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A. Inleiding

Begin 2022 deden de afname van de COVID-19-
pandemie en het economisch herstel vermoe-
den dat de normale prudentiële activiteiten van 
de Bank zouden kunnen worden hervat. Eind 
februari 2022 belemmerde de Russische inval in 
Oekraïne echter deze terugkeer naar normaal. 
Dit conflict veroorzaakte een reeks onzekerheden 
en leidde tot een verdere stijging van de inflatie, 
met name voor energie. Tegelijkertijd werden de 
groeiverwachtingen sterk naar beneden bijgesteld. 
De centrale banken begonnen hun monetair beleid 
te verkrappen om de inflatoire druk te beperken, 
wat tot een stijging van de marktrente leidde. Deze 
macro-economische en macrofinanciële ontwikkelin‑
gen hebben hun weerslag gehad op de agenda van 
de prudentiële autoriteiten in België en elders.

Tegen deze achtergrond werden er zowel op 
Europees als op nationaal niveau macropruden-
tiële initiatieven genomen. Het Europees Comité 
voor Systeemrisico’s (European Systemic Risk Board – 
ESRB), dat verantwoordelijk is voor de coördinatie 
van het macroprudentieel beleid in de Europese Unie, 
heeft met name een waarschuwing 1 (warning) gepu‑
bliceerd, waarin wordt gewezen op de toegenomen 
waarschijnlijkheid dat een aantal ernstige risico’s voor 
de financiële stabiliteit zich zal manifesteren. Op na‑
tionaal niveau heeft de Bank, als macroprudentiële 
autoriteit in België 2, besloten een reeks bestaande 
maatregelen te handhaven, maar geen nieuwe kapi‑
taalvereisten op te leggen aan de banksector, om de 
banken aan te moedigen oplossingen aan te reiken 
aan huishoudens en niet-financiële ondernemingen 
in moeilijkheden. Deze keuzes worden nader beschre‑
ven in hoofdstuk B.

1 Waarschuwing van het ESRB betreffende kwetsbaarheden in het 
financiële stelsel van de Unie (ESRB/2022/7).

2 Wet van 25 april 2014 tot invoering van mechanismen voor een 
macroprudentieel beleid en tot vaststelling van de specifieke 
taken van de Nationale Bank van België.

Naast haar macroprudentiële taken is de Bank 
bevoegd voor het toezicht op de kredietinstel-
lingen  – in het kader van het gemeenschap-
pelijk toezichtsmechanisme (Single Supervisory 
Mechanism  – SSM)  –, de beursvennootschap-
pen, de verzekeringsondernemingen, de finan-
ciële marktinfrastructuren en de betalingsinstel-
lingen. De ontwikkelingen in het regelgevend 
en wettelijk kader die specifiek zijn voor een of 
meerdere van deze sectoren komen aan bod in 
hoofdstuk C. De aanpassingen aan het regelgevend 
en wettelijk kader voor banken en verzekeringson‑
dernemingen betreffen voornamelijk structurele ont‑
wikkelingen die al in gang gezet of aangekondigd 
waren. Daarnaast blijft de Bank voor alle sectoren die 
onder haar toezicht staan meer aandacht en midde‑
len besteden aan het toezicht op de naleving van de 
bepalingen inzake de voorkoming van het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme en aan de 
risico’s die verbonden zijn aan de klimaatverandering.

De operationele aspecten van het toezicht op de 
financiële instellingen in  2022 komen aan bod 
in hoofdstuk D. De werkzaamheden van de Bank, 
waaronder haar inspecties, hadden zowel betrekking 
op aspecten die verband houden met recente eco‑
nomische en financiële ontwikkelingen als op meer 
structurele aspecten.

De aspecten van de regelgeving en het pruden-
tieel toezicht die specifiek verband houden met 
de digitalisering van de financiële diensten wor-
den behandeld in hoofdstuk E. De digitalisering 
van de financiële diensten schept zowel kansen als 
risico’s voor de financiële sector. De werkzaamheden 
die de Bank op dit gebied heeft uitgevoerd, betreffen 
de voorbereiding van de financiële sector op de digita‑
le transitie, de prudentiële behandeling van bepaalde 
activa en de operationele veerkracht van de sector, 
waaronder aspecten in verband met cyberrisico’s.

https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/warnings/esrb.warning220929_on_vulnerabilities_union_financial_system~6ae5572939.nl.pdf
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Tot slot is de Bank ook de nationale afwikke-
lingsautoriteit in België. De activiteiten die de 
Bank in het kader van dit mandaat heeft ver-
richt, worden gedetailleerd besproken in hoofd-
stuk F. Er wordt met name ingegaan op de recente 
ontwikkelingen in het wetgevend kader (zowel voor 
de banken als voor de verzekeringsondernemingen), 
de verwachtingen van de afwikkelingsautoriteiten ten 
aanzien van de afwikkelbaarheid en de uitwerking 
van afwikkelingsfinancieringsregelingen.
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