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Afkortingen

Landen van het eurogebied

EA Eurogebied

AT Oostenrijk
BE België
CY Cyprus
DE Duitsland
EE Estland
EL Griekenland
ES Spanje
FI Finland
FR Frankrijk
IE Ierland
IT Italië
LT Litouwen
LU Luxemburg
LV Letland
MT Malta
NL Nederland
PT Portugal
SI Slovenië
SK Slowakije

Overige landen van de Europese Unie

EU Europese Unie
EU27 Europese Unie, ongerekend Kroatië

CH Zwitserland
HR Kroatië

Andere landen

BR Brazilië
CN China
JP Japan
RU Rusland
VK Verenigd Koninkrijk
VS Verenigde Staten
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Andere afkortingen

Actiris Gewestelijke dienst voor werkgelegenheid in Brussel
AI Artificiële intelligentie
API Application programming interface
APP Expanded asset purchase programme – Programma voor de aankoop van activa

Bbp Bruto binnenlands product
BCBS Basel Committee on Banking Supervision – Bazels Comité voor Bankentoezicht
BEL20 Aandelenindex Euronext Brussel
BEMGIE Belgium in a Macroeconomic General International Equilibrium
BIS Bank for International Settlements – Bank voor Internationale Betalingen
BLS Bank Lending Survey – Enquête naar de bancaire kredietverlening
BLS Bureau of Labour Statistics (US)
BRRD Bank Recovery and Resolution Directive
Btw Belasting over de toegevoegde waarde

CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CEIC Census and Economic Information Center
CET 1 Common equity Tier 1 – Tier 1-kernkapitaal
CFI Cel voor financiële informatieverwerking
CO2 Koolstofdioxide
COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose –  

Classificatie van individuele verbruiksfuncties
COVID-19 CoronaVirus Disease 2019
CPI Consumer Price Index – Consumptieprijsindex
CRB Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
CRD Capital Requirements Directive
CREG Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas
CRR Capital Requirements Regulation
CSD Central securities depository – Centrale effectenbewaarinstelling
CSRD Corporate Sustainability Reporting Directive –  

Richtlijn betreffende duurzaamheidsrapportage door ondernemingen

DDoS Distributed denial of service – Verspreide denial-of-service
DGSD Deposit Guarantee Schemes Directive – Richtlijn inzake de depositogarantiestelsels
DLT Distributed Ledger Technology
DORA Digital Operational Resilience Act

EBA European Banking Authority – Europese Bankautoriteit
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization –  

Winst vóór rentelasten, belastingen, waardeverminderingen en afschrijvingen
EC Europese Commissie
ECB Europese Centrale Bank
EDIS European deposit insurance scheme
EER Europese Economische Ruimte
EIB Europese Investeringsbank
EIOPA European Insurance and Occupational Pensions Authority –  

Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen
EMIR European Market Infrastructure Regulation
ENTSOG European Network of Transmission System Operators for Gas
Eonia Euro OverNight Index Average
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EPC Energieprestatiecertificaat
ESA European Supervisory Authority – Europese toezichtsautoriteit
ESG Environmental, Social and Governance
ESMA European Securities and Markets Authority – Europese Autoriteit voor Effecten en Markten
ESR Europees Systeem van Rekeningen
ESRB European Systemic Risk Board – Europees Comité voor Systeemrisico’s
€STR Euro short‑term rate
EU-ETS European Emission Trading Scheme – EU-regeling voor het verhandelen van emissierechten
Eurostat Statistical Office of the European Union

FATF Financial Action Task Force
FinTech Financial Technology
FMI Financiëlemarktinfrastructuur
FOD Federale Overheidsdienst
FOD BOSA Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning
FOD WASO Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Forem Office wallon de la formation professionnelle et de l’emploi
FPB Federaal Planbureau
FSAP Financial Sector Assessment Program
FSB Financial Stability Board
FSMA Financial Services and Markets Authority – Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten
FTSE Financial Times Stock Exchange

G7 Groep van 7
GGMMI Gewaarborgd Gemiddeld Minimum Maandinkomen
GME Global Monitoring Exercise
GSIB Global Systemically Important Bank
GW Gigawatt

HFCS Household Finance and Consumption Survey
HICP Geharmoniseerde consumptieprijsindex
Horeca Hotels, restaurants en cafés
HRW Hoge Raad voor de Werkgelegenheid

IAIG Internationally active insurance groups – Internationaal actieve verzekeringsgroepen
IAIS International Association of Insurance Supervisors –  

Internationale vereniging van verzekeringstoezichthouders
ICB Instellingen voor collectieve belegging
ICS International Capital Standard – Internationale kapitaalstandaard
ICT Informatie‑ en communicatietechnologie
IEA Internationaal Energieagentschap
IFD Investment Firm Directive
IFR Investment Firms Regulation
IMD Institute for Management Development
IMF Internationaal Monetair Fonds
INR Instituut voor de Nationale Rekeningen
InsurTech Insurance Technology
IRRD Insurance Recovery and Resolution Directive
ISSB International Sustainability Standards Board
IT Information Technology – Informatietechnologie

JST Joint Supervisory Team
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KMO Kleine of middelgrote onderneming
kWh Kilowatt-hour – Kilowattuur

LAC-DT Loss-absorbing capacity of deferred taxes –  
Verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen

LCR Liquidity coverage ratio – Dekkingsratio voor de liquiditeit
LNG Liquefied natural gas
LSEG London Stock Exchange Group
LSI Less significant institution – Minder belangrijke instelling
LTV Loan‑to‑value ratio

MiCA Regulation on Markets in Crypto-assets – Verordening betreffende markten in cryptoactiva
MifiD Markets in Financial Instruments Directive –  

Richtlijn betreffende markten in financiële instrumenten
MifiR Markets in Financial Instruments Regulation –  

Verordening betreffende markten voor financiële instrumenten
MREL Minimum requirement for own funds and eligible liabilities –  

Minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva
MSCI EM Morgan Stanley Capital International Emerging Markets
MW Megawatt
MWh Megawatt hour – Megawattuur

NACE Nomenclatuur van de economische activiteiten van de Europese Gemeenschap
NBB Nationale Bank van België
NBFI Non-bank financial intermediation – Niet-bancaire financiële intermediatie
NCPI Nationale consumptieprijsindex
NEET Neither in employment nor in education and training
NEIG Niet‑energetische industriële goederen
NFC Near-field communication
NIS Network and information system security –  

Beveiliging van netwerk‑ en informatiesystemen
NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

OCMW Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OLO Lineaire obligatie
OMT Outright Monetary Transactions
ONS Office for National Statistics
ORSA Own Risk and Solvency Assessment
OSA Open strategische autonomie

P2G Pillar 2 guidance – Pijler 2-aanbeveling
P2R Pillar 2 requirement – Pijler 2-vereiste
PCCI Persistent and Common Component of Inflation
PEPP Pandemic Emergency Purchase Programme – Pandemie-noodaankoopprogramma
PISA Programme for International Student Assessment
PMI Purchasing Managers’ Index
POD MI Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie

RIZIV Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
RRF Recovery and Resilience Facility
RRP Recovery and Resilience Plan
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RSZ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
RVA Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
RWA Risk-weighted assets – Risicogewogen activa

S&P Standard & Poor’s
SAFE‑enquête Survey on the Access to Finance of Enterprises in the euro area
SCR Solvency capital requirement – Solvabiliteitskapitaalvereiste
SCvV Studiecommissie voor de Vergrijzing
SDG Sustainable development goal
SFDR Sustainable Finance Disclosure Regulation
SFTR Securities Financing Transactions Regulation
SGP Stabiliteits‑ en groeipact
SI Significant institution – Belangrijke instelling
SRB Single Resolution Board – Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad
SREP Supervisory Review and Evaluation Process – Procedure van prudentiële toetsing en evaluatie
SRF Single Resolution Fund – Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds
SRM Single Resolution Mechanism – Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme
SRMR Single Resolution Mechanism Regulation –  

Verordening betreffende het Gemeenschappelijk Afwikkelingsmechanisme
SSM Single Supervisory Mechanism – Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme
SSyRB Sectoral systemic risk buffer – Sectorale systeemrisicobuffer
Statbel Belgisch Statistiekbureau
STEM Science, technology, engineering & mathematics
SWG / FT Strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme

TIBER Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming
TLAC Total loss-absorbing capacity – Totaal verliesabsorptievermogen
TLPT Threat Led Penetration Testing – Dreigingsgestuurde penetratietests
TLTRO Targeted longer-term refinancing operations –  

Gerichte langerlopende herfinancieringstransacties
TPI Transmission Protection Instrument – Transmissiebeschermingsinstrument
TRIM Targeted Review of Internal Models
TTF Title transfer facility
TWh Terawatt hour – Terawattuur

VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

WG / FT Witwassen van geld en financiering van terrorisme
WIOD World Input‑Output Database
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