uitgave 2020) – uitgegeven door
de Koning Boudewijnstichting
¡ First results of the third wave of Belgium’s Household Finance and Consumption Survey
¡ Financial Stability Report 2020
¡ Financial Market Infrastructures and Payment Services Report 2020
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Contact
Ondernemingsnummer
RPR Brussel – BE 0203.201.340

Adressen
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Ingang bezoekers en algemeen postadres
de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
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D

Ingang dienstverlening
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Museum

200m
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E

Parking ﬁets, moto, auto

F

Drive-in

Warmoesberg 41

de Berlaimontlaan 20
G

Ingang bijgebouw

Inlichtingen
Website

www.nbb.be

Vragen om inlichtingen

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

Sollicitaties

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

Contactpersoon pers

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

Contactpersoon
voor de financiele dienst
van de aandelen van de Bank

Marc Lejoly,
Chef van de dienst Betalingen en effecten
securities@nbb.be, Tel. +32 2 221 52 30
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Dienstverlening aan het publiek
Loketten hoofdzetel
(Bankbiljetten en muntstukken,
Centrale voor kredieten aan particulieren)

Open van maandag tot vrijdag
van 8.45 u tot 15.30 u.

Museum

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

Zolang de coronacrisis aanhoudt, kunnen andere openingsuren van toepassing zijn.
Deze zijn terug te vinden op de website van de Bank.
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(*)
(**)
(***)
(****)

Is
Is
Is
Is

tevens
tevens
tevens
tevens

Interne audit
C. Specia

Juridische dienst
Ph. Lefèvre

lid van de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank.
lid van de Raad van Toezicht van de Europese Centrale Bank.
secretaris van de Bank.
schatbewaarder van de Bank.

Groep voor analyse en
researchwerkzaamheden

Studiën
H. Famerée

Prudentieel beleid
en inspecties van de
verzekeringen
P. Massin

Financiële stabiliteit, AML
toezicht en prudentieel
beleid van banken
J. Swyngedouw

Back Office
P. Lagaert

Middle Office
E. Lavigne

Front Office
J. De Wit

Human Resources
beheer
S. D'hoore

Communicatie
G. Sciot

Interne dienst voor
preventie en bescherming
op het werk
P. Clève

Betalingen en effecten
M. Lejoly

Loon- en sociale
administratie
D. Dartois

Secretariaat
M. Daelman

Internationale
en Eurosysteem
coördinatie
H. Verbert

Financiële markten
D. Ooms

Human Resources
P. Tack

directeur

Secretariaat-generaal
D. Servais

Jean Hilgers (****)

gouverneur

Raad van toezicht
van de ECB

Pierre Wunsch (*)

Raad van bestuur
van de ECB

Organogram op 1 januari 2021

Prudentieel toezicht
op verzekerings- en
herverzekeringsondernemingen
C. Vynckier

Veiligheid en toezicht
D. Tuymans

Cel Operational Risk
Management
S. Debauve

Cel Compliance
F. Verduyn

Tweedelijnstoezicht
G. Thielemans

Prudentieel toezicht
op banken en
beurs vennootschappen
K. Algoet

Entreprise Project
Management Office
D. Kerschieter

Strategie
en organisatie
B. Clinckemaillie

Boekhouding
F. Biquet

Aankoopdienst
P. Bogaert

Uitrusting en
technieken
L. Scerri
Algemene diensten
E. Arys

Beheerscontrole
A. Schotte

directeur

Tom Dechaene (**)

Toezicht op financiële
marktinfrastructuren,
op betalingsdiensten en
op cyberrisico’s
D. Smoniewski

Cash
M. Vanvooren & A. Piet

Project & Technology
Management Office
P. Dehoorne

Informaticatoepassingen
P. Maréchal

Cel afwikkeling
G. Nguyen

Balanscentrale

Kredietcentrales
C. Dümm

Beheer microdata
D. Muraille

Externe statistieken

Nationale & regionale
rekeningen en
conjunctuur
V. Baugnet

Financiële statistieken
M. Druant

Cel Research &
Development
J. Palate

Cel IT-Veiligheidscoördinatie
J. Vandoorne
IT-Klantendiensten
E. Wilkin

Statistische
informatiesystemen
P. Mellaerts

Algemene statistiek
R. Acx

directeur

Steven Vanackere

Bedrijfsrevisor

IT-infrastructuur
& exploitatie
L. Delaisse

Informatica
A. Swalens

directeur

Tim Hermans (***)

Vertegenwoordiger van
de minister van Financiën

Facilitair beheer
E. Liebaut

directeur

Vincent Magnée

Directiecomité

Regentenraad
Regenten

