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2022 was het jaar waarin de extreem hoge inflatie pijn deed. Op het krachtige herstel na de 
coronapandemie volgde een nieuwe periode van economische turbulentie, die de inflatie sterker 
dan verwacht deed oplopen en deze langer hoog hield. De Russische invasie in Oekraïne bracht 
onnoemelijk menselijk leed teweeg, maar verhoogde ook, vooral via de wederzijdse formele en 
informele economische sancties tussen de westerse landen en Rusland, de al bestaande spanningen 
op de energiemarkten. De enorme prijstoename voor met name aardgas, en daaraan gekoppeld, 
elektriciteit, was in Europa de belangrijkste aanjager van de snel oplopende inflatie. De inflatiegolf 
werd wel geleidelijk breder omdat steeds meer producenten de hogere kostendruk ten minste 
gedeeltelijk doorberekenden in de verkoopprijzen.

Inflatie holt de koopkracht uit, terwijl de kosten van de energieschok ook wogen op de 
overheidsbegrotingen en de resultaten van de ondernemingen. Overheden namen immers 
geleidelijk aan meer maatregelen om de koopkracht te ondersteunen of de inflatie via prijsplafonds 
af te remmen. Ondernemingen worden niet alleen geconfronteerd met sterk stijgende energiekosten 
maar onvermijdelijk ook met toenemende looneisen als reactie op de dalende koopkracht. In België 
verloopt dat laatste proces automatisch omdat de lonen vrijwel volledig aan het stijgende prijspeil 
worden aangepast, zij het niet in alle sectoren met dezelfde snelheid.

De snel oplopende inflatie noopte heel wat centrale banken ertoe het monetaire beleid 
te verstrakken. Die mondiale koerswijziging verliep niet synchroon. Het gaat dan ook om een 
moeilijke oefening, waarbij rekening moet worden gehouden met de specifieke lokale toestand en de 
toekomstige economische ontwikkelingen correct moeten worden ingeschat. Renteverhogingen leiden 
bovendien tot volatiliteit op de financiële markten en kunnen de groei van de economie drukken, 
waarbij een te harde landing dient te worden vermeden. De matigende impact van de  monetaire 
bijsturing op de inflatie laat zich bovendien met een zekere vertraging voelen. Dat de inflatie in het 
eurogebied aan het einde van het jaar begon af te nemen, had trouwens enkel te maken met de 
teruglopende energie-inflatie ; de onderliggende inflatie bleef toenemen tot een heel hoog niveau.

In deze namens de Regentenraad opgestelde Inleiding tot het Verslag van de NBB worden 
de belangrijkste economische ontwikkelingen van het afgelopen jaar geschetst, met 
bijzondere aandacht voor het eurogebied en België. Er wordt hieronder ook stilgestaan bij de 
beleidsuitdagingen waarmee België wordt geconfronteerd. Sommige daarvan hebben betrekking op 
het gebrek aan wendbaarheid van onze economie bij belangrijke economische schokken, zoals in 
het afgelopen jaar. Andere houden meer verband met de nodige aanpassingen op langere termijn 
om het groeipotentieel te vrijwaren en te verbeteren. Na deze synthesetekst volgt een uitgebreidere 
analyse in de thematische hoofdstukken van dit Verslag van de NBB.

 * Twee Regenten onderschrijven de paragrafen 39, 42, 50, 51 en 57 niet.
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1. De belangrijkste economieën kampten met een sterke 
groeivertraging en een vaak torenhoge inflatie

1. Het afgelopen jaar werd vooral getekend door de extreem hoge inflatie in grote delen 
van de wereldeconomie. Hoewel de prijsstijgingen niet overal door dezelfde factoren werden 
aangedreven, heeft de bijzonder snelle geldontwaarding uiteindelijk de belangrijkste westerse 
geavanceerde landen getroffen.

2. De sterke toename van de inflatie komt voort uit een combinatie van verschillende 
factoren. Een toenemende prijsdruk viel te verwachten in de herstelfase na de zware crisis die 
werd veroorzaakt door de pandemie en de wereldwijde gezondheidsmaatregelen, maar in de 
meeste gevallen bereikte de inflatie een peil dat in de recente geschiedenis ongezien is. Hoewel 
de inflatiegolf zich mondiaal voordeed, waren er hier en daar specifieke lokale factoren, zoals 
de heel omvangrijke begrotingsstimulering in de Verenigde Staten die botste op een al krappe 
arbeidsmarkt en andere aanbodbeperkingen. De energieprijsschok en de weer stokkende 
aanvoerketens, die in beide gevallen op zijn minst in de hand werden gewerkt door de 
Russische invasie in Oekraïne, deden de productiekosten vooral voor Europese ondernemingen 
sterk toenemen. De pandemie verdween in de westerse wereld dan wel geleidelijk naar de 
achtergrond maar het zero‑COVID‑beleid van de Chinese overheid bleef door het regelmatig 
afsluiten van industriële centra bepaalde toeleveringen verstoren.

3. De inflatie-opstoot heeft via diverse kanalen in de loop van het jaar ook tot 
een duidelijke terugval van de mondiale economische groei geleid. Dat werd nog 
tijdelijk gecompenseerd door het krachtige herstel na de pandemie, dat vooral voor de 
dienstensectoren nog voortduurde tot diep in 2022. Die ‘heropeningsimpuls’ draagt bij aan de 
nog sterk ogende reële-groeicijfers voor 2022 op jaarbasis in vele landen. Geleidelijk aan sloeg 
de ongewoon hoge inflatie de economie in veel geavanceerde landen evenwel verder uit koers. 
Enerzijds drukten de sterke inflatie en de daaruit voortvloeiende onzekerheid in belangrijke 
mate de vraag, waaronder de gezinsconsumptie en de private investeringen. Anderzijds deed 
de kostenexplosie de rendabiliteit van bepaalde energie‑intensieve ondernemingen onder 
een kritische drempel dalen. Daardoor werd de productie soms teruggeschroefd of tijdelijk 
onderbroken.

4. De groeiverschillen in  2022 tussen de verschillende landen en regio’s worden 
bepaald door de blootstelling aan de diverse gemeenschappelijke schokken maar 
heel specifieke elementen speelden ook een rol. Deze omvatten bijvoorbeeld de exacte 
timing van de inperking van de gezondheidsmaatregelen, de afhankelijkheid van specifieke 
aanvoerketens, grondstoffen of voedingsmiddelen, alsook verschillen in het begrotingsbeleid.

5. Onder de geavanceerde landen was de groei op jaarbasis van de Amerikaanse en 
de Britse economie in  2022 relatief zwak. De Verenigde Staten zijn niet afhankelijk van 
gasinvoer en worden dus minder sterk getroffen door de energieprijsschok. Toch kromp de 
economie er licht in de eerste jaarhelft. De binnenlandse vraag bleef heel robuust maar dat 
leidde deels tot een afbouw van de voorraden en een hogere invoer. Bovendien werden de 
gezondheidsmaatregelen vroeger afgebouwd, waardoor het post‑pandemische herstel van 
de dienstensector de groei in  2022 allicht minder ondersteunde. In het Verenigd Koninkrijk 
kromp de economie dan weer in de tweede helft van het jaar. De negatieve impact van de 
energieprijsschok werd er nog versterkt door de sterke stijging van de marktrentes. Die laatste 
deed zich voor nadat het vertrouwen in de houdbaarheid van de overheidsfinanciën een 
scherpe knauw kreeg in september omdat de begrotingsplannen de overheidsschuld fors 
zouden doen stijgen. Die plannen werden dan ook snel bijgestuurd, waarna het ook tot een 
regeringswissel kwam.
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6. De opvallendste ontwikkelingen in de opkomende landen zijn de scherpe groeivertraging 
in China en de krimp van de Russische economie. De aanzienlijke verzwakking in China 
werd grotendeels veroorzaakt door de draconische gezondheidsmaatregelen. Die drukten de 
productie in grote industriële centra maar ondermijnden ook het vertrouwen, wat de consumptie 
en de investeringen heeft afgeremd. Daarnaast breidde de vastgoedcrisis in China zich verder uit 
met toenemende liquiditeitsproblemen bij grote promotoren. Dat heeft geleid tot een scherpe 
terugval van de private bouwsector, die slechts ten dele werd  gecompenseerd door toenemende 
overheidsinvesteringen. De Russische economie werd getroffen door de economische en 
financiële sancties en het wegtrekken van vele westerse ondernemingen na de Russische 
invasie in Oekraïne. De uiteindelijke negatieve impact op de groei werd evenwel gemilderd 
door een verlegging van handelsstromen naar of via andere landen die geen sancties hadden 
afgekondigd en door allerlei vaak informele aanpassingsmechanismen. De initiële financiële 
turbulentie was van korte duur door het krachtdadige ingrijpen van de Russische centrale bank, 
terwijl de hoge prijzen van de uitgevoerde fossiele brandstoffen de Russische economie en de 
overheidsbegroting bleven stutten. Al met al werd de Russische economie vooralsnog minder 
getroffen dan volgens bepaalde initiële voorspellingen.

7. Volgens de huidige analyses zou de mondiale conjunctuurvertraging in zowel duur 
als omvang beperkt blijven, wat ook te danken is aan de schokbestendigheid van de 
arbeidsmarkten. De vertrouwensindicatoren zijn in de loop van het jaar diep weggezakt, vaak tot 
een peil dat lijkt overeen te komen met een zware economische crisis. Vooral de gezinnen, maar 
ook de ondernemingen in bepaalde landen of bedrijfstakken, blijken heel bezorgd te zijn over de 
economische situatie. Vooralsnog is de mondiale vertraging in de geavanceerde landen nochtans 
niet uitgemond in een diepe recessie. In bepaalde economieën zijn er zelfs aanwijzingen dat het 
keerpunt is bereikt en dat de conjunctuur weer wat aantrekt. Ondertussen blijven de arbeidsmarkten 
sterk presteren. De werkgelegenheidsgroei verliest mogelijk vaart, maar door de  bestaande 
arbeidsmarktkrapte blijven afvloeiingen beperkt. De kostencrisis lijkt dan ook vooralsnog niet 
onmiddellijk te leiden tot een groot aantal extra werklozen. De kans op een al te scherpe terugval van 
de gezinsconsumptie en een diepere crisis wordt op die manier veel kleiner. Hierbij dient te worden 
herinnerd aan de grote onzekerheid rond de huidige economische vooruitzichten.

8. In de geavanceerde landen stonden de centrale banken voor de delicate opdracht 
om de inflatie krachtdadig terug te dringen maar tegelijk de vraag niet te 
brutaal af te remmen. Die zoektocht naar een zachte landing wordt bemoeilijkt door 
de gebruikelijke vertragingen in de effecten van het monetaire beleid en de grote volatiliteit 
in de inflatievooruitzichten, maar ook het feit dat de inflatie in belangrijke mate door 
aanbodfactoren werd aangewakkerd.

9. De wereldwijde bijsturing van de monetaire beleidskoers veroorzaakte rimpelingen 
op de financiële markten maar de impact op de reële economie bleef beperkt. Zo is 
de Amerikaanse dollar sterk geapprecieerd en pas in het laatste kwartaal weer wat verzwakt. 
Dat had te maken met de grotere vraag naar en de hogere prijs van Amerikaans gas en met 
het feit dat het monetaire beleid in de Verenigde Staten vroeger dan elders duidelijk werd 
verstrakt. Ook de toenemende risico-aversie en de bijbehorende vlucht naar ‘veilige havens’ 
speelden evenwel een rol. Daarnaast stegen ook de rendementen van vastrentende effecten, 
wat portfolioverschuivingen teweegbracht. De aandelenmarkten kelderden, terwijl de hogere 
risicovrije rente ook relatief snel werd doorberekend in de kredieten aan ondernemingen en 
gezinnen. De sterk gestegen hypotheekrente vormt een risicofactor voor de vastgoedmarkt 
en doet de woningprijzen op bepaalde markten al teruglopen. De stijging van de rente en de 
portefeuilleherschikkingen, gekoppeld aan enkele schandalen, hebben ook geleid tot een implosie 
van de uiterst speculatieve crypto-markten. Al bij al lijkt de volatiliteit op de financiële markten 
evenwel vooralsnog slechts in beperkte mate op de economische groei te hebben gewogen.
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2. In het eurogebied bereikte de inflatie een piekniveau en wordt 
het monetaire beleid geleidelijk genormaliseerd

10. In het eurogebied is de inflatie uiteindelijk uitgekomen op gemiddeld 8,4 % in 2022, 
een peil dat ver boven de inflatiedoelstelling van de ECB ligt. De inflatie is in de loop 
van het jaar vrijwel constant blijven toenemen en heeft in oktober zelfs een tempo van 
10,6 % op jaarbasis bereikt, veruit het hoogste peil dat ooit is gemeten. Er waren wel grote 
inflatieverschillen tussen de landen, onder meer ten gevolge van de verschillende maatregelen 
die de overheden hebben genomen als antwoord op de sterke stijging van de energieprijzen. 
Die maatregelen hadden in bepaalde gevallen immers een rechtstreekse neerwaartse impact op 
het prijspeil. Enkel in de twee laatste maanden van het jaar nam de inflatie in het eurogebied 
enigszins af, met name onder invloed van de lagere prijzen op de internationale gasmarkten.

11. De inflatiegolf vond, zeker in Europa, haar oorsprong in de ongeziene toename van de 
gasprijzen. Die is in belangrijke mate toe te schrijven aan geopolitieke factoren. De oplopende 
spanningen aan de Oekraïense grens aan het begin van het jaar werden uiteindelijk gevolgd 
door de Russische invasie in februari 2022. De economische sancties van en tegen de westerse 
landen en twijfels over de bevoorrading stuwden de gasprijs naar ongekende hoogten tegen 
het einde van de zomer. Op de achtergrond speelt ook de afbouw van de nucleaire capaciteit, 
waarvoor in bepaalde landen werd geopteerd. Dat gaat zeker in een overgangsfase naar een 
koolstofvrije energievoorziening gepaard met een hogere vraag naar aardgas, in afwachting van 
investeringen in hernieuwbare energie.

12. De directe impact van de energieprijzen alleen verklaart al ongeveer 45 % van de 
totale inflatie in het eurogebied : zonder enige andere prijsstijging zou de inflatie 
in 2022 gemiddeld al 3,8 % hebben belopen. Door het Europese prijszettingsmechanisme, 
dat gericht is op de marginale kosten van de duurste energiebron, is immers ook de 
elektriciteitsprijs fors toegenomen. Uiteraard hebben de hogere energieprijzen ook indirecte, 
afgeleide effecten. De gestegen energierekening werd immers in verschillende gradaties 
doorberekend in de prijzen van andere goederen en diensten. De prijs van bepaalde goederen 
werd ook opgedreven door de hogere kosten van grondstoffen, intermediaire producten 
en transport. Ook voedingsproducten vertoonden in de loop van vorig jaar steeds hogere 
prijsstijgingen, onder meer door de vaak energie-intensieve productie maar ook door specifieke 
problemen, zoals de toelevering van kunstmest, die werd bemoeilijkt door de oorlog.

13. Uiteindelijk verspreidde de inflatie zich over een heel brede waaier van goederen en 
diensten. In tegenstelling tot de totale inflatie bleef de kerninflatie trouwens tot begin 2023 
verder oplopen tot een tempo op jaarbasis van meer dan 5 %, ondanks de recente matiging of 
zelfs daling van de energieprijzen en de andere inputkosten. De onderliggende prijsdruk houdt 
langer aan omdat de eerdere stijging van de kosten met enige vertraging wordt doorberekend 
in de verkoopprijzen.

14. Hoewel de oorsprong van de inflatie vooral buiten het eurogebied lag, waren er 
enkele versterkende factoren, die ervoor zorgden dat de prijsstijgingen snel om zich 
heen konden grijpen. De kordate beleidsondersteuning via zowel de overheidsbegroting 
als het monetaire beleid heeft kunnen voorkomen dat de drastische gezondheidsmaatregelen 
een volledige ineenstorting van de economie in 2020 en een omvangrijke persistente schade 
aan het economische weefsel veroorzaakten. Het razendsnelle economische herstel betekende 
evenwel dat de vraagondersteuning die slechts geleidelijk werd afgebouwd, in zekere mate een 
voedingsbodem werd voor bredere prijsverhogingen. Dat laatste was a fortiori het geval toen 
diverse verstoringen in de aanvoerketens het aanbod van goederen vertraagden. Het herstel 
van de vraag leidde dan ook sneller tot grote prijsstijgingen.
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15. Ook het nog fors accommoderende monetaire beleid droeg in de herstelfase na de 
pandemie bij tot de sterke voedingsbodem voor de inflatie. Voor en tijdens de pandemie 
bleef de inflatie in het eurogebied ruim onder de doelstelling en was het monetaire beleid er vooral 
op gericht om deflatoire risico’s tegen te gaan. Daartoe werd de rente op de depositofaciliteit 
door de ECB zelfs gedurende lange tijd negatief gehouden. Daarnaast werd een brede waaier aan 
andere instrumenten, zoals de gerichte langerlopende herfinancieringstransacties en de diverse 
opkoopprogramma’s van schuldtitels, ingezet om de kredietverlening en de vraag te ondersteunen 
en te vermijden dat de beperkte prijsstijgingen duurzaam verankerd zouden worden via te lage 
inflatieverwachtingen. Tijdens de pandemie werden die instrumenten nog uitgebreid.

16. De reactie van de ECB op de toename van de inflatie in het eurogebied was 
aanvankelijk traag. Dat had deels te maken met het feit dat de inflatie voortvloeide uit een 
aanbodschok, die de prijzen verhoogt maar in principe ook weegt op de reële groei. In dat 
geval moet de centrale bank duidelijk afwegen in welke mate de vraag moet worden afgeremd 
om de inflatie te drukken. De duur van die schok en de inflatiegolf konden bovendien moeilijk 
vooraf worden ingeschat ; de marktverwachtingen waarop de ramingen van de energieprijzen 
waren gebaseerd, bleken te optimistisch. Dat kwam ook door nieuwe externe schokken, 
zoals uiteraard de Russische invasie in Oekraïne en de daaropvolgende economische sancties, 
die de energieprijzen verder opdreven. Die inschatting van de duur van de schok is nochtans 
essentieel omdat het monetaire beleid gericht is op de middellange termijn en een tijdelijke 
inflatietoename niet noodzakelijk een krachtige beleidsreactie vergt. Dat laatste is zeker het 
geval als de economie geen tekenen van oververhitting vertoont. In die zin was de situatie in 
het eurogebied anders dan in de Verenigde Staten, waar de inflatie, zoals vermeld, duidelijk veel 
meer werd aangewakkerd door klassieke vraagfactoren. De Amerikaanse centrale bank is dan 
ook al eerder begonnen met het krachtig verstrakken van het monetaire beleid.

17. De snel oplopende en meer persistente inflatie in het eurogebied noopte de ECB in 
het voorbije jaar wel tot een inhaalbeweging met een drastische koerswijziging van 
het monetaire beleid. Dat gebeurde volgens een duidelijk tijdschema en in overeenstemming 
met de vooraf bepaalde strategie. De opkoopprogramma’s werden eerst geleidelijk aan 
volledig stopgezet. Daarbij worden de op vervaldag komende schuldtitels wel nog steeds 
herbelegd. Daarna werden de beleidsrentes sinds juli in verschillende stappen opgetrokken met 
250 basispunten, waarbij de depositorente eind 2022 2 % beliep.

18. De verstrakking van het monetaire beleid deed de marktrentes ook voor het langere 
segment toenemen. Dat leidde in de loop van het jaar ook tot een grotere volatiliteit 
op de financiële markten, waaronder de valutamarkten, waar de Amerikaanse dollar sterk 
apprecieerde ten opzichte van de euro door het tempoverschil in de monetaire verstrakking. 
Om een te grote fragmentatie in de transmissie van het monetaire beleid binnen het eurogebied 
te vermijden, werd in juli 2022 overigens een nieuw flankerend instrument gecreëerd. Op basis 
van dat transmissiebeschermingsinstrument (Transmission Protection Instrument – TPI) kan de 
ECB staatsobligaties opkopen van eurolanden waar zich scherpe rentebewegingen voordoen 
die niet gerechtvaardigd zijn door fundamentele economische factoren. Vooralsnog is het niet 
nodig gebleken dit instrument effectief te gebruiken. Het loutere bestaan ervan geeft de ECB 
meer armslag tegen speculatieve rentebewegingen die de coherentie van het monetaire beleid 
in gevaar zouden kunnen brengen. Al bij al is de fragmentatie van de financieringsvoorwaarden 
tot nog toe beperkt gebleven : de transmissie van het monetaire beleid werd niet gehinderd 
door een onverantwoord grote divergentie in de spreads op overheidspapier.

19. Het terugschroeven van de monetaire stimulus in het eurogebied is hoe dan ook een 
delicate oefening in een vertragende economie. Daarbij bestond de perceptie, onder meer 
wegens de sterk verslechterende vertrouwensindicatoren, dat de economie aan de vooravond 
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van een diepe crisis stond. De torenhoge inflatie moest dus worden teruggedrongen in een 
omgeving waarin de economie al heel fragiel werd geacht. In een dergelijke context komt het 
erop aan de economische kosten van de aanhoudend hoge inflatie en de neerwaartse impact 
van de monetaire verstrakking op de vraag correct in te schatten.

20. Die oefening wordt, zoals voor andere monetaire autoriteiten, bemoeilijkt doordat 
de impact van dat beleid niet onmiddellijk zichtbaar is. Het maandelijkse verloop 
van de inflatiecijfers wordt meer beïnvloed door de ontwikkelingen op de energiemarkten. 
Het monetaire beleid is daarentegen vooral gericht op het vermijden van een verankering 
van het hoge inflatietempo op wat langere termijn. Diverse indicatoren suggereren dat de 
inflatieverwachtingen in de loop van het jaar en zeker voor de korte termijn duidelijk waren 
gestegen. Dat wijst erop dat een monetaire bijsturing nodig was om te voorkomen dat de 
inflatie te lang boven de doelstelling zou blijven.

21. De persistentie van de inflatie hangt ook af van de impact op de loonontwikkelingen. 
De reële lonen in het eurogebied zijn sterk afgenomen. Bij oplopende inflatieverwachtingen 
wordt het waarschijnlijker dat de lonen ook sterker zullen toenemen om een te groot 
koopkrachtverlies tegen te gaan. De snelheid waarmee dat gebeurt, hangt af van de frequentie 
van de loononderhandelingen. Daardoor kan een loon-prijsspiraal van langere duur ontstaan 
omdat die hogere lonen dan op hun beurt zullen worden doorberekend in de verkoopprijzen. 
Tegen die achtergrond is het van het allergrootste belang dat de inflatieverwachtingen goed 
verankerd blijven, dicht bij de doelstelling van de ECB.

22. Een extra moeilijkheid voor het monetaire beleid ligt in het samenspel met het 
begrotingsbeleid. In de meeste landen van het eurogebied werd een ruime waaier van 
steunmaatregelen genomen om de koopkracht van de gezinnen te beschermen. Dat ondersteunt 
ongetwijfeld de gezinsconsumptie van de lagere inkomensgroepen maar die maatregelen werden 
vaak heel breed ingezet. Ondanks een eventuele negatieve kortetermijnimpact op de prijs 
vergroot een brede vraagondersteuning de persistentie van de huidige hoge inflatie, wat betekent 
dat het monetaire beleid nog scherper moet worden bijgestuurd. Dat bedreigt de algemene 
coherentie van het gevoerde beleid, wat een succesfactor was tijdens de pandemie. Bovendien 
vergroten brede steunmaatregelen de lasten voor de begroting en verhinderen ze soms, in de 
mate dat ze de prijzen van fossiele brandstoffen verlagen, de gewenste verdere afbouw van het 
verbruik ervan.

23. De monetaire verstrakking is overigens nog niet ten einde. Bij de huidige inflatie blijft 
de reële rente nog sterk negatief. In december heeft de Raad van Bestuur van de ECB duidelijk 
aangegeven dat de rentevoeten nog aanzienlijk verder moeten toenemen om terug te keren 
naar de inflatiedoelstelling op middellange termijn van 2 %. Dat zal stap voor stap gebeuren, 
rekening houdend met de inkomende data. Verder breidt de ECB‑balans niet sterk meer uit, 
maar krimpt ze vooralsnog ook niet snel, aangezien de aangekochte schuldtitels vooralsnog 
op vervaldag volledig worden herbelegd. De monetaire normalisatie zal ook inhouden dat de 
balans in de toekomst op een voorspelbare en geleidelijke manier wordt afgebouwd. In  dat 
verband wordt vanaf maart  2023 met de balansafbouw begonnen door de op vervaldag 
komende schuldtitels niet meer volledig te herbeleggen. Tot het einde van het tweede kwartaal 
zou dat de ECB-balans alvast met gemiddeld € 15 miljard per maand verminderen.

24. De economie van het eurogebied is uiteindelijk vrij weerbaar gebleken, ook dankzij 
de sterk presterende arbeidsmarkt. In de eerste jaarhelft stegen de groeicijfers zelfs nog 
ver boven het potentiële peil uit, wat in bepaalde mate te danken was aan tijdelijke effecten. 
Zo werd de groei nog geschraagd door sterke heropeningseffecten na de pandemie, wat de 
gezinsconsumptie deed opveren. Ondanks de scherpe kostentoename hield ook de industriële 
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activiteit eerst nog goed stand. Door de normalisatie van de aanvoerketens, die slechts tijdelijk 
werd onderbroken door de Russische invasie in Oekraïne, konden bestaande orderachterstanden 
immers in een versneld tempo worden weggewerkt. Vanaf de zomer begon de Europese 
economie wel duidelijk te vertragen, naarmate de impuls van die tijdelijke factoren zwakker werd 
en de hoge inflatie de koopkracht verder uitholde. Uiteindelijk wordt verwacht dat de kostencrisis 
niet zal leiden tot een diepe recessie maar enkel tot een beperkte conjuncturele terugval en 
een geleidelijk herstel in de loop van 2023. De robuuste arbeidsmarkt draagt eveneens bij tot 
de schokbestendigheid van de Europese economie. In veel landen is de arbeidskrapte groot, 
zoals ook blijkt uit het ongezien grote aantal vacatures. Omdat personeel moeilijk te vinden is, 
wachten ondernemingen met het ontslaan van werknemers. Zeker als de economische neergang 
als tijdelijk wordt beschouwd, houden ondernemingen werknemers in grotere mate in dienst. Dat 
beperkt de duur en de omvang van de terugval en draagt bij tot het herstel.

3. De kostencrisis trof ook de Belgische economie maar mondde 
niet uit in een recessie

25. Net als die in het eurogebied verloor de Belgische economie in de loop van het jaar 
vaart maar belandde ze vooralsnog niet in een recessie. Zoals in andere landen, leidde 
de geleidelijke opheffing van de gezondheidsmaatregelen tot een heel krachtig herstel. Die 
heropeningseffecten duurden voort tot diep in 2022, en de sterke opleving van de marktdiensten, 
die het meest rechtstreeks waren getroffen door de gezondheidsrestricties, was het afgelopen jaar 
de voornaamste groeimotor. De industrie heeft het jaar goed ingezet door een verbetering van 
de problemen in de aanvoerketens in de herfst van 2021. Die laatste werd evenwel onderbroken 
door de Russische invasie in Oekraïne en de daaropvolgende economische en financiële sancties. 
Bovendien knaagden de stijgende kosten van energie en andere inputs steeds meer aan de 
rendabiliteit van heel wat bedrijven. Dat leidde in de tweede jaarhelft bij diverse ondernemingen 
in bepaalde, energie-intensieve bedrijfstakken tot het terugschroeven of zelfs tijdelijk stopzetten 
van de productie. De industriële activiteit kromp dan ook vanaf de zomer, al zorgde de forse 
afname van de gasprijzen ten opzichte van de piekniveaus van eind augustus wel voor enige 
ademruimte. De gasprijs bleef evenwel nog fors hoger dan vóór de pandemie.

26. Aangezien de impact van de heropeningseffecten op de groei van de dienstensector 
geleidelijk afnam en die groei tot een normaler niveau terugviel, vertraagde de Belgische 
economie scherp in de tweede jaarhelft. Toch stond de neergang ook hier duidelijk niet in 
verhouding tot de alarmerende signalen van bepaalde indicatoren, zoals het consumentenvertrouwen. 
Dat laatste was in september, net als het Europese consumentenvertrouwen, teruggezakt tot een 
peil dat vergelijkbaar was met dat van bij het begin van de pandemie, al was er een duidelijk 
herstel tegen het einde van het jaar. Uiteindelijk groeide de economie nog licht in het laatste 
kwartaal van het jaar. Voor het volledige jaar 2022 overtrof de groei op jaarbasis zelfs 3 %, al 
kwam dat ook door het overloopeffect van de sterke opleving in 2021. Gelet op de verbetering 
van de conjunctuurindicatoren aan het einde van het jaar valt bovendien te verwachten dat de 
vertraging van korte duur zal zijn en al in het begin van 2023 zal plaatsmaken voor een geleidelijk 
herstel. De risico’s voor de vooruitzichten blijven wel groot en hebben onder meer betrekking op 
het verdere verloop van de internationale gasprijzen en, meer algemeen, de energiebevoorrading, 
maar ook de ontwikkeling van de concurrentiekracht.

27. Ondanks de bezorgdheden rond de koopkracht van de gezinnen bleef de 
gezinsconsumptie volgens de eerste statistieken in 2022 fors toenemen. Dat is opvallend, 
omdat de koopkracht van de gezinnen volgens de huidige inschatting licht zou zijn gedaald, 
niettegenstaande de automatische indexeringsmechanismen en een brede waaier aan vooral 
tijdelijke koopkrachtondersteunende maatregelen van de overheid. De indexeringsmechanismen 
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werken immers met een zekere vertraging en in  2022 zijn de reële inkomens afgenomen. 
Een deel van de compensatie voor de hogere prijzen volgt pas in 2023. Dat vooruitzicht dat 
de schok op de koopkracht tijdelijk is, heeft de consumptie zeker ook ondersteund. Gezinnen 
hebben weliswaar hun spaarmiddelen aangesproken, maar de spaarquote liep daarbij, zoals 
verwacht, terug tot ongeveer het niveau van vóór de  pandemie, niet tot een lager peil. 
De spaarquote is dus enkel genormaliseerd ; het ‘coronasparen’ uit 2020 werd niet echt gebruikt 
om de consumptie extra aan te zwengelen.

28. De terugval van het vertrouwen blijkt wel uit de scherpe vertraging van de private 
investeringen. Investeringsprojecten van ondernemingen werden door de onzekere 
vooruitzichten en de scherpe kostenstijgingen vaak uitgesteld of ingekrompen. De groei op 
jaarbasis van de investeringen in woningen bleef wel nog positief maar vanaf de lente begonnen 
zij, net als de bedrijfsinvesteringen, duidelijk te krimpen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met 
de blijvende onzekerheid, onder meer op geopolitiek vlak, maar ook de stijgende rente drukt 
de investeringen in vastgoed. Enerzijds worden hypotheekleningen duurder, anderzijds werd 
het aanbod in het recente verleden gestuwd door portefeuilleverschuivingen, waarbij de 
zoektocht naar rendement meer investeerders naar de vastgoedmarkt bracht. Sinds de relatief 
belangrijke toename van de lange marktrente is dat nu wellicht veel minder het geval. Ook de 
forse toename van de prijzen van bouwmaterialen – die duidelijk hoger uitviel dan de totale 
inflatie – had een nadelige invloed op de investeringen in woningbouw.

29. De arbeidsmarkt was eens te meer heel weerbaar, wat de koopkracht ook 
ondersteunde. Ondanks de kostencrisis nam de werkgelegenheidsgroei nog toe tot een 
recordpeil van ongeveer 100 000  nieuwe jobs, verspreid over zowat alle bedrijfstakken 
en statuten. Enkel in de financiële dienstverlening wordt de werkgelegenheid stelselmatig 
teruggeschroefd, onder meer als gevolg van de digitalisering en de verdunning van het 
bankkantorennetwerk. De groei van het aantal zelfstandigen is weliswaar afgezwakt maar blijft 
duidelijk positief. De werkgelegenheidscreatie was wel vooral toegespitst op hoogopgeleiden. 
De participatie aan de arbeidsmarkt van kort‑ en middengeschoolden is minder sterk gestegen 
dan die van hooggeschoolden en die eerste twee groepen waren gemiddeld nog meer 
werkloos dan eind 2019, vóór de pandemie. Ook jongere werknemers hebben onvoldoende 
geprofiteerd van de opleving ; hun werkgelegenheidsgraad ligt nog iets lager dan vóór de 
pandemie, terwijl die van oudere leeftijdscategorieën is toegenomen, al blijft deze laatste 
relatief laag. De sterke nettojobcreatie heeft ook te maken met het vooralsnog uitblijven van 
een grote faillissementsgolf. De werkloosheidsgraad liep tijdens het jaar sterk terug maar de 
afname van het aantal werklozen verloor vaart in de laatste maanden van het jaar. De keerzijde 
van de robuuste werkgelegenheidsgroei is de ongeziene krapte op de arbeidsmarkt : veel 
ondernemingen en bedrijfstakken vinden geen werknemers, en al zeker geen werknemers met 
de juiste profielen, wat de toename van hun productie afremt.

30. De inflatie bleek veel persistenter dan aanvankelijk gedacht, vooral wegens de 
verdere explosie van de gasprijzen. Eerdere inflatievoorspellingen waren gebaseerd op te 
optimistische inschattingen van het toekomstige verloop van de gasprijzen : deze hebben, mede 
via de link met de elektriciteitsprijzen, een grote rechtstreekse en moeilijk te voorspellen impact 
op de totale inflatie. Uiteindelijk is de inflatie blijven toenemen tot in oktober ; pas in november 
leidde de sterke terugval van de gasprijzen op de internationale markten vanaf de late zomer ook 
in België tot een duidelijke afname van de energie-inflatie. Die was belangrijk genoeg om ook de 
totale inflatie te doen dalen maar de onderliggende prijsdruk bleef aanzwellen. De kerninflatie 
steeg eind 2022, volgens de in Europees verband gangbare HICP-maatstaf, boven 5 % uit en was 
begin 2023 in elk geval nog niet duidelijk afgenomen. Volgens de nationale prijsindex kwam de 
onderliggende inflatie nog hoger uit (7,3 % in december 2022), maar dat heeft vooral te maken 
met een andere definitie waarbij bewerkte levensmiddelen ook worden meegerekend.
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31. Gestuwd door de torenhoge gasprijzen bereikte de inflatie volgens de nationale 
consumptieprijsindex gemiddeld in 2022 het hoogste peil sinds de jaren zeventig van 
de vorige eeuw. Volgens de HICP-indicator beliep de inflatie vorig jaar gemiddeld 10,3 %. 
Net als in de vorige periodes met heel sterk toenemende prijzen, vond de inflatiegolf haar 
oorsprong in een energieschok, met name in de ongeziene stijging van de gasprijzen. In België 
lag de energie-inflatie overigens hoger dan gemiddeld in de drie grootste buurlanden. Dat heeft 
deels met methodologische factoren en de precieze inflatiemeting in Duitsland te maken, maar 
weerspiegelt ook de verschillende maatregelen die de overheden hebben genomen. In België 
hebben die maatregelen, zoals de btw‑verlaging op elektriciteit en gas, het basispakket energie 
en de diverse premies, de inflatie afgeremd. In andere landen, zoals Frankrijk, was dat evenwel 
nog meer het geval door de rechtstreekse plafonnering van gas- en elektriciteitsprijzen (waarbij 
het verschil met de marktprijs wordt opgevangen door de overheidsbegroting).

32. Hoewel de inflatie dus werd veroorzaakt door een externe energieschok, verspreidde 
ze zich in de loop van het jaar over steeds meer goederen en diensten. Zo namen de 
voedselprijzen, net als elders, ook in een steeds sneller tempo toe. Ook de onderliggende 
inflatie, die het gemiddelde prijsverloop van niet-energetische goederen en diensten meet, 
kwam in  2022 met een peil van 4 % ver boven het langjarige gemiddelde van zowat 
1,5 % uit. Dat  heeft alles te maken met de zogenaamde tweederonde-effecten, waarbij de 
prijsstijgingen van energie maar ook van andere inputmaterialen, verkopers ertoe aanzetten 
hun prijzen opwaarts te herzien. Daarbij stijgt ook de inflatie van producten met een laag 
invoergehalte, bijvoorbeeld omdat de door de indexering toegenomen loonkosten ten dele 
worden doorberekend in de verkoopprijzen.

33. De gemeten inflatie overschat mogelijk wel de gemiddelde werkelijke stijging van de 
levensduurte. Zo wordt voor de bepaling van de energieprijzen in de inflatiemaatstaven in België 
enkel rekening gehouden met nieuwe contracten voor gas en elektriciteit. Die methode is volledig 
in lijn met de bestaande Eurostat-richtlijnen maar gebeurt niet in alle landen op dezelfde manier. 
Deze methode betekent dat een versnelling van de internationale prijzen relatief snel leidt tot een 
hogere energie-inflatie. Gezinnen die op dat moment nog een contract met vast tarief bij hun 
energieleverancier hebben of waarvan het variabele tarief die maand nog niet wordt aangepast, 
voelen die prijsstijging evenwel nog niet onmiddellijk. Mogelijk wordt de feitelijke koopkracht 
van de gezinnen in de standaardindicatoren (die nominale inkomens corrigeren op basis van de 
gemeten inflatie) daardoor onderschat. Dat heeft in het afgelopen jaar onder andere in Nederland 
tot een debat geleid over de wenselijkheid van deze inflatiemeting. De mogelijke vertekening is 
uiteraard groter naarmate de inflatie, zoals in 2022, vooral wordt aangewakkerd door prijsstijgingen 
voor gas en elektriciteit. In België is er nog een bijkomend aspect : de indexering van lonen en 
andere inkomens gebeurt immers op basis van de gezondheidsindex, die dus rekening houdt met 
de officieel gemeten prijsstijgingen van gas en elektriciteit. Indien die laatste de toename van de 
levensduurte overschatten, verhoogt de indexering de lonen en de andere betrokken inkomens dus 
met meer dan de stijging van de levensduurte. De mogelijke onderschatting van de koopkracht 
verklaart misschien ook mee de veerkracht van de gezinsconsumptie.

34. De externe schok die de Belgische economie heeft getroffen, blijkt uit de scherpe 
verslechtering van de lopende rekening. Deze laatste zou in  2022 een groot tekort van 
meer dan 4 % bbp vertonen. Dat weerspiegelt natuurlijk vooral de hogere factuur voor energie-
invoer, ondanks het lagere verbruik, maar ook andere factoren, zoals de prijsstijgingen van 
andere grondstoffen en materialen en de depreciatie van de euro, spelen een rol. De prijsstijging 
van de ingevoerde energie betekent op zich al een geschatte verarming van zowat 3 % van het 
bbp. Al met al houdt een dergelijk groot lopend tekort een belangrijk inkomensverlies tegenover 
het buitenland in. Gelet op de hieronder beschreven verslechterende kostenconcurrentiekracht 
van de Belgische ondernemingen, zal de lopende rekening ook de komende jaren wellicht 
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verder onder druk blijven staan. Dat betekent dat, rekening houdend met het grote tekort op de 
overheidsbegroting, investeringen meer en meer zullen moeten worden gedekt uit buitenlandse 
spaarmiddelen. Dat kan op termijn de kwetsbaarheid van de economie verhogen.

35. De impact van de kostencrisis is, net als voor de gezondheidscrisis, heterogeen : voor 
de ondernemingen zijn vooral de afhankelijkheid van gas, de arbeidsintensiteit en de 
marktmacht bepalende factoren. Uiteraard werd de impact van de gasschok in de eerste 
plaats gevoeld in de bedrijfstakken die sterk afhankelijk zijn van deze energiebron voor hun 
productie en die op korte termijn moeilijk alternatieven konden vinden. Het gaat dan vooral 
om enkele specifieke takken van de maakindustrie, maar ook van de detailhandel. Door de 
indexering stijgen ook de loonkosten van de ondernemingen sterk, waardoor ondernemingen 
en bedrijfstakken met relatief veel personeel disproportioneel worden getroffen. Ten slotte 
hebben niet alle ondernemingen dezelfde mogelijkheden om sterk gestegen kosten door te 
berekenen in de verkoopprijzen. Grotere ondernemingen en industriële bedrijven hebben op 
dat vlak traditioneel meer marktmacht en kunnen hun winstmarges dus beter beschermen door 
de kostentoename in ruimere mate op hun klanten af te wentelen. Kleinere ondernemingen en 
zelfstandigen worden zwaarder geraakt in hun winstmarges.

36. Bij de gezinnen wordt de heterogene impact van de kostencrisis bepaald door specifieke 
situaties en consumptiepatronen maar de brede middenklasse lijkt over het algemeen 
zwaarder getroffen. De indexering van inkomens is gebaseerd op het consumptiepatroon voor 
een gemiddeld gezin. In dit geval speelt het aandeel van de uitgaven voor gas en elektriciteit in 
het gezinsbudget een belangrijke rol. Dat is doorgaans groter voor de lagere inkomens en kleiner 
voor de hogere inkomens. Aangezien alle inkomens op basis van de gemiddelde gewichten in 
de gezondheidsindex worden geïndexeerd, worden bepaalde lagere inkomens dus in principe 
te weinig gecompenseerd voor de prijsstijging van deze energiedragers, en hogere inkomens te 
veel. Daarnaast speelt evenwel ook de impact van de koopkrachtbeschermende maatregelen van 
de overheid een rol. Bepaalde maatregelen komen vooral ten goede aan de lagere of laagste 
inkomens. Dat is bijvoorbeeld duidelijk het  geval voor het sociale tarief, een gunsttarief voor 
gas‑ en elektriciteitsverbruik, waarvan het toepassingsgebied is uitgebreid maar wel enkel voor de 
lagere inkomensgroepen blijft gelden. De opname van dat sociaal tarief in de gezondheidsindex 
brengt met zich dat elke uitbreiding ervan de indexering voor iedereen vermindert en dus eigenlijk 
de koopkracht verlaagt van alle gezinnen die niet van dat voordeeltarief kunnen genieten. Het is 
dan ook belangrijk dat alle afgeleide effecten van koopkrachtmaatregelen goed in kaart worden 
gebracht. Al met al blijken vooral de laagste inkomens, precies door dat sociale tarief, en de 
hoogste inkomens, door de loonindexering, goed beschermd tegen en gemiddeld zelfs wat 
overgecompenseerd voor de prijsschok. Voor de bredere groep van modale inkomens neemt de 
koopkracht daarentegen wel wat af. Het gaat in deze analyse wel om gemiddelden : zo kunnen 
relatief kwetsbare gezinnen toch zwaar worden getroffen, bijvoorbeeld indien ze niet tijdig 
aanspraak maken of kunnen maken op de koopkrachtbeschermende maatregelen.

37. Op de woningmarkt is de nominale prijsgroei vertraagd maar niet stilgevallen, 
en de forse prijsstijging sinds  2020 deed, samen met de sterke toename van de 
hypotheekrente, de betaalbaarheid van koopwoningen verder verslechteren. 
De afbetalingslast van een gemiddelde nieuwe hypothecaire lening is op korte tijd fors gestegen. 
Die gemiddelde afbetalingslast komt nu weer uit op het piekniveau van vóór de wereldwijde 
financiële crisis in 2008. Bovendien is de gemiddelde eigen inbreng bij de aankoop op korte 
termijn scherp toegenomen, zelfs indien men rekening houdt met de hoge inflatie die ook de 
inkomens doet stijgen. Vooral voor gezinnen met lagere inkomens of minder financiële steun van 
de ouders of grootouders kan dat een toenemende hinderpaal vormen om een koopwoning te 
verwerven. Bovendien slaan deze vaststellingen op een gemiddelde woning. De afbetalingslast 
loopt veel hoger op voor bepaalde dure regio’s, met name Brussel en de Vlaamse kernsteden. 
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Dat betekent dat de toegang tot koopwoningen in deze regio’s heel moeilijk is geworden voor 
de gezinnen met een lager inkomen en een beperkt financieel vermogen. Meer algemeen is 
het woningbezit bij de lagere inkomensgroepen sinds 2000 gedaald (terwijl dat niet het geval 
is voor de volledige bevolking), ook al is er een zekere stabilisatie in de recentste periode.

38. Tegenover de grotere financiële drempels voor nieuwe eigenaars staat een winst 
voor de bestaande woningbezitters met een hypothecaire lening. De meeste 
hypotheekschulden hebben een vaste rentevoet, waardoor de rentelasten in verhouding tot 
geïndexeerde inkomens kleiner worden.

4. De kostencrisis legt de structurele kwetsbaarheden in 
het Belgische economische weefsel duidelijk bloot

39. De loonvorming is in België sterk gereguleerd : automatische indexering en geleide 
loononderhandelingen houden elkaar in normale omstandigheden in evenwicht. 
Enerzijds zijn de verschillende stelsels van automatische indexering van inkomens erop gericht 
koopkrachtverlies door inflatie tegen te gaan en dus de gezinsconsumptie op korte termijn 
te ondersteunen. Wat de lonen betreft, vormt dit voor ondernemingen wel een kostenpost 
waarop ze minder vat hebben en waarvan het verloop ook losstaat van de prestaties van 
de onderneming of de bedrijfstak. Die veralgemeende automatische indexering was vroeger 
gangbaar in vele landen, maar werd in de loop der jaren bijna overal afgeschaft, behalve in 
België en een heel klein aantal andere landen. In bepaalde landen bestaan wel nog specifieke 
indexeringsregels, bijvoorbeeld in bepaalde bedrijfstakken of voor het minimumloon. Anderzijds 
wordt de loonvorming in België geregeld door de wet tot bevordering van de werkgelegenheid 
en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Deze wet is opgebouwd rond het 
begrip loonkostenverschil met de drie belangrijkste buurlanden en moet verhinderen dat de 
Belgische loonkosten sneller toenemen dan bij de belangrijkste handelspartners, waardoor de 
kostenconcurrentiekracht van de ondernemingen zou verslechteren. De wet biedt de sociale 
partners een duidelijk en dwingend kader met een beschikbare maximale loonmarge waarbinnen 
de onderhandelingen over de conventionele loongroei moeten worden gevoerd.

40. De combinatie van automatische indexering en de concurrentiekrachtwet is uniek 
in de wereld en zorgt voor een bepaalde macro- en micro-economische rigiditeit. 
Op macro-economisch vlak worden prijsstijgingen in België automatisch en dus sneller dan in 
andere landen vertaald in hogere loonkosten voor ondernemingen. Aangezien conventionele 
lonen in principe niet dalen, kan de kostenconcurrentiekracht dus enkel worden gevrijwaard 
indien de nominale lonen in de andere landen ten minste gelijke tred houden met de inflatie en 
als de inflatieverschillen tussen de landen gering zijn. Bij een sterke toename van de inflatie, 
zoals door de ruilvoetschok in het afgelopen jaar, ontstaat er hoe dan ook een tijdelijk verlies 
aan kostenconcurrentiekracht, zelfs als er geen loonsverhogingen bovenop de indexering 
worden toegekend. Dat verlies wordt enkel weggewerkt naarmate de loongroei in andere 
landen in de volgende jaren in dezelfde mate opveert. Dat is evenwel heel onzeker en het verlies 
aan kostenconcurrentiekracht kan persistent worden indien de ruilvoetschok in andere landen 
deels wordt opgevangen via lagere reële lonen. Op micro-economisch vlak bemoeilijkt dit 
regelgevend kader de afstemming van de loongroei op de productiviteit. Het beperkt immers de 
loonspanning die kan worden aangehouden tussen beter en minder goed presterende sectoren 
en ondernemingen. Dat verhindert of vertraagt noodzakelijke transities en vermindert, zeker bij 
een erg krappe arbeidsmarkt, de totale productiviteit van de economie. Heel concreet wordt het 
zo voor ondernemingen moeilijker om personeel te behouden en aan te trekken door betere 
loonvoorwaarden te bieden. Tegelijk kunnen ondernemingen in moeilijkheden de reële lonen 
niet verlagen om een negatieve schok te helpen opvangen.
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41. De mate waarin de koopkracht door de automatische indexering wordt beschermd, 
is, zoals vermeld, ook niet gelijk voor elk gezin. Zo zijn er diverse indexeringsstelsels voor 
de lonen (maar doorgaans niet voor inkomens van zelfstandigen) en de vervangingsinkomens. 
De indexering komt daarbij steeds met enige vertraging maar de frequentie ervan 
hangt voor de loontrekkenden af van het paritair comité waaronder de werkgever valt. 
Het  samenspel tussen automatische indexering en koopkrachtmaatregelen leidt bovendien 
vaak tot herverdelingseffecten tussen verschillende gezinnen. Los van de impact van specifieke 
consumptieprofielen en de precieze oorsprong van de prijsschok, speelt de inkomensklasse 
een rol. In deze kostencrisis geniet de brede middenklasse duidelijk de zwakste bescherming 
tegen koopkrachtverlies. Bovendien zijn met de invoering van de gezondheidsindex bepaalde 
goederen uit de voor de indexering gebruikte prijsindex gehaald, wat tot een bepaalde 
asymmetrie leidt. Dat betekent bijvoorbeeld dat een olieprijsschok in grotere mate wordt 
opgevangen door de gezinnen dan een gasprijsschok omdat motorbrandstoffen (behalve LPG) 
geen deel uitmaken van de gezondheidsindex.

42. De kostenconcurrentiekracht van Belgische ondernemingen verslechtert nu sterk en het 
beleid moet waakzaam zijn voor het risico van een langdurige ontwrichting. Door de 
automatische indexering worden de hogere energieprijzen die de hele economie treffen, in eerste 
instantie vooral gedragen door de ondernemingen en de zelfstandigen. De sterke toename van de 
kosten van energie en andere inputs voor de productie weegt op de rendabiliteit van de bedrijven, 
die ook nog te kampen hebben met de stijging van de loonkosten. In andere landen wordt de 
koopkracht van de gezinnen in grotere mate beschermd door specifieke begrotingsmaatregelen, 
die niet rechtstreeks ten laste van de bedrijven vallen, al komt de factuur daarvan uiteindelijk 
terecht bij de (toekomstige) belastingbetalers. Op korte termijn stijgen de kosten van de Belgische 
ondernemingen dan ook veel sneller dan die van hun buitenlandse concurrenten. De recentste 
officiële berekeningen van de CRB dateren al van september maar het lijdt geen twijfel dat het 
loonkostenverschil met de drie grootste buurlanden in de periode van 2022 tot 2023 sterk zal 
vergroten. Volgens de beschikbare statistische informatie lag de margevoet van de ondernemingen 
bij het begin van 2022 heel hoog. Zij kunnen de kostentoename dus deels opvangen via lagere 
winstmarges, net zoals in het verleden is gebeurd, weliswaar in een omgeving van veel lagere 
kostenstijgingen en inflatie. Daarbij moet evenwel worden opgemerkt dat de macro-economische 
cijfers gemiddelden weergeven en dat de heterogeniteit groot is : voor bepaalde bedrijfstakken 
of ondernemingen is de capaciteit om deze schok deels in de winstmarges te absorberen, veel 
beperkter. Recente analyses tonen aan dat de marges voor de mediaanonderneming in de loop 
van 2022 inderdaad zijn afgenomen.

43. Het blijft onzeker of het verlies aan kostenconcurrentiekracht in de volgende jaren 
zal worden goedgemaakt. Volgens de huidige projecties zal dat hoe dan ook slechts ten 
dele het geval zijn. Bovendien kan het verlies aan concurrentiekracht hoger oplopen indien 
de inflatie trager daalt dan momenteel wordt geraamd. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn 
van energieprijzen die hoger uitkomen dan de huidige marktverwachtingen, maar ook van 
een gemiddeld snellere doorberekening, door de bedrijven, van de stijgende kosten in de 
verkoopprijzen.

44. In die zin bestaat er, althans op macro-economisch vlak, een afruil tussen het 
beschermen van de rendabiliteit van de ondernemingen op korte termijn en 
het veiligstellen van de kostenconcurrentiekracht op middellange termijn. Indien 
ondernemingen de kostentoename in veel grotere mate doorberekenen in de verkoopprijzen 
zal de margevoet minder afnemen. Daardoor blijft de inflatie dan wel langer hoog en wordt 
het risico op een langdurige loon-prijsspiraal groter. Dat zou de loonkosten nog veel meer 
doen toenemen dan in de huidige vooruitzichten, waardoor de kostenconcurrentiekracht 
wordt ontwricht en dringende beleidsingrepen noodzakelijker worden.
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45. De kostenconcurrentiekracht hangt niet alleen af van de loonkosten maar duidelijk 
ook van de kosten van een betrouwbare energiebevoorrading. Ook  verschillen in 
andere kosten kunnen een impact hebben op de kostenconcurrentiekracht. Zeker voor energie-
intensieve industriële ondernemingen zijn de prijs en de gegarandeerde beschikbaarheid van 
energie uiterst belangrijk. Op dat vlak is het zo dat aardgas in Europa, ondanks de recente 
prijsdaling, momenteel nog steeds vele malen duurder is dan in andere markten. Dat houdt 
voor Europese bedrijven een groot concurrentienadeel in en kan de aantrekkelijkheid van de 
Europese markt voor grote investeringen van multinationale groepen ondermijnen. Dat laatste 
werd overigens al geïllustreerd door de aankondiging van bepaalde belangrijke industriële 
groepen dat ze hun activiteiten in de  toekomst vooral buiten Europa zullen uitbreiden. 
Tussen de lidstaten van de EU is het verder zaak om steunmaatregelen voor ondernemingen, 
zoals energiesubsidies, zoveel mogelijk te coördineren zodat er geen ongelijk speelveld ontstaat 
voor ondernemingen in verschillende landen.

46. Een persistente ontwrichting van de concurrentiekracht of van de financiële gezondheid 
van de ondernemingen zou de welvaart op langere termijn bedreigen. Gezonde en 
slagkrachtige ondernemingen zijn cruciaal voor het economische weefsel. Ondernemingen 
zullen immers pas aanwerven en investeren indien ze gunstige vraag‑ en winstverwachtingen 
hebben. Dat laatste vereist dat zij concurrentieel blijven tegenover buitenlandse concurrenten. 
Een goede bewaking van de concurrentiekracht is dus, zeker in de huidige omstandigheden, 
absoluut nodig. Meer algemeen moet de Belgische economie een vruchtbare voedingsbodem 
blijven voor investeringen en ondernemingen.

47. De begrotingssituatie van de Belgische overheden is zorgwekkend en de onhoudbare 
uitgavengroei moet dringend worden aangepakt. Het begrotingstekort van de Belgische 
overheid is verder afgenomen maar bleef op een hoog peil van bijna 4 % bbp. Die verbetering 
vloeit overigens niet voort uit een begrotingssanering maar heeft alles te maken met het krachtige 
economische herstel na de pandemie (dat dus ook nog het groeicijfer op jaarbasis voor 2022 
opstuwde) en een nettoafname van de uitzonderlijke steunmaatregelen die het tekort tijdelijk 
hadden vergroot. De extra coronagerelateerde uitgaven smolten geleidelijk weg naarmate de 
pandemie naar de achtergrond verdween maar dat werd wel deels gecompenseerd door een 
waaier aan nieuwe tekortverhogende maatregelen. Naast de uitgaven voor de opvang van de 
oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne ging het daarbij vooral om maatregelen die bedoeld waren 
om de koopkracht te ondersteunen, zoals de verlaging van de btw op elektriciteit en aardgas, 
een daling van de accijnzen op benzine en diesel en een uitbreiding van het sociaal tarief op 
energie voor een ruimere doelgroep. Alles samen is de ongunstige impact van de tijdelijke 
maatregelen op het tekort wel verkleind in vergelijking met vorig jaar. Bovendien had de hoge 
inflatie ook een tijdelijk positieve invloed op de ontvangsten ; zo zorgde de indexering ervoor 
dat inkomens relatief meer in hogere schalen van de personenbelasting vallen. De  gunstige 
invloed daarvan op de overheidsfinanciën is evenwel slechts tijdelijk, aangezien die schalen met 
een jaar vertraging ook aan het hogere prijspeil worden aangepast.

48. De overheidsmaatregelen hebben de koopkracht, samen met de indexering, vrij goed 
ondersteund maar waren over het algemeen te weinig gericht en hadden soms niet 
de gewenste effecten. Steunmaatregelen moeten in principe gericht zijn op de groepen 
die die steun het meest nodig hebben. Het sociaal tarief voor gas‑ en elektriciteitsverbruik is 
een voorbeeld van een maatregel die specifiek bestemd is voor de laagste inkomens. Andere 
maatregelen, zoals de btw-verlaging op huishoudelijk verbruik van elektriciteit en aardgas, alsook 
de kortingen onder diverse namen op dat verbruik, zijn daarentegen helemaal niet gericht. Voor 
het zogenoemde basispakket-energie werd wel voorzien in een gedeeltelijke terugbetaling via 
de belastingen voor de hoogste inkomens. De  geringe doelgerichtheid van de energiesteun 
verhoogt uiteraard de begrotingslast. Daarnaast gaan veel van de ingezette begrotingsmiddelen 
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voorbij aan het eigenlijke doel, namelijk de ondersteuning van de gezinsconsumptie. Recent 
onderzoekswerk suggereert bijvoorbeeld dat financieel solide gezinnen, nl. gezinnen met een 
hoog inkomen en dito spaarbuffer, het grootste deel van de energiesteun gewoon sparen, 
mogelijk ook uit voorzorg omdat ze hogere afrekeningen voor energieverbruik verwachten. 
Bij financieel kwetsbare gezinnen wordt de gezinsconsumptie door het sociale tarief wel relatief 
goed ondersteund. Ten slotte geven prijsverlagingen voor gas- of elektriciteitsverbruik natuurlijk 
niet de juiste incentives voor zuiniger verbruik van fossiele energie. In dat verband heeft het 
lagere verbruik in 2022 aangetoond dat prijssignalen werken.

49. Alle analyses en ramingen, inclusief die van de Bank, wijzen duidelijk op de 
onderliggende zwakte van de Belgische begrotingssituatie. Volgens de vooruitzichten 
zal het begrotingstekort in de eerstvolgende jaren hoog blijven en ongeveer 5 % bbp belopen, 
terwijl de nu al heel hoge overheidsschuld zal blijven toenemen. De Belgische overheidsfinanciën 
behoren op beide vlakken duidelijk bij de slechtste in het eurogebied.

50. Die onderliggende zwakte is niet alleen te wijten aan de voorgaande of huidige 
crisissen, zoals de pandemie of de kostencrisis, maar heeft te maken met de onhoudbare 
groei van de lopende uitgaven op middellange termijn. Sinds de eeuwwisseling waren de 
lopende uitgaven (zonder rentelasten) al gestegen van minder dan 40 % tot bijna 47 % bbp vóór 
de pandemie. Sindsdien is die verhouding nog verder toegenomen tot bijna 49 % in 2022 en in 
de volgende jaren zou de overheid telkens meer dan de helft van het bbp uitgeven aan lopende 
primaire uitgaven alleen. Die groei is voornamelijk het gevolg van een sterke toename van de 
sociale uitgaven maar ook van een stijging van de subsidies aan ondernemingen (waaronder die uit 
de non-profitsector) en van de loon- en pensioenmassa van het overheidspersoneel. Tegelijk blijft 
de belastingdruk bij de hoogste van de geavanceerde landen, wat met name de arbeidskosten sterk 
opdrijft. De kloof tussen de totale arbeidskosten voor de werkgever en het nettoloon, bijvoorbeeld, 
is in België een van de hoogste van alle OESO-landen. Specifieke begrotingsinspanningen zullen 
zich dus vooral moeten toespitsen op het resoluut bijsturen van de groei van de overheidsuitgaven.

51. De bevolkingsvergrijzing zal de overheidsfinanciën de komende jaren en decennia 
nog zwaarder onder druk zetten. Dat is een probleem dat alle geavanceerde landen 
treft, maar in België nemen de pensioenkosten meer toe dan in de meeste andere 
landen van de EU en, vooral, dan in de andere lidstaten met een hogere overheidsschuld. 
Opvallend is dat die sterkere toename niet te wijten is aan puur demografische factoren 
zoals het verloop van de leeftijdspiramide maar veeleer aan een tragere aanpassing van de 
pensioenstelsels aan die demografische ontwikkelingen. In andere landen wordt de kostprijs 
van de bevolkingsveroudering immers al veel meer gedrukt door beleidsingrepen, zoals 
verhogingen van de effectieve pensioenleeftijd of bijsturingen van de technische parameters 
van de pensioenstelsels (vervangingsratio, gelijkgestelde periodes, uitzonderingsregelingen die 
de effectieve pensioenleeftijd verlagen, enz.).

52. De houdbaarheid van de overheidsfinanciën is een gedeelde verantwoordelijkheid van 
alle overheidsgeledingen. Dat impliceert dat de vereiste inspanningen om die houdbaarheid 
veilig te stellen, op een effectieve manier worden verdeeld over alle overheidsgeledingen. Daarvoor 
kunnen verschillende verdeelsleutels worden gehanteerd. In elk geval is het zo dat niet alleen 
de federale overheid en de sociale zekerheid moeten bijdragen aan die saneringsinspanningen 
maar ook de regionale overheden. Het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 
de Franstalige Gemeenschap bevinden zich immers, net als het geheel van de federale overheid 
en de sociale zekerheid, op een onhoudbaar begrotingstraject. Uitgedrukt in verhouding tot de 
ontvangsten, zou de schuldgraad er in het komende decennium verder blijven toenemen. Voor 
de Vlaamse Gemeenschap is dat minder het geval, al moet ook deze entiteit in de komende jaren 
inspanningen doen om de houdbaarheid van de begroting te bewaken.
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53. Het Europese begrotingskader is momenteel nog steeds, al voor het derde 
opeenvolgende jaar, opgeschort, in afwachting van een brede hervorming. De Europese 
Commissie heeft ter zake al enkele voorstellen gedaan om de regelgeving eenvoudiger 
en meer operationeel te maken. Het is nog onduidelijk of de voorliggende voorstellen 
daarin zullen slagen en of die voorstellen zullen worden aanvaard. De houdbaarheid van 
de overheidsfinanciën is in dit pakket een belangrijk ankerpunt. Daarbij plant de Europese 
Commissie in elk geval landen met hoge houdbaarheidsrisico’s strengere regels op te leggen. 
De uitdaging blijft evenwel om de vereisten inzake schuldafbouw te verzoenen met de nodige 
flexibiliteit voor het begrotingsbeleid. Voorts zou een belangrijkere rol worden toegekend aan 
de onafhankelijke nationale begrotingsraden, namelijk bij de voorbereiding en de follow-up van 
de nationale plannen die de koers op middellange termijn omschrijven voor het begrotings-, 
het investerings- en het hervormingsbeleid. De grotere aandacht voor de middellange termijn 
en een verhoogd nationaal eigenaarschap van het Europese begrotingskader zijn in principe 
gunstige ontwikkelingen. Daar moeten wel duidelijke regels tegenover staan, waarop de 
nationale begrotingsraden zich voor hun beleidsbeoordelingen kunnen baseren. De grotere 
nadruk op de middellange termijn in de huidige voorstellen mag daarbij de aandacht voor 
afdwingbare jaarlijkse normen niet verminderen. De afdwingbaarheid van begrotingsnormen is 
trouwens extra moeilijk in landen zonder duidelijke hiërarchie tussen de overheidsgeledingen.

5. De urgentie van de uitdagingen op langere termijn gericht op 
een duurzame welvaartscreatie wordt groter

54. Naast het crisismanagement moeten de beleidsinspanningen gericht blijven op een 
meer veerkrachtige structurele groei die zorgt voor een duurzame welvaartscreatie. 
België beschikt daarvoor over enkele belangrijke troeven, zoals het grote innovatievermogen, de 
verregaande integratie in de mondiale waardeketens en een hoog productiviteitsniveau. Er moet 
evenwel worden op toegezien dat deze troeven behouden blijven. Zo kalft de groei van de totale 
factorproductiviteit gestaag af. Dit verschijnsel treft weliswaar alle geavanceerde economieën, 
maar in België is de afname groter dan in andere EU‑landen. Die macro‑economische productiviteit 
geeft de efficiëntie weer waarmee productiemiddelen worden omgezet in economische welvaart, 
en België verliest op dat vlak dus wat van zijn voorsprong. Bovendien scoort het land ook relatief 
slecht op het vlak van de inzet van die productiemiddelen. Zowel de kapitaalgoederenvoorraad 
als de werkgelegenheidsgraad ligt lager dan in de buurlanden en, zeker, de best presterende 
lidstaten van de EU. Bovendien is de Belgische economie relatief energie‑intensief, wat betekent 
dat er meer energie nodig is om dezelfde waarde te produceren dan elders. Daarbij wordt 
nog steeds een groot beroep gedaan op fossiele brandstoffen. Deze energie wordt bovendien 
grotendeels ingevoerd ; zoals in het voorgaande jaar is gebleken, vergroot dat de kwetsbaarheid 
voor externe schokken. Om de Belgische economie beter in staat te stellen duurzame welvaart 
te creëren, zijn beleidsingrepen nodig die via diverse kanalen op al deze factoren inwerken. Het 
gaat om een brede waaier aan structurele hervormingen, die de Bank in het verleden al geregeld 
onder de aandacht heeft gebracht. Hieronder wordt dieper ingegaan op drie specifieke aspecten : 
de werkgelegenheidsgraad, de productiviteit en de aanpassing van de energie-infrastructuur.

55. De eerste prioriteit blijft een verdere verhoging van de werkgelegenheidsgraad. 
Die is na de pandemie weer wat toegenomen door de krachtige jobcreatie maar blijft 
te laag in vergelijking met andere landen. In dat verband werd de doelstelling om de 
werkgelegenheidsgraad tegen 2030  op te krikken tot 80 % in het federale regeerakkoord 
vastgelegd. Kordate bijkomende hervormingen zijn evenwel nodig om dat doel te halen : 
op basis van de huidige cijfers moeten nog ongeveer 530 000 mensen betaald werk vinden 
om de werkgelegenheidsgraad tot 80 % te verhogen, wat meer is dan het aantal voltijds 
werklozen. Dat betekent dat niet alleen moet worden ingezet op het terugdringen van de 
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werkloosheid maar ook op het verhogen van de arbeidsmarktparticipatie. Hiervoor moeten 
vooral de te hoge inactiviteitsgraden worden aangepakt. De specifieke groepen met een groot 
potentieel op dat vlak zijn bekend : de werkgelegenheidsgraad blijft, door de gemiddeld hogere 
werkloosheid of de geringere participatie, met name relatief laag in het Waals Gewest en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en voor kortgeschoolden, ouderen op arbeidsleeftijd, alsook 
niet‑EU‑staatsburgers.

56. Het verhogen van de deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt is ook een hefboom 
en een specifieke opdracht die is opgenomen in het Actieplan voor de Europese pijler 
van sociale rechten. De lagere werkgelegenheidsgraad voor vrouwen heeft vooral te maken 
met het feit dat zij nog steeds een disproportioneel aandeel van de gezinszorg voor hun 
rekening nemen. Dat blijkt ook uit de grotere kloof met de mannelijke arbeidsmarktparticipatie 
bij koppels met kinderen in vergelijking met koppels zonder kinderen. Het faciliteren van de 
arbeidsmarktdeelname van beide ouders, met bijzondere aandacht ook voor alleenstaande 
ouders, vraagt specifieke antwoorden, zoals de ruime beschikbaarheid van betrouwbare, 
flexibele en goedkope kinderopvang, gedeeld ouderschapsverlof, flexibele werktijdregelingen 
en thuiswerkformules.

57. Brede hervormingen zijn noodzakelijk om het hebben van een job aantrekkelijker 
te maken. Diverse factoren kunnen de transitie van werkloosheid of inactiviteit naar werk 
bemoeilijken. Het gaat dan om de arbeidsomstandigheden, de overeenstemming tussen de 
gevraagde en de aanwezige competenties, tot zelfs de beschikbaarheid van het openbaar 
vervoer vóór en na de werkuren. Een belangrijke oorzaak van werkloosheids- of inactiviteitsvallen 
is evenwel dat het verschil tussen een job en een uitkering te weinig financiële winst oplevert, 
zeker voor de werknemers met de laagste lonen. In verhouding tot het loon ligt het niveau 
van de uitkeringen in België doorgaans hoger dan in andere OESO-landen en blijft dat ook op 
lange termijn het geval. Daarbij komt nog dat uitkeringsgerechtigden vaak recht hebben op 
extra voordelen zoals de sociale tarieven, die men bij de overgang naar een job soms verliest, 
terwijl werkenden net meer kosten moeten maken voor bijvoorbeeld vervoer of kinderopvang. 
Sinds  2012  zijn stappen gezet om de werkloosheidsuitkeringen degressiever te maken in de 
tijd maar de feitelijke impact bleef beperkt. Ingrijpende arbeidsmarkthervormingen worden het 
best doorgevoerd bij een krappe arbeidsmarkt, dus wanneer er voldoende jobs beschikbaar 
zijn, zoals momenteel.

58. Het opkrikken van de productiviteit vereist een voldoende arbeidsmobiliteit en 
een kwalitatief arbeidsaanbod, maar ook innovaties en investeringen. Een ruime 
beschikbaarheid van arbeid is maar één van de voorwaarden voor een duurzame groei. 
De productiviteit is minstens even belangrijk. Daartoe dient de allocatie van arbeid en van de 
andere productiefactoren de groei van de productiefste sectoren ten volle te ondersteunen. De 
arbeidsmobiliteit is in België relatief beperkt en de rigide loonvorming kan, zoals vermeld, de 
transities tussen sectoren bemoeilijken. Bovendien hebben de beschermingsmaatregelen tijdens 
de afgelopen crisissen ook niet‑levensvatbare ondernemingen overeind gehouden, waardoor 
noodzakelijke transities zijn uitgesteld. Daarnaast is ook de kwaliteit van het arbeidsaanbod 
van belang. Een op knelpuntberoepen (waaronder ook die in de zorg en het onderwijs) gericht 
opleidingsaanbod is hoe dan ook nodig. Op dat vlak blijft het aantal afgestudeerden in de 
STEM‑richtingen (exacte wetenschap, technologie, ontwerp en toegepaste wiskunde) nog 
steeds ruim onvoldoende om te voldoen aan de vraag van de ondernemingen. België doet 
het op dat gebied niet goed in internationale vergelijkingen, terwijl onderzoek suggereert 
dat er een positief verband is tussen de productiviteit van een onderneming en het aantal 
STEM-profielen in het personeel. Meer in het algemeen blijft de onderwijskwaliteit in België, 
zoals gemeten door de PISA-indicatoren van de OESO, wel goed maar zijn er grote verschillen 
tussen de gewesten en is de trendmatige achteruitgang van het onderwijs zorgwekkend. 
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De leesvaardigheid en de wiskundige en technische geletterdheid van de jongeren verslechteren, 
ook in vergelijking met andere landen, wat kan wegen op de productiviteit in de toekomst. 
Ook technologische vooruitgang is nodig om de productiviteitsgroei op peil te houden. België 
scoort goed op het vlak van innovaties maar de verspreiding van nieuwe technologieën kan 
beter, ook op het vlak van de uitvoer. Daarentegen wordt de infrastructuur, die ook bijdraagt tot 
de productiviteit van de economie, in België op diverse vlakken als slechter beoordeeld dan in  
andere landen.

59. Ten slotte valt duurzame welvaartscreatie samen met verdere stappen naar 
koolstofneutraliteit. Hoewel de uitstoot in verhouding tot de productie trendmatig is 
afgenomen, verloopt die afname te traag en blijft de uitstoot te hoog om tegen 2050  de 
doelstelling van een koolstofvrije economie te bereiken. Daarbij werd in België gekozen 
voor een toenemende elektrificatie van het energieverbruik, bijvoorbeeld voor vervoer en 
verwarming. Dit betekent dat de elektriciteitsproductie flink moet worden opgeschaald om 
tegemoet te komen aan het verbruik dat sterk zal toenemen. Voorts moet de energie‑
infrastructuur daaraan worden aangepast, wat belangrijke investeringen in het netwerk vereist. 
Het is daarbij ook van belang dat noodzakelijke projecten niet te veel vertraging oplopen door 
te zware administratieve procedures.

60. De overheden hebben een belangrijke rol te spelen bij het versnellen van de 
energietransitie en beschikken daarvoor over diverse instrumenten, maar ze 
moeten zorgvuldig te werk gaan. De huidige energiecrisis illustreert dat prijsprikkels de 
consumptiekeuzes kunnen beïnvloeden : het gasverbruik is onder invloed van de hoge prijzen 
sterk afgenomen. A priori is een instrument om tot een correcte koolstofprijs te komen 
het beste middel om consumptieverandering aan te moedigen, maar politieke beperkingen 
en herverdelingsoverwegingen vergen een evenwichtig geheel van maatregelen, waaronder 
belastingen en subsidies, maar ook regelgeving en groene investeringen. Het is wel belangrijk 
dat de sturing vanuit de overheid geleidelijk verloopt : een  uitstap uit fossiele brandstoffen 
kan enkel indien er voldoende alternatieven zijn ontwikkeld. Ook de concurrentiepositie van 
de ondernemingen moet in aanmerking worden genomen : compenserende instrumenten zijn 
nodig als ondernemingen uit andere regio’s door een lagere impliciete koolstofprijs goedkoper 
kunnen produceren. Bovendien hebben klimaatmaatregelen doorgaans herverdelende effecten 
tussen gezinnen. Flankerende maatregelen zullen dan ook nodig zijn om een ongewenste 
herverdeling te compenseren.

6. De financiële markten en de financiële sector moesten zich 
aanpassen aan de nieuwe macrofinanciële situatie

61. In 2022 kwam een einde aan een lange periode van zeer ruime financiële voorwaarden 
en hoge activaprijzen. De hoge inflatie en de daarmee gepaard gaande onverwacht forse 
toename van de risicovrije rentevoeten ondermijnden de waardering van zowel de aandelen- als 
de obligatiemarkten, en leidden tot aanzienlijke minwaarden voor beleggers. Daarbij speelde 
het voordeel van gespreide beleggingen in aandelen en obligaties nauwelijks. In veel gevallen 
waren de totaal te boeken minwaarden in de beleggingsportefeuilles van institutionele en 
particuliere beleggers daarom wellicht aanzienlijker dan tijdens vorige beurscorrecties.

62. De koerscorrecties op de reguliere financiële markten verliepen niettemin op een al bij 
al ordelijke wijze. De hoge onzekerheid waarmee marktparticipanten werden geconfronteerd, 
resulteerde in hogere risicopremies en een minder gunstige liquiditeit in bepaalde subsegmenten 
van de kapitaalmarkt. Niettemin bleven wijdverspreide turbulenties op de financiële markten, 
zoals in maart 2020 aan het begin van de pandemie, grotendeels uit.
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63. In het Verenigd Koninkrijk moest de centrale bank wel optreden om de markt voor 
Britse overheidsobligaties te stabiliseren. Die markt kwam in moeilijk vaarwater terecht 
door de nefaste wisselwerking tussen hefboominvesteringen van Britse pensioenfondsen 
en de sterk oplopende rendementen van Britse overheidsobligaties, een toename die 
aanvankelijk werd veroorzaakt door de aankondiging van een onverwacht expansief 
begrotingsbeleid. Hoewel de problemen min of meer beperkt bleven tot de Britse markt, 
was de episode een nieuwe illustratie van de risico’s die in de niet-bancaire financiële sector 
kunnen ontstaan wanneer entiteiten financiële hefbomen hanteren om hun rendement op 
te krikken of onvoldoende reserves aanhouden om aan liquiditeitsschokken het hoofd te 
bieden. Zo ging de uitbraak van de pandemie in maart 2020 gepaard met een grote vlucht 
van investeerders naar liquide activa. Hierdoor moesten beleggingsfondsen met opvraagbaar 
veranderlijk kapitaal massaal activa  verkopen op financiële markten om beleggers hun 
inleg te kunnen terugbetalen. Ook toen waren interventies van centrale banken nodig om 
de financiële markten te stabiliseren. Een  jaar later toonde het in gebreke blijven van de 
investeringsvehikels Greensill en Archegos aan hoe vrijwel ongereguleerde entiteiten met 
een hoog risicoprofiel toch een sterke verwevenheid kunnen hebben met banken en deze 
laatste met aanzienlijke verliezen kunnen opzadelen. Het komt er nu op aan om de, onder 
sturing van de Financial Stability Board (FSB), aanbevolen hervormingen in de mondiale 
niet-bancaire financiële sector op internationaal niveau te vertalen in het regelgevend en 
toezichthoudend kader.

64. In België hield de niet-bancaire financiële intermediatie verhoudingsgewijs goed 
stand in 2022, na de reeds in maart 2020 opgetekende goede financiële resultaten. 
Die veerkracht tegenover marktschokken getuigt van een algemeen voorzichtig risicobeheer. 
Het recentste rapport dat de Bank in samenwerking met de FSMA heeft opgesteld, beoordeelt 
de markt voor vermogensbeheer en niet-bancaire financiële intermediatie in België daarom als 
fundamenteel gezond. Op basis van de definitie van de FSB bedroegen de totale financiële activa 
van die sector – die voornamelijk geconcentreerd zijn in niet als aandelenfondsen beschouwde 
Belgische beleggingsfondsen – medio 2022 € 161 miljard. De analyse van de verwevenheid van 
de verschillende Belgische sectoren (huishoudens, bedrijven, banken, niet-banken, overheid) 
met de mondiale niet-bancaire financiële sector leidt eveneens tot nogal geruststellende 
conclusies. Niettemin blijft waakzaamheid geboden, gelet op de snelle ontwikkelingen in deze 
sector en de kwetsbaarheden in de mondiale niet-bancaire financiële sector.

65. De markten voor cryptoactiva, die geen onderdeel uitmaken van het gereglementeerd 
financieel systeem, kwamen in  2022 in zeer zwaar weer terecht. Naast een sterke 
daling van de waarde van cryptoactiva waren er enkele spraakmakende mislukkingen zoals de 
ineenstorting van de op twee na grootste stablecoin (TerraUSD) en het faillissement van een 
vooraanstaand handelsplatform (FTX en gerelateerde vennootschappen). De grote gelijkenissen 
met financiële zeepbellen in het verleden tonen in dat verband aan dat de waardering van 
dergelijke activa een hoog speculatief gehalte heeft. Net als in het verleden kwamen tijdens de 
turbulenties ook gevallen van fraude en gebrekkige ‘due diligence’ aan het licht ; deze werden 
mede mogelijk gemaakt door tekortkomingen in de algemene bedrijfsvoering en het behoorlijk 
bestuur van de op deze markten actieve partijen. Door de beperkte interconnecties van de 
gereguleerde financiële instellingen met de wereld van de cryptoactiva bleef de impact van die 
turbulenties op het traditionele financiële systeem evenwel zeer gering.

66. De omgeving waarin de Belgische banken en verzekeringsinstellingen opereren, 
veranderde in 2022 ingrijpend als gevolg van de geopolitieke situatie, de forse stijging 
van de energieprijzen, de hoge inflatie, de stijgende rentevoeten en de minder 
gunstige groeivooruitzichten. Deze nieuwe macrofinanciële context houdt zowel kansen 
als uitdagingen in.
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67. Uit operationeel oogpunt moesten de Belgische financiële instellingen ten eerste 
nauwgezet de financiële sancties toepassen die in Europa en de rest van de wereld 
werden genomen naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. In België is 
de Thesaurie bevoegd voor het toezicht op de naleving van deze sancties. Het toezicht op het 
zorgvuldige beheer van dergelijke ‘compliance risico’s’ in financiële instellingen behoort tot de 
bevoegdheden van de toezichthouder. Naar aanleiding van de ontwikkelingen in 2022 achtte 
de Bank het daarom gepast om de gecontroleerde instellingen te herinneren aan de bestaande 
richtlijnen en goede praktijken ter zake.

68. Andere directe gevolgen van de Russische invasie van Oekraïne bleven veeleer 
beperkt dankzij de zeer lage vorderingen op tegenpartijen in het conflictgebied en 
de geringe blootstelling aan afgeleide instrumenten gebaseerd op energie- of andere 
grondstoffenprijzen. De markt van deze energie‑ en grondstoffenderivaten wordt door niet‑
financiële ondernemingen onder meer gebruikt om de prijs van belangrijke productiekosten 
voor een bepaalde periode in te dekken. De tegenpartij van deze contracten is doorgaans een 
financiële instelling en bij het sluiten van het contract moeten de ondernemingen een initieel 
onderpand (initial margin) verstrekken om het kredietrisico in te dekken. Veranderingen in de 
marktwaarde van het derivaat tussen het moment van sluiting en het einde van het contract 
moeten ook worden gedekt door een onderpand (variation margin). In de Europese financiële 
sector is deze markt voornamelijk geconcentreerd in enkele (niet-Belgische) investeringsbanken 
en gespecialiseerde centrale tegenpartijen (CCPs) waar deze contracten worden verrekend. 
Door de forse stijging van de energieprijzen hadden sommige niet-financiële ondernemingen 
echter problemen om te voldoen aan de extra margin calls, omdat ze niet langer de nodige 
liquiditeiten konden genereren die in aanmerking komen als onderpand voor dergelijke 
contracten. Sommige landen, maar niet België, zagen zich genoodzaakt een stelsel van 
overheidsgaranties op te zetten om de liquiditeitsbehoeften in het kader van die contracten te 
lenigen en de risico’s voor de financiële sector te beperken.

69. De Belgische financiële sector moest zich wel aanpassen aan de sterk veranderde 
macrofinanciële omgeving, die ook de kredietkwaliteit van de vorderingen op 
bedrijven en gezinnen kan aantasten. Sommige van die wijzigingen in de operationele 
omgeving van de financiële sector kunnen als veeleer positief worden bestempeld. Dat geldt 
met name voor de stijging van de rentevoeten die een lange periode van zeer lage (en 
zelfs negatieve) rendementen beëindigde. De winstgevendheid en levensvatbaarheid van 
belangrijke onderdelen van het zakenmodel van de Belgische banken en levensverzekeraars 
–  zoals de omzetting van deposito’s in leningen (financiële intermediatie) en het aanbieden 
van levensverzekeringen met een minimaal gegarandeerd rendement – hadden immers zwaar 
te lijden onder de zeer geringe of zelfs negatieve vergoeding van risicovrije beleggingen. 
Dit leidde op zijn beurt tot een grotere stimulans voor banken om de neerwaartse druk 
op de rentemarge te compenseren door de leenvolumes te verhogen (met name op de 
hypotheekmarkt). Bij de levensverzekeraars nam deze zoektocht naar rendement vooral de 
vorm aan van een herschikking van de samenstelling van de beleggingsportefeuille, ten koste 
van de overheidsobligaties. Die verzekeraars hebben in ruimere mate belegd in risicovollere en 
minder liquide activa, zoals bedrijfsobligaties, hypothecaire leningen en commercieel vastgoed 
of daaraan verbonden financiële activa. Verhoopt mag worden dat de normalisering van de 
renteomgeving de zoektocht naar dergelijke extra rendementen in de financiële sector zal 
verminderen, wat op termijn ook de financiële stabiliteit ten goede zal komen.

70. De meeste activa die banken en verzekeraars tijdens de lage renteperiode hebben 
verworven, staan echter nog op de balans van deze financiële instellingen. Ze zouden 
dan ook een bron van verliezen kunnen vormen nu de renteomgeving normaliseert. De forse 
toename van de energieprijzen en de inflatie, de verslechterde groeivooruitzichten en de krappere 
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financiële voorwaarden verzwakken immers de leencapaciteit van kwetsbare huishoudens en 
bedrijven, alsook de hen toegewezen kredietkwaliteit. Deze factoren kunnen ook leiden tot een 
afkoeling van de vastgoedmarkt. De nieuwe macrofinanciële situatie en de normalisering van de 
renteomgeving houden dus ook risico’s in voor de financiële sector. Die risico’s zouden groter 
dan verwachte verliezen kunnen teweegbrengen, bijvoorbeeld bij een sterke economische 
recessie en oplopende werkloosheid. Kredietverliezen als gevolg van terugbetalingsproblemen 
bij de debiteurs zouden daarbij kunnen worden versterkt door mogelijke neerwaartse correcties 
in de commerciële of residentiële vastgoedmarkt.

71. In een periode van stijgende rentevoeten moeten banken ook op behoedzame wijze 
hun rente- en liquiditeitsrisico’s beheren. Een stijgende renteomgeving leidt tot een toename 
van de financieringskosten van kredietinstellingen. Voor schulduitgiften en deposito’s van andere 
banken en institutionele beleggers volgen deze financieringskosten van dichtbij de ontwikkeling 
van de marktvoorwaarden. Op die financieringsbronnen golden in de lagerenteperiode dan ook 
negatieve rentevoeten. Een groot deel van de financiering van banken komt echter van zicht- en 
spaardeposito’s van gezinnen en bedrijven. Daarbij wordt traditioneel op een groot deel van 
zichtdeposito’s geen rente betaald, terwijl de rente op de spaarboekjes doorgaans met vertraging 
en slechts gedeeltelijk de ontwikkeling van de marktvoorwaarden volgt. Voor de gereglementeerde 
spaarrekeningen heeft de wetgever bovendien bepalingen ingevoerd waaraan deze rekeningen 
moeten voldoen voor de fiscale vrijstelling van de eerste tranche rentebetalingen. Daardoor was 
er tijdens de negatieverenteperiode een wettelijke en effectieve ondergrens van 0,01 % voor de 
basisrente en 0,10 % voor de geldende getrouwheidspremie. Nu de marktrentevoeten hoger 
liggen, hebben banken ruimte om de vergoeding van die deposito’s te verhogen. Daarbij moeten 
banken wel rekening houden met de ontwikkeling van hun rente‑inkomsten, waarvan een deel 
wordt gegenereerd door activa waarvoor de rentevoet voor een lange periode werd vastgelegd 
in de lagerenteomgeving, zoals bij de hypothecaire leningen. Om de stabiliteit van de deposito’s 
als financieringsbron voor de Belgische banksector te vrijwaren, zal de vergoeding evenwel min 
of meer in lijn moeten blijven met de veranderde marktomstandigheden. Zo niet lopen de banken 
het risico dat een deel van deze stabiele financieringsbron voor de banken, en uiteindelijk ook 
voor de leningen aan Belgische huishoudens en bedrijven, wegvloeit naar andere beleggingen.

72. Bij levensverzekeraars spelen dergelijke bekommernissen over toenemende 
financieringskosten een kleinere rol omdat de verplichtingen doorgaans gebaseerd 
zijn op langlopende contracten en de gemiddelde looptijd van de passiva daardoor 
algemeen genomen hoger is dan die van de activa. Een rentestijging sorteert in dat 
geval een positief effect op de renterisicopositie en de solvabiliteit van de verzekeraars. Zo’n 
rentestijging kan bij verzekeraars wel tot extra liquiditeitsbehoeften leiden. Enerzijds gebruiken 
verzekeraars rentederivaten om het verschil in de gemiddelde looptijd tussen activa en 
passiva te dichten en dergelijke posities kunnen in het kader van de collateralisering van deze 
contracten extra liquiditeitsbehoeften genereren. Daarnaast ontstaat er bij een rentestijging 
een verhoogd risico dat sommige polishouders hun levensverzekeringscontract vervroegd 
opzeggen. Dan moet de verzekeraar de onderliggende beleggingen kunnen verzilveren om de 
inleg van de klant te kunnen terugbetalen. Gelet op de doorgaans lange contractuele looptijd 
en de fiscale behandeling van de meeste van dergelijke contracten in respectievelijk de tweede 
en derde pensioenpijler, lijkt dit risico echter relatief beheersbaar.

73. In de voorbije drie jaar werden klanten van de Belgische bank- en verzekeringssector 
geconfronteerd met de gevolgen van een gezondheidscrisis, uitzonderlijke watersnood, 
een oorlog en historisch hoge energieprijzen. De financiële instellingen konden deze 
schokken evenwel goed opvangen en konden de getroffen bedrijven en gezinnen helpen met 
gepaste maatregelen. Zoals tijdens de pandemie is gebleken, helpt een veerkrachtige financiële 
sector om schokken op te vangen en de basis te leggen voor het daaropvolgende herstel. 



31NBB Verslag 2022 ¡ Verslag voorgesteld door de gouverneur namens de Regentenraad

De Bank werkt die veerkracht in de hand door de financiële stabiliteit te vrijwaren, zodat de 
financiële sector ook in crisisperiodes zijn essentiële functies kan blijven vervullen.

74. De Belgische financiële sector behield in  2022 een sterke financiële positie en is 
goed gewapend om de reële economie te ondersteunen. Met respectievelijk een 
kernkapitaalratio van 17,1 % en een solvabiliteitsratio van 227 % beschikken de bank- en 
verzekeringssector over aanzienlijk meer eigen vermogen dan wordt opgelegd in het kader 
van hun minimale eigenvermogensvereisten. Dat stelt hen in staat het hoofd te bieden aan 
eventuele onverwachte verliezen, zonder daarbij hun kernfunctie in de Belgische economie of 
de financiële stabiliteit in het gedrang te brengen.

75. Om deze robuuste financiële positie te vrijwaren, is een sterk regelgevend kader 
nodig. Zo´n regelgevend kader zorgt ervoor dat de aangehouden buffers in overeenstemming 
blijven met de mogelijke verliezen tijdens crisisperiodes. Het regelgevend kader moet daarom 
ook worden aangepast aan veranderingen in de financiële sector, zoals de digitalisering, of 
veranderingen in de aard van de financiële risico’s waaraan de financiële instellingen zijn 
blootgesteld, zoals klimaatgerelateerde risico’s.

76. Voor de banksector blijft de Bank daarom, net als de ECB en de Europese Bankautoriteit, 
pleiten voor een conforme en tijdige implementatie van de Bazel III-normen. Het 
bankenpakket dat de Europese Commissie voorstelt, wijkt in belangrijke mate af van die 
internationale normen, waardoor de regels minder streng zouden zijn voor Europese banken.

77. Een van de domeinen waarop de Bank in de laatste jaren meer heeft gefocust, is 
de preventieve strijd tegen het witwassen en de financiering van het terrorisme. 
De  naleving van deze bepalingen vereist aanzienlijke inspanningen van de sector in het kader 
van het beheer van het compliance-risico en het bijbehorende reputatierisico. Het fenomeen van 
de-risking kreeg daarbij veel aandacht. Dat is de praktijk waarbij financiële instellingen klanten 
of hele sectoren uitsluiten van bancaire dienstverlening zonder dat dit gebaseerd is op een 
individuele risicobeoordeling maar in hoofdzaak wegens het behoren tot een bepaalde sector of 
het uitoefenen van een bepaalde activiteit. In navolging van Europese aanbevelingen heeft de 
Bank niet enkel een circulaire gepubliceerd met haar verwachtingen op dat gebied, maar heeft 
ze dit gecombineerd met een omvattend actieplan, met inbegrip van inspecties bij een reeks 
van instellingen. Belangrijk is de vereiste dat hogere witwasrisico’s die zich in bepaalde sectoren 
voordoen, dienen gepaard te gaan met verhoogde waakzaamheid maar niet a priori ertoe moeten 
leiden dat klanten en sectoren van essentiële bancaire dienstverlening worden uitgesloten.

78. Voor de verzekeringssector werd voorts gewerkt aan de herziening van de Solvency II-
richtlijn, en op nationaal vlak is de uitwerking van een helder wettelijk kader 
over de verdeling van de schadekosten verbonden aan toekomstige natuurrampen 
van primordiaal belang. De overstromingen die zich in juli  2021 hebben voorgedaan, 
veroorzaakten grote schade. Hoewel niet alle schade verzekerd was, werd een belangrijk deel 
ervan vergoed door de verzekeringssector, voornamelijk via de dekking die deel uitmaakt 
van de brandverzekering. Om de verzekerbaarheid van natuurrampen te garanderen, heeft 
de wetgever in het verleden specifieke mechanismen uitgewerkt via een publiek-private 
samenwerking, zoals een beperking van de schade tot een interventielimiet per verzekeraar 
en per natuurramp, waarboven de regionale rampenfondsen worden aangesproken. Na  de 
overstromingen van juli 2021 is de wettelijke interventielimiet echter verdubbeld, in onderlinge 
overeenstemming tussen de gewesten en de verzekeringssector. Hierdoor nam het aandeel 
van de verzekerings‑ en herverzekeringsondernemingen in de schadelast toe. Meer dan een 
jaar na de overstromingen moet echter worden vastgesteld dat er nog steeds geen stabiel 
nieuw juridisch kader is dat ondubbelzinnig bepaalt hoe de schadekosten verbonden aan 
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toekomstige natuurrampen zullen worden verdeeld. Deze situatie en de daaruit voortvloeiende 
rechtsonzekerheid hebben reeds aanzienlijke gevolgen voor de Belgische verzekeraars, onder 
meer door de onzekerheid over de mogelijkheid tot en hoogte  van de herverzekering en de 
kosten verbonden aan de herverzekering van het catastroferisico. Uit regelgevend oogpunt 
kan deze onzekerheid leiden tot een ingrijpende herziening van de modellen waarmee het 
niveau van het door de verzekeringsondernemingen aan te houden kapitaal wordt bepaald, 
wat op zijn beurt een negatieve invloed kan hebben op hun solvabiliteit. Deze moeilijkheden 
en onzekerheden dreigen uiteindelijk ook te leiden tot een stijging van de premies voor de 
verzekeringnemer. Om alle betrokken partijen meer zekerheid te bieden, moeten de bevoegde 
federale en gewestelijke overheden zo snel mogelijk werk maken van een helder wettelijk kader. 
Dit moet trachten duidelijkheid te scheppen over de verdeling van de kosten van toekomstige 
natuurrampen in België, de financiering van de regionale rampenfondsen, de behandeling van 
zowel de verzekerde als de niet‑verzekerde schadegevallen en de robuustheid van het kader 
in het licht van de klimaatverandering. Aangezien alle gewesten door nieuwe natuurrampen 
kunnen worden getroffen en omdat de meeste Belgische brandverzekeraars in het hele land 
actief zijn, is een zekere homogeniteit tussen de benaderingen van de gewesten wenselijk.

79. In de banksector leken begin 2022 de voorwaarden vervuld voor een heractivatie van 
de macroprudentiële contracyclische kapitaalbuffer. Dit is een tijdelijke buffer die na een 
beslissing van de Bank wordt aangelegd in de opgaande fase van de kredietcyclus om ervoor 
te zorgen dat banken in de neergaande fase van die cyclus over de nodige ruimte beschikken 
om kredietverliezen op te vangen, de kredietverlening op peil te houden en oplossingen te 
financieren voor cliënten met een hoog risico op wanbetaling. Deze kapitaalbuffer werd in 
België voor het eerst geactiveerd in de zomer van  2019 naar aanleiding van de toen zeer 
dynamische kredietverlening aan gezinnen en bedrijven. Overeenkomstig het beoogde gebruik 
van deze buffer, werd deze onmiddellijk terug vrijgegeven in maart 2020, bij de aanvang van 
de pandemie, om banken te helpen onverwachte verliezen te absorberen en steunmaatregelen 
voor de economie te financieren. Het herstel van de economie en de opnieuw dynamische 
groei van de kredietverlening aan gezinnen en bedrijven in het begin van 2022 suggereerden 
dat een heractivatie van deze buffer op dat moment opportuun kon zijn. Gelet op de grote 
onzekerheid die volgde uit de Russische invasie van Oekraïne, de hoge inflatie en de snel 
stijgende rentevoeten verkoos de Bank echter een voorzichtige houding aan te nemen en de 
noodzaak voor een heractivatie van de contracyclische kapitaalbuffer verder te evalueren.

80. In september  2022 besliste de Bank dat een heractivatie van de contracyclische 
kapitaalbuffer niet langer gerechtvaardigd was, gelet op de verslechterde 
groeivooruitzichten en aanwijzingen dat het hoogtepunt van de financiële cyclus 
en kredietcyclus was bereikt. Om een procyclisch macroprudentieel beleid te vermijden en 
ervoor te zorgen dat de Belgische banken hun ruime beschikbare kapitaalreserves volledig flexibel 
kunnen gebruiken om de reële economie te ondersteunen, werd de buffer daarom op 0 % 
gehandhaafd. De Bank vroeg de banken wel de daardoor beschikbaar gelaten kapitaalmiddelen 
te gebruiken om de Belgische huishoudens en de niet-financiële ondernemingen waar nodig 
te helpen om de uitdagingen van de historisch hoge energieprijzen en de moeilijke macro-
economische omstandigheden het hoofd te bieden. Naast het waarborgen van een adequate 
kredietstroom naar de reële economie moet de nadruk inderdaad liggen op het proactief 
aanbieden van moratoria en andere mogelijkheden tot schuldherschikking aan kredietnemers. 
In oktober begonnen de Belgische banken met het verlenen van dergelijke terugbetalingssteun 
aan cliënten, na hun eenzijdige toezegging in september om moratoria te bieden aan in 
aanmerking komende hypothecaire kredietnemers en individuele oplossingen aan andere 
huishoudens en niet-financiële ondernemingen die in deze moeilijke tijden met financiële 
problemen te kampen hebben. De Bank rekent erop dat de Belgische banken ook in 2023 de 
kredietnemers op deze wijze proactief zullen bijstaan.
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81. Gelet op de uitdagende macrofinanciële voorwaarden en de kwetsbaarheden die zich 
tijdens de lange periode van lage rente hebben opgebouwd, moeten banken er tevens 
voor zorgen voldoende provisies aan te leggen om eventuele hogere kredietverliezen 
op te vangen. De overwegend retrospectieve indicatoren voor de kwaliteit van de activa 
wijzen weliswaar (nog) niet op een toename van de problemen met de terugbetaling van 
leningen. Niettemin zouden de banken, op vooruitziende wijze, hun voorzieningen voor 
kredietrisico’s moeten baseren op voldoende conservatieve beoordelingen van potentieel 
moeilijke economische scenario’s, en hun huidige sterke solvabiliteitspositie moeten gebruiken 
om waar nodig proactief hun voorzieningen voor kredietverliezen te verhogen. Het uitblijven 
van wanbetalingen tijdens de pandemie – vooral als gevolg van de monetaire, budgettaire en 
deels ook prudentiële steunmaatregelen  – mag niet worden geëxtrapoleerd naar de huidige 
situatie. De kapitaalreserves die nog beschikbaar zijn door de beslissing om de contracyclische 
kapitaalbuffer niet te reactiveren, bieden voldoende ruimte om extra provisies aan te leggen 
en moeten ook voor dit doel worden gebruikt. Tegen die achtergrond beveelt de Bank de 
financiële instellingen ook aan om voorzichtige beslissingen te blijven nemen inzake dividenden 
en andere soorten winstuitkeringen.

82. Omdat het niet uitgesloten is dat kwetsbaarheden op de woningmarkt tot hoger dan 
verwachte verliezen zullen leiden, heeft de Bank de macroprudentiële maatregelen 
voor de hypothecaire leningen behouden. De macroprudentiële kapitaalbuffer voor 
hypothecaire leningen waarvoor de minimale eigenvermogensvereisten via interne modellen 
worden berekend, neemt sinds mei  2022 de vorm aan van een sectoral systemic risk buffer 
van 9 %. Dit komt overeen met een bedrag van € 2 miljard eigen vermogen in de banksector 
dat bij een crisis kan worden gebruikt om verliezen op te vangen en oplossingen te financieren 
voor klanten met terugbetalingsproblemen. Zo kan, bij een eventuele crisis in de huizenmarkt, 
een forse toename van uithuiszettingen en gedwongen huisverkopen worden vermeden. 
Hoewel de macroprudentiële verwachtingen voor hypothecaire leningen hebben geleid tot 
een sterke afname van de risicovolste leningen in de nieuwe hypothecaire productie, lijkt het 
te vroeg om deze kapitaalbuffer af te slanken, gelet op het vooruitzicht op een afkoeling van 
de vastgoedmarkt. Die prudentiële verwachtingen bleven ook in 2022 succesvol zonder dat de 
toegang van jongeren tot de hypotheekmarkt verminderde.

83. De digitalisering van de financiële wereld biedt financiële instellingen niet alleen 
kansen maar houdt ook verschillende risico’s in. De digitalisering beslaat daarom ook een 
groeiende plaats in de werkzaamheden van de Bank en andere bevoegde autoriteiten met 
betrekking tot de regelgeving voor en het toezicht op de financiële instellingen. Technologische 
innovaties hebben een steeds grotere impact op de bedrijfsmodellen van de financiële 
instellingen en creëren mogelijkheden voor nieuwe marktparticipanten zoals Fintech-bedrijven. 
Deze nieuwe tendensen kunnen echter ook bepaalde risico’s opwekken of versterken. Aangezien 
digitalisatie leidt tot meer interconnectiviteit, worden de (cyber)veiligheid en de continuïteit 
van de onderliggende systemen en infrastructuren bijvoorbeeld alsmaar crucialer. Via gerichte 
nationale initiatieven en haar deelname aan Europese en internationale werkzaamheden werkt 
de Bank mee aan een oplossing om die risico’s te beperken. Zo voerde de Bank in 2022 onder 
meer een stresstest uit waarbij de gevoeligheid van Belgische verzekeringsinstellingen voor 
cyberrisico’s in het kader van verzekeringscontracten in kaart werd gebracht.

84. Daarnaast werden de werkzaamheden van het Eurosysteem ter voorbereiding van 
de eventuele invoering van een digitale euro voortgezet. Eind  2020 gaf de ECB het 
startschot voor een diepgaand onderzoek van 24  maanden naar de wenselijkheid om een 
eigen digitale valuta te ontwikkelen en naar de manier waarop ze deze zou kunnen uitgeven. 
Tijdens het verslagjaar werd verdere vooruitgang geboekt in dit belangrijke project. Zo werden 
keuzes gemaakt omtrent het ontwerp en het in omloop brengen van de digitale munt, waarbij 
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ook aan de ontwikkeling van een prototype werd gewerkt. Daarnaast werden de instrumenten 
geanalyseerd die kunnen worden gehanteerd om een overtollige circulatie van de digitale munt, 
met mogelijke gevolgen voor de stabiliteit van het financieel systeem, te vermijden. De Bank 
werkt, samen met de andere centrale banken uit het eurogebied, aan dit project mee via de 
zogenoemde High Level Task Force, waarin de belangrijkste aspecten van het ontwerp en de 
kenmerken van de digitale euro worden besproken.

85. De klimaatverandering en de transitie naar een meer duurzame, koolstofarme economie 
kunnen op de economie en op de stabiliteit van het financieel systeem een belangrijke 
invloed uitoefenen. Daarom onderzoeken de prudentiële autoriteiten hoe ze klimaatgerelateerde 
risico’s kunnen opnemen in de prudentiële regelgeving en gaan de toezichthouders na of de 
financiële instellingen die risico’s juist analyseren, monitoren en beheren.

86. Een van de belangrijkste risico’s voor de financiële sector die de Bank hieromtrent 
heeft vastgesteld in België, is het transitierisico dat gepaard gaat met energie-
inefficiënte gebouwen. Dat risico kan zowel de waarde van het onderpand van hypothecaire 
leningen als de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers negatief beïnvloeden. De Bank 
publiceerde daarom eind 2020 een circulaire waarin zij haar verwachtingen uiteenzet omtrent 
de verzameling van gegevens over de energie-efficiëntie van vastgoed en de integratie in 
het  risicobeheer van de blootstellingen daaraan. Ondanks de grote onvolkomenheden van 
het energieprestatiecertificaat (EPC), vormt dit tot nu toe het belangrijkste instrument om die 
efficiëntie te meten. Voor nieuwe hypotheekleningen moeten deze gegevens bovendien aan de 
Bank worden gerapporteerd. De banken slagen steeds beter in de gegevensverzameling voor 
de nieuwe hypotheekleningen, maar voor de bestaande leningen lijkt het moeilijker om die 
gegevens te verkrijgen. Daarom ondersteunt de Bank sedert enkele jaren actief de pogingen 
van de banksector om toegang te verkrijgen tot de gewestelijke EPC-databanken. Ondertussen 
moeten de financiële instellingen de EPC-certificaten blijven opvragen aan hun cliënten wanneer 
deze beschikbaar zijn.

87. Op Europees en internationaal vlak werkte de Bank actief mee aan verschillende 
initiatieven van de bevoegde autoriteiten om klimaat- en milieugerelateerde risico’s 
te incorporeren in de regelgeving van de financiële sector. Deze werkzaamheden 
focussen met name op de rapporteringsverplichtingen (pijler  3), de ondernemingsspecifieke 
risicobeoordeling (pijler 2) en de minimale kapitaalvereisten (pijler 1). Inzake Pijler 3 werd de 
nieuwe Europese regelgeving CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) aangenomen 
in  2022. Deze zal in werking treden vanaf  2024 en zal ervoor zorgen dat zowel banken 
als grote ondernemingen rapporteren overeenkomstig de Europese standaarden voor 
duurzaamheidsrapportering. Wat de ondernemingsspecifieke risicobeoordeling (Pijler 2) betreft, 
keurde het Bazelcomité voor de banksector een aantal principes goed betreffend het effectieve 
beheer van en toezicht op klimaatgerelateerde risico’s. Voor de Europese verzekeringssector 
publiceerde EIOPA een leidraad. Omtrent de minimale kapitaalvereisten (pijler  1), ten slotte, 
publiceerde het Bazelcomité eind  2022 een aantal verduidelijkingen over hoe banken 
klimaatgerelateerde risico’s moeten behandelen in het kader van de reeds bestaande vereisten.

88. De klimaatgerelateerde risico’s worden ook steeds belangrijker in het toezicht op de 
financiële instellingen. Zo voerde het Gemeenschappelijk toezichtsmechanisme (SSM) een 
uitgebreid themaonderzoek uit over de mate waarin de belangrijke instellingen (SIs) voldoen 
aan haar verwachtingen, zoals geformuleerd in de SSM‑gids voor het beheer en de rapportering 
van klimaat- en milieugerelateerde risico’s, in aansluiting op de zelfanalyse uit 2021. Bovendien 
heeft het SSM voor de eerste keer een klimaatstresstest uitgevoerd. In juli  2022 werden de 
resultaten hiervan gepubliceerd en eind december  2022 maakte het SSM een aantal goede 
praktijken voor klimaatstresstests bekend die ervoor moeten zorgen dat banken hun praktijken 
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hieromtrent verbeteren. De Belgische banken scoorden in vergelijking met de andere banken 
relatief goed bij deze oefening, maar ook zij hebben nog een hele weg af te leggen om volledig 
aan de verwachtingen te beantwoorden.

89. De belangrijke plaats die de bevoorrading van fossiele brandstoffen inneemt in de 
huidige geopolitieke situatie biedt zowel kansen als uitdagingen voor de aanpak van 
de klimaatgerelateerde risico’s. Enerzijds kunnen de hoge energieprijzen bijdragen tot de 
duurzame reductie van de vraag naar fossiele brandstoffen. Anderzijds is de energiecrisis een 
herinnering aan de grote uitdagingen die een energietransitie met zich brengt, terwijl deze 
ook nog af te rekenen heeft met geopolitieke factoren. Uit recente ervaring blijkt welke risico’s 
verbonden zouden zijn aan een strategie waarbij een inkrimping van het aanbod van fossiele 
brandstoffen te ver vooruitloopt op de afnemende vraag naar dergelijke brandstoffen. Dit leidt 
dan tot forse prijsstijgingen en, in noodsituaties, tot maatregelen die niet verenigbaar zijn met 
het langetermijndoel, zoals een terugkeer naar steenkool als energiebron. Meer transparantie 
over de klimaatgerelateerde blootstellingen en een beter beheer van de daaraan gekoppelde 
risico’s lijken in dat verband belangrijke elementen die de aanpak van beide uitdagingen 
zullen vergemakkelijken. De aanpak van de klimaatgerelateerde risico’s in de financiële sector 
blijft daarbij ook het best gestoeld op een risicogebaseerde benadering als onderdeel van 
een veelomvattender beleid dat de vermindering van de afhankelijkheid van fossiele energie 
op lange termijn voortzet en ervoor zorgt dat die inspanning op korte termijn zo goed 
mogelijk verenigbaar is met het handhaven van de bevoorradingszekerheid in het licht van de 
geopolitieke situatie.

Pierre Wunsch
Gouverneur

Brussel, 8 februari 2023
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