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Verslag voorgesteld door 
de gouverneur namens 
de Regentenraad*

Reeds  twee  jaar  beheerst  de  COVID-19-pandemie  het  economische  leven  in  België,  Europa 
en  de  rest  van  de wereld.  Deze  nieuwe  realiteit  verstoorde  onze  gewoonten,  vervaagde  onze 
oriëntatiepunten  en  veranderde  onze  houding  tegenover  de  toekomst.  De  analyse  van  de 
Belgische economische situatie in dit verslag past in die bijzondere context, waarin trendbreuken 
de  interpretatie  van  de  conventionele  economische  indicatoren  bemoeilijken  en  de  relevantie 
van de historische benchmarks verminderen. De analyse van het afgelopen jaar kan dus minder 
terugvallen  op  historisch  vastgestelde  empirische  verbanden  of  op  de  gewoonlijk  gehanteerde 
theoretische  argumenten.  Ook  de  verwachtingen  voor  de  toekomst  gaan  op  hun  beurt  meer 
uit  van  mogelijke  scenario’s  dan  van  projecties  die  gebaseerd  zijn  op  een  extrapolatie  van 
tendensen uit het  verleden. Die uitzonderlijke onzekerheid betekent dat de  lessen die we voor 
het  economische  beleid  trekken  met  de  nodige  voorzichtigheid  en  bescheidenheid  dienen  te 
worden beschouwd.

In  dit  namens  de  Regentenraad  gepubliceerde  verslag wijst  de  gouverneur  op  het  zeer  atypische 
economische herstel dat het jaar 2021 kenmerkte en op de onzekerheden die dit met zich brengt. 
Het  eerste hoofdstuk  schetst  kort de  verhaallijn  van het  verslag  en  zet  enkele  kernboodschappen 
in  de  verf.  Het  tweede  hoofdstuk  belicht  de mondiale  dimensie  van  de  huidige  ontwikkelingen, 
waaronder de determinanten van de oplopende inflatie en de daaraan gekoppelde uitdagingen voor 
het monetair beleid en het begrotingsbeleid. De meeste economieën elders in de wereld staan voor 
dezelfde uitdagingen en hun overheden dienen zeer soortgelijke afwegingen te maken. Het derde 
hoofdstuk  focust  op  de  ontwikkelingen  in  de  Belgische  economie  en  de  specifieke  vraagstukken 
waarmee  ze wordt  geconfronteerd.  Het  herstel  in  België  bleek  bijzonder  robuust,  zeker  rekening 
houdend met de opeenvolgende periodes  van beperkende maatregelen om gezondheidsredenen. 
De Belgische groei was niet enkel sneller dan verwacht maar ook krachtiger dan bij onze buurlanden. 
Het derde hoofdstuk gaat tevens in op de gewenste aanpak van de uitdagingen op lange termijn. 
Het vierde en laatste hoofdstuk behandelt de recente ontwikkelingen in de financiële sector en voor 
het prudentieel beleid.

* Twee Regenten onderschrijven de paragrafen 42 t.e.m 45 niet.
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1.  De Belgische economie in 2021 : een consolidatie van de 
heropleving in een periode van grote onzekerheid

1.  Na de economische crisis zonder weerga in het voorjaar van 2020 werd 2021 gekenmerkt door 
een eveneens ongeziene heropleving, die zowel krachtiger dan verwacht als ongelijkmatig was. 

Ondanks  de  schokken  die  voortkwamen  uit  de  verschillende  rondes  van 
beperkingen op de individuele contacten en de mobiliteit, volgde het Belgische 
bbp sinds het begin van de crisis een ‘V’-vormig traject. De sterke economische 
groei (6,1 % naar volume op jaarbasis) maakte vanaf het einde van het derde 
kwartaal  de  krimp  van  een  jaar  eerder  ongedaan.  We  mogen  echter  niet 

vergeten dat achter dat sterke geaggregeerde resultaat zeer uiteenlopende ontwikkelingen op 
sectoraal en individueel niveau schuilgaan.

2.  Die  krachtige  economische  heropleving  weerspiegelt  uiteraard  de  grote  initiële  daling,  maar 
ook de doeltreffendheid van het vangnet, namelijk de crisismaatregelen die werden genomen 
en de werking van de automatische stabilisatoren. Op gezondheidsvlak waren de grootschalige 
vaccinatie en de weerbaarheid van de gezondheidszorg bepalend voor de opheffing van de eerder 
opgelegde beperkingen op de mobiliteit en op de activiteiten van sommige sectoren. Op macro-
economisch vlak vervulden de overheidsfinanciën ten volle hun bufferrol, hetgeen aanleiding gaf 
tot een zwaar tekort (–6,3 % bbp). Het monetair beleid droeg bij aan de budgettaire flexibiliteit 

door historisch gunstige financieringsvoorwaarden te waarborgen. De massale 
en gelijktijdige inzet van de budgettaire en monetaire middelen was weliswaar 
uitzonderlijk maar  stond  in  verhouding  tot de uitdagingen die het  stilleggen 
van  volledige  delen  van de  economie  teweegbrachten. Vandaag  kunnen we 
stellen dat de doeltreffende bescherming van de  inkomens van de gezinnen, 
het  in  stand  houden  van  de  bestaande  relaties  op  de  arbeidsmarkt  en  een 

brede ondersteuning van de ondernemingen de basis hebben gelegd voor de heropleving van 
zowel  de  productie  als  de  werkgelegenheid.  Desondanks  doet  het  algemene  succes  niet  af 
aan  de  verscheidenheid  aan  individuele  situaties.  Achter  het  V-vormig  herstel  ging  een  door 
de crisis veroorzaakte toename van de ongelijkheden schuil die de genomen steunmaatregelen 
niet konden verhelpen. Tegelijkertijd gaven onvoldoende gerichte en snel genomen maatregelen 
soms aanleiding tot onbedoelde voordelen.

3.  De heropleving in 2021 onderscheidt zich ook door de snelle opkomst van aanbodbeperkingen 
die  bijdroegen  tot  een  sterke  opflakkering  van  de  inflatie  (gemiddeld  3,2 %  op  jaarbasis  in 
België) en door de daaraan gekoppelde uitdagingen voor het monetair beleid. De oplopende 

inflatie  die  we  observeerden  had  meerdere  oorzaken,  onder  andere  de 
bruuske  stijging van de energieprijzen, de  toegenomen kosten van bepaalde 
onvervangbare  inputs  (met  name  halfgeleiders)  en  de  aanzienlijke  toename 
van de transportkosten. De economische crisis van 2020 was vooral het gevolg 
van de plotse beperkingen om gezondheidsredenen die op de vraag wogen en 

hield daarom het risico van een neerwaartse prijsspiraal in. De heropleving leidde daarentegen 
al  gauw  tot  aanbodbeperkingen  en  deze  gingen  dan  weer  gepaard  met  prijsstijgingen  die 
verrassend krachtig en persistent waren.

4.  De  huidige  inflatoire  druk  zou  geleidelijk  moeten  afnemen  over  de  komende  maanden, 
hoewel  er  daarover  nog  aanzienlijke  onzekerheid  heerst.  Bepaalde  prijsverhogende  factoren 
weerspiegelen  immers de nood om de mondiale waardeketens bij  te  sturen via  investeringen 
die pas na enige tijd een zichtbaar effect zullen hebben. Het risico dat de  inflatie zichzelf zou 

versterken  via  de  productiekosten  vraagt  ook  de  grootste  waakzaamheid, 
vooral gelet op de dynamiek van de arbeidsmarkt en, in België in het bijzonder, 
op  de  automatische  indexering  van  de  lonen  en  de  snel  weer  opduikende 

Het monetair en 
budgettair beleid zorgden 

voor een uitzonderlijke 
ondersteuning van de vraag

Aanbodbeperkingen en 
prijsstijgingen kwamen 

snel opzetten

De inflatoire druk zou 
geleidelijk moeten afnemen

De economie veerde in België 
krachtiger dan verwacht 

maar ongelijkmatig op



13NBB Verslag 2021 ¡  Verslag voorgesteld door de gouverneur namens de Regentenraad

schaarste aan werknemers. De centrale banken dienen het  risico van een fikse prijsstijging af 
te wegen tegen dat van een voortijdige monetaire verkrapping die het economisch herstel kan 
doen haperen.

5.  In  het  eurogebied  geeft  de  in  september  2021  goedgekeurde  hervorming  van  het  monetair-
beleidskader het Eurosysteem de gewenste flexibiliteit om in zulke onzekere wateren te navigeren. 
Het  Eurosysteem  zal  zowel  geduldig  als  waakzaam  moeten  zijn  in  een  periode  waarin  de 
inflatie  weliswaar  hoog  is  maar  het  verdere  verloop  ervan  onzeker  blijft. 
Tegelijkertijd  moet  het  klaarstaan  om  van  koers  te  veranderen  indien 
duidelijk  zou  blijken  dat  er  significant  wordt  afgeweken  van  de  nieuwe 
symmetrische  inflatiedoelstelling  van  2 %  op  middellange  termijn.  De 
verwachte  normalisatie  op  middellange  termijn  van  de  inflatie  rond  haar 
doelstelling zou een geleidelijke verkrapping mogelijk moeten maken, en dat 
terwijl er een accommoderend monetair beleid wordt gehandhaafd zonder 
secundaire  effecten, met  name  op  de  financiële  stabiliteit.  Dat  is  de  essentie  van  de  beslissing 
van de Raad van Bestuur van de ECB in december. Kortom, de sleutelwoorden voor de komende 
maanden zijn geduld, flexibiliteit en aandachtige analyse van de relevante economische indicatoren.

6.  Het krachtige herstel, de toenemende aanbodbeperkingen en de stijgende prijzen impliceren dat de 
massale ondersteuning van de binnenlandse bestedingen op haar einde loopt, zowel in België als 
elders. Een geleidelijke en vlotte exit uit het crisisbeleid is van essentieel belang om tijdig de nodige 
manoeuvreerruimte te creëren om toekomstige schokken op te vangen. De 
aanhoudende onzekerheid  op gezondheidsvlak maakt  het  echter moeilijk 
om het gewenste  tempo van de beleidsnormalisatie  te bepalen.  Enerzijds 
gaat het erom het herstel niet te belemmeren. Anderzijds is het van belang 
het risico te beperken dat de financiële markten in paniekmodus schieten wegens de broosheid 
van de overheidsfinanciën of een sneller dan verwachte monetaire verkrapping.

7.  De  overgang  van  een  beleid  gericht  op  macro-economische  stabilisatie  aan  de  vraagzijde  naar 
maatregelen die de beperkingen aan de aanbodzijde verhelpen, is niet eenvoudig. De uitwerking 
en implementatie van structurele hervormingen die nodig zijn om het hoofd te kunnen bieden aan 
de grote veranderingen die aan de gang zijn (de demografische en technologische omwentelingen 
en  de  klimaattransitie)  en  om  de  potentiële  groei  te  stimuleren,  raken  immers  iedereen,  zij  het 
niet  altijd  in  dezelfde mate  en  soms  zelfs  in  tegengestelde  zin. We moeten meer  investeren  in 
de  klimaattransitie  en  de  reallocatie  van middelen  naar  sectoren met  een  sterk  groeipotentieel 
vergemakkelijken.  Daarnaast  dienen we  innovatie  en  het  gebruik  van  nieuwe  technologieën  te 
bevorderen.  Ten  slotte  moet  de  arbeidsmarkt  worden  gestimuleerd  door 
het gebrek aan competenties tegen te gaan en tegelijk de participatiegraad 
te  verhogen.  Het  zal  er  ook  op  aankomen  de  overheidsuitgaven meer  te 
richten  op  investeringen,  om  hardnekkige  gebreken  in  de  infrastructuur 
aan  te  pakken,  onder  meer  op  het  vlak  van mobiliteit,  energiezekerheid, 
onderwijs,  gezondheidszorg  en  de  digitalisering.  Het  faciliteren  van  die 
moeilijke verschuiving in het economisch beleid – van een stabilisatie van de vraag naar stimulansen 
langs de aanbodzijde –  is nu net het doel  van de herstelplannen die worden ondersteund door 
de  nieuwe  financiële  instrumenten  van  de  Europese  Unie.  Voor  België  blijft  deze  steun  echter 
bescheiden  in verhouding tot de uitdagingen waarmee het geconfronteerd wordt, met name de 
implementatie van structurele hervormingen die al lange tijd uitgesteld werden en de noodzaak om 
de houdbaarheid van de overheidsschuld in alle entiteiten van het land veilig te stellen.

8.  Het laatste opvallende feit van de recente ervaringen in vergelijking met andere ingrijpende crisissen 
is de opmerkelijke veerkracht van de Belgische financiële sector, die deze sector een prominente rol 
hielp spelen bij het opvangen van de schokken en de oplossing van de crisis. Na de wereldwijde 
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financiële crisis van 2008 werd het regelgevingskader grondig hervormd en versterkt teneinde de 
vastgestelde  tekortkomingen  te  verhelpen en de  veerkracht  van de financiële  instellingen  in de 
toekomst te verhogen. De pandemie was in zekere zin een eerste, zij het gedeeltelijke, test van dat 
hervormde kader. De Bank maakte voor het eerst gebruik van de macroprudentiële contracyclische 
kapitaalbuffer in de banksector, die in goede tijden wordt opgebouwd en tijdens een crisis wordt 
vrijgegeven. Deze buffer werd voorlopig nog niet gereactiveerd. Uit de hoge koersen van activa 
op  de  financiële  markten  en  het  grote  dynamisme  in  de  Belgische  woningmarkt  blijkt  echter 
dat de financiële cyclus sterk opwaarts  is gericht. De Bank zal de noodzaak en de voorwaarden 
voor een eventuele activatie  van die buffer  in de  loop van 2022 nauwgezet blijven analyseren. 
Daarnaast  is  het  nodig  de macroprudentiële maatregelen  voor  de woningmarkt  te  handhaven 
om de stabiliteit van de Belgische financiële sector te garanderen. De omvangrijke kapitaalbuffers 
en de solide balansen van de banken bieden ruimte voor een contracyclische aanpassing van de 
macroprudentiële  instrumenten, zonder daarbij een significant effect op de kredietvoorwaarden 
en dus op de financiering van het herstel te sorteren.

9.  De huidige onzekerheden zijn de voorbode van aanzienlijke  risico’s omtrent de vooruitzichten 
op korte en middellange  termijn. Hoewel het basisscenario gunstig blijft,  illustreren de  sterke 
groeivertraging in het laatste kwartaal van 2021 en de razendsnelle verspreiding van de nieuwe 
omikronvariant  dat  er  nog  steeds  bedreigingen  zijn  die  de  economische  heropleving  kunnen 
drukken. De beheersing van de epidemie blijft wegens de internationaal ongelijke toegang tot 
vaccins en geneesmiddelen zeer onvolmaakt en moeilijk te voorspellen. Bovendien zouden de 
monetairbeleidskeuzes ingewikkelder kunnen blijken dan verwacht indien de aanbodbeperkingen 
langer  aanhouden  en  de  normalisering  van  de  energie-  en  grondstoffenprijzen  op  zich  laat 
wachten.  Hetzelfde  geldt  voor  de  opgebouwde  achterstand  bij  het  oplossen  van  reeds  lang 
bestaande structurele problemen, waaronder de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

2.  België houdt gelijke tred met een wereldwijd herstel gekenmerkt 
door een oplopende inflatie

Een forse maar ongelijke stijging van de economische bedrijvigheid

10.  Na een ongekende krimp met nagenoeg 3 %  in 2020 groeide de wereldeconomie met bijna 
6 %  in  2021.  De  internationale  handelsstromen  weerspiegelden  uiteraard  die  tendens ;  ze 
stegen naar volume met 9,3 % na de ineenstorting met meer dan 8 % in het voorgaande jaar. 
De  snelle en grootschalige  inzet  van vaccins  in de Verenigde Staten, Europa en China,  stelde 
niet alleen de overheid in staat de zwaarste beperkingen om gezondheidsredenen op te heffen 
maar maakte de economieën tevens beter bestand tegen nieuwe besmettingsgolven. Dankzij de 
ongezien forse ondersteuning door het macro-economisch beleid, overschreed de economische 

bedrijvigheid eind 2021 dan ook haar niveau van vóór de crisis  in de meeste 
werelddelen,  inclusief  in  heel  wat  landen  van  het  eurogebied,  waaronder 
België. China onderscheidde zich met een groei van 8,1 %, niettegenstaande 
dat  het  land  niet  in  recessie  ging  in  2020  (+2,3 %).  De  andere  opkomende 
economieën en de ontwikkelingslanden vertoonden uiteenlopende groeicijfers. 

Die onderlinge verschillen weerspiegelden enerzijds de ongelijke beschikbaarheid en verdeling 
van vaccins en anderzijds het relatieve belang in de economie van sectoren die zeer kwetsbaar 
waren voor de beperkende maatregelen om gezondheidsredenen, zoals het toerisme.

11.  Hetgeen de heropleving in 2021 typeerde was de snelheid waarmee het reusachtige vraagtekort in de 
lente van 2020 oversloeg in aanbodbeperkingen. In tal van landen heeft het uiterst accommoderend 
monetair  en  budgettair  beleid  de  koopkracht  van  de  consumenten  algemeen  beschouwd  goed 

De wereldeconomie  
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gewaarborgd. Vanaf de opheffing van de voornaamste beperkingen om gezondheidsredenen kon 
de vraag dan ook onmiddellijk herstellen. Aan de aanbodzijde daarentegen verliep de hervatting 
van  de  productie  heel  wat  trager,  vooral  in  sectoren  waar  de  onderliggende  waardeketens 
complex  en  gemondialiseerd  waren  en  werden  ontworpen  om  volgens 
het  just-in-time  principe  te  werken.  De  beperkingen  op  de  internationale 
handel berokkenden veel schade en toonden aan hoe broos de wereldwijd 
gefragmenteerde  productieprocessen  kunnen  zijn.  De  blokkering  van 
bepaalde havens die van vitaal belang zijn voor het maritiem verkeer was, naast andere logistieke 
verstoringen, voldoende om verschillende waardeketens al snel vast te doen lopen. Tekorten aan 
essentiële  inputs  (zoals halfgeleiders) of transportmiddelen (containers, vrachtwagens) zetten een 
rem op het herstel van de industriële productie in vele landen, waaronder België.

12.  Het afgelopen jaar illustreerde dus hoe de wereldwijde dimensie van de pandemieschok zowel 
de  directe  economische  effecten  als  de  onzekerheid  over  de  vooruitzichten  op  middellange 
termijn bepaalde. De opeenvolgende golven van COVID-19-besmettingen en het ontstaan van 
nieuwe  virusvarianten  toonden  aan  dat  de  economische  gevolgen  van 
de  pandemie  zich  even  snel  konden  verspreiden  als  het  virus  zelf,  met 
ernstige  storingen  in  de mondiale waardeketens  en  transportnetwerken 
als gevolg. Het risico dat de pandemie zich voortzet via nieuwe varianten 
die mogelijk bestand zijn tegen de beschikbare vaccins en behandelingen, 
zal  de  heropleving  van  de  wereldeconomie  blijven  bedreigen  en  dat 
zolang  er  nog  gebieden  met  veel  besmettingen  zijn.  Een  goede  internationale  coördinatie 
(gaande van de uitwisseling van medische informatie tot de ruimere verspreiding van vaccins en 
behandelingen) blijft belangrijk om die risico’s binnen de perken te houden.

13.  Helemaal  aan  het  einde  van  het  jaar  drukte  de  razendsnelle  verspreiding  van  de  nieuwe 
omikronvariant  de mondiale  economische  vooruitzichten,  die  tot  dan  toe  zeer  bemoedigend 
waren gebleven (ondanks de sterke groeivertragingen die al in het laatste kwartaal plaatsvonden). 
In  landen  met  een  reeds  hoge  vaccinatiegraad  waren  de  nieuwe  gezondheidsmaatregelen 
aanvankelijk minder restrictief dan een jaar eerder, wat deed vermoeden dat deze besmettingsgolf 
het  economisch  herstel  slechts  tijdelijk  zou  onderbreken.  Hoewel  de  snelle  toediening  van 
boostervaccins  in  dat  opzicht wat  extra  zekerheid  biedt,  heeft  de  hoge  besmettelijkheid  van 
omikron  zelfs  de  best  presterende  gezondheidszorgstelsels weer  onder  druk  gezet.  Heel wat 
regeringen moesten opnieuw contactbeperkingen invoeren door bepaalde bedrijfstakken weer 
te  sluiten  en  een  maximaal  beroep  te  doen  op  telewerk.  Omikron  stelde  ook  het  COVID-
nultolerantiebeleid  van  sommige  landen  op  de  proef.  Hoewel  die  benadering  binnen  de 
landsgrenzen epidemiologische voordelen kon bieden, belemmert ze de wereldwijde heropleving 
door  de  bestaande  logistieke  knelpunten  in  stand  te  houden  (zoals  de  blokkering  van  de 
transportinfrastructuur) en door de mondiale waardeketens te verstoren (bijvoorbeeld de sluiting 
van productie-eenheden in gebieden in lockdown). Op korte termijn kan de omikronvariant de 
economische kosten van de pandemie enkel verzwaren.

14.  De kracht en de synchronisatie van de wereldwijde economische heropleving hebben samen met 
geopolitieke factoren in de tweede helft van het jaar geleid tot een hausse van de energie- en 
grondstoffenprijzen. Twee hoofdfactoren verklaren deze prijsstijgingen. Ten eerste is een grote 
prijsvariabiliteit typisch voor markten waar het aanbod rigide is op korte termijn. Het heropenen 
of sluiten van een ontginningsplaats van grondstoffen houdt immers meer in dan gewoon een 
kraan opendraaien of  een graafmachine aanzetten.  Ten  tweede ontstond er, op het  vlak  van 
energie,  geopolitieke onzekerheid door  een  intens debat over de  toenemende  rol  van gas  in 
de  Europese  elektriciteitsproductie,  op  een  ogenblik  dat  verscheidene  landen  kernenergie  of 
steenkool  de  rug  toekeren.  Dat  debat  beïnvloedt  de marktverwachtingen,  wat mogelijk  een 
invloed had op de prijsbewegingen.

… waarbij de vraag sneller 
toenam dan het aanbod

Internationale coördinatie blijft 
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De terugkeer van de inflatie

15.  Terwijl  de  ineenstorting  van  de  vraag  in  het  begin  van  2020  snel  tot  uiting  kwam  in  de 
daling van bepaalde prijzen, had de heropleving van de economie het omgekeerde effect ; ze 
veroorzaakte namelijk een opflakkering van de inflatie in de hele wereld. Zulke ontwikkelingen 

doen zich voor wanneer het aanbod en de vraag tijdelijk uiteenlopen. Enerzijds 
passen de prijzen zich aan, waardoor ze bijdragen  tot  inflatoire of deflatoire 

druk,  volgens  de  richting  van de  vraagschok. Anderzijds  ontstaan  er  tekorten of  onvrijwillige 
voorraden. De opflakkering van de inflatie verraste door haar omvang en persistentie ; deze zijn 
toe te schrijven aan de forse toename van de grondstoffenprijzen (vooral de energieprijzen) en 
aan de invloed van de knelpunten op de inputprijzen over de verschillende productiestadia van 
de waardeketens.

16.  Overal ter wereld blijkt het voor de centrale banken moeilijk de duurtijd van die inflatieopstoot 
in te schatten. Sommigen roepen reeds het schrikbeeld van een ‘stagflatie’ op, dat wil zeggen 
de persistente combinatie van hoge werkloosheid en inflatie die volgde op de olieschok van 

1979 en de spectaculaire verkrapping van het Amerikaans monetair beleid 
destijds. Een herhaling van dat scenario is hoogst onwaarschijnlijk, aangezien 
de economische actoren er nog steeds op vertrouwen dat de  inflatiegraad 
op  middellange  termijn  zal  normaliseren  rond  de  officiële  doelstellingen 

(2 %  per  jaar  voor  het  eurogebied).  Dat  vertrouwen  berust  op  de  geloofwaardigheid  van 
de centrale banken, waarvan wordt verwacht dat ze hun doelstellingen onverhinderd zullen 
blijven  nastreven.  In  1979  kwam  die  geloofwaardigheid  onder  druk  omdat  de  monetaire 
autoriteiten  toen  gezien  werden  als  afhankelijk  van  overwegingen  die  niet  met  hun 
belangrijkste mandaat samenhingen.

17.  Eenvoudig gezegd kunnen we de huidige discussies over inflatie samenvatten in twee verschillende 
visies. Voor sommigen zou de opflakkering van de inflatie wel eens kunnen aanhouden als het 
monetair beleid niet snel genoeg reageert. Volgens hen is de druk van de vraag dusdanig dat 
vele ondernemingen niet meer terugdeinzen om hun prijzen te verhogen. Dit verschilt van de 
vroegere  aanpak  waarbij  bedrijven  hun  concurrentievermogen,  marktaandeel  en  winstmarge 

probeerden  veilig  te  stellen  door  de  kosten  te  drukken.  Bovendien  zal  de 
vraag verder worden aangewakkerd door het begrotingsbeleid, aangezien  in 
tal van landen de overheid meer wil investeren in infrastructuur. Die synchrone 
druk  van  het  begrotingsbeleid  zou  de  reeds  bestaande  spanningen  in 
bepaalde waardeketens verder kunnen opvoeren en zou in de prijzen kunnen 

doorwerken.  Ten  slotte  is  de mondiale  context  van  krapte op de  arbeidsmarkten bevorderlijk 
voor  loonsverhogingen  die  nieuwe  prijsstijgingen  waarschijnlijker  maken.  Anderen  zien  de 
huidige inflatoire druk als fundamenteel tijdelijk van aard omdat het onevenwicht tussen vraag 
en aanbod nooit blijvend is. Met name de forse stijging van de energie- en grondstoffenprijzen 
zal geleidelijk verdwijnen door de verwachte inhaalbeweging van het aanbod op die markten. 
Bovendien zullen ook de logistieke knelpunten die de vervoerskosten tot astronomische hoogten 
deden uitschieten, niet eeuwig blijven duren. Voor de aanhangers van dit standpunt zou een te 
snelle beëindiging van het accommoderend monetair beleid de economische heropleving – die 
nog steeds kwetsbaar is voor epidemiologische risico’s – tenietdoen.

18.  Dergelijke  sterk  uiteenlopende  analyses  weerspiegelen  de  moeilijk  te  interpreteren  huidige 
situatie  en  de  zeer  onzekere  vooruitzichten.  Enerzijds,  en  zelfs  al  zouden  de  knelpunten  en 
andere  logistieke  storingen  het niveau  van  bepaalde  prijzen  blijvend  verhogen,  zou  het  effect 
daarvan op de inflatie (dat een groeipercentage van de gemiddelde prijzen meet) tijdelijk blijven. 
Dezelfde  logica  geldt  voor  de  grondstoffenprijzen,  al  zouden  deze  zich  stabiliseren  op  een 
hoger  peil  dan  vóór  de  crisis. Anderzijds  is  het mogelijk  dat  sommige onderliggende  factoren 

De inflatie flakkert op …

… maar voor een stagflatie 
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van  inflatoire  druk  persistenter  blijken  te  zijn.  Ten  eerste  zouden  permanente  veranderingen 
in  de  samenstelling  van  de  bestedingen  de  aanbodbeperkingen  van  intermediaire  inputs  of 
grondstoffen  kunnen  verlengen.  Zowel  bij  het  onstaan  van  nieuwe  consumptiegewoonten  als 
bij  een  versnelde digitalisering of  een  algemene  toename  van de groene  investeringen,  zullen 
bepaalde aanbodbeperkingen enkel opgelost raken door wezenlijke aanpassingen aan de huidige 
waardeketens,  hetgeen  tijd  zal  vergen.  Ten  tweede  bracht  de  pandemie  de  broosheid  van  de 
wereldwijd  gefragmenteerde  productieprocessen  aan  het  licht.  Fundamentelere  veranderingen 
die erop gericht zijn om de veerkracht van de waardeketens te verhogen (zoals een inkorting van 
de ketens door bepaalde activiteiten terug dichterbij huis te brengen), kunnen dus niet worden 
uitgesloten, vooral indien de pandemie zou blijven aanslepen. Niettemin is het mogelijk dat die 
eventuele herlokalisaties van de productie de efficiëntie ervan niet aantasten indien ze gepaard 
gaan met  een  intensievere  automatisering.  Ten derde blijven de huidige  verschuivingen op de 
arbeidsmarkt  soms moeilijk  te  interpreteren. Hoe  dan  ook  is  de mondiale  context momenteel 
gunstiger voor loonsverhogingen dan vóór de pandemie en dient er met het risico op een loon-
prijsspiraal rekening gehouden te worden.

Een scharniermoment voor het macro-economisch beleid

19.  Terwijl  de  inflatie  in  de  loop  van  dit  jaar  naar  verwachting  verder  zou  afnemen,  boden  de 
in 2021 goedgekeurde hervormingen van het monetairbeleidskader in de Verenigde Staten en 
in het  eurogebied de  centrale banken meer flexibiliteit  om deze bijzondere en  zeer onzekere 
situatie aan te pakken. Het is meer dan ooit belangrijk dat het monetair beleid niet wordt herleid 
tot een mechanisch verband tussen een inflatieprognose en een optimaal 
geachte  beleidskoers.  In  de  evenwichtsoefening  waarop  de  centrale 
banken overal ter wereld zich proberen toe te leggen, staat het beheren 
van  risico’s  centraal.  Bij  sterke  inflatieopstoten  blijft  geduld  geboden 
zolang  een  voortijdige  verstrakking  van  de  financieringsvoorwaarden  de 
economische  heropleving  zou  onderbreken.  De  geloofwaardigheid  van 
geduldige  centrale  banken  vereist  echter  ook  dat  ze  zich  bereid  tonen 
in  te  grijpen  indien  de  inflatieverwachtingen  zich  toonbaar  loskoppelen  van  hun  officiële 
doelstelling.  Het  vinden  van  een  goed  evenwicht  tussen  geduld  en  flexibiliteit  vereist  een 
continue, nauwgezette en transparante analyse van alle relevante gegevens.

20.  Dat  drieluik  geduld-flexibiliteit-analyse  verschaft  inzicht  in  de  beslissingen  die  onder  meer  de 
Amerikaanse Federal Reserve en de Europese Centrale Bank in december 2021 hebben genomen. 
De twee belangrijkste monetaire autoriteiten ter wereld gaven,  in uiteenlopende mate volgens 
de verschillen in hun respectieve economische toestand en vooruitzichten, te kennen dat ze het 
monetair beleid minder accommoderend willen maken. Door hun aankopen 
van effecten op de secundaire markten terug te schroeven, verkleinen de 
monetaire autoriteiten hun invloed op de rentetarieven op langere termijn, 
met inbegrip van het niveau van de risicopremies. Ook elders in de wereld 
(onder meer  in  Latijns-Amerika,  Canada,  het  Verenigd  Koninkrijk,  Rusland,  Tsjechië  en  Polen) 
zetten een aantal centrale banken een cyclus van monetaire verkrapping in. Tenzij natuurlijk de 
gezondheidsrisico’s weer aan kracht winnen, luiden die monetaire beleidsbeslissingen het einde 
in van een uitzonderlijke periode waarin de vraag stevig werd ondersteund.

21.  De kwantitatieve verkrapping  (tapering)  verloopt merkelijk  sneller  in de Verenigde Staten dan 
in het  eurogebied.  Bovendien  zou de Amerikaanse beleidsrente  (de daggeldrente)  in de  loop 
van 2022 naar verwachting meermaals worden verhoogd. Die scherpere reactie van de Federal 
Reserve valt deels te verklaren door de relatief sterke spanningen die zich op de Amerikaanse 
arbeidsmarkt  aftekenen  (en  die  onder  meer  tot  uiting  komen  in  een  forse  toename  van  de 

De inflatie zal dit jaar  
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vacaturegraad en  in een werkloosheidsgraad die convergeerde naar een historisch dieptepunt 
van  3,5 %)  en  door  een  mogelijk  zeer  expansief  Amerikaans  begrotingsbeleid,  gelet  op  de 

plannen  van  de  regering-Biden.  Die  factoren  worden  weerspiegeld  in  de 
Amerikaanse  inflatieprognoses  die  tot  in  2024  boven  de  2 %-doelstelling 
blijven.  Tegen  het  licht  van  een meer  gefragmenteerde  en  al met  al minder 
krappe  arbeidsmarkt  en  beter  beheerste  begrotingstekorten  in  een  aantal 

lidstaten  van  het  eurogebied  verwacht  de  ECB  dat  de  inflatie  zal  convergeren  naar  een 
niveau dat  iets onder 2 %  ligt  (maar binnen de  foutenmarge)  in 2023 en 2024. De ECB kan 
zich dus  in principe wat geduldiger  tonen dan haar Amerikaanse  tegenhanger en  langer een 
accommoderende monetairbeleidskoers aanhouden.

22.  Afgezien van de discussies omtrent inflatie is een neutraler macro-economisch beleid noodzakelijk 
om de beleidsruimte voor het aanpakken van toekomstige crisissen te herstellen. De erfenis van 
de massale ondersteuning van de economie via de begroting komt tot uiting in een historisch 
hoge overheidsschuldgraad (gemiddeld meer dan 120 % bbp voor de geavanceerde landen in 

de wereld),  die  de  toekomstige manoeuvreerruimte  beperkt.  In  het  centrale 
scenario van een robuuste economische groei  in 2022 – zelfs  indien gerichte 
crisismaatregelen onontbeerlijk zouden blijven – dient er zich een opportuniteit 
aan om met de sanering van de begroting te beginnen. Ten eerste impliceert 
vroeg starten met die sanering een grotere keuzevrijheid om te bepalen in welk 
tempo de structurele tekorten worden weggewerkt. Een scenario waarin het 

tot gedwongen besparingen komt onder druk van oplopende risicopremies, is onwaarschijnlijk 
zolang het monetair beleid zeer accommoderend blijft. Zo een scenario wordt echter veel minder 
onwaarschijnlijk mocht het nodig blijken de monetairbeleidskoers bij te sturen. Ten tweede maakt 
het  feit  dat  de  reële  rente  ver  beneden het  economische groeipercentage blijft,  het mogelijk 
de  saneringsmaatregelen  in  de  tijd  te  spreiden  en  tegelijkertijd  de  schuldgraad  maximaal  te 
verlagen. Zulke omstandigheden dragen bij tot de slaagkansen en dus tot de geloofwaardigheid 
van  de  schuldverminderingsstrategie.  Ten  derde  vergemakkelijkt  de  geleidelijke  vermindering 
van de budgettaire ondersteuning van de vraag een graduele normalisering van het monetair 
beleid. De grotere geloofwaardigheid van matige maar aanhoudende begrotingsinspanningen 
vermindert bovendien het risico van  incidenten op de markten voor overheidsobligaties en,  in 
het eurogebied, eveneens het risico van een fragmentatie van de financieringsvoorwaarden in 
de monetaire unie. De begrotingssanering vereist dat er voor de financiering van de prioritaire 
uitgaven geleidelijk aan minder een beroep wordt gedaan op geleende middelen (of Europese 
overdrachten).  In  de  plaats  daarvan  zal  er meer moeten worden  gekeken  naar  de middelen 
die vrijkomen door de herkalibratie van minder dringende programma’s en naar hervormingen 
gericht op het beheersbaar houden van de structurele druk op bepaalde lopende uitgaven, met 
name de kosten van de vergrijzing.

23.  De monetaire ondersteuning van de economie heeft dan weer bijgedragen tot een overmatige 
schuldenlast  van  vele  economische  actoren  en  tot  aanzienlijke  prijsstijgingen  voor  sommige 
activa,  in  het  bijzonder  voor  het  vastgoed.  Lage  rentetarieven  verhogen  niet  alleen  de 
leencapaciteit van de huishoudens en de ondernemingen, maar zetten ook actoren met een 
overschot aan financiële middelen aan om in risicovollere activa te investeren, met de hoop op 
positieve rendementen. In minder dan twee jaren van crisis stegen de woningprijzen aanzienlijk 
in België (met bijna 15 % sinds eind 2019), maar ook in Canada (meer dan 20 %), de Verenigde 
Staten  (20 %),  Nederland  (20 %)  en  zelfs  in Duitsland  (15 %), waar  dergelijke  prijsstijgingen 
nochtans weinig voorkomen. Die sterke toename van de vastgoedprijzen is opnieuw een zeer 
ongebruikelijke ontwikkeling vergeleken met andere recessies van de  laatste 30  jaar. Zoals  in 
hoofdstuk 4 van dit verslag wordt besproken, kunnen prudentiële maatregelen die secundaire 
effecten van het monetair beleid helpen tegengaan. Zulke maatregelen zijn echter niet neutraal 
qua herverdelende effecten, en de doeltreffendheid ervan heeft haar limieten.

De normalisatie van het 
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24.  Het  einde  van  de  uitzonderlijke  inspanningen  op  het  vlak  van  macro-economische  stabilisatie 
markeert ook de verschuiving van een strategie gebaseerd op het stimuleren van de bestedingen 
naar  een  aanpak  gericht  op  het  verminderen  van  de  aanbodbeperkingen.  Tegelijkertijd  is  het 
belangrijk  de onvermijdelijke  transities  inzake demografie,  technologie  en 
klimaat  te  begeleiden.  In  de  Verenigde  Staten  werd  in  maart  2021  een 
eerste pakket noodmaatregelen goedgekeurd voor in totaal $ 1 900 miljard. 
Vervolgens werd  er  een  herstelplan  opgesteld met  overheidsuitgaven  ten 
belope van $ 1 200 miljard (over een periode van 10 jaar, waarvan ongeveer 
de helft nieuwe initiatieven betreft). In dit plan wordt prioriteit gegeven aan 
infrastructuur  voor  het  transport,  voor  water-  en  elektriciteitsvoorziening 
en  voor  breedbandinternet.  In  Europa  hebben  de  regeringen,  onder 
impuls van de faciliteit voor herstel en veerkracht, plannen op middellange 
termijn  (2021-2026)  ontworpen  die  gestoeld  zijn  op  investeringen  en 
structurele hervormingen, met als focus de financiering van de klimaattransitie en de digitalisering. 
Dat  tijdelijke door de Europese Unie gefinancierde communautaire  instrument  stelt de  lidstaten 
meer  dan  € 720  miljard  ter  beschikking,  waarvan  iets  minder  dan  € 340  miljard  bestaat  uit 
overdrachten  aan  de  lidstaten. Hoewel  deze  transfers  de  nationale  overheidsschuld  niet  verder 
doen oplopen, vormen ze niettemin een financiële verplichting voor de Europese belastingbetalers.

De policy mix in het eurogebied : een beginnende normalisatie en nieuwe 
institutionele kaders

25.  In het eurogebied is de gecombineerde ondersteuning van de vraag door het nationaal begrotings-
beleid en het monetair beleid in 2021 maximaal gebleven. De massale aankopen van overheidseffecten 
door de ECB in het kader van het pandemie-noodaankoopprogramma (PEPP) 
waarborgden  een  vlotte  financiering  van  de  overheidstekorten,  die  in  het 
eurogebied  nog  steeds  gemiddeld  bijna  6 %  bbp  belopen.  De  gedurende 
het  jaar  oplopende  inflatie  verminderde  de  reële  kosten  van  de  schuld 
nog  verder.  De  nationale  overheden  konden  dus  een  ruim  arsenaal  van 
(weliswaar meer  gerichte)  economische  steunmaatregelen  handhaven  tijdens  de  opeenvolgende 
golven  van  verkrapping  en  versoepeling  van  de  beperkingen  om  gezondheidsredenen.  Daarbij 
vulden monetaire en budgettaire maatregelen elkaar op harmonieuze wijze aan.

26.  Sommige  waarnemers  meenden  die  harmonie  te  zien  als  een  teken  van  onderwerping  van 
de  centrale  bank  aan  de  vereiste  financiering  van  de  overheidstekorten.  Dit  argument,  de 
zogenoemde  budgettaire  dominantie,  veronderstelt  echter  een  fundamentele  herdefiniëring 
van  de  opdrachten  van  een  centrale  bank.  In  werkelijkheid  bleef  het  monetair  beleid  zijn 
gebruikelijke  rol  vervullen, namelijk het  sturen van de vraag om de economie en de prijzen  te 
stabiliseren.  In de bijzondere omstandigheden die de pandemie creëerde, 
bleek  de  overheidsbegroting  inderdaad  het  meest  doeltreffende  kanaal 
om  eerst  het  economisch  weefsel  te  vrijwaren  tijdens  de  gedwongen 
opschorting van de activiteit, en vervolgens de heropleving te ondersteunen 
ondanks  aanhoudende  onzekerheden.  Het  PEPP  en,  op  begrotingsvlak,  de  activering  van 
de  algemene  ontsnappingsclausule  betreffende  de  Europese  begrotingslimieten  tijdens  de 
periode 2020-2022 zorgden voor die noodzakelijke complementariteit  tussen het monetair  en 
het begrotingsbeleid. De reactie van het Eurosysteem stond dus in verhouding tot de omvang van 
de uitdaging en strookte met het in de verdragen vastgelegde institutionele kader.

27.  Een geleidelijke normalisatie  van de policy mix werd merkbaar  in  de  tweede helft  van 2021. 
Op monetair  vlak werd  in  juni 2021 de  strategische herziening van het monetairbeleidskader 
van  de  ECB  voltooid.  Dit  resulteerde  hoofdzakelijk  in  een  symmetrische  interpretatie  van  de 
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inflatiedoelstelling van 2 %,  in een expliciete erkenning van de  rol van de financiële  stabiliteit 
voor de prijsstabiliteit  en  in  een groot belang  voor de beoordeling  van de evenredigheid  van 
beslissingen  en  van hun potentiële  secundaire  effecten. Het  besluit  van  december  2021 past 

in  die  nieuwe  strategie.  De  ECB  kondigde  aan  dat  ze  de  aankopen  van 
overheidseffecten in het kader van het PEPP zou stopzetten (eind maart 2022) 
en  de  nettoaankopen  van  activa  (APP)  in  de  loop  van  2022  zou  vertragen. 
Verder besloot ze vanaf eind juni 2022 een einde te maken aan de uitzonderlijk 
gunstige  voorwaarden  voor  de  toegang  van  de  commerciële  banken  tot 
het  programma  voor  langerlopende  herfinanciering  (TLTRO  III).  Tegelijkertijd 

bevestigde de ECB nogmaals dat ze de voorkeur geeft aan een zeer geleidelijke normalisering 
van het monetair beleid. Ze handhaafde ook haar in juni 2021 vastgestelde forward guidance 
betreffende de beleidsrentes (geen verhoging zolang de inflatieprognoses verenigbaar worden 
geacht met  de  doelstelling  van 2 % op middellange  termijn).  Voorts  blijft  de  ECB waakzaam 
voor het risico van een fragmentatie van de monetairbeleidstransmissie. Daartoe zal ze toezien 
op  de  stabiliteit  van  de  markten  voor  overheidsschuld  en  op  de  toegang  van  commerciële 
banken  tot  liquiditeit.  Deze  zeer  voorzichtige  beëindiging  van  het  crisisbeleid  minimaliseert 
het  risico  op  een  overhaaste  verkrapping  die  de  economische  groei  zou  kunnen  verstikken. 
Niettemin mag ook het tegengestelde risico niet uit het oog worden verloren, namelijk dat van 
een  ongerechtvaardigde  handhaving  van  uiterst  accommoderende  financieringsvoorwaarden 
ondanks  inflatievooruitzichten  van  de  ECB  die  de  doelstelling  reeds  zeer  dicht  benaderen. 
Een verwaarlozing van dat risico zou de ongerustheid kunnen aanwakkeren over een mogelijke 
disruptieve omslag van het monetair beleid zodra de  inflatie haar doelstelling zou bereiken of 
zelfs zou overschrijden.

28.  Op begrotingsvlak stelde de Europese Commissie voor om de algemene ontsnappingsclausule 
van het Stabiliteits- en groeipact vanaf 2023 te desactiveren. De nationale begrotingen zouden 
dan  opnieuw  onderworpen  zijn  aan  de  kwantitatieve  limieten  van  het  pact  met  betrekking 
tot  het  overheidstekort  (3 %  bbp)  en  de  overheidsschuld  (60 %  bbp).  Bovendien  zouden  de 
preventieve richtsnoeren van het pact specifieke aanwijzingen geven voor de te volgen koers. 
Die richtsnoeren vragen om de schuld snel genoeg te verlagen, de groei van de uitgaven (indien 
deze  niet  gedekt  wordt  door  nieuwe  ontvangsten)  te  beheersen  en  de  structurele  tekorten 
voldoende  te  verminderen.  Het  Stabiliteits-  en  groeipact  heeft  echter  beperkingen  die  reeds 
vóór  de  crisis  zichtbaar waren. Daarom werd  een  ingrijpende  hervorming  van  het  budgettair 
governancekader van de Europese Unie overwogen. De herziening van de begrotingsregels, die 
door de gezondheidscrisis was onderbroken, werd in het najaar hervat. De Europese Commissie 
hield  een  brede  publieke  consultatie  over  de  verbeteringen  die  nodig  zijn  om deze  regels  te 
vereenvoudigen en de toepassing ervan te versterken.

Het traject van het macro-economisch beleid op middellange termijn 
blijft onzeker

29.  Zolang  een  oncontroleerbare  loon-prijsspiraal  uitblijft,  lijken  er  twee  verschillende  toekomst-
scenario’s  te  zijn  die  aandacht  verdienen.  In  het  eerste  scenario  convergeert  de  inflatie 

duurzaam naar de doelstelling van 2 % en kan het monetair beleid geleidelijk 
worden genormaliseerd,  zoals  in december  in het  vooruitzicht werd gesteld. 
Die  geleidelijke  en  voorspelbare  aanpak  valt  goed bij  de  deelnemers  aan  de 
financiële markten, wat het risico van ongewenste secundaire effecten op de 

activaprijzen zou beperken. In een tweede scenario zou de economie terugkeren naar de situatie 
van vóór de crisis, met een geringe groei en een  inflatie die hardnekkig beneden de officiële 
doelstelling  blijft.  In  dat  geval  zouden  zich  de  komende  18  maanden  moeilijke  afwegingen 
kunnen  aftekenen.  Enerzijds  zou  de  te  lage  inflatie  oproepen  tot  de  voortzetting  van  een 
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uiterst accommoderend monetair beleid zonder een echt vooruitzicht op normalisering, en dat 
zelfs  terwijl dit beleid het niet mogelijk zou hebben gemaakt de  inflatie aan haar doelstelling 
te verankeren, ondanks de sterke stijging in 2021-2022. Anderzijds zou de financiële stabiliteit 
zodanig in het gedrang kunnen komen dat de evenredigheid van het monetair beleid ter discussie 
komt. De gevolgen van dat beleid voor de balans van de particulieren, de ondernemingen en 
zelfs  de  staat  zouden  immers  blijven doorwerken  (met  name op de  te  hoge  schuldenlasten), 
terwijl de mogelijk buitensporige activaprijzen vragen zouden doen rijzen over het risico van een 
plotse kentering (zoals het uiteenspatten van een eventuele financiële zeepbel).

30.  Wat  de  overheidsfinanciën  betreft,  blijft  het  toekomstige  traject  van  de  budgetaire  tekorten 
en de  schulden  vaag,  ondanks de  verwachte  toepassing  van de  Europese  regels  vanaf 2023. 
De gevolgen van dat gebrek aan zichtbaarheid zijn miniem zolang het monetair beleid zijn zeer 
geleidelijke verkrapping van de financieringsvoorwaarden kan voortzetten. In het tegengestelde 
geval  kan men niet uitsluiten dat er een  sterkere differentiatie  van de  risicopremies optreedt, 
naargelang van de toestand van de overheidsfinanciën. De terugkeer van 
begrotingsstrategieën die gebaseerd zijn op heldere en op de middellange 
termijn gerichte regels zou duidelijke voordelen hebben. Kortom, terwijl de 
complementariteit tussen het monetair beleid en het begrotingsbeleid zich 
gedurende de crisis ten volle deed gelden, is ze ook van toepassing in de 
normalisatiefase van de policy mix. Door te zorgen voor duidelijk zichtbare begrotingstrajecten op 
middellange termijn zou het risico op een afwijking van de aangekondigde monetairbeleidskoers 
aanzienlijk verminderen.

3.  De Belgische economie onder de loep : een sterke maar ongelijke 
heropleving bij een aanhoudende onzekerheid en moeilijke transities

Profiel van een ongeziene maar broze heropleving

31.  De pandemie bleef haar stempel drukken op de Belgische economie. Ondanks een ongebruikelijke 
volatiliteit  van  de  cyclische  indicatoren  vertoonde  het  bbp  naar  volume  een  historische  groei 
met  6,1 %  over  het  jaar  2021,  wat  een  sterkere  heropleving  was  dan  in  onze  buurlanden. 
Er  is  sprake van een V-vormige heropleving, wat een verrassend contrast  is met de  langzame 
hervatting  van  de  economische  bedrijvigheid  na  de  financiële  crisis  van  2008-2009. Uit  deze 
sterke prestatie blijkt dat de economie  in  toenemende mate bestand  is  tegen opeenvolgende 
besmettingsgolven  en  de  daarmee  gepaard  gaande  beperkende 
maatregelen.  Enerzijds  konden  vele  bedrijfstakken  zich  aanpassen  aan 
de  gezondheidsmaatregelen  die  hen  toestonden  operationeel  te  blijven. 
Anderzijds  zijn de beperkingen  zelf minder  dwingend geworden dankzij 
de  snelle  ontwikkeling  van  vaccins  en doeltreffende  remedies  tegen het 
virus.  Na  een  aarzelende  start  leidde  de  Belgische  vaccinatiecampagne 
tot  een  zeer  hoge  vaccinatiegraad,  vooral  in  de  bevolkingsgroepen  die  het  meeste  gevaar 
liepen  om  ernstig  ziek  te worden. Dankzij  dit  succes  kon worden  overgeschakeld  van  strikte 
mobiliteitsbeperkingen (lockdown van de bevolking, sluiting van bedrijfstakken) op het bewaren 
van fysieke afstand en gerichte toegangsregels (in de horeca, voor voorstellingen, evenementen, 
in scholen, enz.) op basis van streefcijfers, het Covid Safe Ticket, de aanmoediging van telewerk 
en ventilatienormen voor gesloten ruimtes.

32.  De dreiging van de epidemie is echter nog steeds aanwezig. Het laatste kwartaal van 2021 liet 
een  duidelijke  vertraging  van  de  bedrijvigheid  optekenen,  als  gevolg  van  een  nieuwe  cyclus 
van  besmettingen  en  druk  op  de  ziekenhuizen,  en  door  het  voorspelbare  crescendo  van 
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beperkende maatregelen. Ook België ontsnapte niet  aan de  razendsnelle  verspreiding  van de 
nieuwe  omikronvariant,  ondanks  de  uitgebreide  beschikbaarheid  van  een  boostervaccin  voor 
de bevolking. Die herhaalde onaangename verrassingen zouden het vertrouwen in het bestaan 

van een duurzame medische oplossing voor de pandemie en in het vermogen 
van  de  economie  om  de  gevolgen  van  de  gezondheidsmaatregelen  blijvend 
achter zich te laten, kunnen aantasten. Een vertrouwensverlies zou dan twijfels 
doen  rijzen  over  de  groeivooruitzichten  voor  de  consumptie  en  de  private 
investeringen, de twee belangrijkste motoren achter de heropleving. Gelet op 

die risico’s werden de kernmaatregelen voor de bescherming van het inkomen en het in stand 
houden van de relaties op de arbeidsmarkt, zoals de tijdelijke werkloosheid voor loontrekkenden 
en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen, tot eind maart 2022 verlengd. Hoewel het beroep 
op die regelingen in de loop van het jaar sterk was verminderd, begon het in november weer 
licht  toe  te nemen. Het  systeem blijft  immers  aantrekkelijk  voor ondernemingen die  verplicht 
moesten  sluiten  of  te  kampen  hebben met  bevoorradingsproblemen  en  die  hun  geschoolde 
arbeidskrachten wensen te behouden.

33.  Net  zoals  de  oorspronkelijke  gezondheidsschok  een  gedifferentieerde  impact  had,  kwam 
de  heropleving  in  ongelijke  mate  ten  goede  aan  de  verschillende  bedrijfstakken.  Op  het 
sectorale  niveau  zou  de  hierboven  beschreven  V-vorm  in  feite meer  lijken  op  een  K,  die  de 
uiteenlopende  trajecten  van  de  economische  sectoren  symboliseert.  In  vergelijking  met  de 
diensten veerde de  industrie al met al sterk op vanaf de heropening van de economie en het 

herstel  van  de  internationale  handel.  Niettemin  bestaan  er  grote  verschillen 
tussen de takken van de industrie zelf. Terwijl de farmaceutische bedrijven en 
de bouwondernemingen logischerwijs profiteerden van een zeer sterke vraag, 
ondervonden de metaalverwerkende bedrijven de weerslag van de verstoorde 
bevoorradingsketens  en  van  de  personeelstekorten.  De  dienstensector,  die 
gevoeliger  is  voor  de  cycli  van  gezondheidsmaatregelen,  groeide  als  geheel 

matiger over het jaar, hoewel die groei in de tweede jaarhelft versnelde. Bepaalde deelsectoren 
hadden ook veel sterker te lijden dan andere, naarmate hun activiteiten onderhevig waren aan 
striktere beperkingen.

34.  Het verloop van de werkgelegenheid (+1,8 %) en de werkloosheid (die met bijna 30 000 eenheden 
terugliep) weerspiegelt de robuuste productie. Naast de massale herinschakeling van een groot 
aantal  tijdelijk werklozen  en de  toename  in  gewerkte  uren, werden  er  in  2021 88 000  extra 
banen  gecreëerd.  Over  het  geheel  genomen  werd  de  arbeidsmarktparticipatie  (die  op  iets 
minder dan 70 % stond) niet noemenswaardig door de crisis beïnvloed. Eveneens stak de reeds 
vóór de crisis aanwezige schaarste snel opnieuw de kop op. Net als voor de productie tekenden 
zich sterke sectorale verschillen af, met grote verliezen in de horeca en in andere bedrijfstakken 
die  kwetsbaar  zijn  voor  de  gezondheidsmaatregelen.  Uit  die  sectorale  heterogeniteit  vloeit 

voort  dat  de  crisis  de  inkomensongelijkheid  heeft  doen  toenemen  en  de 
geografische  verschillen  heeft  vergroot.  Terwijl  heel  wat  werknemers  niet 
door  de  economische  wisselvalligheden  werden  getroffen,  waren  anderen 
er  wel  sterk  onderhevig  aan.  Tot  die  laatste  groep  behoorden  de  jongeren, 

jobstudenten  en  laaggeschoolden,  die  zich  vaak  in  een  financieel  meer  onzekere  situatie 
bevinden  en  die  oververtegenwoordigd  zijn  in  zwaar  getroffen  bedrijfstakken.  Zo  nam  het 
aantal  leefloontrekkers  gedurende  het  jaar  2020  sterk  toe  (+8 %  op  jaarbasis  aan  het  einde 
van het jaar). Vanaf begin 2021 zette echter een langzame daling van dat aantal  in, zodat de 
situatie  aan  het  einde  van  het  jaar  iets  slechter was  dan  vóór  de  crisis.  De  daling was meer 
uitgesproken  in  Vlaanderen  dan  in Wallonië.  In  Brussel,  waar  men  een  grotere  concentratie 
van kwetsbare bedrijfstakken vindt, werd enkel een stabilisatie op een hoog peil opgetekend. 
Die uiteenlopende ontwikkelingen zijn toe te schrijven aan de dynamischere heropleving op de 
arbeidsmarkt in Vlaanderen dan in de beide andere gewesten.
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35.  De heterogeniteit van de effecten van de crisis op de arbeidsmarkt bleek ook uit de aanzienlijke 
verschillen  tussen mannen en  vrouwen. Omdat  ze oververtegenwoordigd  zijn  in de diensten, 
werden  vrouwen  ook  relatief  sterker  door  de  gezondheidscrisis  getroffen  en  dat  in  zeer 
uiteenlopende mate. Vrouwen die werken  in de gezondheidszorg of  in de essentiële diensten 
kwamen onder  druk  te  staan,  terwijl  de werkneemsters  in  de  horeca  of  de  contactberoepen 
moesten  stoppen met werken.  Bovendien  belastte  de  nog  altijd  onevenwichtige  rolverdeling 
in  de  gezinnen  met  name  de  vrouwen  die  konden  of  moesten  blijven  telewerken.  Dit  kan 
verklaren waarom het corona-ouderschapsverlof vooral werd gebruikt door vrouwen, wat niet 
zonder gevolgen bleef voor hun inkomen en, in bepaalde gevallen, hun loopbaanvooruitzichten. 
In 2021 kwam het herstel van de werkgelegenheid aan zowel vrouwen als mannen ten goede. 
Het blijkt bovendien dat een ruimer deel van die nieuwe werkneemsters veeleer uit de inactiviteit 
komt  dan  uit  de  werkloosheid.  Als  de  stijging  van  de  participatiegraad  van  vrouwen  wordt 
bevestigd, is dat een positieve ontwikkeling.

Net als elders stuitte een krachtige vraag al snel op aanbodbeperkingen

36.  Eens  te meer  was  de  binnenlandse  vraag  de motor  achter  de  heropleving  van  de  Belgische 
economie.  De  particuliere  consumptie  (de  belangrijkste  binnenlandse  bestedingscomponent) 
steeg aldus met 6,4 % naar volume, wat wees op een normalisatie van de spaarquote van de 
gezinnen,  terwijl de toename van de koopkracht  tijdelijk werd uitgehold door het aantrekken 
van de  inflatie  in de tweede jaarhelft. Naast een specifiek effect voor de 
farmaceutische nijverheid, weerspiegelde de opmerkelijke dynamiek van de 
bedrijfsinvesteringen  de  toegenomen  inspanningen  inzake  digitalisering. 
De  stijging  van  de  verkopen  en  de  verruiming  van  de  brutomarges 
waren  welkome  stimulansen  voor  dat  elan.  Bovendien  werd  het  zeer 
accommoderende begrotingsbeleid  in 2021 voortgezet, waardoor de overheidsconsumptie en 
de overheidsinvesteringen een aanzienlijke bijdrage tot de groei konden leveren. De buitenlandse 
handel had slechts een licht positief effect als gevolg van de synchrone toename van de invoer 
en de uitvoer. Deze  laatste kreeg trouwens een boost vanwege de farmaceutische producten, 
waaronder de vaccins.

37.  Volgens een recente enquête van de Bank werden de Belgische ondernemingen zwaar getroffen 
door aanbodbeperkingen ; ook hier waren er opnieuw vrij grote verschillen tussen bedrijfstakken 
en gewesten. Die beperkingen omvatten zowel bevoorradings- en  indienstnemingsproblemen 
als  sterke  inputprijsstijgingen.  Ze  zijn  enerzijds  het  resultaat  van  een 
besmettingseffect  via de mondiale waardeketens,  en anderzijds  van een 
gebrek aan competenties en beschikbare kandidaten dat eigen is aan de 
Belgische arbeidsmarkt. Tot de meest getroffen bedrijfstakken behoren de 
landbouw, de branche vervoer en logistiek, de industrie en de horeca. In deze laatste bedrijfstak 
is  dat,  net  als  voor  de  reisbureaus,  te  wijten  aan  verschuivingen  van  werknemers  vanuit 
branches die het zwaarst door de sluitingen werden aangetast naar veiliger geachte werkgevers. 
Gelet  op de dynamiek  van de  arbeidsmarkt,  is  het  geen  verrassing dat  het  probleem  van de 
beschikbaarheid van arbeidskrachten zich vooral in Vlaanderen voordoet.

38.  Een  terechte  vraag  in  het  licht  van  die  ontwikkelingen  aan  de  aanbodzijde  is  of  de  crisis 
diepe  wonden  in  het  Belgische  economische  weefsel  zal  slaan.  Meer  bepaald  rijst  de  vraag 
of  er moet worden  gevreesd  voor  een  permanente  daling  van  het  niveau  van  de  potentiële 
productie in de economie (of van de groei ervan). Aangezien de pandemie nog regelmatig voor 
onaangename verrassingen zorgt, is het te vroeg om daar een definitief antwoord op te geven. 
Hoewel  het  nu  reeds  lijkt  vast  te  staan  dat  bepaalde  bedrijfstakken  onherstelbare  verliezen 
zullen  lijden,  zijn  er  voorlopige  indicaties  dat  de  blijvende  schade  over  het  geheel  genomen 
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vrij  beperkt  zal  zijn.  Bovendien  zou  de  sterke  toename  van  de  investeringen  in  digitalisering 
zelfs  de  productiviteitsgroei  kunnen  bevorderen.  De  huidige  schaarste  op  de  arbeidsmarkt 

(die niet noodzakelijk hooggekwalificeerde banen treft) creëert trouwens een 
echte  kans  op  ingrijpender  hervormingen  om  de  arbeidsmarktparticipatie  te 
verhogen  door  middel  van  een  evenwichtige  combinatie  van  stimulansen, 
steunmaatregelen  en  opleiding.  Niettemin  blijft  het  verloop  op middellange 
termijn van de situatie aan de aanbodzijde bijzonder onzeker, met name voor 
de mondiale waardeketens, die zeer broos zijn gebleken. De achteruitgang is 

evenwel onvoldoende om de kans op herlokalisaties van de productie in te schatten die veeleer 
gericht  zijn  op het  verbeteren  van de  veerkracht  van  de waardeketens  dan op het  verhogen 
van hun efficiëntie.

39.  Op micro-economisch gebied  is de  verwachte  vloedgolf  van  faillissementen er niet gekomen. 
Integendeel,  het  maandgemiddelde  van  minder  dan  600  faillissementen  sinds  maart  2020 
ligt  ruimschoots  lager  dan  de  800 maandelijkse  faillissementen  tijdens  het  decennium  2010-
2019.  Naast  de  effecten  van  de  moratoriumperiodes  lijken  de  steunmaatregelen  van  de 
overheid de financiële situatie van de ondernemingen al met al goed te hebben gevrijwaard. 
Hun  kasmiddelen  profiteerden  van  de  tijdelijke  werkloosheid  (door  de  betaling  van  de 
loonsom over te dragen aan de Sociale Zekerheid), de fiscale maatregelen en de verschillende 
forfaitaire premies  van de gewesten. De  crisis  had ook geen noemenswaardig  effect op de 
rentabiliteit  noch  op  de  solvabiliteit  van  de  ondernemingen,  hoewel  die  indicatoren,  met 
name gezien de  impact van overheidsinterventies op de bedrijfsrekeningen, minder  relevant 
zijn dan in normale tijden. Ten slotte vormde de overheidssteun ter verhoging van het eigen 
vermogen  (onder  meer  via  openbare  investeringsmaatschappijen  en  fiscale  stimuli)  een 
nuttige aanvulling op het arsenaal aan maatregelen die de financiële  levensvatbaarheid van 
de  ondernemingen  bevorderden.  Opnieuw  verhullen  de  geaggregeerde  indicatoren  zeer 
uiteenlopende sectorale en individuele situaties. Dat vraagt om nog geen definitieve conclusies 
te  trekken.  De  omvang  van  de  overheidssteun  roept  in  het  bijzonder  vragen  op  omtrent 
het  risico  dat  niet-levensvatbare  ondernemingen  (zombies)  kunstmatig  in  stand  worden 
gehouden.  Tot  nu  toe  zijn  er  echter  nog  geen  duidelijke  aanwijzingen  van  zombificatie  op 
grote schaal, wat het gevolg zou kunnen zijn van de relatief gerichte aard van de genomen 
maatregelen. Er worden nog altijd veel bedrijven opgericht, en heel wat bedrijfsleiders hebben 
hun bedrijf geherkapitaliseerd en hun zakenmodel nieuw leven  ingeblazen. Tezelfdertijd  lijkt 
het proces van herallocatie van middelen van minder performante naar andere, productievere 
bedrijven niet te zijn onderbroken door de crisis.

Forse opstoot van de inflatie

40.  België ontsnapte niet aan de wereldwijde inflatiegolf. In januari 2022 bedroeg de inflatiegraad 
8,5 % ten opzichte van  januari 2021, een recordpeil sinds de creatie van de geharmoniseerde 
consumptieprijsindex voor het eurogebied in 1997. De gemiddelde inflatiegraad voor 2021 liep 
op tot 3,2 %, dat is 0,4 procentpunt meer dan in de drie belangrijkste buurlanden. De invloed 

van  de  ‘basiseffecten’,  die  ervoor  zorgen  dat  een  op  een  bepaald  ogenblik 
abnormaal  lage  inflatie  twaalf  maanden  later  automatisch  omslaat  in  een 
hogere  inflatie,  verklaart  niet  alles. De  voornaamste  schuldige  is  de  energie-
inflatie, die gemiddeld over het jaar een historische piek van 22,4 % bereikte, 
of  dubbel  zo  hoog  als  het  gemiddelde  in  de  drie  belangrijkste  buurlanden. 
Dat contrast is toe te schrijven aan de bijzondere kenmerken van de vorming 

van de energieprijzen in België. Die kenmerken zijn hoofdzakelijk het minimumgewicht van de 
accijnzen op huisbrandolie (waarvan de prijs gemiddeld over het jaar met 36,4 % toenam), dat 
het verband tussen de eindprijs en de grondstoffenkosten versterkt, en de ruimere toepassing 
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dan  in  andere  landen  van  variabeleprijscontracten  voor  gas  (39,6 %)  en  elektriciteit  (16,2 %). 
De  gezondheidsindex  die  als  referentie  voor  de  indexering  van  de  lonen  en  alle  sociale 
uitkeringen en toelagen wordt gehanteerd, liep dus eveneens zeer sterk op.

41.  De  zogenoemde  onderliggende  inflatie,  dus  ongerekend  energie  en  andere  producten  met 
onmiskenbaar  volatiele  prijzen  (voeding,  alcohol  en  tabak),  nam  in  de  loop  van  het  jaar  ook 
duidelijk  toe. Dit moet  vooral worden gezien als het gecombineerde effect  van,  enerzijds, de 
hervatting van de economie op de vraag en, anderzijds, de knelpunten in 
de waardeketens op het aanbod. De forse stijging van de productiekosten 
begon  dus  door  te  sijpelen  in  de  prijzen  van  consumptiegoederen  (met 
name  huishoudtoestellen,  meubelen  en  decoratie,  tweedehandsauto’s). 
Om een idee te geven van de grootteorde : de productie- en invoerprijzen 
in de verwerkende nijverheid stegen aan het einde van het jaar met 25 %, 
ongezien sinds de  jaren tachtig. Bij de enquête die de Bank eind november hield, verklaarden 
de ondernemingen dat ze verwachtten hun prijzen de volgende zes maanden te moeten blijven 
verhogen.  Dit  wijst  erop  dat  de  inflatie  nog  enige  tijd  zal  aanhouden, wat  een  groter  risico 
op  een  loon-prijsspiraal  zou  impliceren.  Daarentegen  hadden  de  eenmalige  btw-verlagingen 
in sommige bedrijfstakken geen effect op de prijzen. Ze kwamen dus volledig tot uiting in de 
brutomarges, zoals trouwens de bedoeling was.

Loonvorming en concurrentievermogen

42.  Tegen die bijzondere achtergrond beschermt de in België toegepaste automatische indexering 
van de  lonen en de  sociale uitkeringen de gezinnen  tegen de uitholling van de koopkracht 
die de inflatie veroorzaakt. De gezondheidsindex waarop ze is gebaseerd, omvat onder meer 
de  levensnoodzakelijke  huishoudelijke  energiebronnen  (gas,  elektriciteit  en  huisbrandolie). 
De bescherming die de indexering biedt komt er echter met een lichte vertraging, afhankelijk 
van technische factoren die van de ene bedrijfstak tot de andere kunnen verschillen. Voor het 
overheidspersoneel leidt het stelsel van de spilindex tot twee opeenvolgende overschrijdingen 
van de spil op twee maanden tijd (in december 2021 en in februari 2022). 
De effectieve indexering vindt immers één maand na elke overschrijding 
plaats  voor  de  sociale  uitkeringen  en  twee  maanden  erna  voor  de 
lonen.  In de private sector varieert het  indexeringsmechanisme volgens 
het  paritair  comité.  Het  kan  ook  berusten  op  een  spilindex  of  op  een 
jaarlijkse  of  periodieke  indexering.  Voor  gezinnen  met  lage  inkomens  is  die  bescherming 
slechts  gedeeltelijk,  aangezien  de  energie-uitgaven  een  relatief  groter  aandeel  van  het 
gezinsbudget  uitmaken.  Volgens  de  beschikbare  ramingen  zou  één  op  de  vijf  gezinnen  in 
energie-armoede  leven.  Naast  de  indexering  kan  de  energiefactuur  worden  verlicht  met 
een  heel  pakket  specifieke maatregelen, waarmee  de  Europese  Commissie  overigens  heeft 
ingestemd.  De  Belgische  regering  heeft  aldus  een  aantal  beslissingen  genomen  over  de 
dekking  van  het  sociaal  tarief,  de  btw  en  de  ad-hoc-overdrachten  om  de  schok  op  het 
gezinsbudget op te vangen.

43.  Aangezien de automatische indexering elders in Europa en in de wereld zeldzaam is, beïnvloedt 
ze  op  korte  termijn  onvermijdelijk  het  kostenconcurrentievermogen  van 
de Belgische economie. Er dient dus een evenwicht te worden gevonden 
tussen  de  bescherming  van  de  koopkracht  die  de  indexering  biedt  en 
haar  potentieel  schadelijke  effecten  voor  het  concurrentievermogen  van 
de  economie.  Om  die  reden  wordt  de  loonvorming  in  België  geregeld 
door  de wet  tot  bevordering  van  de werkgelegenheid  en  tot  preventieve  vrijwaring  van  het 
concurrentievermogen. Deze wet is opgebouwd rond het begrip loonkostenverschil met de drie 
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belangrijkste buurlanden ; hierdoor biedt ze de sociale partners een duidelijk en dwingend kader 
met een beschikbare maximale  loonmarge waarbinnen de onderhandelingen moeten worden 
gevoerd om het concurrentievermogen van de economie te vrijwaren.

44.  Die  combinatie  van  de  automatische  indexering  en  een  vrijwaringswet,  die  specifiek  is  voor 
België,  geeft  aanleiding  tot  verschillende  beschouwingen.  De  eerste  is  conjunctureel  van  aard. 
Aangezien uit empirische analyses blijkt dat langdurige verlagingen van de reële lonen in Europa 
vrij weinig voorkomen, moet worden nagegaan hoe snel onze buurlanden ook loonsverhogingen 
zullen  toepassen  om  het  verlies  aan  koopkracht  te  compenseren.  Als  die  feitelijke  indexering 
inderdaad plaatsvindt zonder al te veel vertraging en indien de energieprijzen zich zoals verwacht 
normaliseren, zou het loonverschil noch sterk noch langdurig ontsporen. De onzekerheid op dat 
gebied  blijft  echter  aanzienlijk  en  de  concurrentiepositie  van  de  economie  zou  sterker  kunnen 
achteruitgaan dan verwacht. De tweede beschouwing betreft de onvermijdelijke spanning tussen 
een macro-economische bijsturing van de  lonen en micro-economische efficiëntieoverwegingen 
die  flexibiliteit  tussen  verschillende  bedrijfstakken  en  zelfs  ondernemingen  vereisen.  Aangezien 
de automatische  indexering de reële  lonen beschermt tegen een verlaging, kunnen de relatieve 
veranderingen  enkel  tot  stand  komen  via  een  stijging  van  de  loonkosten  in  de  segmenten 
van  de  arbeidsmarkt  waar  een  schaarste  aan  arbeidskrachten  heerst  of  in  de  bedrijfstakken 
(ondernemingen) die grote productiviteitswinsten boeken. In dat geval zou een efficiënte reallocatie 
van arbeid een hogere gemiddelde  loonstijging vergen, die snel kan stuiten op de beperkingen 
van de momenteel op 0,4 % vastgelegde  loonmarge. Die spanning tussen de macro- en micro-
economische dimensies van de wet is  inherent aan het bestaande mechanisme. In werkelijkheid 
moet de komende maanden, gelet op de forse stijging van de inflatie, vooral aandacht worden 
besteed aan het macro-economische vraagstuk van het concurrentievermogen van de economie.

45.  Op  korte  termijn  moet  men  zich  ervan  bewust  zijn  dat  de  interpretatie  van  de  gebruikelijke 
statistieken  over  loonkosten  in  de  huidige  context  bemoeilijkt wordt  en  dat  bijgevolg  ook  de 
interpretatie  van  het  begrip  loonkostenverschil  dat  de  kern  van  de  vrijwaringswet  uitmaakt, 
ingewikkelder  is.  Terwijl  de  bruto-uurlonen  in  2020  met  4,8 %  waren  gestegen,  bleven  ze 
tijdens het verslagjaar vrijwel ongewijzigd (+0,1 %). Die a priori contra-intuïtieve ontwikkelingen 
weerspiegelen  voor  een  groot  deel  technische  effecten  die  verband  houden met  de  aard  van 
de  tijdelijke werkloosheid  in  België,  waar  die  categorie  van werklozen  uit  de  loonsom wordt 
weggelaten. Aangezien deze laatste vaak tot lagere inkomensklassen behoren, leidt het beroep 
op tijdelijke werkloosheid tot een stijging van de loonkostenindicatoren, terwijl de herinschakeling 
van diezelfde individuen het omgekeerde effect teweegbrengt. De crisis versnelde ook de in de 
gezondheidszorg geplande loonsverhoging en gaf aanleiding tot de betaling van diverse premies.

De overheidsfinanciën werden hard getroffen : naar een geleidelijke sanering 
om opnieuw manoeuvreerruimte te scheppen en de houdbaarheid van de 
schuld te verzekeren

46.  Zoals hierboven vermeld,  is de tijd gekomen voor een geleidelijke normalisering van de uiterst 
accommoderende koers van het begrotingsbeleid. Door hun aard moeten de noodmaatregelen 

verdwijnen  of  dienen  ze  steeds  meer  gericht  te  worden,  terwijl  de 
belastingontvangsten  het  tempo  van  de  heropleving  volgen.  Het  corrigeren 
van de tekorten verloopt dus grotendeels automatisch. Op die manier liep het 
netto  te  financieren  saldo  terug  van  9,1 % bbp  in  2020  tot  6,3 %  in  2021. 
Hoewel  er  nog  geen  precieze  toezeggingen  over  de  middellange  termijn 
beschikbaar zijn, rekenen de huidige vooruitzichten op een stabilisatie rond de 
4 % bbp, wat hoger blijft dan de in het Europese kader vastgelegde limieten en 
dan wat noodzakelijk is om de schuldgraad van de overheid duurzaam op een 
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neerwaarts pad te brengen, zeker als het herstel zich voortzet zoals verwacht. Een nieuwigheid 
sinds  de  crisis was  de  aanzienlijke  bijdrage  van  de  gewesten  en  gemeenschappen  (ongeveer 
2  procentpunt  bbp  in  2020  en  in  2021)  aan  het  financieringstekort  van  de  Staat  en  aan 
de  toename  van  de  overheidsschuld.  Meer  dan  ooit  zal  de  begrotingssanering  een  goede 
coördinatie van de inspanningen tussen de verschillende Belgische entiteiten vereisen.

47.  De reactivering van het Europese begrotingskader zal de Belgische overheid nuttige richtsnoeren 
verschaffen. Ondanks aangekondigde maar nog zeer vage hervormingen, lijkt het vast te staan 
dat  vanaf  2023  het  plafond  van  3 %  bbp  opnieuw  zal  gelden  voor  de  overheidstekorten. 
Om  geloofwaardig  te  zijn,  moet  elk  begrotingsplan  een  evenwicht  vinden  tussen  de 
noodzakelijkerwijs  geleidelijke  verbetering  van  de  begrotingssaldi,  en 
een voldoende snel herstel van de beleidsruimte via de verlaging van de 
schuldgraad. Bovendien moet een kwalitatieve omschakeling plaatsvinden 
van het begrotingsbeleid naar de uitdagingen op middellange termijn door 
de prioriteit van de uitgaven beter te bepalen. De situatie van de Belgische overheidsfinanciën 
was reeds vóór de crisis broos, wegens een buitensporige overheidsschuld en slecht beheerste 
tekorten die de druk  van de  lopende uitgaven weerspiegelen. De kredietvoorwaarden bleven 
zeer  gunstig, waardoor  de  Staat  zich  goedkoop  kon  financieren. De  eerste  tekenen  van  een 
normalisering  van  de  financieringsvoorwaarden  aan  het  einde  van  het  jaar  geven  echter  aan 
dat een significante daling van de jaarlijkse schuldenlast niet meer te verwachten valt. Door zo 
snel mogelijk doelstellingen op middellange termijn na te streven die verankerd zijn in concrete 
maatregelen,  zou  de  overheid  een  stijging  van  de  risicopremies  voorkomen  en  opnieuw  de 
broodnodige beleidsruimte scheppen om de volgende crisis op te vangen.

48.  De houdbaarheid van de financiën van de gewesten en de gemeenschappen moet ook nauwlettender 
worden gevolgd. Die entiteiten  vervullen namelijk een belangrijke  rol  in de bescherming van de 
economie en de burgers tegen exogene schokken (zoals de pandemie en natuurrampen) en in het 
beleid inzake overheidsinvesteringen. Zelfs zonder de kosten van de overstromingen in de zomer 
van  2021  in  rekening  te  brengen, werd  de  houdbaarheid  van  de Waalse 
gewestelijke  schuld  met  name  behandeld  in  een  onafhankelijk  verslag 
dat  in  september  is  verschenen. Volgens dit  verslag  zou  een  volgehouden 
inspanning,  in  een  omgeving  van  gunstige  financieringsvoorwaarden,  het 
schuldtraject kunnen ombuigen zonder daarom te tornen aan de essentiële 
bijdrage van de gefedereerde entiteiten  tot de uitvoering van het door de 
Europese Unie gesteunde herstelplan en aan de nodige modernisering van 
de  infrastructuur  (op  het  vlak  van mobiliteit,  onderwijs  en  gezondheidszorg).  Voor  België  is  de 
Europese  tegemoetkoming weliswaar  gering  (iets meer  dan  1 %  bbp  over  een  periode  van  vijf 
jaar), maar de gewestelijke tussenschakel  is belangrijk, gelet op de plaats die  investeringen in de 
klimaattransitie en digitale vernieuwing in het herstelplan innemen.

Men dient ervoor te zorgen dat de heropleving resulteert in een 
veerkrachtige en duurzame economie

49.  De  exit  uit  een  crisis  voedt  steevast  de  hoop  dat  de  impuls  die  van  de  heropleving  uitgaat, 
de  economie  op  een  gunstiger  groeipad  kan  brengen,  dat  in  dit  geval  meer  inclusief  en 
milieuvriendelijker  zou  moeten  zijn.  Daartoe  moeten  we  in  staat  zijn  de  structurele  sterktes 
van de economie optimaal uit  te  spelen en haar  tekortkomingen aan  te 
pakken met  ambitieuze  hervormingen.  Tot  de  sterke  punten  van  België 
behoren het innovatievermogen, de verregaande integratie in de mondiale 
waardeketens  en  het  hoge  productiviteitsniveau.  De  voornaamste 
zwakke  punten  omvatten  de  beperkte  groei  van  die  productiviteit, 

Een geleidelijke 
sanering is geboden

Er moet over de 
houdbaarheid van de 
financiën van de gewesten 
en gemeenschappen 
gewaakt worden

Een veerkrachtige en 
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uitbouwen, vergt 
ambitieuze hervormingen



28 Verslag voorgesteld door de gouverneur namens de Regentenraad  ¡ NBB Verslag 2021

een  ontoereikende  arbeidsmarktparticipatie,  een  geringe  arbeidsmobiliteit,  een  relatief  hoge 
uitstoot van broeikasgassen en gebreken op het vlak van  infrastructuur. Dat zijn geen nieuwe 
bevindingen en de Bank heeft  in het verleden specifieke aanbevelingen geformuleerd over de 
aard en de richting van de noodzakelijke hervormingen. De huidige heropleving en de hele reeks 
aanbodbeperkingen die ermee gepaard gaat, vormen een gunstige omgeving om de verwachte 
voordelen van die hervormingen sneller tot stand te brengen. Een krachtige vraag helpt immers 
de ongewenste herverdelende effecten van bepaalde structurele maatregelen temperen.

50.  Zorgen  voor  een  betere  marktwerking  is  een  belangrijke  doelstelling  van  de  structurele 
hervormingen.  In  tegenstelling  tot  wat  vaak  wordt  beweerd,  staat  dat  niet  gelijk  aan 
alles  op  zijn  beloop  laten.  Wel  integendeel,  het  komt  erop  aan  zo  goed  mogelijk  de 
overheidsinterventies af te stemmen op de aard en reikwijdte van de onvolkomenheden van 
elke  markt.  Die  interventies  omvatten  doorgaans  een  combinatie  van  fiscale  maatregelen, 
regelgeving  en  een  doeltreffende  infrastructuur.  In  België  zijn  drie  prioritaire  hervormingen 
vermeldenswaard : een versoepeling van bepaalde regels die de reeds op een markt gevestigde 
ondernemingen  bevoordelen  tegenover  nieuwe  concurrenten,  het  wegnemen  van  de 
spanningen  op  de  arbeidsmarkt  en  een  begrotingsbeleid  dat  beter  de  prioriteiten  van  de 
klimaattransitie  en  van  de  modernisering  van  de  infrastructuur  weerspiegelt.  De  eerste 
hervorming  beoogt  de  zombificatie  van  het  economisch  weefsel  te  voorkomen  door  de 
demografie  van  de  ondernemingen  te  versterken,  met  het  oog  op meer  innovatie  en  een 
krachtigere  productiviteitsgroei.  De  tweede  hervorming  heeft  tot  doel  de  schaarste  aan 
arbeidskrachten  in  bepaalde  marktsegmenten  (een  gebrek  aan  kandidaten  voor  vacatures) 
terug te dringen, de match tussen het aanbod van en de vraag naar sommige competenties 
te  verbeteren  en  de  participatiegraad  te  verhogen.  Tal  van  instrumenten  zijn  beschikbaar, 
die beter zouden kunnen worden benut. Daartoe behoren een op knelpuntberoepen gericht 
opleidingsaanbod, actieve steun om een baan te zoeken, met name aan langdurig afwezige 
werknemers, het garanderen van voldoende financiële winst bij de transitie van inactiviteit of 
werkloosheid naar werken en, ten slotte, een aanbod van permanente opleiding gedurende 
de  hele  loopbaan.  De  maatregelen  om  transities  naar  werk  te  bevorderen,  zullen  des  te 
efficiënter  zijn  naarmate  de  kwaliteit  van  de  beschikbare  of  gecreëerde  arbeidsplaatsen 
gewaarborgd  blijft  en  specifieke  aanpassingen,  zoals  deeltijdarbeid,  de  hindernissen  voor 
bepaalde  categorieën  van  inactieven  kunnen  verkleinen.  Sommige  van  die  maatregelen 
hebben uiteraard pas na enige  tijd hun volle effect  en  zijn niet neutraal qua herverdelende 
effecten.  Niettemin  vormen  ze  relevante  instrumenten  om  de  officiële  doelstelling  van  een 
werkgelegenheidsgraad van 80 % te bereiken.

51.  De  derde  prioriteit,  namelijk  de  klimaattransitie,  heeft  dan weer  een  planetaire  dimensie  die, 
naast aanzienlijke investeringen van de overheid en de private sector, ook hervormingen vereist 
die  in  staat  zijn  het  consumptiegedrag  en  de  productiekeuzes  duurzaam  te  wijzigen.  In  het 
kader van de green deal heeft de Europese Unie ambitieuze doelstellingen vastgelegd voor de 

verlaging van de uitstoot van broeikasgassen, de verhoging van het aandeel van 
hernieuwbare energiebronnen in het verbruik en de verbetering van de energie-
efficiëntie.  Die  doelstellingen  moeten  tegen  2030  worden  bereikt.  Ook  hier 
berust  het  overheidsbeleid  op  een  combinatie  van  regelgeving,  belastingen, 
subsidies en investeringen. Hoe doeltreffend die verschillende instrumenten de 
koolstofemissies kunnen verlagen  tegen de  laagst mogelijke kosten, hangt af 

van hun invloed op de impliciete koolstofprijs. Die prijs is nog relatief laag in België, hetgeen leidt 
tot uitstel van de beslissingen die nodig zijn om vooruitgang te boeken met de energietransitie en 
uiteindelijk de kosten ervan verhoogt. A priori zou een specifieke koolstofheffing het beste middel 
zijn om de transitie aan te moedigen, maar politieke beperkingen en herverdelingsoverwegingen 
vragen om een evenwichtig geheel van minder directe maatregelen. Hoewel bepaalde hefbomen, 
zoals  het  Europese  systeem  voor  de  handel  in  emissierechten,  buiten  de  bevoegdheid  van 
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de  Belgische  overheid  vallen,  staan  andere  rechtstreeks  onder  haar  controle  en  verdienen  ze 
bijzondere aandacht. Naast  regelgeving gaat het hier om verschillende begrotingsinstrumenten 
(belastingen, subsidies en groene investeringen).

52.  Hoewel het vergroenen van de overheidsbegroting een verhoging van de impliciete koolstofprijs 
beoogt, moeten de te nemen maatregelen voorspelbaar zijn en in een transparant kader passen. 
Een grotere voorspelbaarheid van de energiekosten zal de economische actoren in staat stellen 
beter de investeringen te plannen die nodig zijn voor de omschakeling naar 
het gebruik van schonere energie en overgangsbronnen. Ongelijkmatige 
politieke beslissingen dreigen daarentegen de volatiliteit van de prijzen aan 
te wakkeren  en  de  planning  en  implementatie  van  die  investeringen  te 
bemoeilijken. Een buitensporige prijsvolatiliteit zou ook de politieke steun 
voor  de  energietransitie  ondermijnen.  In  dat  verband  kan  nooit  genoeg 
worden benadrukt dat de onlangs waargenomen bruuske prijsstijgingen 
totaal  niet  overeenstemmen met  het  wenselijke  profiel  van  een  geleidelijke  en  voorspelbare 
stijging  van  de  prijzen  van  fossiele  brandstoffen  en  dat  het  aan  het  einde  van  de  transitie 
verwachte prijspeil op geen enkele manier in verhouding staat tot de huidige pieken.

53.  De  vergroening  van  het  begrotingsbeleid  blijft  niet  beperkt  tot  de  vraag  hoeveel  er  aan  het 
einde van de transitie voor koolstof moet worden betaald ; er moet ook worden beslist wie zal 
betalen.  Zoals bekend,  is  een  verbruiksbelasting  vaak  regressief.  Ze  treft 
immers individuen met een laag inkomen, die enerzijds het grootste deel 
van dat inkomen verbruiken en anderzijds niet de kosten kunnen dragen 
van de uitgaven die nodig zijn om over te stappen naar een koolstofarmer 
consumptiepakket. Een geslaagde vergroening van de overheidsbegroting 
zal met die overwegingen rekening moeten houden om een assortiment 
groene  belastingen,  subsidies,  compensatie-overdrachten  en  investeringen  samen  te  stellen 
die  verenigbaar  zijn  met  een  ecologisch  doeltreffende,  economisch  efficiënte  en  sociaal 
rechtvaardige transitie. Dat zal zo verfijnd mogelijke impactanalyses vergen.

4.  Een veerkrachtige financiële sector bespoedigt het economisch 
herstel

54.  In crisissituaties moeten de beleidsmakers en de economische actoren kunnen rekenen op een 
veerkrachtige financiële sector die hen helpt de schokken op te vangen en de basis te  leggen 
voor het daaropvolgende herstel. De Bank werkt die veerkracht in de hand door de financiële 
stabiliteit  te  vrijwaren,  zodat  de  financiële  sector  ook  in  crisisperiodes  zijn  essentiële  functies 
kan blijven vervullen.

55.  In  de  voorbije  twee  jaar werd  de  Belgische  bank-  en  verzekeringssector  geconfronteerd met 
de gevolgen van een gezondheidscrisis en van extreme watersnood. Veel klanten van banken 
en verzekeringsinstellingen werden op hetzelfde moment financieel zwaar getroffen door een 
scherpe  daling  van  hun  inkomsten  (pandemie)  of  door  zware  schade  (natuurramp).  Dankzij 
een  sterke  financiële  positie  konden  de  financiële  instellingen  beide  schokken  evenwel  goed 
opvangen en hielpen ze steunmaatregelen voor de getroffen bedrijven en gezinnen uitwerken 
en  uitvoeren.  Ook  in  de  toekomst  zou  de  financiële  sector  bij  dergelijke  crisismomenten  in 
samenwerking met de autoriteiten opnieuw een deel van de oplossing moeten bieden.

56.  De  toezichthouders en  regelgevers van de financiële  instellingen spelen daarbij een sleutelrol. 
Zij  moeten  immers  erop  toezien  dat  de  financiële  instellingen  de  risico’s  die  ze  lopen  juist 
inschatten, meten  en beheersen,  zodat  de  kwetsbaarheden  en  verliezen bij  een  zware  schok 
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beheersbaar  zijn.  Daarnaast  moeten  minimumvereisten  ervoor  zorgen  dat  die  financiële 
instellingen,  op  het  ogenblik  van  de  crisis,  toereikende  kapitaalbuffers  aanhouden  om  zowel 
de  eigen  verliezen  te  dekken  als  de  kernfuncties  voor  de  andere  sectoren  van  de  economie 

te  kunnen  voortzetten.  Na  de  wereldwijde  financiële  crisis  van  2008  werd 
het  regelgevingskader  daarom  grondig  hervormd  en  versterkt  teneinde  de 
vastgestelde tekortkomingen te verhelpen en de veerkracht van de financiële 
instellingen in de toekomst te verhogen. De pandemie was in zekere zin een 
eerste,  zij het gedeeltelijke,  test  van dat hervormde kader  voor de financiële 

sector dat onder meer ertoe leidde dat de kapitaalbuffers in de Belgische banksector aanzienlijk 
hoger lagen bij aanvang van de pandemie dan aan het begin van de mondiale financiële crisis. 
De  verhouding  tussen  het  eigen  vermogen  en  het  balanstotaal  was  in  maart  2020  (6,5 %) 
immers ruim dubbel zo groot als in augustus 2007 (3,2 %).

57.  In  het  begin  van  de  coronacrisis  werd  een  reeks maatregelen  genomen  om  de  bijdrage  van 
de  financiële  sector  aan  de  beheersing  van  de  crisis  te  faciliteren.  Zo  versoepelden  micro- 
en  macroprudentiële  toezichthouders  zeer  snel  een  aantal  kapitaal-  en  liquiditeitsvereisten. 
Hierdoor  stelden  ze  banken  in  staat  eerder  opgebouwde  kapitaalbuffers  aan  te wenden  om 
verliezen  te  dekken  en  aanvullende  kredietverlening  of  andere  vormen  van  steun  aan  zwaar 
getroffen  cliënten  te  financieren.  De  financiële  sector werkte met  de  overheid mechanismen 
uit  om  betalingen  voor  leningen  of  verzekeringspremies  uit  te  stellen  en  bankleningen  en 
handelskredietverzekeringen met een staatsgarantie te verstrekken. Zonder dergelijke algemene 
steunmaatregelen dreigde er een golf van wanbetalingen te ontstaan samen met een verstoring 
van de  kredietverlening  voor  zwaar  getroffen gezinnen  en bedrijven. De daaruit  resulterende 
kredietcrisis zou op zijn beurt het economisch herstel hebben gehypothekeerd.

Het economisch herstel verminderde de kortetermijnrisico’s voor de financiële 
stabiliteit

58.  Het krachtige en snelle herstel van de economie en de vooralsnog zeer lage wanbetalingsgraad 
op leningen van Belgische gezinnen en bedrijven bewijzen de doeltreffendheid van die tijdelijke 
en  uitzonderlijke  maatregelen.  Daarbij  mag  echter  niet  uit  het  oog  worden  verloren  dat  de 
terugbetalingscapaciteit  van  de  zwaarst  getroffen  gezinnen  en  bedrijven  nog  altijd  in  grote 
mate  wordt  geschraagd  door  diverse  inkomenssteunmaatregelen  van  de  federale  overheid 
of  de  gewesten.  Niettemin  hielp  de  combinatie  van  al  die  initiatieven  wel  degelijk  een  golf 
van  wanbetalingen  voorkomen  en  vrijwaarde  ze  in  grote  mate  het  economisch  weefsel. 
Het  kortetermijnrisico  voor  de  stabiliteit  van  het  financieel  systeem  ten  gevolge  van  een 
forse  toename  van  de  probleemleningen  werd  daarmee  duidelijk  verminderd.  Voornamelijk 
dankzij  deze  onverwacht  lage  kredietverliezen  lag  de  nettowinst  van  de  banksector  tijdens 
de  eerste  negen  maanden  van  2021  aanzienlijk  hoger  dan  in  de  vergelijkbare  periode 
van  2020  (respectievelijk  € 5,3 miljard  en  € 2,7 miljard).  Toch  blijven  het  zakenmodel  en  de 
winstgevendheid van de banksector op middellange termijn belangrijke aandachtspunten voor 
de Bank. De daaraan verbonden uitdagingen vloeien voort uit de lange periode van zeer lage en 
negatieve rentetarieven, de snelle en verregaande digitalisering van de financiële dienstverlening 
en  de  noodzaak  om  de  kostenefficiëntie  verder  te  verbeteren.  Vooral  middelgrote  en  kleine 
banken met een  retailgericht bedrijfsmodel  vergen aandacht. Hun  inkomstenmodel  is  immers 
vaak minder gediversifieerd dan in de grote universele banken, en spitst zich toe op activiteiten 
waarvoor de lagerenteomgeving het sterkst voelbaar is. Bovendien kunnen ze in mindere mate 
rekenen op schaalvoordelen om bijvoorbeeld de kosten van IT-investeringen in het kader van de 
digitalisering te spreiden over een brede activabasis.

Buffers versterken de 
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Enkele steunmaatregelen liepen af zonder klifeffect

59.  Enkele steunmaatregelen die eerder waren verlengd en zo nodig bijgestuurd, konden dankzij het 
economisch herstel worden afgebouwd zonder noemenswaardige abrupte gevolgen (klifeffecten) 
in de vorm van meer wanbetalingen. De aanbeveling aan Belgische financiële  instellingen om 
dividend- en andere winstuitkeringen te beperken, werd daarom ook niet verlengd na de afloop 
ervan op 30 september 2021, conform de beslissingen van de ECB en het Europees Comité voor 
Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board – ESRB).

60.  Het algemene betalingsuitstel voor bestaande kredieten aan ondernemingen en gezinnen doofde 
eind  juni 2021 uit. Die steunmaatregel had  in september 2020 een piek bereikt van 6 % voor 
de uitstaande hypothecaire kredieten en 13 % voor de ondernemingskredieten. Daarna liep het 
gebruik ervan gestaag terug, tot een zeer laag volume bij de beëindiging van het mechanisme. 
Het merendeel van de gezinnen en bedrijven losten hun leningen opnieuw 
normaal af. Bovendien boden de Belgische banken oplossingen aan bedrijven 
en gezinnen die nog steeds een betalingsuitstel of een schuldherschikking 
nodig hadden. Zo nam het percentage geherstructureerde bedrijfsleningen 
toe  van  ongeveer  1 %  vóór  de  pandemie  tot  4 %  in  2021.  Duurzame 
oplossingen  voor  levensvatbare  ondernemingen  die  met  een  te  hoge 
schuldenlast kampen, met name een herstructurering of een gedeeltelijke 
kwijtschelding  van  schulden,  beperken  het  aantal  faillissementen  en  wanbetalingen  van 
ondernemingen. Deze zouden uiteindelijk  schadelijk  zijn voor de financiële  sector  zelf  en voor 
de dynamiek van het economische herstel. De toezichthouders moeten wel blijven nagaan of de 
banken niet-renderende  leningen  juist blijven  inschatten en daarvoor voldoende voorzieningen 
aanleggen,  om  voor  dergelijke  probleemleningen  sneller  een  oplossing  te  vinden.  Uit  eerdere 
financiële  crises  is  immers  gebleken  dat  het  belangrijk  is  verliezen  meteen  te  erkennen  en 
definitieve verliezen snel uit het systeem te verwijderen om de duur van de crisis in te korten en 
het economische herstel te ondersteunen.

61.  Nadat het eerste mechanisme eind 2020 was verstreken, doofde ook het tweede mechanisme 
voor  nieuwe  bedrijfsleningen  met  staatsgarantie  tegen  eind  2021  uit.  Het  beroep  op  deze 
tweede garantieregeling van de federale overheid was optioneel en gold enkel voor kredieten 
aan kmo’s met een looptijd van één tot vijf jaar. Eind 2020 liepen de uitstaande bankkredieten 
met  een  staatsgarantie onder beide mechanismen op  tot  een piek  van ongeveer € 2 miljard. 
In december 2021 was dit bedrag teruggelopen tot minder dan € 750 miljoen. Het beroep op 
de twee mechanismen bleef al bij al relatief beperkt omdat de vraag naar onder meer nieuwe 
investeringskredieten tijdens die periode laag bleef en de banken ook zonder die steunmaatregel 
nog steeds bereid waren om tijdens de pandemie krediet te verlenen aan de bedrijven.

62.  De  kredietverlening  aan  de  Belgische  niet-financiële  ondernemingen  maakte  in  de  loop 
van  2021  een  zekere  inhaalbeweging  na  een  periode  van  zwakke  groei  in  de  tweede  helft 
van 2020 en de eerste helft van 2021. Eind november groeiden de kredieten aan niet-financiële 
ondernemingen op  jaarbasis met 3,1 %. Deze  toename bleef wel  ruim onder het niveau  van 
vóór de crisis, toen groeipercentages van 5 % en meer werden opgetekend.

De hypothecaire kredietverlening en de woningprijzen groeiden in een 
hoog tempo

63.  Onder impuls van de hypothecaire kredieten vertoonde de kredietverlening aan de huishoudens 
daarentegen  opnieuw  een  zeer  dynamisch  verloop ;  de  groei  op  jaarbasis  bedroeg  namelijk 
meer  dan  5 %  in  de  tweede  helft  van  2021.  Dit  ging  gepaard  met  een  aanzienlijk  snellere 
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stijging  van  de  woningprijzen,  die  in  het  derde  kwartaal  bijna  10 %  bereikte.  De  woningen 
werden  duurder  ondanks  een  verdere  toename  van  het  woningpark  tot  het  hoogste  peil 
sinds  ten  minste  dertig  jaar,  gemeten  naar  de  verhouding  tussen  het  aantal  woningen  en 

het  aantal  huishoudens  in  België.  De  snelle  groei  van  de  woningprijzen  en 
de  hypothecaire  kredietverlening  was  althans  recentelijk  dus  vooral  toe  te 
schrijven aan vraagfactoren. Toch lijkt die sterke groei niet volledig te verklaren 
door de geleidelijke toename van de gemiddelde grootte of energie-efficiëntie 
van  de  verkochte woningen,  de  ontwikkeling  van  het  beschikbaar  inkomen 
van de huishoudens, de hypothecaire  rente, de demografie of wijzigingen  in 

de belastingen op  vastgoed. Als  zou blijken dat deze prijsontwikkeling onhoudbaar  is  in  een 
gewijzigde economische context,  zou een  sterke daling van de woningprijzen een bedreiging 
kunnen vormen voor de financiële  stabiliteit,  temeer omdat de  schuldgraad van de Belgische 
gezinnen  sterk  blijft  toenemen  als  gevolg  van  de  dynamische  kredietverlening.  Die  schuld 
bedraagt nu 63 % bbp, ruim boven het niveau van tien jaar geleden (55 %) en voortaan ook, 
zij  het  in  mindere  mate,  boven  het  overeenkomstige  gemiddelde  voor  de  landen  van  het 
eurogebied (61 %).

De macroprudentiële maatregelen voor de woningmarkt blijven nodig

64.  De  hypothecaire  kredietverlening  heeft  de  Belgische  banksector  en  enkele  verzekerings-
ondernemingen  inmiddels  sterk  blootgesteld  aan  de  woningmarkt.  Dit  risico  wordt  evenwel 
getemperd  door  twee  macroprudentiële  maatregelen  die  de  Bank  met  een  tweeledig  doel 
heeft  ingevoerd : enerzijds verhinderen dat de  risico’s  in de financiële  sector verder  toenemen 
en  anderzijds  ervoor  zorgen  dat  de  banken  met  een  intern  risicomodel  voldoende  kapitaal 
reserveren om de verliezen en schokken behoorlijk op te vangen.

65.  Om een verdere toename van de risico’s tegen te gaan, heeft de Bank begin 2020 voor Belgische 
hypothecaire  leningen  prudentiële  verwachtingen  ingevoerd  die  gelden  voor  alle  verleners 

van  dergelijke  kredieten.  In  2020  en  in  de  eerste  helft  van  2021  werden 
daardoor veel minder leningen met een hoge leenquotiteit gesloten dan in de 
voorgaande jaren. Omdat de aanbevelingen het soepelst zijn voor de leningen 
aan startende kopers, bleef het aandeel van jonge kredietnemers onveranderd 
rond 35 % van de nieuwe kredietverlening. Lagere  leenquotiteiten behoeden 
nieuwe kredietnemers voor een overmatige schuldenlast en zorgen ervoor dat 

de risico’s in de kredietportefeuilles van financiële instellingen niet verder toenemen.

66.  De kredietstandaarden  in de  recente productie zijn echter nog niet  in die mate verbeterd dat 
een aanpassing van de tweede macroprudentiële maatregel te rechtvaardigen is. Deze maatregel 
vormt  een  extra  kapitaalbuffer  ter  afdekking  van  de  systeemrisico’s  in  de  portefeuilles  van 
banken die een  intern  risicomodel gebruiken om de minimale kapitaalvereisten  te berekenen. 
Deze  berekening  resulteert  doorgaans  in  zeer  lage  risicogewichten  omdat  er  in  België  nog 
nooit  een  vastgoedcrisis  is  geweest.  Ze  onderschat  derhalve  ook  de  mogelijke  verliezen  bij 
een grote  schok op de markt. De buffer werd  in 2013  ingevoerd en werd  in 2021  voor  een 
jaar  verlengd.  Eventuele  aanpassingen  aan  die  buffer  in  het  licht  van  de  recente  verbetering 
van de kredietstandaarden zullen pas na de eerstvolgende verlenging ervan aan de orde zijn. 
Bij een crisis op de vastgoedmarkt kan die buffer wel onmiddellijk worden vrijgegeven, zodat 
banken  het  kapitaal  kunnen  gebruiken  om  verliezen  te  dekken.  Het  zo  vrijgegeven  kapitaal 
moet  daarnaast  ook  worden  ingezet  om,  met  inachtneming  van  alle  risico-overwegingen, 
oplossingen  te  financieren  voor  klanten  met  terugbetalingsproblemen,  zodat  een  eventuele 
vastgoedcrisis niet wordt verergerd door een grote golf van wanbetalingen, huisuitzettingen en 
dwangverkopen van woningen.
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Een activatie van de contracyclische kapitaalbuffer kan in de nabije toekomst 
nodig zijn

67.  Een  contracyclisch  gebruik  van  kapitaalbuffers,  die  in  goede  tijden  worden  opgebouwd  en 
tijdens  een  crisis  worden  vrijgegeven,  werd  door  de  Bank  voor  het  eerst  toegepast  in  het 
begin van de pandemie. Toen werd de zogenoemde contracyclische kapitaalbuffer  van 0,5 % 
vrijgegeven,  voor een bedrag van ongeveer € 1 miljard. Deze buffer werd  voorlopig nog niet 
gereactiveerd. Uit de hoge koersen van activa op de financiële markten en het grote dynamisme 
in  de  Belgische woningmarkt  blijkt  echter  dat  de  financiële  cyclus  sterk  opwaarts  is  gericht. 
De Bank zal de noodzaak en de voorwaarden voor een eventuele activatie van die buffer in de 
loop van 2022 nauwgezet blijven analyseren.

68.  Macroprudentiële maatregelen zijn  immers de eerste verdedigingslijn om 
de  eventuele  overloopeffecten  van  een  zeer  expansief  monetair  beleid 
en begrotingsbeleid op de financiële stabiliteit op te vangen. De activatie 
ervan  creëert  daarbij  extra  ruimte  om  zo’n  expansief  beleid  voort  te 
zetten. Daarbij valt evenwel op te merken dat het macroprudentieel beleid 
niet  alle  risico’s  kan  inperken.  Kapitaalbuffers,  zoals  de  contracyclische 
kapitaalbuffer,  remmen bovendien als  dusdanig de financiële  cyclus niet 
af. Ze verplichten enkel de banken om een reserve aan te leggen voor de 
eventuele verliezen die ze tijdens een crisis zullen lijden.

De Bank vraagt een conforme omzetting van Bazel III voor de Europese 
banken

69.  Omdat  regelgevers  uit  crisismomenten  de  nodige  lessen moeten  trekken,  leidde  de wereldwijde 
financiële crisis van 2008 tot een grondige hertekening van de regelgeving en het toezicht op het 
financieel systeem. Het Bazels Comité voor Bankentoezicht heeft eind 2017 zijn hervormingen van 
de bancaire regelgeving afgerond. Daarbij publiceerde het maatregelen om het gebruik van interne 
modellen  voor de bepaling  van de  risicogewogen activa, die de noemer  van de  risicogebaseerde 
kapitaalratio vormen, in te perken en aan te vullen met de zogenoemde outputfloor. Deze laatste 
vereiste houdt  in dat de  totale, via  interne modellen berekende risicogewogen activa niet minder 
mogen  bedragen  dan  72,5 %  van  dergelijke  activa  zoals  berekend met  de  veeleer  conservatieve 
standaardmethode.  De  Bank  betreurt  dat  de  Europese  Commissie  in  haar  voorstel  van  eind 
oktober  2021  die  Bazel  III-normen  niet  volledig  conform  de  voorschriften  omzet  in  de  Europese 
regelgeving. De overgangsmaatregelen voor de invoering van de outputfloor gelden langer en gaan 
veel  verder  dan  de maatregelen  van  het  Bazels  Comité.  Het  voorstel  handhaaft  tevens  de  reeds 
bestaande  afwijkingen  van  de  huidige  Bazelregels  in  de  Europese  regelgeving,  die  de  vereisten 
minder streng maken voor Europese banken. Bovendien wordt voorgesteld om de outputfloor enkel 
op  het  geconsolideerde  niveau  van  de  internationale  bankgroepen  op  te  leggen,  terwijl  normen 
voor de banken tot nu toe altijd ook voor hun afzonderlijke lokale dochterondernemingen golden.

70.  De Bank is voorstander van een tijdige en volledige uitvoering van de Bazel III-normen en stuurde 
daarom,  samen met meer  dan  25  andere  Europese  centrale  banken  en 
toezichthouders, een brief aan de EU-commissaris voor financiële diensten 
om  dit  te  bepleiten.  Op  lange  termijn  heeft  de  economie  immers  baat 
bij  banken  met  een  toereikend  kapitaal  als  belangrijk(st)e  steunpilaar 
van een veerkrachtig financieel systeem. Het voorstel om de outputfloor 
enkel  op  geconsolideerd  niveau  toe  te  passen,  schept  bovendien  een 
onwelkom  precedent  voor  lidstaten  als  België  die  banken  uit  andere 
Europese  lidstaten  huisvesten,  gezien  de  huidige  onafgewerkte  staat 
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van de bankenunie. Financiële stabiliteit kan enkel worden gegarandeerd als ook de dochters 
van buitenlandse bankgroepen, die  in een nationale banksector een belangrijke  rol  vervullen, 
voldoende kapitaal aanhouden om onverwachte grote schokken op te vangen.

Het regelgevend kader voor niet-bancaire financiële intermediatie dient te 
worden versterkt

71.  Hoewel  de  Belgische  investeringsfondsen  goed  weerstand  hebben  geboden  aan  de  COVID-
schok, verleent de Bank ook een hoge prioriteit aan de versterking van het regelgevend kader 
voor  niet-bancaire  financiële  intermediatie.  De  coronacrisis  en  de  daarmee  gepaard  gaande 
vlucht naar  liquiditeit  (dash for cash)  in maart  2020  toonden  immers  aan dat  er  in bepaalde 
subsegmenten  van  de  geldmarkt,  de  obligatiemarkt  en  de markt  voor  vastgoedfondsen  nog 
kwetsbaarheden  overbleven.  Zoals  bleek  uit  de  gebeurtenissen  rond  Greensill  en  Archegos 
in het eerste kwartaal  van 2021, kunnen ontwikkelingen  in de niet-bancaire financiële  sector 
bovendien een grote impact hebben op de banksector. Het komt erop aan uit deze ervaringen 
de juiste lessen te trekken en het regelgevend kader waar nodig te verstrengen. De Bank steunt 
voluit de lopende internationale en Europese werkzaamheden op dat gebied. Toezichthouders 
en  regelgevers  zullen  daarbij  ook  nauwlettend  moeten  blijven  toezien  op  de  risico’s  van  de 
interconnecties  tussen  banken  en  niet-banken.  Voorts  moeten  ze  nagaan  of  aanvullende 
regelgeving noodzakelijk  is, met  name  in  verband met  systemische blootstellingen,  zoals  aan 
centrale tegenpartijen voor afgeleide instrumenten.

Digitalisering en klimaatverandering hoog op de agenda

72.  De digitalisering van de financiële wereld biedt financiële instellingen niet alleen opportuniteiten 
maar houdt ook verschillende risico’s in. De Europese Commissie heeft daarom in september 2021 
een strategie voorgesteld om die digitale innovatie te bevorderen en een eengemaakte digitale 
markt  voor  financiële  diensten  tot  stand  te  brengen.  Het  pakket  digitaal  geldwezen  is  echter 
evenzeer gericht op een betere beheersing van de aan digitale innovatie verbonden risico’s. Het 

bevat  voorstellen  over  markten  in  cryptoactiva  (MiCA),  digitale  operationele 
veerkracht  (DORA) en  ’distributed ledger’-technologie  (DLT). Voorts  tracht het 
een  leemte  in  de  bestaande  EU-wetgeving  op  te  vullen,  zodat  het  huidige 
rechtskader  het  gebruik  van  nieuwe  digitale  financiële  instrumenten  niet 
belemmert,  en  het  tegelijkertijd  ervoor  zorgt  dat  die  nieuwe  technologieën 
en  producten  stroken  met  de  regelgeving  en  het  operationele  risicobeheer 
van  bedrijven  in  de  Europese  Unie.  Het  doel  van  dat  pakket  is  innovatie  en 
nieuwe  financiële  technologieën  aan  te  moedigen,  en  daarbij  consumenten 
en  investeerders  voldoende  te  beschermen.  Het  wordt  inderdaad  alsmaar 

crucialer de  cyberveiligheid en de  continuïteit  van de onderliggende  IT-systemen  te  verzekeren 
om de beschikbaarheid en werking van essentiële financiële dienstverleners te garanderen. Het is 
zaak ervoor te blijven zorgen dat de bestuursorganen van de financiële actoren over de nodige 
expertise  en  informatie  beschikken  om die  risico’s  op  passende wijze  te  volgen  en  de  nodige 
maatregelen te nemen om de risico’s te beheersen. De opkomst van cryptovaluta’s en cryptoactiva 
vergt de ontwikkeling van een degelijk kader om de risico’s voor de financiële stabiliteit onder 
controle  te  houden.  Ten  slotte  moeten  alle  financiële  instellingen  hun  zakenmodel  blijven 
aanpassen  aan  de  veranderende  voorkeuren  van  de  cliënten  op  het  gebied  van  de  financiële 
dienstverlening,  zonder daarbij evenwel de  toegankelijkheid  van de bankdiensten  voor minder 
digitaal geletterden uit het oog te verliezen. Deze verschuift  immers  in toenemende mate naar 
digitale  kanalen en kan  steunen op  technologische  innovaties.  Steeds meer moeten financiële 
instellingen daarbij ook concurreren met niet-bancaire dienstverleners. De Fintech-enquête van 
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de Bank  toont  in dit verband aan dat de meeste Belgische banken weliswaar een strategische 
visie inzake FinTech en digitalisering hebben uitgestippeld maar dat er tussen instellingen grote 
verschillen  bestaan  in  digitale  prestaties  en  bij  het  ontwikkelen  van  innovatieve  of  digitale 
toepassingen. Het bedrijfsmodel van bepaalde banken kan daardoor onder druk komen te staan, 
en dat niet  alleen door de  concurrentie  van nieuwe  spelers  zoals  BigTechs.  Banken die  verder 
gevorderd  zijn  op  het  gebied  van  digitalisering  en  integratie  van  FinTech-oplossingen,  zouden 
namelijk ook de  lat hoger kunnen  leggen voor alle spelers  in de sector, omdat ze beter en / of 
efficiënter aan de wensen van de cliënten voldoen.

73.  Met haar rapport over een digitale euro heeft de ECB eind 2020 het startschot gegeven voor 
een diepgaand onderzoek naar de behoefte aan een eigen digitale valuta en naar de manier 
waarop  ze  deze  zou  kunnen  uitgeven.  Indien  een  digitale  euro  zou  worden  uitgebracht, 
zou  deze  tot  doel  hebben  de  digitalisering  van  de  Europese  economie  te  ondersteunen,  en 
de  soevereiniteit  ten  aanzien  van  buitenlandse  digitale  valuta’s  of  private  betaalmiddelen  te 
waarborgen. Gelet op het tanende gebruik van cash, tenminste  in sommige  lidstaten, zou dit 
project aan de burger een alternatief kunnen bieden om zijn toegang tot centralebankgeld veilig 
te  stellen. Het  is  echter geenszins de bedoeling om het gebruik  van  cash  te ontmoedigen of 
geleidelijk te doen uitdoven, en evenmin om te concurreren met de private sector. Wel wordt 
een betere samenwerking tussen banken, betalingsinstellingen en andere financiële instellingen 
nagestreefd. De Bank werkt samen met de andere centrale banken uit het eurogebied aan dit 
project mee via de zogenoemde High Level Task Force, waarin de belangrijkste aspecten van het 
ontwerp en de kenmerken van de digitale euro worden besproken.

74.  Ook de klimaatverandering en de  transitie naar  een meer duurzame, koolstofarme economie 
kunnen op de economie en op de stabiliteit van het financieel systeem een belangrijke invloed 
uitoefenen.  Daarom  onderzoeken  de  prudentiële  autoriteiten  hoe  ze  klimaatgerelateerde 
risico’s  kunnen opnemen  in de prudentiële  regelgeving en gaan de  toezichthouders na of de 
financiële  instellingen die  risico’s analyseren, monitoren en beheren. Een belangrijke bron van 
inspiratie  voor  de  regelgevende  en  toezichthoudende  autoriteiten  is  nog  steeds  het Network 
for Greening the Financial System (NGFS). Dit is een wereldwijd samenwerkingsverband tussen 
centrale  banken  en  toezichthouders  om  kennis  en  ervaring  uit  te  wisselen  op  het  vlak  van 
klimaat- en milieugerelateerde risico’s en duurzame financiering. De Bank 
neemt  actief  aan  die  Europese  en  internationale  klimaatgerelateerde 
werkzaamheden deel om een risicogebaseerde aanpak van de regelgeving 
en  het  toezicht  uit  te  werken.  Voor  de  banksector  onderzoekt  het 
Bazels  Comité  voor  Bankentoezicht  bijvoorbeeld  hoe  deze  risico’s  in 
de  ondernemingsspecifieke  risicobeoordeling  (Pijler  2)  en  de  minimale 
kapitaalvereisten  (Pijler  1)  van  het  Bazel-raamwerk  zouden  kunnen 
worden  opgenomen.  Deze  kapitaalvereisten  dienen  evenwel  steeds 
risicogebaseerd te blijven. Lagere kapitaalvereisten kunnen dus enkel worden toegepast indien 
kan  worden  aangetoond  dat  de  desbetreffende  blootstellingen  minder  risicovol  zijn,  terwijl 
hogere  kapitaalvereisten  moeten  gelden  voor  blootstellingen  die  zeer  gevoelig  zijn  voor 
klimaatgerelateerde risico’s. Ondertussen werd ook vooruitgang geboekt met het bepalen van 
normen  voor  de meting  (taxonomie)  en  rapportering  van  klimaatgerelateerde  blootstellingen 
en  werd  er  voortgewerkt  aan  de  invoering  van  een  klimaatgerelateerde  rapportage  die 
ervoor  moet  zorgen  dat  financiële  instellingen  wereldwijd  op  een  uniforme  manier  over 
hun  klimaatgerelateerde  risico’s  rapporteren. De oprichting  van de  International  Sustainability 
Standards  Board  door  de  IFRS  Foundation  zou  die  internationaal  vergelijkbare  en  consistente 
rapportage van dergelijke risico’s mogelijk moeten maken. In afwachting dat er meer gegevens 
beschikbaar  komen  en  dat  de  prudentiële  regelgeving  wordt  aangepast,  maant  de  Bank  de 
Belgische financiële instellingen aan om die klimaatrisico’s zo goed mogelijk in kaart te brengen 
en te beheersen. De Bank publiceerde daartoe onder meer eind 2020 een circulaire waarin zij haar 
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verwachtingen uiteenzet omtrent de verzameling en integratie in het risicobeheer van gegevens 
over  de  energie-efficiëntie  van  vastgoedblootstellingen.  Ook  voor  nieuwe  hypotheekleningen 
moeten deze gegevens aan de Bank worden gerapporteerd. De klimaatgerelateerde stresstest 
die  het  SSM  in 2022  zal  uitvoeren  is  een  interessante oefening die  onder meer  zal  uitwijzen 
hoever de Belgische banken gevorderd zijn met de analyses van hun klimaatgerelateerde risico’s.

Een nieuwe Europese autoriteit ter versterking van de strijd tegen 
witwaspraktijken en terrorismefinanciering

75.  De  Europese  Commissie  presenteerde  in  juli  een  ambitieus  pakket  wetgevingsvoorstellen  om 
de  EU-regels  ter  bestrijding  van  witwassen  en  terrorismefinanciering  te  versterken.  Het  pakket 
omvat ook het voorstel tot oprichting van een nieuwe EU-autoriteit ter bestrijding van witwassen. 
Dit  pakket  maakt  deel  uit  van  de  verbintenis  die  de  Commissie  is  aangegaan  om  EU-burgers 
en  het  financiële  stelsel  van  de  EU  te  beschermen  tegen  het  witwassen  van  geld  en  de 
financiering  van  terrorisme.  Dat  pakket  beoogt  de  opsporing  van  verdachte  transacties  en 
activiteiten  te  verbeteren  en  de  achterpoortjes  te  sluiten  die  criminelen  gebruiken  om  via  het 
financiële  stelsel  illegale  opbrengsten  wit  te  wassen  of  terroristische  activiteiten  te  financieren. 
De  maatregelen  versterken  het  bestaande  EU-kader  aanzienlijk  door  rekening  te  houden  met 
nieuwe en opkomende uitdagingen die  technologische  innovatie doet ontstaan. Het gaat onder 
meer  om  virtuele  valuta’s, meer  geïntegreerde  financiële  stromen  in  de  eengemaakte markt  en 
het mondiale karakter  van  terroristische organisaties. De Bank  steunt deze voorstellen omdat ze 
zullen  bijdragen  tot  de  totstandbrenging  van  een  sterker  coherent  kader  dat makkelijker  na  te 
leven  is  voor marktdeelnemers  die  onder  de  regelgeving  voor  de  bestrijding  van witwassen  en 
terrorismefinanciering vallen, en vooral voor marktdeelnemers die grensoverschrijdend actief zijn.

76.  In deze verslagperiode werd het fenomeen van ‘de-risking’ steeds meer acuut en problematisch. 
De-risking  is een complex fenomeen dat  in essentie erin bestaat dat financiële  instellingen een 
oneigenlijk gebruik maken van de toepassing van de anti-witwaswetgeving om gehele sectoren 
of categorieën van klanten niet  langer  te voorzien van financiële diensten. Dat heeft uiteraard 
aanzienlijke maatschappelijke en economische gevolgen. In het verlengde van een opinie die de 
Europese Bankautoriteit (EBA) begin 2022 heeft gepubliceerd over het fenomeen, heeft de Bank 
via een circulaire haar verwachtingen ten aanzien van de sector gepreciseerd. Voor de Bank zal 
het ook een belangrijk aandachtspunt zijn in haar controleacties in de komende periode. De Bank 
beseft  dat  een  evenwichtige  benadering  vereist  is,  die  in  staat  stelt  te  voldoen  aan  de  anti-
witwasverplichtingen zonder afbreuk te doen aan specifieke maatschappelijke verantwoordelijk-
heden. De bank verwacht met het aangereikte beleidskader daartoe bij te dragen.

Belangrijke wijzigingen in het wettelijk kader voor de afwikkeling van 
financiële instellingen die (dreigen te) falen

77.  De  Bank  oefent  ook  een mandaat  uit  als  nationale  afwikkelingsautoriteit  in  het  kader  van 
de  bankenunie,  naast  de  SRB  en  de  andere  afwikkelingsautoriteiten  van  de  deelnemende 
lidstaten.  De  BRRD2-richtlijn,  die  in  de  loop  van  vorig  jaar  werd  omgezet  in  Belgisch 
recht,  heeft  belangrijke  wijzigingen  aangebracht  in  het  wettelijk  kader  inzake  afwikkeling. 
De  BRRD2-richtlijn  voert  bijvoorbeeld  de  begrippen  ’af  te  wikkelen  entiteit’  en  ’af  te 
wikkelen  groep’  in.  De  groepsafwikkelingsplannen  moeten  thans  binnen  een  bankgroep 
enerzijds  de  entiteiten  aanwijzen  waarop  de  afwikkelingsautoriteit  naar  verwachting  de 
afwikkelingsinstrumenten  zal  toepassen  indien  ze  in  gebreke  blijven,  en  anderzijds  de 
entiteiten die hun activiteiten zouden blijven uitoefenen zonder een afwikkeling te ondergaan. 
Hierdoor  kunnen  de  zogenoemde  afwikkelingsstrategieën  met  één  toegangspunt  (SPE), 
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waarbij enkel de moederonderneming een afwikkeling zou ondergaan, worden onderscheiden 
van  de  afwikkelingsstrategieën  met  meervoudige  toegangspunten  (MPE).  Bij  deze  laatste 
strategieën  zouden  de  afwikkelingsinstrumenten  zowel  op  de  moederonderneming  als  op 
sommige  van  haar  dochterondernemingen  worden  toegepast,  wat 
zou  resulteren  in  de  ontmanteling  van  de  groep.  Voorts  werd  het 
regelgevend  kader  inzake  het  minimumvereiste  voor  eigen  vermogen 
en  in  aanmerking  komende  passiva  (minimum  requirement  for  own 
funds  and  eligible  liabilities  –  MREL)  grondig  herzien  en  werden  de 
regels  inzake  de  achterstelling  van  MREL-instrumenten  aangescherpt. 
Andere  aanpassingen  zijn  echter wenselijk  en  zouden de  tweede pijler 
van de bankenunie nog  versterken. Deze  zijn met name gericht op de 
uitbreiding van het zogenaamde vereiste van algemeen belang, die het mogelijk zou maken 
de afwikkelingsinstrumenten voor een ruimere waaier van banken aan te wenden, of op de 
harmonisatie van de rang van deposito’s om te voorkomen dat deze aan een bail-in worden 
onderworpen in het kader van een afwikkeling. Evenzo moet de behandeling van bankgroepen 
in afwikkeling, en met name het model met één toegangspunt, worden verstevigd. Vandaag 
de dag berust dit model immers enkel op een aanname die niet verzekert dat groepssolidariteit 
bij een afwikkeling zal worden toegepast. Dat roept terloops het vraagstuk op van de burden 
sharing  tussen home-  en host-landen bij  een  crisis.  Voor  dat  probleem moet  een oplossing 
worden gevonden die toegesneden is op de uitdagingen.

Pierre Wunsch
Gouverneur

Brussel, 2 februari 2022

De omzetting van de 
BRRD2-richtlijn in Belgisch 
recht was een van de meest 
opvallende ontwikkelingen 
inzake afwikkeling
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