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A. Inleiding

Het jaar  2021  werd gekenmerkt door een sneller 
dan verwacht economisch herstel in België en elders 
in Europa, maar er blijven onzekerheden bestaan, 
die met name verband houden met het latente risico 
op nieuwe golven van de COVID-19-pandemie. In dit 
verband zijn de prudentiële activiteiten van de Bank 
geleidelijk genormaliseerd en zijn sommige van de 
uitzonderlijke steunmaatregelen die specifiek tijdens 
de crisis werden genomen, uitgedoofd.

Terwijl er in  2020 aanpassingen moesten worden 
aangebracht in het regelgevend en wettelijk kader om 
rekening te houden met bepaalde crisis gerelateerde 
aspecten, kon in  2021  de aandacht opnieuw wor-
den gericht op de aan structurele ontwikkelingen 
gerelateerde aspecten die vóór het uitbreken van de 
pandemie waren ingezet of aangekondigd. Op micro-
prudentieel niveau is de Bank bevoegd voor het 
toezicht op de kredietinstellingen –  in het kader van 
het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (Single 
Supervisory Mechanism  – SSM)  –, de beursvennoot-
schappen, de verzekeringsondernemingen, de financi-
elemarktinfrastructuren en de betalingsinstellingen. In 
hoofdstuk B worden de ontwikkelingen in het regel-
gevend en wettelijk kader voor bepaalde specifieke 
sectoren beschreven. De ontwikkelingen voor alle sec-
toren samen worden er eveneens behandeld. De Bank 
blijft met name steeds meer aandacht en middelen 
besteden aan het toezicht op de naleving van de 
bepalingen inzake de voor-
koming van het witwassen 
van geld en aan de risico’s 
die verbonden zijn aan 
de klimaatverandering.

Door de geleidelijke terug-
keer naar de normale prudentiële activiteiten ver-
schuiven de prioriteiten van het operationeel toe-
zicht op de instellingen onder toezicht van de Bank 

geleidelijk van een beleid gericht op de beheersing 
van de gevolgen van de crisis, naar een beleid dat fo-
cust op de beheersing van de meer structurele risico’s 
in de financiële sector, die met name verband houden 
met de digitalisering, de  lagerenteomgeving en de 
klimaattransitie. De operationele aspecten van het 
toezicht dat op de financiële instellingen werd uitge-
oefend in 2021 worden in hoofdstuk C uiteengezet.

De digitalisering van de financiële diensten heeft 
in 2021 opnieuw aan belang gewonnen. De ontwik-
kelingen op het gebied van met name innovatie bie-
den kansen voor de financiële sector, op voorwaarde 
dat de financiële instellingen de nodige investeringen 
doen opdat ze op dit gebied niet achterop raken 
ten aanzien hun concurrenten. Deze ontwikkelingen 
brengen ook risico’s met zich mee, die rechtvaardigen 
dat passende regelgevings- en toezichtsmaatregelen 
worden genomen. De aspecten van de regelgeving en 
het prudentieel toezicht die specifiek verband houden 
met de digitalisering van de financiële diensten wor-
den behandeld in hoofdstuk D.

Tot slot is de Bank ook de nationale afwikkeling-
autoriteit in België. In 2021 was een van de belang-
rijkste ontwikkelingen op dit gebied de omzetting van 
de tweede richtlijn betreffende het herstel en de af-
wikkeling van banken (Bank Recovery and Resolution 
Directive – BRRD2) in Belgisch recht. In hoofdstuk E 

wordt nader ingegaan op 
de activiteiten die de Bank 
in het kader van dat man-
daat heeft verricht.

Naast haar microprudenti-
ele taken oefent de Bank 

ook een macroprudentieel mandaat uit op grond 
van de wet van 25  april  2014, waarbij de Bank 
officieel werd aangesteld als de macroprudentiële 
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autoriteit in België. De recente initiatieven die de 
Bank in het  kader van dit mandaat heeft geno-
men, worden beschreven in Kader 5 van het deel 
‘Economische en financiële ont wik kelingen’ van het 
Verslag. Het macro  prudentiële kader wordt meer uit-
voerig behandeld in het Macroprudentieel Verslag, 
dat de Bank jaarlijks publiceert.
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