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1. De Nationale Bank, 
anker van stabiliteit 
in onzekere tijden

Dit hoofdstuk van het Ondernemingsverslag 
moet worden gelezen in het licht van de ont-
wikkelingen en trends die worden beschreven 
in het Verslag 2021 over de economische en 
financiële ontwikkelingen en over de pruden-
tiële regelgeving en het  prudentieel toezicht. 
We wijzen graag op het nut van de achter aan 
in dat verslag opgenomen lijst van afkortingen.
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COVID-19 en Strategie 2025
tekenen ook 2021

waren conform de ‘Generieke Gids om de versprei‑
ding van COVID-19  op het werk tegen te gaan’ 
van de federale overheid : mondmaskers, afstand, 
hygiëne, ventilatie, enzovoort. De veiligheid op de 
werkvloer stond steeds centraal. Dit alles was cru‑
ciaal voor de medewerkers die structureel of deels 

COVID-19 bleef een terugkerend 
punt op de agenda’s

Ook in  2021  bleef COVID-19  prominent aanwezig. 
Drie golven van besmettingen, ziekenhuisopnames en 
overlijdens maakten dat ook de Nationale Bank haar 
beleid geregeld moest bijsturen.

Het ‘rijk der vrijheid’ was nog veraf. In de loop van 
maart en april kenden we in België een derde golf, 
gevolgd door de vierde (delta‑)golf vanaf oktober en 
zelfs de vijfde (omikron-)golf vanaf half december. 
De vaccins bleken weliswaar erg effectief om ernstige 
ziekte en overlijden te voorkomen, maar konden niet 
helemaal verhinderen dat mensen nog besmet raak‑
ten en het virus doorgaven.

De veerkracht van veel bedrijven werd daardoor meer‑
maals gemeten en gestresstest. Hoewel een aantal 
sectoren aan het infuus van de overheid moesten, 
hield onze economie over het algemeen goed stand. 
Wel begonnen de aanhoudende pandemie en de vaak 
wijzigende regels duidelijk ook op de veerkracht van 
de mensen te wegen.

De maatregelen die de Bank nam in de strijd tegen 
COVID-19 en ter bescherming van haar werknemers 
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fysiek aanwezig moesten zijn om de werking van de 
bank te verzekeren, zoals IT, Veiligheid en toezicht, 
postverwerking en -digitalisering, financiële markten, 
cashverwerking, biljettencontrole, loketten, facilitaire 
diensten, schoonmaakploegen, … Daarnaast telde 
de Bank flink wat medewerkers die grotendeels 
konden telewerken, maar af en toe fysiek aanwezig 
moesten zijn.

Het museum van de Bank bleef open en de Bank deed 
net als de vorige jaren mee aan de Erfgoeddagen 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de ‘Brussels 
Heritage Days’.

Een grote troef van de Bank bleek de Interne dienst 
voor preventie en bescherming. Vooral de verpleeg‑
kundigen, de bedrijfsarts en de preventieadviseurs 
voor de veiligheid waren bijna altijd fysiek aanwezig. 
De bedrijfsarts waakte over een efficiënte opvolging 
van de risicocontacten op de werkvloer. De preventie‑
adviseurs voor de psychosociale aspecten en de soci‑
aal assistente bleven – ook vanop afstand – aandacht 
hebben voor het personeel.

De Bank heeft steeds ingezet op de psychosociale ge‑
zondheid en stelde terugkeren uit telewerk prioritair 
open voor medewerkers voor wie het continu tele‑
werken het zwaarste woog, maar ook voor startende 

medewerkers, zodat zij op een goede manier begeleid 
konden worden.

De Bank ontsnapte niet aan de veranderende regelge‑
ving. Een terugkeer naar de Bank (met maximaal 50 % 
telewerk waar mogelijk) die was gepland voor de herfst 
moest noodgedwongen opnieuw worden uitgesteld.

Ondanks dat alles is de Bank sinds het begin van 
de pandemie al haar kerntaken naadloos blijven 
uitvoeren.

De strategische oefening en de 
follow-up ervan

In het voorjaar van 2019 werd een uitgebreide stra‑
tegische denkoefening opgestart om na te gaan hoe 
de Bank als centrale bank en toezichthouder in de 
toekomst relevant en toonaangevend kan blijven. 
Dat  leverde om te beginnen een visie, vier missies, 
drie strategische doelen en vier waarden op.

Transversale werkgroepen diepten vervolgens de 
werkthema’s uit en legden ze ter oriëntatie voor 
aan het Directiecomité : Outreach, Enterprise Data 
Management, Provide economic and financial data 
and analysis, Innovatie, enz.

Een moderne centrale bank ten dienste 
van de maatschappij, in het hart van het Eurosysteem

Relevant en 
toonaangevend 

zijn

De prijsstabiliteit 
vrijwaren

De fi nanciële stabiliteit 
verzekeren en toezicht 

houden op het 
fi nancieel systeem 

Veilige bankbiljetten 
en effi ciënte 

betaalsystemen 
waarborgen

Economische en fi nanciële 
data en analyses

verstrekken

Weldoordacht en 
effi cient handelen

Een aangename 
werkplek zijn, open 

voor verandering 
en maatschappelijk 

verantwoord

WAARDEN

MISSIES

ST
R

A
TE

G
IS

C
H

E 
D

O
EL

EN

Maatschappelijk 
verantwoord

Onafhankelijke 
experten 

Met een 
open geest

Met respect en 
in vertrouwen

 1. Engagement with stakeholders and society

 2. Ambassadorship

 3. Effi ciency, cost and performance management

 4. Risk management

 5. Ability to execute change

 6. Enterprise Data Management

 7. Digital transformation

 8. Innovation

 9. Corporate social responsibility

 10. IMMO

 11. Culture / New Ways of Working

 12. Human capital management / employer branding
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In 2021 moesten de bevindingen en conclusies wor‑
den vertaald in concrete doelstellingen, initiatieven 
en actieplannen, binnen de takenpakketten van de 
entiteiten van de Bank. Tijdens het eerste kwartaal 
van 2021 hebben de personen die verantwoordelijk 
zijn voor elk thema (twaalf transversale thema’s 
en twee van de vier opdrachten van de Bank) 
en voor alle entiteiten aan het Directiecomité hun 

Innovatie

Na het eerste werkingsjaar kan de ‘Innovation 
Board’, een transversaal bestuursorgaan in de 
Bank, prat gaan op een zeer positieve balans. 
Alle entiteiten waren vertegenwoordigd in de 
vier vergaderingen van de Innovation Board 
die reeds plaatsvonden.

Verschillende innovatieve ideeën werden in 
deze vergadering verzameld en een selectie 
hiervan werd ook effectief getest, waaronder :

	¡ Automation in creation of securities 
	¡ Automated breach and outlier detection
	¡ Geolocation in the Batopin project 
	¡ Automated credit contract control 
	¡ Textual (sentiment) analysis of reports

Deze initiatieven werden gesteund door de 
verschillende entiteiten en de Innovation 
Board. Zo werd het idee rond automatisatie 
in de ‘creation of securities’ (het creëren van 
effecten) geconcretiseerd in een project en is 
een nieuwe virtuele ‘robotcollega’ inmid‑
dels operationeel.

doelstellingen en acties voor de komende vijf jaar 
uiteengezet.

Op 29  maart  2021  trok het Directiecomité, na afwe‑
ging, zijn conclusies en nam het een besluit over de 
te volgen krachtlijnen. Daarmee was de zogenaamde 
‘Strategie 2025’ volledig uitgetekend. Sindsdien begon 
de Bank ze uit te voeren. Enkele voorbeelden :

Regelmatige evaluatie van 
de strategie van de Bank 
of Strategic Review

Om na te gaan of de strategische oefening 
in haar geheel goed wordt uitgevoerd, han‑
teert de Bank strategische overzichtstabel‑
len, ‘dashboards’, die de doelstellingen, de 
belangrijkste acties, de betrokken partijen en 
de uitgetrokken budgetten omvatten.

Die overzichtstabellen zijn even zovele route-
kaarten die aan het Directiecomité zullen 
worden voorgelegd bij de jaarlijkse evaluatie 
van de strategie (‘Strategic Review’).

Het doel van die evaluatiesessies in verband 
met de strategie is tweeledig. Ten eerste 
gaat het erom de voortgang te beoorde‑
len van de verschillende initiatieven die de 
strategie ondersteunen. Daarnaast moet het 
Directiecomité in staat zijn de prioriteiten te 
herzien en, indien nodig, een nieuwe koers 
uit te stippelen of nieuwe impulsen te geven.
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Ability to execute change

Het werkterrein van de entiteit die de projecten‑
portefeuille bijhoudt en beheert, de TPMO, 
(Transversal Project Management Office) werd 
uitgebreid, en die entiteit werd omgevormd 
tot de dienst EPMO (Enterprise Project 

Management Office). Het omvat voortaan het 
toezicht op alle vakgerelateerde projecten. 
Deze zijn omvangrijk, ongeacht of ze al dan niet 

een component informatica behelzen.

Efficiency, Cost and Performance Management

Het departement Financiën en strategie zal een entiteit omvatten die verantwoordelijk is voor de vereen-
voudiging van de processen. Die entiteit heeft als hoofddoel de interne beheersprocessen te herzien om 
ze te vereenvoudigen of te automatiseren.

In een aanhoudend proces om haar opdrachten te verbeteren, heeft het departement Financiën en 
strategie bovendien een meerjarig begrotingsbeleid uitgewerkt voor de komende vijf jaar. Het is de 
bedoeling de Bank een betere zichtbaarheid te bezorgen en te anticiperen op de komende uitdagingen.
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Verschillende metiers  
met publiek belang  
als gemeenschappelijk doel 

De Nationale Bank levert  
meer en coherentere statistische informatie

De belangrijkste statistische taak van de Bank bestaat 
erin macro‑economische statistieken op te stellen ter 
ondersteuning van de eigen activiteiten van de Bank 
en voor nationale en internationale instellingen.

Veel van die informatie wordt ook ter beschikking 
gesteld van de beleidsmakers en opinievormers in de 
diverse takken van de maatschappij, zoals de overheid, 
het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties, de 
burgers, het onderwijs, de studiediensten, de weten‑
schap en de media. Hierop kunnen deze stakeholders 
dan hun analyses baseren die leiden tot beslissingen en 
commentaren. Objectieve, relevante en betrouwbare 
informatie van hoge kwaliteit verschaffen vormt een 
belangrijk deel van de maatschappelijke verantwoor‑
delijkheid van de Bank.

De Bank vult haar statistisch aanbod online aan met 
de institutionele, economische en sociale ontwikke‑
lingen. Nieuwe indicatoren over de mechanismen van 
de intergewestelijke overdrachten of de uitwerking 
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van statistieken over de ongelijkheden op het vlak van 
inkomen, consumptie en financieel vermogen van de 
huishoudens zijn daarvan enkele voorbeelden.

Net als in 2020 werd een bijzondere inspanning gele‑
verd om de effecten van de pandemie op de statistie‑
ken beter te begrijpen, door de informatiebronnen te 
diversifiëren en zo nodig de methoden aan te passen, 
overeenkomstig de Europese aanbevelingen.

Voorts werden verscheidene initiatieven genomen om 
de coherentie van de opgemaakte macro‑economi‑
sche statistieken te verhogen. Een voorbeeld : de op‑
richting van een ‘Large Cases Unit’, om de transacties 
van de multinationals consistenter op te nemen in 
de reële en financiële statistieken. De aanpassing van 

statistische compilatiemethoden en de wijzigingen in 
de organisatie van het departement Statistiek maken 
de nationale rekeningen, de financiële rekeningen en 
de betalingsbalans coherenter.

In samenspraak met de ECB zijn ook nieuwe rap‑
porteringen over betaalsystemen ontwikkeld met tal 
van nieuwe informatie. Nog in het domein van de 
bankrapportering besliste de ECB om op middellange 
termijn een geïntegreerd rapporteringssysteem voor 
de kredietinstellingen te implementeren.

De communicatie van de informatie werd dit jaar ver‑
rijkt met overzichtelijke infografieken op de website 
die de kernboodschappen over de economische ont‑
wikkelingen vlotter helpen overbrengen.

Nieuwe cel, de Large Cases Unit, moet zorgen voor 
betere statistische monitoring van multinationals

Door de globalisering wordt het belang van multi‑
nationale groepen in onze economie steeds gro‑
ter. Om kwalitatieve statistieken over die grote en 
complexe groepen in België te kunnen samenstel‑
len, heeft het departement Statistiek een Large 
Cases Unit (LCU) opgericht. De Bank sluit zich 
daarmee aan bij een project van het Europese 
statistiekbureau Eurostat.

De toenemende in‑
ternationale finan‑
ciële verwevenheid 
maakt het steeds 
complexer om de 
relaties met het 
buiten land te meten. Met de nieuw opgerichte cel 
wil de Bank kennis en informatie verzamelen om 
zo de nationale rekeningen en de betalingsbalans 
beter op elkaar te laten aansluiten en de kwaliteit 
van de geproduceerde statistieken te verbeteren.

De cel zal eerst de zeven meest relevante groe‑
pen in ons land van dichtbij opvolgen, en dit 

aantal stelselmatig uitbreiden zodra de nodige 
expertise is opgedaan en de methodologie is 
uitgebouwd. Het team van de Bank werkt daar‑
bij nauw samen met experts van het Belgische 
statistiekbureau Statbel.

Ook de multinationale groepen zelf doen er hun 
voordeel mee. Zo beschikken ze via hun vaste 

accountmanager bij de 
LCU over een centraal 
aanspreekpunt voor 
alle statistische aange‑
legenheden, wat hun 
administratieve last aan‑
zienlijk helpt verlichten. 

Er  wordt zo een vertrouwensrelatie uitgebouwd 
die nodig is om toegang te krijgen tot relevante 
en betrouwbare informatie. De cel houdt zich 
daarbij aan het beroepsgeheim en gebruikt de 
gegevens uitsluitend voor statistische doeleinden.

De nieuwe cel kadert in het project van Eurostat 
om een netwerk uit te bouwen van LCU’s over 

De Large Cases Unit kadert in 
het project van Eurostat om 
een netwerk uit te bouwen 
van LCU’s door heel Europa

u
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heel Europa. Een aantal landen, waaronder 
Denemarken, Ierland en Nederland, staan in deze 
materie al wat verder. Zij kregen van Eurostat een 
subsidie om hun kennis en expertise te delen 
met andere Europese landen. In maart 2020 zijn 
experts van het Nederlandse Centraal Bureau 
voor Statistieken (CBS) een week naar België 
gekomen om de specialisten van de Bank en 
Statbel te adviseren.

De oprichting van een LCU sluit aan bij 
de  Strategie  2025 van de Nationale Bank. 
De werkzaamheden van de LCU voldoen daarbij 
aan het nieuwe Enterprise Data Management‑
programma : nadat de gegevens zijn ingezameld 
en gevalideerd, worden ze door de LCU bewerkt, 
geanalyseerd en verbeterd om ze daarna ter be‑
schikking te stellen aan stakeholders binnen en 
buiten de Bank.

De ongelijkheid in inkomens en 
consumptie werd in kaart gebracht

Gelet op haar rol in de maatschappij en de mogelijk 
uiteenlopende impact die monetairbeleidsbeslissingen 
kunnen uitoefenen op de gezinnen, hecht de Bank 
ook belang aan het debat over ongelijkheid. De Bank 
heeft actief bijgedragen aan de initiatieven van inter‑
nationale instellingen (in het bijzonder Eurostat en de 
OESO) om de ongelijkheid in inkomens en consumptie 
in kaart te brengen en experimentele statistieken op 
te stellen voor België.

Ook over de vermogens van de gezinnen stelde de 
ECB, in nauwe samenwerking met de Bank, spreidings‑
data op. Zij geven een beeld van de spreiding van de 
belangrijkste financiële activa en passiva en van het 
vastgoedvermogen over de gezinnen (naar inkomen, 
naar arbeidsstatuut en naar eigenaarsstatuut).

In het kader van die projecten begon de Bank een 
grootschalige databank over de huishoudens op te 
zetten, met de ambitie daarin zowel administratieve 
gegevens als via enquêtes verzamelde gegevens te 
vergaren. Mits die informatie op een vertrouwelijke 

Yannick Rombauts en zijn team
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manier wordt behandeld, moet die databank het 
mogelijk maken de statistieken te verrijken en tege‑
lijkertijd een onderzoeksveld te openen voor analyse 
en research.

Innovatie is permanente zorg van 
statistici

De statistici van de Bank zijn continu op zoek naar 
methoden om de interne datacollectie‑ en verwer‑
kingsprocessen te innoveren en efficiënter te laten 
verlopen. De nodige middelen worden ingezet om 
de bestaande statistieken diepgaander te analyseren 
en om het aanbod te verruimen en zo telkens in te 
spelen op de nieuwe ontwikkelingen in de economi‑
sche en financiële wereld. Dat alles gebeurt binnen 
de krijtlijnen van het Enterprise Data Management-
programma. In 2021 werd een tekstherkenningspro‑
ject uitgerold om informatie over ondernemingen 
in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad te lezen. 
Ook werd verdere vooruitgang geboekt in de re-en‑
gineering en automatisering van de effect‑per‑effect‑
rapportering en van de externe statistieken. Het doel 
daarvan is niet alleen de interne efficiëntie maar ook 
de dienstverlening aan gebruikers en leveranciers van 
data te verbeteren. De Bank heeft de datarapporte‑
ringslast voor banken verlicht door bepaalde tabellen 
te schrappen uit de informatie die maandelijks aan 
de Nationale Bank en de FSMA moet worden mee‑
gedeeld, het zogenaamde ‘Schema A’.

De economische en financiële wereld is in beweging : 
om te vermijden dat gegevens ontbreken en ervoor 
te zorgen dat innovaties in kaart worden gebracht, 

moet de Bank continu haar statistische producten 
vernieuwen. In 2021 werd geanticipeerd op de inwer‑
kingtreding, in 2022, van de herziene reglementering 
over de betalings‑ en fraudestatistieken. De frequen‑
tie van de statistieken werd daarbij verhoogd (van 
jaargegevens naar kwartaalgegevens en halfjaarlijkse 
gegevens) en er werden aanvullende databronnen 
gebruikt over nieuwe betaalmiddelen en fraudegeval‑
len. Om financieringsstromen beter te kunnen volgen 
werden de meetmethodes voor niet‑genoteerde aan‑
delen en voor de niet-bancaire financiële bemiddeling 
verbeterd, waarbij de sector van de ‘overige financiële 
intermediairs’ werd ontrafeld. Ook de uitbreiding van 
de statistieken met data over de grensoverschrijdende 
transacties van zogenaamde ‘special purpose entities’ 
en de uitgifte van effecten door ‘financing conduits’, 
heeft daartoe bijgedragen.

Europese geïntegreerde rapportering 
voor banken – IReF

De economische en financiële crisis van 2008 bracht 
de limieten van de bestaande rapportering door 
banken aan het licht en leidde sindsdien tot een 
explosie van rapporteringsvereisten voor banken. 
Hoewel in Europa een hoge mate van concep‑
tuele harmonisatie van toepassing was, werd de 
nieuwe rapportering veelal op een gedecentrali‑
seerde manier ingevoerd, met enkele overlappin‑
gen en met uiteenlopende deadlines, frequenties 
en aggregatie niveaus. De  werklast voor banken en 
voor nationale autoriteiten nam daardoor aanzien‑
lijk toe. Het  Europees Parlement heeft de Europese 
Bankautoriteit nu het mandaat gegeven om na te 

IReF consolideert bestaande statistische rapportage van het ESCB
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gaan hoe die rapporteringslast verlicht kan worden. 
Het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB) 
draagt daaraan bij door een kader uit te werken voor 
de geïntegreerde rapportering van statistische gege‑
vens voor banken (integrated reporting framework for 
banks – IReF). Dat  kader zal in het hele eurogebied 
van toepassing zijn en zal ook door de autoriteiten in 
andere EU‑landen kunnen worden overgenomen.

Het kader is gebaseerd op drie principes : definieer 
eenmaal (door een uniek datawoordenboek te gebrui‑
ken waarin de data gedefinieerd worden), rapporteer 
eenmaal (door data in te zamelen aan de hand van 
een uniek datamodel) en regel eenmaal (door alle 
statistische vereisten van het ESCB te bundelen in een 
unieke wet). Het steunt op het principe van het delen 
van de gegevens onder de bevoegde instanties en 
het gebruik van geharmoniseerde referentiedatabases 
over financiële instrumenten en tegenpartijen.

In 2021 werd een kosten-batenanalyse uitgevoerd bij 
de banken, de ESCB‑gebruikers en de samenstellers 
van statistieken. Deze analyse wijst uit dat, ondanks 
de hoge initiële investering, de voordelen van het 

nieuwe kader de nadelen overtreffen. De rapporte‑
ringslast voor de banken zal kunnen verminderen, 
het statistisch proces zal efficiënter verlopen voor de 
ECB en de nationale centrale banken, de kwaliteit van 
de data en de dienstverlening aan de beleidsmakers 
zullen verbeteren door onder meer een hogere verfij‑
ning van data, de vergelijkbaarheid tussen landen zal 
groeien en de reactietijd om te voldoen aan nieuwe 
behoeften zal korter worden.

Begin  2022  start een concreet programma om IReF 
op de middellange termijn in te voeren. De eerste 
stap daarbij is dat de ECB, samen met de nationale 
centrale banken, het volledige statistische proces zal 
uittekenen, waarbij rekening zal worden gehouden 
met de business‑ en IT‑vereisten en overleg zal wor‑
den gepleegd met de banken. Er zal ook worden 
gezocht naar mogelijkheden om de nationale centrale 
banken te laten samenwerken. Ook wordt van begin 
af aan een nauwe samenwerking vooropgesteld met 
de andere Europese autoriteiten, meer bepaald de 
European Banking Authority (EBA), met het oog op de 
toekomstige integratie van de statistische, prudentiële 
en afwikkelingsgerelateerde rapportering.
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Opdracht : De projecten over de 
verspreiding van de statistische 
producten van de Bank coördineren

‘Ik ben eind  2017 bij de Bank in dienst getreden. 
Ik ben dus geen ‘oudgediende’. Toch heb ik er al drie 
jobs uitgeoefend. Dat komt niet omdat ik niet zou 
weten wat ik wil, maar omdat ik verschillende kansen 
heb kunnen grijpen, waardoor ik snel kon overstap‑
pen naar taken die me steeds beter liggen.

Mijn NBB-loopbaan begon in het departement 
Informatica. Als ‘Database administrator’ beheerde 
ik databanken, hielp ik mee aan de installatie en het 
onderhoud van de software en verleende ik steun aan 
de ontwikkelaars.’

Meeschrijven aan een succesverhaal

‘In volle lockdown, in 2020, stapte ik over naar de dienst 
Kredietcentrales om er te werken als ‘IT developer’, een 
functie op de grens van IT en de business. Ik werkte er 
onder andere mee aan de ontwikkeling van BECRIS, een 

Interview

‘WE WILLEN  
HET GROTE PUBLIEK 
INTERESSEREN VOOR  
ONZE STATISTIEKEN’

23

MAY BEAUFAYS / Statistische informatiesystemen
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Interview

Kansen voor wie vooruit wil

‘Lijkt dat veel in weinig tijd ? Uiteraard beweegt niet 
iedereen in de Bank even snel. Het is gewoon zo dat er 
kansen zijn voor wie bereid is vorderingen te maken. 
Die vier jaren bij de Bank liggen in het verlengde van 
mijn eerdere loopbaan. Ik was team- en projectleider 
in ‘street marketing’-bedrijven die voor ngo’s werkten. 
Ik heb een diploma boekhouding, marketing, B2B en 
B2C. Daarna heb ik voor analist-programmeur gestu‑
deerd. Ik ben dus breed inzetbaar ! Mijn credo is : je 
aanpassen en jezelf heruitvinden. Ik denk dat het in 
een wereld die zo snel verandert als de onze, voor 
ondernemingen, inclusief de Bank, een meerwaarde 
is om over uiteenlopende werknemersprofielen te 
kunnen beschikken. Een atypische loopbaan is even 
goed een vorm van diversiteit, naast sekse, afkomst 
of neuro diversiteit (high potentials, asperger, …), om 
maar die voorbeelden te noemen.’

Telewerken

‘Voor de tweede keer begin ik een nieuwe job tijdens 
een lockdown. Een handicap ? Ja en nee. Met de tools 
waarover we beschikken, kunnen we gemakkelijk met 
elkaar communiceren. We kunnen met elkaar visueel 
overleggen. We kunnen ons scherm delen. We wer‑
ken in dezelfde documenten. Bovendien weet ik dat 
mijn collega’s voor mij klaarstaan om me uitleg te 
geven, samen na te denken over een oplossing, me 
wegwijs te maken in onze dienst.

Werken op afstand voor mij is voor mij niet echt een 
probleem. Hoewel ik sommige collega’s maanden‑
lang enkel online heb gesproken, heb ik de meesten 
in 2021 fysiek kunnen ontmoeten tijdens een aantal 
terugkeerdagen. En ik twijfel er niet aan dat er zich 
nog andere gelegenheden zullen voordoen om de 
collega’s die ik nog niet heb gezien, te leren kennen 
zodra we weer vaker naar de Bank mogen komen !’

’In een wereld die zo 
snel verandert is het 

een meerwaarde voor 
ondernemingen om 
over uiteenlopende 

profielen te beschikken’

ambitieus programma dat alle kredietovereenkomsten 
van ondernemingen en particulieren samen brengt in 
één centrale, op een uiterst gedetailleerd niveau, om 
zo te voldoen aan de statistische vereisten van de ECB. 
De Bank is daarin een echte koploper want wij zijn 
een van de weinige krediet centrales van het Europees 
Stelsel van Centrale Banken (ESCB) die de integratie van 
de gegevens op zo’n hoog niveau brachten. Hierdoor 
behoren wij tot de top van de knowhow ter zake. 
Een succesverhaal dat vóór alles teamwerk is !’

Ruimte voor initiatief

‘Op 1 december 2021 startte ik met een nieuw traject 
in de dienst Statistische informatiesystemen. Die dienst 
zorgt voor de publicatie van de statistische producten 
van de Bank, onder meer naar internationale instel‑
lingen toe : ECB, IMF, Eurostat,  … Ze ontwerpt ook 
de grafieken van onder andere het Jaarverslag, het 
Financial Stability Report en het Economisch Tijdschrift.

We willen daarbij niet alleen vakspecialisten maar ook 
het grote publiek interesseren voor onze statistieken. 
Dat doen we onder meer via infografieken, een snelle 
en beknopte manier om de ontwikkelingen van onze 
economie weer te geven.

Mijn rol in die vloed van cijfers ? Mijn cv vermeldt dat 
ik er ‘project coordinator’ ben. Waaruit bestaat die 
functie ? Uiteraard uit het coördineren van de projec‑
ten van het departement Statistiek. In feite gaat het 
echter om een totaal nieuwe functie, die de komende 
maanden vastere vorm zal krijgen en waarin mij wel‑
licht veel ruimte voor initiatief zal worden gelaten in 
samenspraak met mijn manager.’
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Start van de uitbreiding van de 
regionale statistieken, waaronder 
studie over de transfers

In haar Strategie  2025  omschreef de Bank de ont‑
wikkeling van regionale statistieken als een van haar 
prioritaire doelstellingen. In een institutionele context 
met steeds belangrijker wordende regio’s, wil de Bank 
het debat en de economische beleidsbeslissingen van 
regionale aard ondersteunen door haar aanbod van in‑
dicatoren en analyses nog uit te breiden. Zo stelt ze de 
beleidsmakers in staat de economische fundamentals 
en de werking van de regio’s correct te beoordelen.

Voor het departement Statistiek werd een actieplan 
tegen  2025  opgemaakt dat bestaat uit drie delen : 
het eerste deel is erop gericht de regionale rekeningen 
sneller ter beschikking te stellen, door de publicatie 
beter af te stemmen op het productieschema van de 
nationale rekeningen ; het tweede deel beoogt de sta‑
tistieken van de overheidsfinanciën aan te vullen voor 
de gemeenschappen en de gewesten, om ze even ge‑
detailleerd te maken als voor het federale niveau ; het 
derde, ten slotte, spitst zich toe op de ontwikkeling 
van nieuwe indicatoren, die beter de stromen tussen 
de regio’s en, meer in het algemeen, de houdbaarheid 
van de regionale economieën weergeven.

De eerste fase van dat actieplan werd al in 2021 af‑
gerond. Zo onderzocht het departement Statistiek, 
in samenwerking met het departement Studiën, 
actief het vraagstuk van de herverdeling tussen de 

regio’s. Dat leidde in september tot de publicatie van 
een studie over de intergewestelijke overdrachten. 
Deze studie analyseert het mechanisme van her-
verdeling tussen de gewesten via de federale begro‑
ting, de fiscale en parafiscale inkomsten, de sociale 
uitkeringen en de dotaties aan de deelgebieden. 
Ze volgde een specifieke conceptuele benadering, 
en vervolgens werden de indicatoren samengesteld 
door het departement Statistiek, op basis van de 
toewijzingssleutels uit de regionale rekeningen.

Initiatieven om ook in COVID-19-
periodes kwalitatieve data te ramen

De door de COVID‑19‑pandemie veroorzaakte crisis 
had nog steeds een grote invloed op de productie 
van statistieken in  2021. Hoewel er in  2021  geen 
bijzondere problemen met de dekking en de tijdigheid 
van de gehanteerde bronnen rezen – in tegenstel‑
ling tot de situatie in  2020 – is de complexiteit van 
het statistische werk niet verminderd. De traditionele 
statistische modellen werden nog steeds weinig ge‑
bruikt, aangezien de economische variabelen zeer 
sterk bleven schommelen ; het is nog altijd moeilijk 
de ontbrekende gegevens correct te extrapoleren, bij 
gebrek aan een analytische referentie in deze totaal 
ongekende crisis.

Van de informatiebronnen die in 2021 een bijzonde‑
re statistische behandeling ondergingen naar aanlei‑
ding van de pandemie, dienen de jaarrekeningen van 
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Infografieken maken statistieken beter toegankelijk

Om de ontwikkelingen in de Belgische economie 
op een snelle, beknopte en gebruiksvriendelijke 
manier te illustreren, heeft de Bank haar statisti‑
sche communicatie verrijkt met infografieken op 
de website. Deze worden toegevoegd aan de 
bestaande publicaties.

Met de infografieken wil de Bank de drempel 
verlagen om statistieken te raadplegen, door de 
kernboodschap in een 
tekening te vatten en 
een rechtstreekse link 
te voorzien naar de 
achterliggende cijfer‑
reeksen. Met een een‑
voudige titel en een tekening moet de boodschap 
in een oogopslag duidelijk zijn, ook voor een niet-
gespecialiseerd publiek.

Elke bestaande publicatie wordt vergezeld van een 
infografiek, die wordt gemaakt door de infografis‑
ten van de Bank.

De infografieken verschijnen gelijktijdig met de 
publicatie op de website van de Bank. Ze worden 
op regelmatige basis (gelinkt aan de publicatie‑
kalender) geactualiseerd. De oude infografiek 
wordt daarbij telkens vervangen door een info‑

grafiek met de meest 
actuele evolutie van 
het onderwerp.

De infografieken zijn 
onderverdeeld in ne‑

gen rubrieken, die de belangrijkste economische 
domeinen groeperen : financiële markten en in‑
stellingen, werkgelegenheid, bruto binnenlands 

De Bank wil de drempel  
verlagen om statistieken  

te raadplegen

de ondernemingen te worden vermeld. Deze vormen 
de toonaangevende bron voor de opstelling van de 
nationale en regionale rekeningen. Aangezien de 
duur en de tijdsindeling van een boekjaar niet altijd 
overeenstemmen met een kalenderjaar, wordt een 
methode voor de proratisering van de jaarrekenin‑
gen gehanteerd. De traditionele methode, die de 
aggregaten verdeelt op basis van het aantal werkda‑
gen, blijkt niet relevant te zijn voor de Covid-realiteit, 
omdat ze hetzelfde gewicht toekent aan een werk‑
dag tijdens of buiten een pandemie. Daarom werd 
een nieuwe methode voor de proratisering van de 
jaarrekeningen uitgewerkt : ze berust op vaker op‑
getekende administratieve gegevens, zoals de om‑
zet, de btw of de bij de RSZ aangegeven lonen. 
De  nieuwe methode zal in de toekomst structureel 
worden toegepast, omdat ze nauwkeuriger blijkt 
dan de traditionele methode.

Bovendien moest rekening worden gehouden met 
pandemiegerelateerde nieuwe gedragspatronen en 
nieuwe soorten uitgaven, die een zeer sterke invloed 

uitoefenden op de overheidsrekeningen en de arbeids‑
marktstatistieken. Met name de nieuwe, rechtstreeks 
met de pandemie samenhangende uitgaven, zoals de 
aankoop van gezondheidsmateriaal of de steunmaat‑
regelen voor de verschillende economische sectoren, 
werden in de statistieken nauwlettend gevolgd. Voor 
de arbeidsmarkt, en in het bijzonder de loonsom, 
werden extra informatiebronnen aangewend, onder 
meer op het vlak van de aanvullende vergoedingen 
voor tijdelijke werkloosheid of de specifieke premies 
ten behoeve van sommige bedrijfstakken. Eurostat 
bleef trouwens specifieke richtlijnen uitvaardigen om 
te zorgen voor een geharmoniseerde behandeling 
van de effecten van de pandemie door de lidstaten. 
Die  aanbevelingen werden zo goed mogelijk toege‑
past in de macro‑economische statistieken.

De Belgische farmaceutische nijverheid, die een 
zeer actieve rol vervult dankzij de productie van 
COVID‑19‑vaccins via bepaalde multinationals op ons 
grondgebied, werd in  2021  eveneens specifiek ge‑
volgd in de statistieken.

u
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product, conjunctuurbarometer, consumentenver‑
trouwen, externe statistieken, sparen en investe‑
ren, sectorrekeningen, rekeningen van de overheid.

Deze rubrieken worden op hun beurt visueel weer‑
gegeven via foto’s om de zichtbaarheid en de 
toegankelijkheid te vergroten.

Er werd ook extra aandacht besteed aan een 
betere communicatie naar de gebruikers van 
de statistieken toe, met als doel hen beter in 
te lichten over het opzet van de statistieken en 

vooral hen meer inzicht te bieden in de manier 
waarop ze tot stand komen. Zo werd op het 
gebied van de nationale rekeningen een lijvig 
document geactualiseerd, de ‘Inventaris voor 
de raming van het bruto nationaal inkomen’. 
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer 
de opbouw van de macro‑economische aggre‑
gaten, de gebruikte methodes en de aard van 
de basisgegevens. Ook de nieuwe benaderin‑
gen in de ramingsmethode naar aanleiding van 
COVID-19  werden omstandig toegelicht in de 
publicaties.

Voorbeeld van een infografiek
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Microdata en databeleid

In het departement ‘Beheer microdata’ werd 2021 
vooral gekenmerkt door de verdere hervormingen 
van de organisatie en de processen die samenhangen 
met de tenuitvoerlegging van de Strategie 2025 van 
de Bank, en door de voltooiing van de ontwikke‑
lingen en de tests voor drie nieuwe of aangepaste 
informatica toepassingen die begin 2022 in gebruik 
zullen worden genomen.

Voor het centraal aanspreekpunt (CAP), het register 
dat de bankrekeningnummers en de soorten overeen‑
komsten bevat die in België bij financiële instellingen 
worden aangehouden, moet de registratie van de 
gegevens van bankrekeningen en van bepaalde soor‑
ten verzekeringscontracten worden aangevuld met 
de periodieke registratie, vanaf januari 2022, van hun 
waarde of saldo vanaf 31 december 2020.

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen werd 
op 1  januari  2022  vervangen door het Register van 

kredieten. Dit Register is geïntegreerd in de toepas‑
sing BECRIS (Belgian Extended Credit Risk Information 
System). Deze maakt het mogelijk aanvullende ge‑
gevens over de kredieten aan ondernemingen te 
verzamelen, maar ook deze samen te voegen met de 
reeds voor rekening van de Europese Centrale Bank 
verzamelde informatie, en aldus tot een efficiënter 
gegevensverzamelingsproces te komen.

De Balanscentrale zet haar technologische gedaan‑
tewisseling voort en zal vanaf het tweede kwartaal 
van  2022  nieuwe interfaces voor het neerleggen en 
raadplegen van de jaarrekening aanbieden.

De oprichting van een Data Governance Office en de 
komst, begin  2021, van een Chief Data Officer, zoals 
vastgelegd in het strategisch plan, versnellen bovendien 
sterk de ontwikkeling, de structurering en de documen‑
tatie van een transversaal en efficiënter beheer van de 
zeer talrijke gegevens waarover de Bank beschikt.
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Een nieuw en coherent databeleid 
als essentieel onderdeel van het 
strategisch veranderingstraject van 
de NBB

Net als zovele andere bedrijven en openbare besturen 
heeft ook de Nationale Bank een nieuw en coherent 
databeleid opgenomen in haar strategisch verande‑
ringstraject als een van de belangrijkste initiatieven.

De technologische ontwikkelingen van de voorbije 
jaren hebben een doorgedreven digitalisering teweeg‑
gebracht waarin data cen‑
traal staan. Ze vormen 
de cruciale grondstof om 
informatie te genereren, 
inzichten te verschaf‑
fen en kennis op te doen 
met betrekking tot de maatschappelijke fenomenen. 
Geavanceerde algoritmes zijn tegenwoordig in staat 
om betrouwbare voorspellingen te maken over het 
gedrag van individuen, bevolkingsgroepen en bedrij‑
ven maar ook over maatschappelijke ontwikkelingen.

Tegelijkertijd is een doorgedreven normalisering nodig 
om nauwkeurige en vergelijkbare officiële statistieken 
te kunnen samenstellen en een gemeenschappelijke 
taxonomie te kunnen hanteren in nationale en inter‑
nationale datadomeinen.

De Nationale Bank wil zich meer en meer profileren 
als een datagedreven bedrijf, maar daar zijn aanpas‑
singen voor nodig. Om een coherent databeleid te 

voeren, introduceerde de Bank het ‘Enterprise Data 
Management’ (EDM) als een strategisch en transver‑
saal programma, onder leiding van een Chief Data 
Officer (CDO).

In een eerste fase van dit meerjarige programma wor‑
den de gegevensverwerkingsprocessen herzien voor 
een aantal gespecialiseerde operationele entiteiten 
van de Bank. Daarbij worden de verschillende stappen 
van het datatransformatieproces doorlopen, van het 
verzamelen van ruwe gegevens tot de verspreiding 
van de onderzoeks- en analyseresultaten. De centrali‑

sering en standaardisering 
van de procedures voor het 
verzamelen en valideren 
van gegevens binnen de 
Bank zal de administratieve 
rompslomp voor bedrijven 

en financiële instellingen verminderen. Deze nieuwe 
aanpak vereist een geavanceerd databeleid, dat wordt 
opgezet en geleid door het CDO‑team.

Met Enterprise Data Management wil de Bank ook 
de datageletterdheid en -maturiteit verhogen bij haar 
medewerkers. Het nieuw opgerichte centrum voor 
expertise binnen het Data Office zal initiatieven onder‑
steunen rond artificiële intelligentie, de ontwikkeling 
van algoritmes en de automatisering van bedrijfs-
processen. Onder leiding van de CDO wordt een Data 
Academy opgestart, in samenwerking met de departe‑
menten Informatica en Human resources. Ook samen-
werkingsprogramma’s met andere instellingen en 
universiteiten staan op het programma.

Enterprise Data 
Management (EDM)

Enterprise Data Management (EDM) betreft het 
geheel van activiteiten, processen en praktijken 
die erop gericht zijn data zorgvuldig, logisch, 
bedrijfsmatig en verantwoord te organiseren, om 
de accuraatheid, kwaliteit, veiligheid, beschik‑
baarheid en geschiktheid van de data voor de 
eindgebruiker te garanderen.

 Marc Peelman is Chief Data Officer  
van de Nationale Bank

De Nationale Bank wil zich  
meer en meer profileren als  
een datagedreven bedrijf,  

maar dat vergt aanpassingen
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Opdracht : kwaliteitsbeheer voor 
de gegevens die de Balanscentrale 
verzamelt

‘Ik startte in de Bank in 2017 bij de dienst Boekhouding, 
met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Begin  2019 
kreeg ik een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde 
duur bij de Data Validation Unit. Mijn werk bestaat erin 
de kwaliteit te controleren van de boekhoudkundige 
gegevens uit de jaarrekeningen, die de bedrijven bij 
de Balanscentrale indienen. Bij die kwaliteitscontrole 
onderwerp ik de rekeningen aan verschillende contro‑
les om eventuele fouten of incoherenties op te sporen 
(slechte rapportage, verkeerde rubriek, enz.). Indien 
nodig brengen wij in de meest complexe gevallen cor‑
recties aan, na overleg met de indieners. Wij willen 
betrouwbare gegevens verstrekken, zowel aan onze 
interne klanten – Studiën, Statistiek – als aan de ex‑
terne klanten, in de wetenschap dat iedereen (gratis en 
gemakkelijk) de jaarrekeningen van de ondernemingen 
kan raadplegen op de website van de Bank. Kwaliteit is 
een leitmotiv bij ons !’

Interview

RKIA EL KHABCHI / Data Validation Unit

’EEN WERKGEVER 
DIE WAAKT OVER DE 
INZETBAARHEID VAN 
ZIJN PERSONEEL’
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Interview

Werken en studeren

‘Toen ik bij de Bank in dienst trad, studeerde ik net af 
als bachelor in accountancy en fiscaliteit in avond les. 
Onmiddellijk daarna schakelde ik over naar een master 
in managementwetenschappen, nog altijd in avond‑
onderwijs, bij de Louvain School of Management 
op haar campus in Bergen. Voor die cursus werd ik 
stevig ondersteund door mijn werk gever, zowel via 
educatief verlof als met een tegemoetkoming in de 
inschrijvingskosten … Beter nog : terwijl de pandemie 
mijn zoektocht naar een stageplaats in het kader van 
mijn eindwerk over bedrijfsrisico’s bemoeilijkte, was 
het uiteindelijk de Bank die mij een stage bezorgde. 
Mijn  hiërarchie kwam tot een schikking met onze 
dienst Interne audit, die mij opving en uitstekend 
omringde. Gedurende drie maanden heb ik mijn werk 
over beide entiteiten verdeeld, waarbij ik mijn gebrui‑
kelijke taken – in telewerk – onderbrak om via tele‑
conferentie auditopdrachten en dienstvergaderingen 
bij te wonen, of om te overleggen met mijn mentor. 
Het was een drukke periode, maar vooral een zeer 
waardevolle ervaring, zowel op het vlak van de ver‑
worven kennis als op menselijk vlak. Ik ben de Bank 
zeer erkentelijk dat ze mij dergelijke mogelijkheden 
heeft geboden. Aangezien ik voorheen andere werk‑
gevers heb gekend, kan ik zeggen dat het niet overal 
zo is.’

Mikken op inzetbaarheid

‘Ik ben blij te werken voor een werkgever die waakt 
over de inzetbaarheid van zijn personeel. Het maakt 
niet uit of die werkgever dat doet door een universi‑
taire studie te ondersteunen – zoals in mijn geval –, 
of via een uitgebreid aanbod aan interne opleidingen, 
wat iedereen met name in staat stelt een geperso‑
naliseerd ontwikkelingsplan op te maken. We leven 
in een tijdperk waarin alles snel verandert, zowel uit 
technologisch, wetgevend en organisatorisch als enig 
ander oogpunt. De vakgebieden veranderen even‑
eens. Ik ben ervan overtuigd dat permanente bijscho‑
ling en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden 
nodig zijn om bij te blijven. Dat strookt helemaal met 
mijn aanpak. Vandaag ben ik op zoek naar een gele‑
genheid om mijn splinternieuw diploma tot zijn recht 
te laten komen. Ik zou dat bij voorkeur in de Bank 
willen doen. Het zou een manier zijn om haar terug 
te geven wat ze in mijn opleiding heeft geïnvesteerd.’

’Permanente bijscholing 
en het ontwikkelen van 

nieuwe vaardigheden zijn 
nodig om bij te blijven’
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Research, een kerntaak van de Nationale Bank

De NBB draagt haar steentje bij aan 
de strategische evaluatie van de ECB

De Europese Centrale Bank kondigde in januari 2020 
een nieuwe strategische evaluatie aan. Sinds de laat‑
ste evaluatie in 2003 was de economie immers funda‑
menteel veranderd. Afnemende groei en de naweeën 
van de financiële crisis leidden tot een steeds lagere 
rente en ontwikkelingen als mondialisering, digita‑
lisering, vergrijzing en klimaatverandering brachten 
nieuwe uitdagingen met zich mee voor de economie. 
De hele oefening, die door de coronacrisis wat ver‑
traging opliep, mondde uiteindelijk uit in de goed‑
keuring door de Raad van Bestuur van een nieuwe 
monetairbeleidsstrategie in juli 2021.

Tal van medewerkers van verschillende entitei‑
ten van de Nationale Bank waren bij de oefening 

betrokken : Studiën, Financiële markten, Algemene 
Statistiek, Juridische dienst, Internationale en 
Eurosysteemcoördinatie en Communicatie. Zij bereid‑
den, in samenwerking met experts van de ECB en 
de andere nationale centrale banken, de onderwer‑
pen voor die tijdens de seminaries van de Raad van 
Bestuur werden besproken, zoals de inflatiedoelstel‑
ling en de klimaatverandering. Ook leidden zij het 
‘NBB luistert’-event in januari 2021  in goede banen. 
De bedoeling van dit event was peilen naar de me‑
ning van het grote publiek en het middenveld over 
het monetair beleid, in navolging van de luistersessie 
die de ECB had gelanceerd. Tijdens het online event 
konden tientallen belangenverenigingen uit ons land 
hun mening kwijt over het rentebeleid van de ECB. 
Er werd geluisterd en in dialoog gegaan door gou‑
verneur Pierre Wunsch en gouverneur Klaas Knot van 
De Nederlandsche Bank.
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Deze werkzaamheden verschaften gouverneur 
Wunsch de nodige informatie voor de besprekin‑
gen met zijn collega-gouverneurs in de Raad van 
Bestuur, zowel in de onlinevergaderingen als tijdens 
de retraite in Duitsland in juni  2021. De conclu‑
sies van dit ‘conclaaf’ werden op 7  juli afgerond, 
met slotbesprekingen over de punten waarover niet 
onmiddellijk een consensus kon worden bereikt. 
ECB‑presidente Christine Lagarde en Vicepresident 
Luis de Guindos maakten de volgende dag de con‑
clusies bekend.

De nieuwe strategie stelt 
dat prijsstabiliteit het best 
wordt gehandhaafd door 
een inflatiedoelstelling 
van 2 % op middellange 
termijn na te streven. 
Deze doelstelling is symmetrisch. Dat betekent dat 
negatieve en positieve afwijkingen van de inflatie 
ten opzichte van de doelstelling even ongewenst 
zijn. De prijsstabiliteitsdoelstelling wordt daarmee 
verduidelijkt en de inflatieverwachtingen worden zo 
beter verankerd.

Er is ook een meerjarenplan uitgewerkt om de kos‑
ten van het bewonen van een eigen woning beter in 
rekenschap te brengen bij de meting van de inflatie. 
De Raad van Bestuur benadrukte dat de beleidsrente 
het voornaamste instrument blijft, maar dat in een 
lagerenteomgeving de ECB andere instrumenten zal 
blijven inzetten als dat nodig zou blijken. Het ana‑
lytische denkkader werd ook aangepast. Zo  zullen 
de monetairbeleidsbeslissingen worden gebaseerd 
op zowel een economische analyse als een mone‑

taire en financiële analyse. 
Verder is er ook een ac‑
tieplan uitgewerkt om de 
gevolgen van de klimaat‑
verandering in rekening te 
brengen in het monetair‑
beleidskader. Tot slot is er 
een engagement aange‑

gaan om de communicatie met het bredere publiek 
toegankelijker te maken.

De strategische evaluatie zal voortaan op een regel‑
matige basis plaatsvinden. De volgende evaluatie is 
gepland in 2025.

Het nieuwe inflatiedoel is 2%. 
Afwijkingen naar boven  
en beneden zijn daarbij 

even ongewenst.
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Nieuwe onderzoekstopics

Bij het opstellen van de economische analyse- en on‑
derzoeksagenda van het departement Studiën is reke‑
ning gehouden met de nieuwe onderzoekstopics die 
in de Strategische oefening  2025  van de Bank naar 
voren zijn geschoven, zoals de klimaatverandering en 
energie transitie, de gevolgen van ongelijke ontwikke‑
lingen tussen particulieren, bedrijven en sectoren, de 
nieuwe economie en digitalisering en tot slot de be‑
schikbaarheid van regionale rekeningen en statistieken.

Over elk van deze topics werden verschillende analyse- 
en onderzoeksprojecten opgezet en uitgevoerd. Deze 
nieuwe klemtonen komen reeds duidelijk tot uiting in 
de lijst van publicaties in het Economisch Tijdschrift 
van de NBB en in de Working Paper‑reeks, met 
respectievelijk drie artikels over de implicaties 
van de klimaatverandering en de transitie naar 
een koolstofarme economie, zes artikels over de 
verdelingsaspecten van beleidsmaatre‑
gelen en economische trends met be‑
trekking tot inkomen, consumptie‑ en 
spaargedrag en arbeidsparticipatie van 
gezinnen, twee artikels over het belang 
van nieuwe economische sectoren en 
digitalisering en één artikel over de 
intergewestelijke overdrachten.

Na het NBB-colloquium  2020 over 
de economische gevolgen van de 

klimaatverandering werd de voorbereiding aange‑
vat van de volgende tweejaarlijkse conferentie over 
het thema ‘Household heterogeneity and policy re‑
levance’. Na een oproep werden tien onderzoeks‑
projecten geselecteerd. Deze studies zullen worden 
uitgevoerd in samenwerking met academische teams 
van verschillende Belgische universiteiten en met col‑
lega’s van andere centrale banken in het Eurosysteem. 
De  resultaten van deze onderzoeksprojecten zullen 
worden voorgesteld op de tweejaarlijkse conferentie 
in oktober 2022.

Daarnaast werd ook een nieuw fellowshipprogram‑
ma ontwikkeld dat de medewerkers en onderzoekers 
van de Bank de kans biedt samen te werken met ge‑
renommeerde academische onderzoekers. Heel wat 
medewerkers hebben ook samengewerkt binnen 

de nieuwe ‘climate hub’, 
waarin de expertise van 
verschillende departemen‑
ten wordt samen gebracht 
rond de klimaat verandering 
en de gevolgen daarvan 
voor de domeinen die 
de Bank opvolgt. Tot  slot 
werd in het departement 
Studiën met de aanwer‑
ving van klimaateconoom 
Thomas Stoerk geïnves‑
teerd in de knowhow over 
de klimaatproblematiek.

Fellowshipprogramma

Met het fellowshipprogramma gaat de Bank de (tijdelijke) samenwerking aan met professionals uit de 
academische wereld en researchinstellingen rond onderzoeksgebieden waarover ze haar kennis wenst 
te vergroten. Voor de eerste editie van het programma in 2021 zijn twee fellows aangesteld :

	¡ Mirabelle Muûls (Imperial College London) voor ‘De economische aspecten van de klimaat‑
verandering’, en

	¡ Gert Peersman (UGent) voor ‘De economische aspecten van de heterogeniteit van economische 
agenten’.

u
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Fellowship over  
‘De economische aspecten van de klimaatverandering’

Mirabelle Muûls (Imperial College London) zal 
zich toeleggen op de ontwikkeling van een kosten‑
batenanalyse van het klimaatbeleid op basis van 
micro‑econometrische onderzoeksprojecten op 
bedrijfsniveau.

Ze zal in de eerste plaats een bruikbare da‑
ta‑infrastructuur ontwikkelen voor de meting 
van emissies op bedrijfsniveau, aan de hand 
van micro datasets waarover de Bank beschikt. 
Deze datasets zouden de grenzen voor de econo‑
mische analyse in verschillende richtingen moeten 
verleggen. Ze moeten het mogelijk maken de ver‑
deling van koolstofdioxide‑emissies per job over 
de industrieën heen en in de tijd te vergelijken.

Specifieke vragen die zullen worden geanalyseerd, 
hebben betrekking op de doorberekening van de 
kosten van koolstofemissies in de afzet prijzen, 
het effect op de productiviteit en de winstmarges, 

hoe deze effecten doorwerken in het productienetwerk en het internationale handelspatroon, en hoe 
dit verband houdt met de discussie over het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens.

Tot slot zal ze de impact van de koolstofarme transitie op de banksector bestuderen en hoe die kan 
worden geformuleerd tegen de achtergrond van klimaatstresstests, die de kwetsbaarheid van banken 
voor de impact van de klimaatverandering meten. Specifieke kanalen die zullen worden onderzocht, 
zijn hoe extreme weersomstandigheden tot grote verliezen bij de verzekeringsmaatschappijen kunnen 
leiden en in welke mate het klimaatbeleid en verschuivingen in de vraag negatieve gevolgen hebben 
voor sectoren die heel energie-intensief zijn of gebaseerd zijn op fossiele brandstoffen.

u
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Fellowship over  
‘De economische aspecten van de heterogeniteit van economische agenten’

Gert Peersman (UGent) zal werken op de 
verdelings aspecten van macro‑economische 
schokken en de rol van de heterogeniteit van 
economische actoren in het transmissiemechanis‑
me van deze schokken. Steunend op bestaande 
literatuur en zijn eerdere werk zal hij zich eerst 
richten op schokken in het monetair beleid en 
begrotings beleid, maar hij zal ook de gevolgen en 
de verspreiding van schokken in energieprijzen, 
voedingsgrondstoffenprijzen en weersomstandig-
heden analyseren.

In deze context stelt hij drie onderzoeksprojec‑
ten voor die gebruikmaken van nieuwe datasets 
die worden verzameld in het kader van lopende 
projecten.

Op basis van gezinsbudgetenquêtes van ver‑
schillende landen van het eurogebied zal een 
eerste project de heterogene transmissie van 

het monetaire beleid naar de consumptie en de consumentenprijzen van verschillende huishoudens 
documenteren. Deze kwestie is belangrijk in een monetaire unie die gekenmerkt wordt door grote 
verschillen in bijvoorbeeld de residentiële vastgoedmarkt en de hypotheekmarkt.

Via een nieuw digitaal platform dat hoogfrequente informatie over het gedrag van individuele actoren 
in België verzamelt, gaat hij de heterogeniteit van actoren en de verdelingsaspecten van financiële en 
economische ontwikkelingen en beleidsmaatregelen bestuderen, zoals de impact van de coronacrisis, 
de effecten van fiscale beleidsmaatregelen, de monetaire beleidsacties, energieprijsschokken, enz.

Tot slot wil hij de heterogeniteit in de verwachtingsvorming van verschillende huishoudens bestuderen 
met behulp van de maandelijkse enquêtegegevens over huishoudens van de Europese Commissie.
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Interview

ANSGAR RANNENBERG / Studiën

’EEN MODELLEUR 
MET IMPACT’

39

Ansgar Rannenberg doctoreerde in de macro‑econo‑
mie en werkte eerder voor de centrale banken van 
Duitsland en Ierland. Sinds 2018 is hij aan de slag bij 
het researchdepartement van de NBB.

‘Zeven jaar eerder was ik al bij de Nationale Bank 
aan de slag met een tijdelijk contract’, vertelt Ansgar, 
‘maar toen bleek het om een aantal redenen niet mo‑
gelijk een vast contract in de wacht te slepen. Ik vond 
de Bank intellectueel altijd een heel stimulerende 
omgeving, en dus was ik heel tevreden toen ik uitein‑
delijk in een vaste onderzoeksfunctie kon terugkeren.’

Erkenning 

Eind 2021 kreeg hij het fijne nieuws dat zijn studie 
over ‘inkomensongelijkheid in de VS tijdens de pe‑
riode 1981-2016’ in 2022 zal worden gepubliceerd 
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Interview

zegt ‘monetair beleid’. Ansgar en zijn collega’s geven 
onder meer input voor de briefing van de gouverneur 
als er onderwerpen uit hun onderzoeksveld in de Raad 
van Bestuur van de ECB aan bod komen.

Ze werkten ook mee aan de strategische evaluatie van 
het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB), die 
vorig jaar de monetairbeleidsstrategie en de inflatie-
doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) 
herbekeek. ‘We droegen daarin bij aan de werkgroep 
over het prijsstabiliteitsmandaat, door te onderzoeken 
welk effect de ‘forward guidance’, de aanzet naar de 
te verwachten beslissingen over rentevoeten, heeft op 
economische activiteit en inflatie. Dat is een techniek 
die de ECB gebruikt om bij gezinnen en bedrijven de 
vraag te stimuleren als verdere verlaging van de ren‑
tevoeten niet echt meer mogelijk is omdat ze al laag 
of negatief zijn.’

Ansgars onderzoeksterrein kan ook breder zijn dan 
monetair beleid. Centrale banken voeren bijvoorbeeld 
geen belastingbeleid, dat is de bevoegdheid van de 
politieke overheden, maar centrale bankiers willen 
wel de gevolgen kennen van een bepaald beleid. 
‘Ik raamde hoeveel het bbp verandert als gevolg van 
meer overheidsuitgaven, en waarvan een stijging van 
het bbp afhangt als de economie boomt of in een 
recessie zit, en hoelang de uitgaventoename moet 
blijven duren.’

Voldoening

Ansgar straalt jobtevredenheid uit : ‘Ik ben hier nu 
vier jaar en haal veel voldoening uit de combinatie 
van theoretisch en toegepast onderzoek. Ook de 
ondersteuning die we van de Bank en van de col‑
lega’s krijgen, vind ik heel vruchtbaar : hier wordt 
hoogstaand studiewerk verricht en we stimuleren 
elkaar om het resultaat nog te verbeteren, en dat op 
een heel collegiale manier. Er blijven vele aspecten 
te onderzoeken ; aan uitdagingen is er de volgende 
jaren geen gebrek !’

’We stimuleren elkaar 
om het resultaat nog te 

verbeteren, en dat op een 
heel collegiale manier’

in het prestigieuze International Journal of Central 
Banking. De studie is gebaseerd op de NBB Working 
Paper 375, waarvoor Ansgar de waargenomen inko‑
menstoename bij rijke gezinnen invoerde in een door 
hem gebouwd macro-economisch  model. Rijke  ge‑
zinnen spaarden een deel van hun toegenomen 
inkomen, wat de rente deed dalen en de schulden‑
last van niet-rijke gezinnen deed stijgen. Ook  de 
waarde van de huizen (in verhouding tot het bbp) 
steeg, aangezien lagere rentetarieven de vraag naar 
woningen doen toenemen.

Momenteel voert Ansgar een vergelijkbare studie 
uit voor het eurogebied. Het lijkt erop dat toege-
nomen inkomensongelijkheid helpt verklaren waarom 
de Duitse handelsbalans toenam in vergelijking met 
die in de rest van het eurogebied. De resultaten van 
zijn Europese studie worden gepresenteerd op het 
volgende NBB‑colloquium, dat in oktober plaatsvindt.

Impact

‘Iedereen heeft graag dat zijn werk ergens toe dient’, 
bekent Ansgar. Bij een centrale bank kunnen macro-eco‑
nomen zowel theoretisch onderzoek doen als beleids‑
ondersteunend werk leveren. Wie ‘centrale bank’ zegt, 
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Beschikbaarheid van cash  
blijft een aandachtspunt van de Bank

De Nationale Bank heeft een model 
ontwikkeld

De Nationale Bank hecht belang aan de beschik‑
baarheid van cash en volgt deze nieuwe ontwik‑
kelingen in het geldautomatennetwerk van nabij.

Ze heeft een model uitgewerkt waarmee ze de huidige 
situatie en de verwachte ontwikkelingen kan beoor‑
delen aan de hand van objectieve criteria, en dat voor 
de hele markt. In haar model houdt de Bank bijvoor‑
beeld rekening met criteria zoals bevolkingsdichtheid 
en bereikbaarheid van cashautomaten binnen een 
straal van vijf km. Aangezien de verwachtingen kun‑
nen uiteenlopen naargelang iemand midden in het 
centrum van een grote stad of in een afgelegen dorp 
woont, werd in het model rekening gehouden met de 
urbanisatiegraad. Dankzij dit model kan de NBB dus 
op een zeer overzichtelijke manier de plannen van 
Batopin en Jofico over de lokalisatie en inplanting van 
cashterminals in kaart brengen en evalueren.

Al vermindert het aantal betalingen, cash is en blijft 
een belangrijk betaalmiddel. Vóór de coronapande‑
mie gebeurde in België volgens een ECB-enquête 
nog ruim 58 % van alle betalingen met contant geld. 
Ook in de toekomst moet iedereen het betaalmiddel 
kunnen blijven kiezen. Cash geld moet met andere 
woorden beschikbaar blijven, ook voor wie geen toe‑
gang heeft tot digitale bankdiensten of elektronische 
betaalmiddelen.

De Europese Centrale Bank heeft de centrale ban‑
ken de opdracht gegeven om de toegankelijkheid 
van cash geld te onderzoeken. In België heeft de 
Nationale Bank die taak op zich genomen.

Twee bancaire initiatieven

Door het succes van de digitalisering daalt het aan‑
tal bankkantoren, net als het aantal geldautomaten. 
Die situatie heeft een weerslag op de toegankelijk‑
heid van contant geld, die de ECB en de Europese 
Commissie nochtans willen garanderen.

Binnen die context plannen de vier grootste Belgische 
banken hun netwerk van geldautomaten los te koppe‑
len van hun kantorennetwerk. In september hebben zij 
voor het eerst zes gemeenschappelijke geldautomaten 
in gebruik genomen.

Batopin (wat staat voor Belgian ATm OPtimalisation 
INitiative) is het project van de vier grootbanken om 
tot een gemeenschappelijk netwerk van geldautoma‑
ten te komen. De bedoeling van het project is om op 
strategische plaatsen, zoals stations of winkel straten, 
een zogenaamd CASH‑punt te plaatsen waar er 
geen bankfiliaal meer is. De automaten zullen geen 
‘merk’ van een bepaalde bank meer dragen. bpost 
en andere, kleinere banken zullen eveneens hun 
krachten bundelen om samen en tegen geringere 
kosten geldautomaten te verwerven en ze daarnaast 
ook te beheren en onderhouden. Dat project luistert 
naar de naam Jofico (JOint FInancial COmpany).
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National Retail Payments Committee (NRPC)

Het NRPC bestaat uit leden die actief zijn in verschil‑
lende bedrijfstakken en rechtstreeks te maken hebben 
met retailbetalingen. Daartoe behoren : 

	¡ de Nationale Bank van België, die het 
voorzitterschap ervan waarneemt ;

	¡ de overheidsinstellingen die werkzaam 
zijn op terreinen als financiën, 
consumentenbescherming, economie, 
administratieve vereenvoudiging en thesaurie ;

	¡ de verenigingen die de ondernemingen en de 
detailhandel vertegenwoordigen ;

	¡ de consumentenverenigingen ;
	¡ de vertegenwoordigers van de financiële sector ;
	¡ de financiëlemarktinfrastructuren (FMI), de 

betalingssystemen en de systeembeheerders op 
het gebied van betalingen ;

	¡ de sector geldtransport (CIT : Cash‑in‑Transit).

De werkingsprincipes van het Comité zijn vastgelegd in 
een charter dat de deelnemers moeten onderschrijven.

De eerste vergadering van het NRPC vond plaats op 
1 maart 2021.

Een efficiënte markt voor retailbetalingen kan voor 
alle economische subjecten een positieve bijdrage 
opleveren. In dat licht heeft de Nationale Bank be‑
sloten een Comité op te richten om problemen met 
retailbetalingen te onderzoeken : het National Retail 
Payments Committee, of afgekort het NRPC.

Het doel van dat door directeur Tim Hermans voorge‑
zeten comité is de discussie tussen de bij retailbetalin‑
gen in België betrokken partijen te vergemakkelijken, 
om de nieuwe tendensen en de ontwikkelingen op 
dat gebied te ontdekken die de werking van de eco‑
nomie van het land ten goede kunnen komen.

Het NRPC behandelt onder meer de volgende thema’s :

	¡ de efficiëntie en de veiligheid van de nationale 
en grensoverschrijdende betalingsdiensten en 
‑instrumenten ;

	¡ de beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
contant geld ;

	¡ de aanvaarding van contant geld ;
	¡ de transparantie en bewustmaking van het 

gebruik van betaalmiddelen ;
	¡ het volgen van technologische ontwikkelingen 

(bv. : stablecoins, contactloos betalen, ...) ;
	¡ het nagaan van veranderingen in de regelgeving …
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Vier thematische subgroepen

Het Comité creëert subgroepen ad hoc voor bepaalde thema’s die een grondiger onderzoek vergen. Tijdens de 
eerste plenaire vergadering werden de volgende vier subgroepen opgericht :

Instant Payments

Instantbetalingen maken slechts een 
gering deel van de overschrijvingen in 

België uit (eind 2020 was dat 17 % van de klassieke 
SEPA-overschrijvingen naar volume). De Europese 
Commissie en het Eurosysteem willen van instantbe‑
talingen het nieuwe normaal maken. Om de redenen 
voor die geringe penetratie van de Belgische markt 
beter te begrijpen en de lancering van dat nieuwe 
betaalinstrument efficiënt te ondersteunen, heeft de 
Nationale Bank als voorzitter van de subgroep Instant 
Payments de ambitie om samen met de deelnemers 
een strategie uit te werken die de aandachtspunten 
bepaalt, alsook haalbare en niet‑bindende doelstel‑
lingen (zoals het vergaren van informatie over de 
verschillende belemmeringen voor de aanvaarding 
van instantbetalingen, of het opmaken van studies). 
Hiertoe zal ze een planning volgen die de gelegen‑
heid biedt om de prioriteit van de gespreksthema’s 
te bepalen.

Central Bank Digital Currencies 
(CBDC)

In oktober  2020 heeft het Eurosysteem 
verschillende toekomstige scenario’s bedacht die de 
uitgifte aanbevelen of vereisen van een digitale euro, 
een elektronische vorm van centralebankgeld. De sub‑
groep CBDC beoogt informatie te verschaffen, te ad‑
viseren en, indien het Eurosysteem besluit de digitale 
euro verder te analyseren en / of prototypes te ontwik‑
kelen, de verschillende belanghebbende partijen bij de 
analyse van de behoeften te betrekken.

Cash

De subgroep Cash zal zich vooral toe‑
spitsen op twee thema’s : het statuut van 

wettig betaalmiddel en de toegankelijkheid van cash.

Een van de doelstellingen van de subgroep Cash is 
om, samen met alle betrokkenen, een consensus te 

bereiken over het gebruik en de aanvaarding van cash 
in België. Tegen die achtergrond zal de subgroep ook 
de werkzaamheden volgen van de ELTEG (Euro Legal 
Tender Expert Group) van de Europese Commissie en 
zal ze de gevolgen op nationaal vlak van de genomen 
beslissingen beoordelen. De experts van de ELTEG 
moeten de Commissie adviseren over de beschikbaar‑
heid en de aanvaarding van cash en over de wettelijke 
betaalkracht van eurobiljetten en ‑munten.

De subgroep zal bovendien de toegankelijkheid van 
cash in België beoordelen aan de hand van een door 
de Nationale Bank ontworpen model. Zowel de hui‑
dige situatie als de verwachte ontwikkelingen zullen 
in aanmerking worden genomen.

Muntstukken

De afgelopen jaren, en vooral tij‑
dens de COVID‑19‑pandemie, onder‑

gingen de betalingsgewoonten in ons land belang‑
rijke wijzigingen, waaronder een toename van de 
elektronische betalingen. De overheid moet die 
ontwikkelingen zo goed mogelijk tot uiting laten 
komen in de nationale betalingssystemen, zonder 
daarom het recht op betalingen in contanten te 
ondermijnen.

De Algemene Administratie van de Thesaurie (FOD 
Financiën), die verantwoordelijk is voor de uitgifte 
en de financiering van muntstukken, wil in die 
werkgroep, en in samenwerking met de deel‑
nemers, onderzoeken hoe ze die coördinerende rol 
op het vlak van betalingen in contanten zo efficiënt 
mogelijk kan blijven vervullen.

Voor de besprekingen en de uitwisseling van informatie 
in de werkgroep volgen de leden een aantal leidraden. 
Dat zijn de noodzakelijke hoeveelheid muntstukken in 
ons land, de manier om het gebruik van de huidige 
hoeveelheid in omloop te optimaliseren, de inschatting 
van de toekomstige ontwikkeling van de behoeften 
aan munten en de evaluatie van de verplichte afron‑
ding voor de muntstukken van 1 en 2 eurocent.
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Naar een digitale euro

Hoewel dat in het dagelijks gebruik niet al te 
zeer opvalt, verschilt geld op bankrekeningen 
van contant geld (bankbiljetten en munten). 
Bankbiljetten worden uitgegeven door centrale 
banken, die garant staan voor de waarde ervan. 
Boekhoudkundig uitgedrukt vormen bankbiljet‑
ten een deel van het passief van de centrale bank 
en zijn ze de tegenpost van een deel van haar 
actief. Op dezelfde manier worden munten over 
het algemeen uitgegeven door de schatkisten. 
Cash is daardoor absoluut veilig en betrouwbaar. 
Geld op bankrekeningen houdt daarentegen een 
vordering in op een commerciële bank. Ook der‑
gelijke tegoeden worden veilig geacht doordat 
er streng toezicht is op de banken en doordat 
ze gedeeltelijk onder de depositogarantierege‑
ling vallen. De burgers rekenen erop dat ze hun 
bancaire tegoeden op elk moment vlot kunnen 
omzetten in cash.

Overal ter wereld wordt steeds meer elektro‑
nisch betaald. ‘Centralebankgeld’ kan daar tot 
op heden niet voor gebruikt worden. Centrale 
banken over de gehele wereld zijn daarom op 
zoek naar mogelijkheden om digitaal centra‑
lebankgeld of ‘Central Bank Digital Currency’ 
(CBDC) te creëren.

Ook de Europese Centrale Bank bestudeert de in‑
voering van een digitale munt die even betrouw‑
baar en stabiel is als contant geld, aangezien ze 
wordt gewaarborgd door de centrale banken van 
het Eurosysteem. De denkoefening rond de in‑
voering van een ‘Europese’ CBDC is volop bezig, 
maar hoe zo een digitale munt in omloop wordt 
gebracht en hoe men er gebruik van kan maken 
ligt nog niet vast.

De digitale euro zou slechts een minimale – of 
zelfs geen – kost mogen hebben voor de burger, 
en zou geen dure toestellen mogen vereisen om 
eraan deel te nemen. Ook mensen die momen‑
teel geen toegang hebben tot een bankrekening 
zouden erbij worden betrokken. Spaartegoeden 
of beleggingen in digitale euro zullen in principe 
niet mogelijk zijn.

Een van de kernpijlers van het project is privacy. 
Binnen de Europese Unie is er sinds enkele jaren 
een evolutie naar sterkere regels rond databe‑
scherming (zoals in de GDPR), een initiatief dat 
door veel burgers gesteund wordt. Omdat de 
centrale banken van het Eurosysteem volkomen 
onafhankelijk zijn en geen commerciële belangen 
hebben, kunnen zij rekening houden met deze 
vraag in de onderliggende technische (IT‑)archi‑
tectuur. De bedoeling is evenmin om meer over‑
heidscontrole mogelijk te maken : door het ge‑
bruik van de nieuwste technieken kan een hogere 
graad van privacy gegarandeerd worden, zonder 
dat hier risico’s uit voortvloeien op het gebied van 
het witwassen van geld of terrorismefinanciering.

u

Axel Van Genechten werkt mee met de ECB aan de CBDC
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De ECB wenst met de uitgifte van de digitale euro 
niet in concurrentie te gaan met de commerciële 
banken. Sterker nog : de Europese Centrale Bank 
hoopt het ecosysteem rond de digitale euro te 
doen bloeien door er de private sector bij te betrek‑
ken. Volgens de eerste voorlopige indicaties van 
de werkgroep rond de invoering van een Europese 
CBDC zouden deze digitale euro’s wellicht op reke‑
ningen bij commerciële banken of betalingsinstel‑
lingen mogen staan, zoals ook aandelen of zelfs 
staatsobligaties op rekeningen bij banken kun‑
nen staan, hoewel ze zijn uitgegeven door andere 
bedrijven of instellingen. Zo kunnen alle partijen 
profiteren van de zogenaamde netwerkeffecten 
en hun diensten blijven aanbieden, of zelfs nieu‑
we innovatieve producten ontwikkelen gebaseerd 
op de technische mogelijkheden. Dit voorkomt 
boven dien een ‘winner-takes-all’-situatie waarbij 
één marktspeler, van binnen of buiten de Europese 
Unie, een quasi‑monopolie kan verwerven.

Tot dusver werd er veel aandacht aan besteed om 
alle betrokkenen, van burger tot onderneming, 
te raadplegen. Door de organisatie van publieke 
consultatierondes en focusgroepen werden bur‑
gers in het hele eurogebied bevraagd over hun 
verwachtingen. De bank‑ en betalingssector werd 
dan weer betrokken via adviescomités en via dia‑
logen met hun toezichthouders.

Er zijn nog heel wat onbekende elementen op 
dit moment, maar zeker is dat de digitale euro 
volledig zal moeten aansluiten bij de bestaande 
betalingsdiensten en zal moeten beantwoorden 
aan de betalingsbehoeften en ‑voorkeuren die 
in de maatschappij leven. Het is dus zaak om uit 
deze complexe materie een coherent product te 
distilleren. De eerste beslissingen van de ECB over 
of er een digitale euro komt en hoe die vorm zal 
krijgen, worden verwacht over twee jaar.
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Prudentieel toezicht en afwikkeling

De Bank werd in de loop van 2021 meermaals gecon‑
tacteerd door ondernemingen die de intentie hebben 
een activiteit vanuit België op te starten.

Enkele specifieke aandachtspunten

Nog in 2021 werden heel wat middelen ingezet op de 
recurrente taken van de Bank met betrekking tot de 
adequaatheid van de technische voorzieningen, zowel 
in het domein van de niet‑levensverzekeringen als in 
dat van de levensverzekeringen.

In de loop van 2021 bracht de Bank alle personen die 
verantwoordelijk zijn voor de actuariële functies op de 
Belgische markt samen in een virtuele workshop met 
als thema de transversale toezichtswerkzaamheden 
betreffende de technische voorzieningen voor niet‑
levensverzekeringen. Die workshop bood de gelegen‑
heid om aan de sector uiteen te zetten hoe de via 
de prudentiële rapportering meegedeelde gegevens 
worden gebruikt voor toezichtsdoeleinden.

Wat het nazicht van de voorzieningen in het levens‑
verzekeringsdomein betreft, werden gerichte analyses 
uitgevoerd om atypische ondernemingen op te spo‑
ren. In een aantal gevallen heeft dit geleid tot bijko‑
mende acties en maatregelen.

Meer bepaald voor tak 23 constateerde de Bank dat de 
levensverzekeringsovereenkomsten van tak  23 – Unit-
linked & index-linked contracts – specifieke kenmerken 
vertoonden voor de modellering van de best estimate 
en de berekening van het solvabiliteits kapitaalvereiste. 
Een transversale analyse is aan de gang. De conclusies 
van deze studie worden in de loop van 2022 verwacht.

Ook de rendabiliteit in de levensverzekeringen werd 
geanalyseerd. Om de daling van de opbrengsten van 
vastrentende beleggingen op te vangen, worden de 
rentegaranties op levensverzekeringen stelselmatig 
afgebouwd. Beide bewegingen moeten gelijke tred 
houden om de rendabiliteit van de levensverzekerin‑
gen te garanderen. Een eerste transversale analyse 

Veranderingen in de sector van de 
verzekeringsondernemingen leiden tot 
aanpassingen bij de Nationale Bank

De nieuwe organisatie van het operationele toezicht 
sinds 2020, waarbij een eerstelijnstoezicht op alle on‑
dernemingen gekoppeld wordt aan meer diepgaande 
analyses van individuele ondernemingen volgens hun 
risicocategorie, heeft in  2021  zijn nut bewezen. De 
coronacrisis versterkte immers de nood aan de gerichte 
inzet van beperkte middelen. In combinatie met de 
lagerenteomgeving stond in  2021  het levensverzeke‑
ringsbedrijf onder druk, wat de Bank heeft genood‑
zaakt eens te meer bijzondere maatregelen op te 
leggen aan een aantal ondernemingen.

Nieuwe spelers op de Belgische markt

Verder bleef het operationeel toezicht op de verzeke‑
ringsondernemingen gericht op de behandeling van de 
dossiers die bij de Bank werden ingediend in het kader 
van de Brexit. De komst van nieuwe marktspelers in 
deze context betekende ook dat de Bank deel uitmaakt 
van meer colleges van toezichthouders dan voorheen. 
De vergaderingen verliepen volledig digitaal. Op die 
manier werd de essentiële samenwerking tussen de 
betrokken toezichthouders voortgezet en bleef de mo‑
nitoring van het risicoprofiel gegarandeerd.

In  2021  werd een nieuwe marktpartij in de sector 
van de internationale ondernemingen door de Bank 
erkend. Deze onderneming heeft als businessmodel 
het inschakelen van ‘Managing General Agents’ (ge‑
machtigde intekenaars) om contracten in het buiten‑
land te sluiten. Het toezicht op die internationale on‑
dernemingen vereist specifieke toezichtsprioriteiten, 
waaronder de naleving van de maatregelen inzake 
monitoring van de uitbesteding, het volgen van de 
activiteiten in het buitenland en een minimale aan‑
wezigheid in België.

De verwachting is dat ook in de nabije toekomst meer 
ondernemingen zich zullen willen vestigen in België. 
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geeft aan dat dit inderdaad zo is : het verschil tussen 
de financiële opbrengsten en de gemiddelde rente-
garantie op levensverzekeringen is in de loop der jaren 
niet stelselmatig verminderd.

In de herverzekering zag de Bank innovatieve prak‑
tijken ontstaan op het gebied van de herverzekering 
van levensverzekerings portefeuilles. De herverzekering 
wordt gehanteerd als instrument om de marktrisico’s 
te temperen, met name het renterisico. De verrichte 
werkzaamheden brachten 
de Bank ertoe een aantal 
interne richtsnoeren te be‑
palen en toezichtsinstru‑
menten uit te werken om 
de naleving van de reglementaire solvabiliteitsvereisten 
te waarborgen.

Reeds enkele jaren maken de verzekerings‑ en her‑
verzekeringsondernemingen steeds meer gebruik van 
uitbesteding, om verschillende redenen. De onophou‑
delijk toenemende digitalisering van de operationele 
processen en de interfaces, die onlangs nog werd ver‑
sneld door de COVID‑19‑pandemie, heeft die tendens 
in 2021 nog versterkt. Zo ontving de Bank in 2021 aan‑
zienlijk meer kennisgevingen van kritieke of belangrijke 
uitbestedingen dan de voorgaande jaren. Die dossiers 
hadden vooral betrekking op : (i) de IT‑infrastructuur, 
(ii)  de opslag van documenten, zeer vaak via clouds, 
en (iii) de intekeningsactiviteiten (een ontwikkeling 
die samenhangt met de recente aanwezigheid op de 
Belgische markt van internationale verzekeringsonder‑
nemingen waarvan het businessmodel berust op het 

inschakelen van ‘Managing General Agents’). De op‑
volging van deze dossiers, vrijwel uitsluitend in de 
juridische sfeer, zorgt voor een zware belasting van de 
juristen van de Bank.

Tijdens de beschouwde periode stond het thema 
uitbesteding centraal in de inspectieopdrachten bij 
de verzekerings‑ en herverzekeringsondernemingen. 
Gedurende de inspecties lag de nadruk vooral op het 
evalueren van de organisatie van uitbesteding in de 

precontractuele, contrac‑
tuele en postcontractuele 
fase. Daarbij werd bijzon‑
dere aandacht besteed aan 
de geschiktheid van het 

interne controlesysteem, en met name aan de metho‑
den om onderaannemers te selecteren en te evalue‑
ren en aan de betrokkenheid van de onafhankelijke 
controlefuncties.

Om de uitwisseling van informatie tussen de aange‑
stelde erkende revisoren en de Bank, als onderdeel 
van het prudentieel toezicht op (her)verzekeringson‑
dernemingen, permanent op te volgen en te verbete‑
ren, werden workshops rond specifieke onderwerpen 
georganiseerd. In het verslagjaar werd de klemtoon 
gelegd op de controle van de waardering van de 
investeringen en daarbij de berekening van de kapi‑
taalvereiste voor het marktrisico. Zo werd inzicht ver‑
worven in de verschillende controlewerkzaam heden 
die de erkende revisoren uitvoeren en werden de 
werkzaamheden van de Bank beter gecoördineerd en 
afgestemd op die van de erkende revisoren.
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Waarom moeten de financiële 
sector en centrale banken aandacht 
besteden aan klimaatgerelateerde 
risico’s ?

‘Klimaatverandering kan verschillende schadelijke gevol‑
gen met zich meebrengen, zoals periodes van grote 
droogte, hevige regenval en overstromingen en een 
stijgende zeespiegel. De mate waarin deze gebeurtenis‑
sen een impact hebben op de bedrijven en gezinnen 
verhoogt uiteraard ook de risico’s waaraan de financiële 
instellingen zijn blootgesteld. Denk bijvoorbeeld maar 
aan de impact op verzekeringen of op de waarde van 
woningen die zich in overstromingsgebied bevinden. 
Maar ook de noodzakelijke maatregelen om de transitie 
naar een duurzamere economie waar te maken kunnen 
zorgen voor structurele wijzigingen in de economie en 
dus het financieel systeem. Zo kunnen nieuwe strenge 
isolatienormen de prijzen van woningen beïnvloeden. 
Dat noemen we transitierisico’s. Beide soorten klimaat‑
gerelateerde risico’s zijn van belang.’

Interview

BRENDA VAN TENDELOO / Prudentieel toezicht en financiële stabiliteit

’WE RICHTEN ONS 
VOORLOPIG VOORAL 
OP HET TRANSITIERISICO 
VERBONDEN AAN 
BLOOTSTELLINGEN 
VAN VASTGOED’

49
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Interview

Hoelang richt de Bank zich al op 
deze problematiek ?

‘In haar jaarverslag van 2017 heeft de Bank voor het 
eerst de aandacht gevestigd op deze klimaatgerela‑
teerde risico’s als potentieel financieel risico. De eerste 
artikels daarover in haar Financial Stability Reviews 
van 2018 en 2019 waren er dan ook in de eerste plaats 
op gericht mensen bewust te maken van de mogelijke 
gevaren voor het financieel systeem. Waar we in het 
begin vooral naar de mogelijke impact keken vanuit 
ons macroprudentieel mandaat en dus op de financi‑
ele sector in zijn geheel, bekijken we nu ook hoe het 
microprudentieel beleid moet worden aangepast om 
rekening te houden met deze risico’s.’

Kan de Nationale Bank genoeg 
gewicht in de schaal werpen ?

‘We doen dit uiteraard niet alleen. We werken samen 
met andere Europese en internationale toezichthou‑
ders om onder meer de nodige data te verzamelen, 
de databehoeften te identificeren en te bekijken hoe 
het risicobeheer van de financiële instellingen en het 
reglementair kader en toezichtskader moeten worden 
aangepast om met deze risico’s rekening te houden. 
Die risico’s vormen een grote onzekerheid ; er zijn 
verschillende transmissiekanalen en er zijn directe en 
indirecte effecten. Daarom zijn scenario-analyses en 
stresstesten belangrijke manieren om ze te evalueren.

Een belangrijke oefening daarbij is de microprudentiële 
stresstest en de risico‑evaluatieoefening die de ECB zal 
uitvoeren in 2022 en waarbij ook alle Belgische zoge‑
naamde significante instellingen betrokken zijn.

Ik ben ook lid van een werkgroep bij de Europese 
Commissie die moet bijdragen aan de verschillende 
wetgevende initiatieven van de Commissie in verband 

met duurzame financiering. Wij verwoorden daar het 
Belgische standpunt, dat eerst wordt afgetoetst binnen 
een Belgische taskforce rond duurzame financiering.’

Waarop ligt de focus in België ?

‘In België hebben we ons voorlopig vooral gericht op het 
transitierisico verbonden aan blootstellingen van vast‑
goed. We denken dat bijkomende reglementaire maat‑
regelen om de energie-efficiëntie van gebouwen te ver‑
hogen en zo de emissie te reduceren substantieel zijn, 
en dus een belangrijke risicofactor zijn voor deze bloot‑
stellingen. Daarnaast hebben de Belgische financiële in‑
stellingen relatief grote vastgoedblootstellingen. Daarom 
verzamelen we als toezichthouder informatie over de 
energie-efficiëntie van de vastgoedblootstellingen en we 
vragen de financiële instellingen ook om er rekening mee 
te houden in hun risicoanalyses.’

Wat is jouw specifieke rol ?

‘Ik neem deel aan de internationale werkgroepen waarin 
we het reglementair toezichtkader uitstippelen, ik draag 
bij tot de ontwikkeling van de Belgische regelgeving 
hierover en analyseer deze risico’s in de Belgische finan‑
ciële sector. Ik geef ook regelmatig presentaties op con‑
gressen en conferenties over de laatste ontwikkelingen 
in het toezicht op klimaatgerelateerde risico’s. Verder 
geef ik ook regelmatig input voor presentaties van de le‑
den van het Directiecomité en formuleer antwoorden op 
vragen van journalisten of parlementaire medewerkers. 
Het is een heel diverse en vooral boeiende job want de 
klimaatverandering ligt me na aan het hart. Het werk is 
exponentieel toegenomen, maar gelukkig hebben we 
binnen ons team recent versterking gekregen. Er komen 
immers heel wat uitdagingen op ons af.’

Zijn er nog andere departementen 
van de Bank betrokken bij deze 
nieuwe problematiek ?

‘Naast de prudentiële toezichtsdepartementen zijn ver‑
schillende andere departementen nu meer en meer 
betrokken, onder meer de departementen Studiën, 
Statistiek en Financiële markten. Daarom werd binnen 
de Bank een transversaal klimaatplatform ('Climate Hub') 
opgericht – waarvan ik covoorzitter ben – met vertegen‑
woordigers van meerdere departementen om de verschil‑
lende activiteiten op dit domein beter te coördineren.’
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Gebruik van gedetailleerde gegevens voor toezicht en analyse

Sinds de crisis van 2008 levert de Nationale Bank aan‑
zienlijke inspanningen om gedetailleerde gegevens te 
verzamelen voor toezichts- en analysedoeleinden en 
om statistische indicatoren op te maken. Een van de 
doelstellingen van die gegevensverzameling was om 
de Bank te laten beschikken over instrumenten om de 
financiële risico’s in de economie te meten. Vooral de 
economische gevolgen van de COVID‑19‑crisis en de 
daarmee gepaard gaande gezondheidsmaatregelen 
van de overheid gaven aanleiding tot een liquidi‑
teitsverkrapping bij ondernemingen in verschillende 
bedrijfstakken, waarvan het voortbestaan werd be‑
dreigd bij een verlenging van de verplichte sluitingen.

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen, vanaf 
januari 2022 het ‘Register van kredieten aan onderne‑
mingen’, bevat de kredieten die de financiële instel‑
lingen aan ondernemingen en zelfstandigen hebben 
verleend. Het register toonde aan dat de beschikbaar‑
heid van gedetailleerde gegevens het mogelijk maakte 
risico-ontwikkelingen tijdig te volgen. Voorts schraagt 
gedetailleerde informatie de analyses van de deskundi‑
gen van de Bank en stelt ze deze laatsten in staat hun 
opdrachten als onafhankelijke experts goed te vervul‑
len. Zo kunnen ze beleidsmakers en economische 
subjecten aanwijzingen geven in een crisisperiode.

Het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning 
van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in 
de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en de 

wet van 20 juli 2020 hebben de Bank gemachtigd de 
gewaarborgde kredieten te monitoren. Op basis van 
het nieuwe BECRIS-systeem (‘Belgian Extended Credit 
Risk Information System’) en na enkele wijzigingen 
was niet enkel een afzonderlijke registratie van de 
gewaarborgde kredieten mogelijk, maar ook van kre‑
dieten waarvoor een betalingsuitstel werd toegestaan. 
Door de goede samenwerking tussen de verschillende 
betrokken diensten van de Bank en Febelfin, en dank‑
zij de flexibiliteit van BECRIS, werd dit systeem relatief 
snel en efficiënt in gebruik genomen.

Aan de hand van hetzelfde gegevenssysteem heeft 
de Bank bovendien verscheidene simulaties en analy‑
ses uitgevoerd om de beleidsmakers te helpen bij de 
kalibratie van de steunmaatregelen ten behoeve van 
door de crisis getroffen sectoren.

De microgegevens droegen eveneens bij tot de pru‑
dentiële toezichtsopdracht van de Bank. Ze maakten 
het immers mogelijk een monitoringsysteem op te 
zetten voor de kredietrisico’s van de ondernemingen in 
de banksector. Door de granulariteit van de beschikba‑
re gegevens kon de nadruk worden gelegd op 
de bedrijfstakken die bijzonder kwetsbaar 
waren voor de COVID‑19‑crisis, teneinde 
potentiële risicohaarden op te sporen en 
na te gaan of het risicobeheer van de in 
België actieve banken voldoende op die 
risico’s was afgestemd.

Eigenvermogenvereisten voor 
banken : Bazel I, II, III, …

De Nationale Bank neemt een actieve rol op in tal 
van internationale fora, zoals het Bazels Comité voor 
Bankentoezicht (BCBS). Dit comité is de belangrijkste 
wereldwijde bepaler van standaarden voor de regu‑
lering van banken en vormt een internationaal forum 
voor regelmatige samenwerking op het gebied van 
bankentoezicht. Het heeft haar zetel bij de Bank voor 
Internationale Betalingen (BIS) in Bazel en telt 45 leden, 
waaronder centrale banken en bankentoezichthouders 
uit 28  verschillende rechtsgebieden. De Bank maakt 
al sinds de oprichting in 1975 actief deel uit van het 
comité en zijn diverse substructuren.

Het BCBS staat bekend om de belangrijke akkoor‑
den over de eigenvermogensvereisten voor banken, 
Bazel  I, Bazel II en Bazel III. Dit laatste akkoord 
vormt een antwoord op de uitdagingen en tekort‑
komingen op het gebied van kapitaaltoereikendheid 
van banken die zijn gebleken uit de financiële crisis 
van 2008. Het Bazel III-pakket voorzag in de substan‑
tiële verhoging van de vereiste kapitaalbuffers van 
banken en verstrengde de vormvereisten voor ka‑
pitaalinstrumenten zodat ze verliezen beter kunnen 
opvangen. Daarnaast introduceerde het pakket ook 
internationaal geharmoniseerde minimumvereisten 
voor liquiditeitsbuffers bij banken. Tot slot voorzag 
het pakket ook een geheel van maatregelen die de 
vrijheidsgraden inperkt van de interne modellen die 
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banken gebruiken om hun kapitaalsvereisten te be‑
rekenen op basis van de gelopen risico’s.

Het merendeel van de elementen van Bazel III is reeds 
van toepassing op Belgische en Europese banken via 
eerdere aanpassingen van de Europese bancaire regel‑
geving. De  invoering van het sluitstuk van het pakket, 
met maatregelen rond de inperking van de bewegings‑
ruimte voor interne modellen, wordt echter met een 
zekere vertraging ingevoerd wegens de COVID‑19‑crisis. 
De Europese Commissie nam daarvoor een wetgevend 
initiatief dat zij in oktober 2021 publiceerde. In de aan‑
loop daartoe heeft de Bank ervoor gepleit, net zoals een 
groot aantal andere nationale centrale banken en toe‑
zichthoudende autoriteiten in de EU, dat de kapitaals‑
vereisten voor Europese banken de Bazel III-standaarden 
volledig respecteren. Dat signaal was ook belangrijk om 
een tegenwicht te vormen tegen een groeiende groep 
belanghebbenden die pleitten voor een afgezwakte en 
in de tijd gespreide invoering van de internationale stan‑
daarden in Europa. De Bank riep de Europese Commissie 
dan ook op ervoor te zorgen dat de letter en de 
geest van het wereldwijde 
akkoord worden nageleefd. 
Afwijken van het Bazel III-
akkoord kan immers een 
negatief effect hebben op 
het vertrouwen in zowel de 
Europese banksector als het 
regelgevingskader in de EU. Dit dreigt op zijn beurt ne‑
gatieve gevolgen te hebben voor de financiële stabiliteit 
en voor de economie. Het is daarom van belang dat de 
internationale overeenkomsten integraal, tijdig en con‑
sistent worden uitgevoerd.

De Bank, en meer bepaald de dienst bevoegd voor 
financiële stabiliteit en het prudentiële beleid voor 
banken, ondersteunt de minister van Financiën en de 
Belgische Permanente Vertegenwoordiging bij de EU 
ook op dagelijkse basis bij de verdere Europese on‑
derhandelingen over deze wijzigingen aan de bancaire 
regelgeving binnen de Europese Raad.

Europese Raad van Toezicht had zeer 
nuttige vergadering in de Bank

Het bankentoezicht in het eurogebied is toevertrouwd 
aan het Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme, in het 
Nederlands afgekort als ‘GTM’ maar beter bekend on‑
der de Engelse benaming ‘SSM’ of ‘Single Supervisory 
Mechanism’, dat door de Europese Centrale Bank in 
Frankfurt wordt aangestuurd. De Raad van Toezicht 
van het GTM (‘Supervisory Board’) – waarin directeur 
Tom Dechaene voor de NBB zetelt – is het beslissings‑
orgaan dat instaat voor de organisatie, de planning en 
de uitvoering van het toezicht. Die wordt momenteel 
voorgezeten door Andrea Enria, de voormalige voorzit‑
ter van de Europese Bankautoriteit (EBA).

De Raad van Toezicht komt in principe om de drie 
weken samen in Frankfurt. Onder meer door de 
beperkingen die de coronacrisis met zich meebrengt 
op het vlak van verplaatsingen en bijeenkomsten, 
vergadert de Raad van Toezicht sinds de start van de 
coronacrisis veelal digitaal.

In oktober  2021  kwamen 
de leden van de Raad even‑
wel naar Brussel voor een 
fysieke bijeenkomst – de 
eerste in anderhalf jaar. 
Die kon met toepassing van 

alle sanitaire preventiemaatregelen in het auditorium 
van de Nationale Bank worden gehouden.

Op de agenda stonden vooral strategische onderwer‑
pen, zoals de evolutie van de organisatie van het GTM 
en de noodzaak van een diepere operationele integratie 
van de werking met de deelnemende toezichthouders, 
de prioriteiten voor het bankentoezicht tijdens en na de 
coronacrisis en de toenemende digitalisering van het 
bankbedrijf en van het toezicht zelf.

Aansluitend op deze vergadering organiseerde de 
Bank een informele sessie tussen een vijftal leden 

Vergadering van de Europese Raad van Toezicht in het auditorium van de Nationale Bank

De Bank roept samen met  
andere Europese toezichthouders 
op om de Bazel III-standaarden 

volledig te respecteren
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van de Raad van Toezicht en haar medewerkers die 
betrokken zijn in de GTM-werking en zijn toezicht-
activiteiten. Het opzet van deze interactieve uitwisse‑
ling was om ervaringen van de werkvloer te delen met 
de leden van de Raad en samen na te denken over de 
dagelijkse werking van het bankentoezicht. Het ging 
onder meer over de dagelijkse samenwerking tussen 
de teams van de ECB en die van de nationale toe‑
zichthouders, de convergentie van opleidingstrajecten 
en carrièrepaden, de vereenvoudiging van overleg‑
structuren en besluitvorming en de invoering van 
gemeenschappelijke werkinstrumenten en -processen 
om het operationele toezicht efficiënt en doeltreffend 
te houden.

De Raad van Toezicht neemt zich voor om de talrijke 
ideeën en suggesties die uit deze strategische oefening 
voortkwamen om te zetten in concrete projecten die de 
tenuitvoerlegging ervan moeten verzekeren.

Het actieplan van de Bank als 
nationale afwikkelingsautoriteit

De werkzaamheden van de Nationale Bank als 
Belgische afwikkelingsautoriteit passen in het kader 
van het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme, 
dat de tweede pijler van de Europese bankenunie 
vormt. De Bank stelt elk jaar een actieplan op dat 
haar prioriteiten weergeeft maar ook de prioriteiten 
die voor de hele Europese bankenunie werden be‑
paald door de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad. 
Het  actieplan 2021 steunt op vier pijlers, die van cru‑
ciaal belang zijn om te garanderen dat het in gebreke 
blijven van elke bankgroep zo nodig kan worden op‑
gevangen zonder een weerslag op de reële economie, 
zonder de financiële stabiliteit aan te tasten en zonder 
staatssteun in te roepen.

Vier prioriteiten

Die vier pijlers betreffen :

	¡ De samen met elk van de in België gevestigde 
bankgroepen aangevatte voorbereiding om hun 
afwikkelbaarheid te versterken : elke bankgroep 
moet zich klaarmaken voor de potentiële tenuit‑
voerlegging van de afwikkelingsinstrumenten en 
dat vergt veel voorbereidend werk. Om als afwik‑
kelbaar te worden beschouwd, moet een bank‑
groep aan een reeks vereisten voldoen. Die hebben 

betrekking op haar organisatie en het vermogen 
om haar activiteiten te blijven uitoefenen tijdens 
een crisis, op haar herstructureringsmogelijkheden 
en op de beschikbaarheid van financiële middelen 
bij een afwikkeling. Dit betreft zowel de toegang 
tot liquiditeit als de solvabiliteit en het herkapitali‑
seringsvermogen. Deze laatste eis komt tot uiting 
in de noodzaak om kapitaalbuffers aan te leggen 
die een interne versterking tot stand kunnen bren‑
gen. De kalibratie van dat vereiste werd grondig 
bijgesteld naar aanleiding van de omzetting van 
de herziene richtlijn betreffende het herstel en de 
afwikkeling van de banken (BRRD2) in Belgisch 
recht in 2021.

	¡ De ontwikkeling van het wettelijk en regelge‑
vend kader, dat voldoende robuust moet zijn om 
situaties met in gebreke blijvende instellingen 
op te vangen : hoewel het in  2014 ingevoerde 
afwikkelings kader niet veel werd getest in een 
crisissituatie, kon uit de voorbereiding van de 
afwikkelingsplannen reeds worden afgeleid dat 
aanpassingen nodig zijn. De Bank neemt als expert 
deel aan de onderhandelingen, op Europees vlak, 
over die aanpassingen en aan de uitvoering ervan 
op nationaal niveau.

	¡ De ontwikkeling van de specifieke crisisbeheer‑
singscapaciteit van de Bank : terwijl de tenuitvoer‑
legging van de afwikkelingsinstrumenten goed 
voorbereide groepen en een robuust wettelijk ka‑
der vereist, vergt ze ook voorbereidend werk van 
de autoriteiten. Deze moeten nationale handleidin‑
gen opstellen met een beschrijving van de diverse 
stappen – zowel wettelijke als operationele  – om 
de verschillende afwikkelingsinstrumenten uit te 
voeren.

	¡ Het aanleggen van door de sector voorgefinan‑
cierde afwikkelingsfondsen : dit aspect is bedoeld 
om te garanderen dat er financiering beschikbaar is 
wanneer de afwikkelingsinstrumenten moeten wor‑
den gebruikt. Die financiering door de sector wordt 
hoofdzakelijk verstrekt in de vorm van een Europees 
afwikkelingsfonds. In de loop van  2021  ontving 
het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds voor 
€ 10,4 miljard aan bijdragen, wat de omvang van 
dat fonds op € 52 miljard bracht. De kredietinstel‑
lingen naar Belgisch recht droegen in  2021  voor 
€ 347  miljoen bij, tegen € 301  miljoen in  2020, 
waardoor de omvang van het Belgische comparti‑
ment opliep tot € 2,0 miljard.
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Thomas Lambrecht werkt bij het departement 
Financiële markten al enkele jaren in het TARGET2-
team, dat zorgt voor de operationele ondersteu‑
ning van de Belgische deelnemers van TARGET2. 
TARGET2  is het realtime bruto-vereffeningssysteem 
van de ECB waarin centrale en commerciële banken 
betalingen verwerken via boekingen op rekeningen 
aangehouden bij centrale banken.

Thomas was in 2021 zes maanden bij de ECB aan de 
slag in het kader van het nieuwe TARGET-platform (T2), 
dat in november 2022 gelanceerd wordt.

‘Ik neem voor de Bank al deel aan een paar werkgroe‑
pen. Een daarvan is de TARGET Services Operational 
Documents Drafting Group, die de handleidingen 
schrijft voor de operationele procedures voor de 
TARGET‑diensten. In die werkgroepen zitten meestal 
ook twee mensen van de ECB : de chairperson en 

Interview

’VERRIJKENDE 
DETACHERING 
NAAR FRANKFURT – 
ZONDER VERHUIS’
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THOMAS LAMBRECHT / Betalingen en effecten
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een secretaris of rapporteur. Toen deze laatste moest 
bevallen dacht de chairperson spontaan aan mij om 
haar te vervangen voor de duur van haar moeder‑
schapsverlof. Ik kende het reilen en zeilen in de werk‑
groep goed en had eerder al met hem samengewerkt. 
Zo is de bal aan het rollen gegaan : het hoofd van de 
Market Infrastructure Management Division van de 
ECB heeft mijn hiërarchie gepolst, en zij waren met‑
een gewonnen voor een detachering.’

Ben je ook fysiek naar Frankfurt 
verhuisd ?

‘Oorspronkelijk was dat inderdaad de bedoeling. Maar 
de deelstaat Hessen – waartoe Frankfurt behoort – had 
begin vorig jaar zeer strenge coronamaatregelen uitge‑
vaardigd. Aangezien ik toch niet naar kantoor mocht, 
had het weinig zin om in Frankfurt moederziel alleen 
op een kamer te gaan zitten. De ECB heeft me al de 
hardware (laptop, gsm, …) en tokens opgestuurd, en 
alles is heel vlot verlopen.’

Had je het liever anders gehad ?

‘In zekere zin was het natuurlijk praktischer dat ik 
gewoon van thuis kon blijven werken. Maar je mist 
wel de informele contacten. In de Bank weet ik 
perfect waar iedereen van onze kleine ploeg mee 
bezig is, maar bij de ECB gaat het om een team van 
zo’n 40  medewerkers, binnen een nog veel groter 
directoraat‑generaal. Als je niet ter plaatse bent, is het 
heel moeilijk om iedereen te leren kennen en uit te 
vissen wie waarvoor verantwoordelijk is. En wanneer 
je bijvoorbeeld een nota moet schrijven en twijfelt 
over de juiste procedure of het gepaste protocol, kun 
je ook niet gewoon even raad vragen aan de collega 
die naast jou zit.’

Heb je ondanks het verplichte 
thuiswerk veel bijgeleerd ?

‘Toch wel. Vanuit onze NBB‑achtergrond onderschatten 
we vaak de strakke deadlines en het vele voorberei‑
dende werk dat in de ECB wordt verricht. Als je zelf een 
tijdje deel uitmaakt van het raderwerk, krijg je vanzelf 
meer inzicht in de interne werking van de ‘machine’. 
Als de gelegenheid zich opnieuw zou voordoen, zou ik 
dus zeker geen nee zeggen. Maar dan liefst wel met 
alles erop en eraan, inclusief het verblijf in Frankfurt.’

’Als je niet ter plaatse bent 
is het heel moeilijk om 

iedereen te leren kennen’

TARGET

TARGET is de afkorting van Trans‑European Automated Real‑Time Gross Settlement Express Transfer. 
In het huidige TARGET2 staat de 2 voor de tweede generatie. Het nieuwe platform heet juridisch weer 
gewoon TARGET, maar wordt technisch aangeduid als T2 omdat het uit twee delen bestaat : het gedeelte 
Central Liquidity Management (CLM), voor de vereffening van centralebankoperaties, en het gedeelte 
RTGS (Real-Time Gross Settlement), voor de vereffening van grensoverschrijdende betalingen.
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Externe relaties worden steeds belangrijker

het financieel-economisch beleid van een land analy‑
seert en normaliter een IMF‑delegatie een meerdaags 
bezoek brengt aan Belgische instellingen, vond voor 
een eerste keer virtueel plaats. Een belangrijk besluit 
van de missie luidde dat de budgettaire steun die 
de Belgische overheid momenteel verleent om de 
economische impact van de pandemie te verzachten 
moet worden voortgezet totdat de COVID‑19‑crisis 
is afgenomen ; nadien moet het beleid zich focussen 
op reeds lang bestaande uitdagingen, waaronder het 
herstel van budgettaire buffers en de verhoging van 
de arbeidsparticipatie.

Ook de jaarlijkse IMF-lentevergadering in april vond 
volledig virtueel plaats. De jaarvergaderingen in ok‑
tober werden in een hybride vorm georganiseerd 
en waren zo de eerste IMF‑vergaderingen sinds de 
start van de pandemie waarbij een beperkt aan‑
tal deelnemers fysiek aanwezig waren. Ook België 
en de Bank werden vertegenwoordigd, respectieve‑
lijk door Vincent  Van  Peteghem, vice-eersteminister 
en minister van Financiën, en NBB‑vicegouverneur 
Steven Vanackere.

De Bank neemt actief deel aan initiatieven van het 
IMF om de wereldwijde economische heropleving te 

Ook virtueel is de Bank 
internationaal bedrijvig

Ook in 2021 werd de Europese en internationale 
samenwerking aanzienlijk beïnvloed door de corona-
crisis. Vergaderingen van de Europese Centrale 
Bank, het Eurosysteem, het Gemeenschappelijk 
Toezichtsmechanisme, de Bank voor Internationale 
Betalingen en het Internationaal Monetair Fonds wer‑
den grotendeels virtueel georganiseerd, met enkele 
uitzonderlijke fysieke bijeenkomsten wanneer gunsti‑
ger omstandigheden dit toelieten.

De Nationale Bank blijft, ondanks het virtuele ka‑
rakter, actief meewerken in de Europese en inter‑
nationale instellingen. Zo is de Bank een belangrijke 
schakel voor de samenwerking met het Internationaal 
Monetair Fonds. Op 1  mei  2021  werd Luc Dresse 
aangesteld als plaatsvervangend beheerder van de 
kiesgroep waarvan België deel uitmaakt. Hij volgt in 
deze positie Anthony De Lannoy op en neemt zo, 
samen met beheerder Paul Hilbers uit Nederland, de 
leiding over deze kiesgroep, die uit 16 landen bestaat.

De pandemie beïnvloedt ook de werkzaamheden van 
het IMF. De jaarlijkse Artikel IV-missie, waarbij het IMF 



58 De Nationale Bank, anker van stabiliteit in onzekere tijden ¡ Ondernemingsverslag

faciliteren. Dit jaar voerde het IMF een historische 
toewijzing van speciale trekkingsrechten (STR) uit, 
voor een bedrag van USD 650 miljard. De Bank helpt 
een deel van de toegewezen STR door te lenen aan 
kwetsbare landen voor verdere financiële ondersteu‑
ning. Discussies zijn nog aan de gang bij het IMF hoe 
deze middelen best te kanaliseren naar daar waar 
de behoeften het grootst zijn. Zo wordt overwogen 
om een nieuw fonds op te richten dat kwetsbare 
landen ondersteuning zal bieden bij uitdagingen op 
langere termijn die aanzienlijke economische risico’s 
met zich meebrengen, zoals klimaatverandering of 
pandemieën.

De Bank organiseerde op 25 maart een virtuele con‑
ferentie over het thema ‘The rule of law in the EU : 
state of play and its implications on candidate and 
neighbouring countries’ (De rechtsstaat : stand van 
zaken en gevolgen voor de kandidaat‑lidstaten en de 
buurlanden van de Europese Unie) voor de presiden‑
ten van de centrale banken van de constituency bij 
het Internationaal Monetair Fonds. Didier  Reynders, 
de Europese Commissaris voor Justitie, leidde het 
debat in met een toelichting van het standpunt van 
de Europese Commissie 
over de rechtsstaat. 
Wouter  Bossu, Senior 
Counsel bij het IMF, lichtte 
het standpunt van zijn in‑
stelling toe. Tijdens het debat konden de presidenten 
hun gezichtspunt uiten en een open gedachtewis‑
seling houden met de vertegenwoordigers van de 
Commissie en het IMF.

De technische samenwerking van de Bank had te 
lijden onder de COVID-19-crisis, aangezien de Bank 
minder samenwerkingsaanvragen ontving en minder 
opdrachten uitvoerde dan vóór de crisis. Ze heeft 
zich aan de nieuwe context aangepast en virtu‑
ele samenwerkingsverbanden opgezet. Met name 
werd het ambitieuze programma voor technische 
samenwerking van het Eurosysteem met de centrale 
banken van de kandidaat‑lidstaten en potentiële 
kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, waarbij 
de Bank betrokken is, tot een goed einde gebracht. 
Alle  samenwerkingsactiviteiten vonden virtueel 
plaats en het programma werd in december vol‑
tooid. in dat kader organiseerde de Bank een oplei‑
ding over interne audit en nam ze deel aan opleidin‑
gen over financiële stabiliteit en bankentoezicht. Alle 
partijen die bij dat programma betrokken waren (de 
Europese Commissie, 19  nationale centrale banken 

van de EU, de ECB en de begunstigden), hebben de 
kwaliteit ervan onderstreept en zijn nu reeds over‑
eengekomen een follow‑upprogramma op te zetten 
dat in september 2022 van start zou gaan.

De Bank blijft haar communicatie 
versterken, ook in moeilijke 
omstandigheden

De Nationale Bank voert heel wat opdrachten uit 
ten dienste van de samenleving. We stellen vast dat 
deze taken niet allemaal goed bekend zijn bij het 
grote publiek. Dat komt omdat onze instelling in het 
verleden het niet altijd nodig of opportuun achtte om 
erover te communiceren en deels ook omdat voor 
sommige taken de Bank gebonden is aan een strikt 
beroepsgeheim. Maar tijden veranderen en ook een 
centrale bank moet vandaag meer dan ooit uitleggen 
en verantwoorden wat ze allemaal doet ten dienste 
van de samenleving en voor de stabiliteit van de 
financieel-economische sector. Een grote uitdaging, 
want dit vergt intern in elke centrale bank een men‑
taliteitswijziging. Gelukkig is die in de Nationale Bank 

al enkele jaren volop bezig 
en is zij vandaag een van 
de voortrekkers gewor‑
den in het Eurosysteem. 
De  Bank is zich er steeds 

meer van bewust dat een meer open én aantrekkelijke 
communicatiecultuur cruciaal is voor een instelling 
die dag in dag uit boeiende studies, statistieken en 
grafieken, aanbevelingen en rapporten publiceert of 
toezichtacties onderneemt.

Een nieuwe communicatiestrategie

De dienst Communicatie rolde in de loop van het af‑
gelopen jaar een nieuwe strategie uit die het accent 
nog meer legt op de ontwikkeling van de digitale en 
audiovisuele communicatiekanalen. Ook (taal)toegan‑
kelijkheid staat centraal in dit nieuwe beleid zodat ook 
geïnteresseerden met een minder uitgebreide econo‑
mische achtergrond vlotter bereikt kunnen worden. 
Tot slot wordt ook meer aandacht besteed aan de 
grafische vormgeving van de publicaties en de digitale 
media dankzij onder meer overzichtelijke infografieken 
en visuele illustraties.

In deze context werd in de late herfst van  2021  de 
NBB‑blog als nieuw communicatiekanaal gelanceerd. 

Internationale samenwerking  
draait op volle toeren 

ondanks COVID-19
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Medewerkers uit alle activiteitsdomeinen van de Bank 
krijgen de mogelijkheid om daarin korte, vlot toegan‑
kelijk geschreven en actualiteitsgebonden bijdragen te 
posten. Met de blog komt de Bank tegemoet aan de 
algemene doelstelling om haar onafhankelijke experts 
meer naar buiten te laten te treden. In de loop van het 
voorbije jaar werd ook het startschot gegeven voor de 
vernieuwing van de NBB‑website. Bedoeling van het 
project, dat ruim twee jaar zal duren, is om de webstek 
van de Bank gebruiksvriendelijker, toegankelijker en 
eigentijdser te maken.

Externe relaties in tijden van COVID-19

Ook in 2021 moest de Bank zich in haar communicatie-
inspanningen aanpassen aan de COVID‑19‑situatie, die 
het grotendeels onmogelijk maakte om fysieke eve‑
nementen te organiseren. De afdeling Economische 
Relaties van de Dienst Communicatie organiseerde 
daarom noodgedwongen vooral webinars waarvoor 
het grote publiek zich kon inschrijven. Deze digitale 
evenementen werden druk bijgewoond. Onder meer 

de online voorstellingen van het economisch-financieel 
jaarverslag van de Bank, de halfjaarlijkse economische 
vooruitzichten, de enquêtes van de Economic Risk 
Management Group over de economische impact van 
COVID-19  en het Financial Stability Report werden 
door honderden en soms zelfs enkele duizenden deel‑
nemers gevolgd. Een ander hoogtepunt was het online 
luisterevent over de impact van het actuele monetaire 
beleid, dat op verzoek van de ECB werd georganiseerd. 
Ruim dertig organisaties uit het Belgische middenveld 

Op 22 januari 2021 organiseerde de NBB een online luisterevent.
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konden tijdens een online discussie met gouver‑
neur Wunsch en met gouverneur Klaas Knot van de 
Nederlandsche Bank hun mening kwijt. Opvallend was 
ook de ruime belangstelling voor digitale seminaries 
die de NBB organiseerde over de Central Bank Digital 
Currency (CBDC). De mogelijke komst van een digitale 
euro is duidelijk een thema dat leeft in België.

Gouverneur Wunsch en verschillende leden van het 
Directiecomité aanvaardden het voorbije jaar ook re‑
gelmatig uitnodigingen als keynote speaker op events 
in de financieel-economische sector of in businessclubs. 
Deze uitnodigingen worden steevast vóór deelname 
geëvalueerd op basis van de complianceregels die on‑
der meer de ECB oplegt.

Veel aandacht van nationale en 
internationale media

De persevenementen van de Bank en de vele pers‑
berichten kregen ook in 2021 heel wat aandacht in de 
Belgische media. De studies, enquêtes en statistieken 
van de NBB leidden regelmatig tot de openingsartikels 

van nieuwswebsites zoals tijd.be, lecho.be, trends.be 
en tendances.be. Opvallend in  2021  was de grote 
belangstelling die de gouverneur genoot in de inter‑
nationale media. De visie van Pierre Wunsch op het 
monetair beleid van de Europese Centrale Bank kreeg 
in de tweede helft van 2021 heel wat weerklank bij 
de buitenlandse persagentschappen en in verschil‑
lende kranten. Bloomberg TV en Reuters nodigden 
gouverneur Wunsch uit voor live interviews in druk 
bekeken actualiteitsprogramma’s. Ook het bekende 
Duitse economische tijdschrift Wirtschaftswoche en 
het gespecialiseerde nieuwsagentschap MNI publi‑
ceerden interviews met de gouverneur.

Interne communicatie op de bres

Omdat de Bank ook in  2021  grotendeels een tele‑
werkregime moest aanhouden en regelmatig nieuwe 
COVID‑19‑regels moest uitrollen, waren het drukke 
tijden voor het interne communicatieteam. De interne 
nieuwsproductie verdrievoudigde sinds de start van de 
pandemie. Heel wat energie werd ook geïnvesteerd in 
de sensibilisering rond de strategische oefening.

Gouverneur Pierre Wunsch in gesprek met Bloomberg TV, 15 oktober 2021
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Hoorzittingen waaraan de Bank deelnam in 2021

u

Hoorzittingen in parlementaire 
assemblees

Ook in  2021  werd de Bank door parlementaire as‑
semblees gevraagd vertegenwoordigers te sturen 
naar hoorzittingen. Onze instelling beschouwt haar 
deelname aan hoorzittingen als een instrument 
van haar communicatie en als een aspect van haar 

‘accountability’. De Bank stuurt graag directieleden 
of medewerkers uit om haar onderzoeken of aanbe‑
velingen en haar toezicht op de financiële sector toe 
te lichten.

In 2021 namen vertegenwoordigers van de Bank deel 
aan vijf hoorzittingen in het federale parlement en 
één in het Vlaams Parlement.

12
JAN

27
JAN

16
MAA

‘De Bankgarantieregeling’ in de Kamercommissie Financiën en 
Begroting.

‘De impact van COVID-19 op zelfstandigen’ in de Kamercommissie 
Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda.

Voorstelling van het economisch en financieel jaarverslag van 
de Bank en toelichting over de bankgarantieregeling in de 
Kamercommissie Financiën en Begroting.

Slide uit de 
PowerPoint‑
presentatie van 
Jo Swyngedouw 
en Saiffedine 
Ben Hadj over de 
bankgarantieregeling
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‘De houding van de verzekeringssector ten aanzien van consumenten 
en van zelfstandigen en kmo’s, met name van de zwaarst getroffen 
sectoren, tijdens de COVID-19-pandemie’ in de Kamercommissie 
Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda.

‘De stijging van de woningprijzen in het algemeen en als 
gevolg van corona’ in de Commissie Wonen en Erfgoed van het 
Vlaams Parlement.

‘Cryptomunten’ in het Adviescomité voor wetenschappelijke en 
technologische vraagstukken van de Kamer.

Screenshot van hybride 
zitting (fysiek en video) 
over de verzekeringssector. 
Onderaan links 
Patrick Massin

Screenshot van hybride 
zitting (fysiek en video) 
met directeur Hermans 
over cryptomunten

30
MAA

29
APR

8
JUN
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Vernieuwen  
zit ook in het DNA van  
de ondersteunende functies 

In 2021 werden de strategische doelstellingen op het 
vlak van IT vertaald in een actieplan, waarvan een da‑
tacenter in de cloud een van de technologische bouw‑
stenen is. Het strategisch plan, dat over meerdere jaren 
zal worden uitgevoerd, zal de digitale transformatie 
van de Bank en het IT‑departement verder bewerkstel‑
ligen, en dit in partnership met de business entiteiten. 
Daarbij zal een balans worden nagestreefd tussen 
nieuwe technologieën promoten en de businessconti‑
nuïteit van onze operaties garanderen.

De transformatie van het IT‑departement vormt niet 
alleen een technologische, maar ook een menselijke 
uitdaging. Een essentieel onderdeel van het strategisch 
plan bestaat er immers in dat onze medewerkers zich 
aanpassen en nieuwe vaardigheden aanleren, dat we 
nieuwe talenten aantrekken en de organisatie afstem‑
men op nieuwe en toekomstige behoeften.

Hoewel de omstandigheden niet ideaal waren door 
de COVID-19-werkbeperkingen, werden in 2021 

Een resem uitdagingen  
op het vlak van IT

verschillende toepassingen opgeleverd : CashSSP2, de 
nieuwe versie van het platform om bankbiljetten‑
transacties op te volgen en te boeken, CAP 2.1 voor 
het centraal aanspreekpunt van bankrekeningen en 
BECRIS voor de Centrale voor kredieten aan on‑
dernemingen, die sinds januari  2022  het ‘Register 
van kredieten aan ondernemingen’ heet. Nieuwe 
technologieën zoals ‘natural language processing’ of 
‘machine learning’ werden uitgetest naar aanleiding 
van usecases die door de business werden aange‑
reikt, terwijl nieuwe automatiseringstechnieken zoals 
‘Robotic Process Automation’ leidden tot een eer‑
ste reeks operationele toepassingen. De innovatieve 
kracht van het departement Informatica werd ook 
internationaal gesmaakt met de deelname van NBB‑
medewerkers aan onder meer het opzetten van het 
‘SSM innovation lab’, een initiatief van de ECB en 
de nationale toezichthouders om innovatieve tech‑
nologieën uit te testen. Mede dankzij vernieuwende 
data-analysetechnieken droeg het IT-departement zijn 
steentje bij aan het ontwerp van het model van de 
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Bank over de spreiding van bankbiljettenautomaten 
en de beschikbaarheid van bankbiljetten.

Ook het datacenter van de Bank ondergaat een 
verdere transformatie. Zo wordt onder meer een spe‑
cifieke infrastructuur opgezet om het toekomstige 
cashcenter van de Bank in Zellik te ondersteunen en 
werd in  2021  het contract voor het back-upcenter 
vernieuwd. Toch vormen de fundamenten die werden 
gelegd voor het toekomstige ‘datacenter in de cloud’ 
één van de belangrijkste strategische realisaties van 
het voorbije jaar. Het ‘datacenter in de cloud’ heeft tot 
doel nieuwe instrumenten zoals artificiële intelligentie 
of big data‑technieken binnen handbereik van de 
businessentiteiten te brengen en het IT‑landschap van 
de Bank te rationaliseren en moderniseren.

COVID-19 bleef IT zorgen baren

Net als 2020 werd 2021 sterk beïnvloed door de gol‑
vende COVID-19-pandemie. Naarmate duidelijk werd 
dat uitgebreid telewerk voortaan deel zou uitma‑
ken van het dagelijks leven, werd tegemoetgekomen 
aan nieuwe behoeften zoals hybride vergaderingen. 
Terwijl de meeste vergaderzalen van onze hoofdzetel 
digitaal vergaderen op afstand al mogelijk maakten, 
kregen enkele een upgrade en zijn het nu volwaar‑
dige hybride vergaderzalen geworden. De thuis- en 
kantoor werkplekken werden verder op elkaar afge‑
stemd door nieuwe headsets en beeldschermen te 
verdelen. Daardoor beschikken medewerkers zowel op 
kantoor als thuis over een bijna evenwaardige uitrus‑
ting. In 2022 zal de digitale werkplek nog efficiënter 

worden gemaakt door de klassieke telefonie en het 
online videoconferencingsysteem (Microsoft Teams) 
te integreren.

Een ‘sportief’ succes

Voor haar informaticanoden introduceert de Bank 
snelle automatisatiemethodes die complementair zijn 
aan de traditionele development. Deze zijn geba‑
seerd op de technologie van RPA (‘Robotic Process 
Automation’) en de technologie van ‘low‑coding’.

Een team van de Nationale Bank behaalde de zilveren 
medaille op de hackathon-wedstrijd van de Banque de 
France, waarbij teams met elkaar de strijd aangingen 
om de beste oplossing voor een concrete behoefte te 
bouwen binnen een tijdsbestek van drie dagen.

In de laatste drie maanden van 2021 wer‑
den meer dan 1,5  miljoen chatberichten 
uitgewisseld en werd er ruim 6,5  miljoen 
minuten gebeld via Teams. Er werden ook 
ruim 25 000 online vergaderingen, dat zijn 
er ongeveer 400 per dag, georganiseerd.

1,5 mln. 25 0006,5 mln.
minuten
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Hybride werken, het ‘nieuwe 
normaal’ na COVID-19

Het departement Human Resources heeft in het voor‑
jaar samen met een werkgroep van managers nage‑
dacht over de manier van werken na corona. Het was 
toen al duidelijk dat een terugkeer naar de oude 
situatie, met hoofdzakelijk kantoorwerk en gemiddeld 
één dag per week telewerk, niet opportuun zou zijn.

Om een goed evenwicht te vinden tussen verschillende 
factoren zoals teamcohesie, balans tussen werk en 
privé, efficiëntie, bedrijfscultuur en opleiding van nieu‑
we collega’s, werd voorgesteld dat de medewerkers 
na COVID-19  de helft van de arbeidstijd op kantoor 
zouden werken en de andere helft zouden telewerken.

Aangezien de Bank als organisatie vóór de corona-
crisis weinig tot geen ervaring had met hybride wer‑
ken, werd voorgesteld het beleid hierover na een half 
jaar te evalueren en eventueel bij te sturen. Door de 
vierde golf van de pandemie is de uitrol van de nieu‑
we hybride werkfilosofie noodgedwongen uitgesteld 
tot 2022. 

Opleidingen binnen de Bank 
nu ook digitaal

Begin 2021 lanceerde de Bank de e-University, een di‑
gitaal leerplatform dat alle werknemers de kans biedt 
om opleidingen via hun pc te volgen, waar en wan‑
neer ze dit wensen.

De opleidingscatalogus werd daarbij fors uitgebreid 
met een honderdtal e‑learningmodules. Dat elektro‑
nische aanbod zal de komende jaren nog groeien. 
De  medewerkers kunnen kiezen uit korte modules, 
die de essentiële basisbegrippen uitleggen, en diep‑
gaandere opleidingstrajecten van meerdere uren.

Voor alle nieuwe medewerkers van de toezicht‑
diensten werd een nieuw online starterstraject uit‑
gewerkt. Naast een aantal algemene modules die 
de structuur en werking van de diensten toelichten, 

Human Resources

De e-University biedt de werknemers 
de kans in hun eigen tempo 
opleidingen te volgen. Ze kunnen dit 
op kantoor, van thuis uit, tijdens of 
na de werkuren. Flexibiliteit en 
toegankelijkheid staan voorop.
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werden ook modules over expertise, wetgeving, toe‑
passingen en resultaten voor diverse toezichtdomei‑
nen uitgewerkt. Daarmee krijgen de nieuwe mede‑
werkers een transversaal zicht op de verschillende 
entiteiten en expertises. Dit initiatief werd ook opge‑
pikt door andere diensten in de Bank. De interesse 
groeit om meer Bank-specifieke opleidingen en tra‑
jecten te digitaliseren.

Naast algemene modules en modules op maat van de 
dienst, investeert de Bank ook in modules die tech‑
nische vaardigheden aan‑
leren die in de hele Bank 
kunnen worden gebruikt, 
zoals dataverwerking. 
In  de opleidingscatalogus 
vinden de werknemers nu 
ook algemene en vakspecifieke IT-opleidingen.

Zodra de gezondheidstoestand het opnieuw toelaat, 
wil de Bank graag gemengde trajecten organiseren 
die de link leggen tussen klassikale opleidingen en 
het e-learningaanbod. Daarbij zouden medewerkers 
de kans krijgen om de kennis die ze op afstand heb‑
ben opgedaan te toetsen met hun collega’s binnen de 
kantooromgeving.

Interne mentoring

Om specifieke profielen zoals starters, nieuwe leiding-
gevenden en ondervertegenwoordigde groepen te 
ondersteunen in hun professionele ontwikkeling 
wordt steeds meer gebruikgemaakt van een systeem 
van ‘interne mentoring’.

De mentor is een ervaren rolmodel die jonge col‑
lega’s kan gidsen en ondersteunen in hun ontwikke‑
ling. Het proces staat ten dienste van de begeleide 

persoon, die ‘mentee’ 
wordt genoemd en die 
leert uit het parcours dat 
de mentor al heeft afge‑
legd. De  mentee formu‑
leert zijn of haar doelstel‑

lingen en kiest zelf een mentor uit een lijstje van 
minstens twee voor gestelde namen van buiten de 
eigen hiërar chische lijn. Tijdens het hele traject staat 
de mentee zelf aan het stuur en beslissen beide par‑
tijen hoe ze samen werken. Een  praktisch dagboek 
voor de mentee zorgt ervoor dat de structuur van 
het traject helder is, dat  de voortgang genoteerd 
wordt en dat er wederzijdse constructieve feedback 
uitgewisseld wordt.

In 2021 heeft de Bank meer dan 30 kandidaat-men‑
toren van verschillende hiërarchische niveaus op hun 
rol voorbereid via een leertraject dat bestond uit een 
praktijkgerichte workshop (met een trainings acteur) 
aangevuld met een praktische handleiding voor de 
mentor en een selectie van e‑learningmodules.

Ook de mentees kregen een e‑learningtraject op maat 
van de Bank, om met vertrouwen het eigenaarschap 
van hun mentoringtraject te kunnen opnemen.

De voordelen van interne mentoring reiken verder 
dan het persoonlijke groeipad van de mentee. 
Het systeem valoriseert de talenten en de ervaring 
die aanwezig zijn in de Bank en biedt experts 
de kans om hun eerste stappen op het vlak 
van people management te zetten. Daarnaast 
zorgt het ervoor dat medewerkers meer voe‑
ling krijgen met de bedrijfscultuur van de 
Bank. Tot slot zorgt het voor meer en bredere 

netwerken in de Bank, wat bijdraagt aan 
de samenwerking over de silo’s heen en 

aan innovatie.

De mentor is een ervaren rolmodel 
die jonge collega’s kan gidsen en 

ondersteunen in hun ontwikkeling
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De aanwervingen gingen door … in moeilijke omstandigheden

Ondanks de aanhoudende gezondheidscrisis en 
de strijd om talent op de Belgische arbeidsmarkt, 
werd er ook dit jaar 
volop indienstgeno‑
men bij de Bank om 
heel wat op pensioen 
vertrekkende collega’s 
tijdig te kunnen vervangen en waar nodig bijko‑
mende versterking te verzekeren. Er werden niet 
minder dan 80 vaste en 49 tijdelijke medewerkers 
verwelkomd.

Het aanwervingsproces verliep ook in 2021 nage‑
noeg volledig online, inclusief selectiegesprekken 
en assessments. Voor de nieuwe collega’s was het 
ongetwijfeld een uitdaging om bij een nieuwe 
werkgever te starten. Daarom besteedde de en‑
titeit Talent Acquisition aandacht aan een fysieke 
verwelkoming, steeds met inachtneming van de 
nodige veiligheidsmaatregelen. Ook de entiteiten 
waar de nieuwe medewerkers terechtkwamen, 
deden inspanningen om hen gepast en corona‑
proof te verwelkomen binnen het team.

De Bank bleef zich het afgelopen jaar ook verder 
inzetten om haar aantrekkelijkheid als werkgever 

in de verf te zetten. Dat deze inspanningen lonen, 
blijkt uit het aantal nieuwe medewerkers dat kon 

worden aangetrokken, 
en ook uit de resulta‑
ten van de ‘Employer 
Brand Research’ van 
Randstad, waarin de 

Bank van plaats 18 in 2020 naar plaats 16 steeg 
in 2021.

Dit onderzoek peilt naar het werkgeversimago 
van alle privébedrijven in België met meer dan 
1 000 werknemers. In 2021 ging het om 182 be‑
drijven. Ruim 14 000  respondenten werden hier‑
voor bevraagd, een afspiegeling van de bevolking 
tussen 18  en 65  jaar. De respondenten kregen 
zestien criteria voorgesteld. Uit het onderzoek 
bleek dat COVID-19  gemiddeld geen negatieve 
impact had op het werkgeversimago. Het zorgde 
wel voor de opname van twee nieuwe criteria : 
de ‘mogelijkheid tot thuiswerk’ en 
‘een coronaveilige werk‑
omgeving’. De Nationale 
Bank deed het helemaal 
niet slecht !

De Nationale Bank behoort 
tot de meest aantrekkelijke 

Belgische werkgevers
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70 % van de medewerkers hebben 
een diploma hoger onderwijs

Het personeelsbestand van de Bank daalde verder van 
1 680 voltijdequivalenten eind 2020 tot 1 651 voltijd-
equivalenten eind  2021. De dalende trend van de 
vorige jaren bleef dus behouden.

In de volgende jaren zullen er nog een groot aantal 
personeelsleden de Bank verlaten en vervangen moe‑
ten worden. De dalende trend zal zich op minder 
uitgesproken wijze voortzetten.

De gevolgen van een lange aanwervingsstop zullen 
nog een aantal jaar zichtbaar zijn in de leeftijds-
piramide. De aanwervingen van de laatste 4 à 5  jaar 
herstellen dit onevenwicht heel geleidelijk aan.

In de leeftijdsgroep van de 51- tot 60-jarigen zijn de 
effecten van het vervroegd vertrekplan nog zicht‑
baar. Deze zullen in de komende jaren geleide‑
lijk aan uitdoven, de laatste deelnemers vertrekken 
eind 2023 met pensioen.

Vermits dit plan enkel van toepassing was op bedien‑
den is dit nog beter zichtbaar in de onderstaande 
grafiek waar de gemiddelde leeftijd de laatste 5  jaar 
opmerkelijk is gedaald.

De Bank streeft ernaar talenten aan te trekken 
met hooggekwalificeerde profielen. Meer dan 70 % 
van onze medewerkers heeft een diploma hoger 
onderwijs ; 44 % beschikt ten minste over een 
masterdiploma.
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Diversiteit

Op het gebied van diversiteit wordt het actieplan 
ter verhoging van het aandeel van vrouwen op 
alle niveaus verder uitgevoerd. Dit jaar is er nog‑
maals een toename te zien bij de kaderleden en 
het middle management. De stijging bij de ba‑
chelors neemt licht af. In de praktijk blijft het per‑
centage vrouwen op het hoogste niveau van het 
management dit jaar relatief stabiel. De scherpste 
daling op de grafiek is te verklaren door het beeld 

aan het einde 
van het jaar, dat 
rekening houdt met tijdelijke veranderingen van 
arbeidsstelsel. Die veranderingen hebben een 
sterke invloed op de percentages wegens het ge‑
ringe aantal topmanagers. De ontwikkeling van 
de diversiteit naar geslacht blijft in 2021 deson‑
danks te beperkt in het licht van de doelstellingen 
die de Bank nastreeft.

Overledenen

Met droefheid vernam de Bank in 2021 het overlijden 
van eredirecteur Robert Reynders, directeur van de 
Bank van 1990 tot 2000. Ook erecensor Roger Mené, 
die censor was van 1983 tot 1997, overleed in 2021.

In  2021  betreurde de Bank ook het overlijden van 
drie medewerkers : David De Antonio Liedo, Ignace 
De Landsheer en Peter Van Braekel.

Hun gedachtenis zal in ere worden gehouden.

Dankbetuiging

De Bank dankt haar medewerkers die in 2021 met 
pensioen zijn gegaan.

64 %

36 %

Verdeling naar geslacht in het personeels-
bestand in 2021
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De Bank en  
het welzijn van haar medewerkers

De wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn 
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 
was in 2021 al 25 jaar van kracht.

Deze wet bracht een ware revolutie in de preventie 
van beroepsrisico’s teweeg. De door de wetgever 
vastgelegde eenvoudige terbeschikkingstelling van 
middelen veranderde in een verplichting om precieze 
doelstellingen te bereiken : de gezondheid en de vei‑
ligheid van de werknemers vrijwaren.

De wet voerde het begrip welzijn op het werk in, 
wat  het toepassingsgebied van preventie verruimde 
tot andere disciplines zoals ergonomie, arbeids hygiëne 
en psychosociale aspecten. Dit resulteert in een meer 
alomvattende aanpak van veiligheid en gezondheid 
op basis van een dynamisch risicobeheersingssysteem. 
Ze  hervormde ook de preventiestructuren met de 
invoering van interne en externe diensten voor pre‑
ventie en bescherming op het werk. 

De IDPB van de Bank is er voor 
iedereen

De Interne dienst voor preventie en bescherming op 
het werk (IDPB) werd in de Nationale Bank opgericht 
naar aanleiding van de nieuwe wet. Mettertijd evolu‑
eren de taken van die dienst, met name onder invloed 
van maatschappelijke veranderingen.

Preventie was vooral toegespitst op veiligheid, maar 
de welzijnswet verlegde de aandacht meer naar het 

algemene welzijn van de individuele werknemer, 
met een extra dimensie : de psychosociale risico’s. 
De  arbeids geneeskunde, die integrerend deel uit‑
maakt van het arbeidswelzijn, verschoof eveneens van 
een strikt medische controle naar een multidisciplinai‑
re aanpak. Dat resulteert in een betere samenwerking 
tussen de verschillende disciplines : arbeidsgenees‑
kunde, ergonomie, psychosociale risico's, industriële 
hygiëne en veiligheid. De arbeidsgeneesheer werkt 
voortaan mee aan de preventie als geheel en hoeft 
zich niet te beperken tot het louter medische aspect.

De Bank staat voor belangrijke uitdagingen, waaronder :

	¡ De psychosociale risico's die verbonden zijn aan de 
talrijke en steeds snellere veranderingen op de ar‑
beidsmarkt, zoals de sterke ontwikkeling van nieu‑
we technologieën, de mondialisering, de talloze 
herstructureringen, het telewerk, het combineren 
van privéleven en beroepsleven, enz. Er zullen niet 
meer mensen met problemen zijn dan voorheen, 
maar de aard van die problemen zal veranderen, 
zeker indien de pandemie blijft aanslepen.

	¡ Het beheer van de risico’s die verbonden zijn aan 
de vele bouwwerken die de komende jaren in de 
Bank zullen plaatsvinden (de herinrichting van 
het kantorencomplex aan de westzijde van de de 
Berlaimontlaan, het nieuwe Cashcenter, de even‑
tuele tijdelijke accommodatie in de Arenbergstraat, 
en vervolgens de volledige vernieuwing van het 
hoofdgebouw), en waarvoor de Bank een beroep 
doet op tal van externe bedrijven.



71NBB Verslag 2021 ¡ De Nationale Bank, anker van stabiliteit in onzekere tijden

De bouw van het cashcenter in Zellik 
is gestart

De Bank stelde via een overheidsopdracht de tijde‑
lijke vereniging BPC – CIT Blaton aan als hoofdaan‑
nemer voor de bouw van het nieuwe cashcenter 
in Zellik. Ook de meeste andere overheidsopdrach‑
ten die verband houden met de infrastructuur en 
de technische exploitatie van het cashcenter werden 
in 2021 gegund.

De bouwwerken gingen van start in augustus 2021. 
De hoofdaannemer informeerde de buurtbewoners 
over de planning van de werken, de werforganisa‑
tie en diverse maatregelen 
die de veiligheid van voet‑
gangers en fietsers in de 
straten naast de werfzone 
moeten garanderen. Ook wordt geprobeerd om de 
onvermijdelijke overlast voor de buurt als gevolg van 
de werken en het werfverkeer zoveel mogelijk te 
beperken.

Het is de bedoeling dat de aannemer en de verschil‑
lende nevenaannemers het gebouw tegen de lente 
van 2024 zullen opleveren. Nadien zal dan een test- 
en verhuisperiode van verschillende maanden met bil‑
jetten en munten volgen. Als alles naar wens verloopt, 
zal de cashactiviteit tegen eind  2024  volledig van 
Brussel naar Zellik verhuisd zijn. De automatisering 
van heel wat processen die wordt voorzien in de 
nieuwe infrastructuur zal een forse personeelsbespa‑
ring opleveren. In het cashcenter zullen een 80-tal 
werknemers aan de slag gaan.

Selectie van een multidisciplinair 
studiebureau voor de verbouwing en 
renovatie van het hoofdgebouw

De overheidsopdracht die de Bank eind 2020 lanceer‑
de voor de aanstelling van een multidisciplinair studie‑
bureau voor de verbouwing, renovatie en restauratie 
van het hoofdgebouw mocht rekenen op heel wat 

belangstelling. Liefst 31  studiebureaus stelden zich 
kandidaat. De Bank selecteerde in juni 2021 vijf kan‑
didaten die de meest relevante referentieprojecten en 
de beste teamsamenstelling konden voorleggen.

Op 9  december  2021  dienden deze kandidaten een 
offerte in, die onder meer een schetsontwerp en een 
maquette omvatte. Er volgt nu een grondige analyse 
van de ontvangen offertes, waarbij de kandidaten de 
gelegenheid zullen krijgen hun schetsontwerp en hun 
visie op het project toe te lichten voor een advies‑
comité dat is samengesteld uit interne en externe 
experts. De overheidsopdracht zal naar verwachting 
in de zomer van  2022  worden gegund, waarna de 

ontwerpfase zal starten. 
De  renovatiewerken zelf 
zullen pas eind 2024 wor‑
den aangevat, na de ople‑

vering van het nieuwe cashcenter en de overheveling 
van de cashactiviteiten van de hoofdzetel naar het 
nieuwe gebouw in Zellik.

De immobiliënprojecten van de Bank

In het cashcenter zullen een 80-tal 
werknemers aan de slag gaan
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Huur van tijdelijke kantoorruimte

De Bank sloot eind 2021 met Immo Arenberg N.V. een 
overeenkomst voor de huur van kantoorruimte in het 
gebouw gelegen aan de Arenbergstraat 5-7, op een 
boogscheut van haar hoofdzetel, om een deel van 
de medewerkers van een 
kantoorruimte te verzeke‑
ren tijdens de verbouwing 
van het hoofdgebouw.

Het ‘Arenberggebouw’, dat dateert uit het begin van 
de 20e  eeuw en begin  2000  grondig werd gereno‑
veerd, wordt momenteel gehuurd door de Vlaamse 
Gemeenschap.

Herinrichtingswerken

De Bank startte in de loop van  2021  de werken op 
voor de herinrichting van het kantorencomplex aan 
de westkant van de de Berlaimontlaan. De bedoeling 
is om hier een 600-tal extra werkplekken in te richten 
die nodig zullen zijn om tijdens de renovatiewerken 
van het hoofdgebouw personeelsleden tijdelijk on‑
derdak te bieden.

Half december kon reeds één van de drie opnieuw in te 
richten verdiepingen aan de voorzijde van het complex 
in het zogenaamde Blaton‑gebouw in gebruik worden 
genomen. De Bank werd weliswaar geconfronteerd 
met langere levertermijnen voor bouwmaterialen dan 
voorzien, maar de voortgang van de werken wordt er 

voorlopig niet door beïn‑
vloed. Begin 2022 zullen de 
bovenste twee verdiepin‑
gen in het Blaton‑gebouw 
worden opgeleverd. De as‑

bestverwijdering in bepaalde delen van het gebouw 
zit eveneens op schema. Voor de werken in andere 
delen van het complex werd in 2021 de opmaak van 
de plannen afgerond.

Aangezien er veel meer wordt getelewerkt, heeft de 
Bank ervoor gekozen om meer hybride vergaderzalen 
in te richten met een aangepaste audiovisuele uitrus‑
ting, die efficiënte vergaderingen mogelijk maakt met 
zowel fysiek aanwezige deelnemers als deelnemers 
op afstand.

De personeelsingang van de Bank kreeg in 2021 een 
grondige facelift : een nieuw plafond, nieuwe verlich‑
ting, drie individuele draaideuren ter vervanging van 

De Bank heeft gekozen om meer 
hybride vergaderzalen in te richten
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de oude draaihekken en een nieuwe portiersloge, 
waar de bezoekers zich kunnen aanmelden. Er is ook 
een aparte ingang voorzien voor personeelsleden en 
bezoekers in een rolstoel of voor mensen die goede‑
ren naar binnen of buiten willen dragen.

Deze aanpassingen bereiden de personeelsingang 
voor op het gebruik ervan als hoofdingang van de 
Bank, gedurende de renovatie van het hoofdgebouw.

Verkoop van het drukkerijgebouw

In januari werd de verkoopovereenkomst voor het 
gebouw van de drukkerij gesloten. Het gebouw werd 
in  2021  verder ontruimd. De laatste drukpersen en 
machines werden verkocht. Kleiner materiaal werd 
onder meer geschonken aan scholen in Verviers en 
Dolhain, die zwaar werden getroffen door de over‑
stromingen in de zomer van 2021. De kluizen werden 
leeggemaakt, alle waarden werden verhuisd naar de 
hoofdzetel en ook de labotoestellen die gebruikt 
worden voor de analyse van bankbiljetten vonden 
daar een nieuwe thuis. De laatste personeelsleden 
die nog in het gebouw werkten, konden elders in de 
Bank aan de slag.

In het kader van de stopzetting van de risicoactivi‑
teiten die met de drukkerij gepaard gaan, heeft de 
Bank, overeenkomstig de regelgeving van Leefmilieu 
Brussel, de dienst voor milieu en energie van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een verkennend 
bodemonderzoek en een risicoanalyse laten uitvoe‑
ren. Dit dossier kon pas in november worden inge‑
diend bij Leefmilieu Brussel, waardoor het verlijden 
van de notariële verkoopakte met enkele maanden 
moest worden uitgesteld. De akte werd verleden op 
11 februari 2022.
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