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E. Digitalisering

De digitalisering van financiële diensten won ook 
in 2022 verder aan belang. Ze laat consumenten, 
werknemers en ondernemingen immers toe het 
hoofd te bieden aan diverse uitdagingen, met 
name de COVID-19-pandemie die de afgelopen 
jaren woedde. Voorbeelden van innovatieve ontwik‑
kelingen op het gebied van digitalisering zijn nieuwe 
bedrijfsmodellen die gebaseerd zijn op innovatieve be‑
taaloplossingen, gebruik van ‘machine learning’/’deep 
learning’ of robotgestuurde procesautomatisering om 
de operationele efficiëntie te verbeteren, inzet van 
kunstmatige intelligentie en gegevensanalyse ter ver‑
fijning van de commerciële strategieën, en gebruik van 
clouddiensten voor het beheer van IT‑infrastructuren 
en de aggregatie van gegevens. Deze ontwikkelingen 
zijn vaak ingegeven door de ambitie om vooruit te 
lopen op grote veranderingen die verwacht worden in 
de structuur van de markt voor financiële diensten. De 
rol van de financiële diensten en actoren is op mondi‑
aal niveau inderdaad sterk aan het veranderen. Zowel 
voor financiële als voor niet-financiële diensten wordt 
geleidelijk aan steeds meer gebruikgemaakt van geïn‑
tegreerde betaal‑, e‑commerce‑ en socialemediaplat‑
formen en van ecosystemen voor samenwerking. De 
innovatie wordt met name vergemakkelijkt door het 
gebruik van modulaire technologieën die het voor ver‑
schillende financiële en niet-financiële actoren moge‑
lijk maken te communiceren via interfaces (application 
programming interfaces – API’s).

Al deze ontwikkelingen hebben nu al een be-
langrijke impact op de risico’s voor financiële 
instellingen, de consument, het monetair beleid 
en/of de financiële stabiliteit. Aangezien digitali‑
satie leidt tot meer inter‑connectiviteit, worden met 
name de (cyber)veiligheid en de continuïteit van de 
onderliggende systemen en infrastructuren alsmaar 
crucialer. Vermoedelijk zullen de risico’s die gepaard 
gaan met digitalisatie in de voorzienbare toekomst 
enkel toenemen.

Tegen deze achtergrond heeft de Europese 
Commissie een digitale strategie voorgesteld 
met het oog op de bevordering van digitale innova‑
tie, de totstandbrenging van een eengemaakte digi‑
tale markt voor financiële diensten en een Europese 
ruimte voor financiële data, om de toegang tot en het 
delen van dergelijke data te stimuleren. Een andere 
doelstelling van deze strategie is een betere beheer‑
sing van de risico’s die verbonden zijn aan de digitale 
innovatie. Dit leidde tot enkele Europese wetgevings‑
initiatieven, waar de Bank nauw bij betrokken is.

Twee van deze initiatieven, namelijk deze die be‑
trekking hebben op operationele weerbaarheid en 
cryptoactiva, worden hieronder besproken. Daarnaast 
wordt ook aandacht besteed aan een ander wetge‑
vend initiatief met betrekking tot geharmoniseerde 
regels voor artificiële intelligentie, dat in april  2021 
werd gelanceerd door de Europese Commissie. 
Voorts wordt in dit hoofdstuk ook ingegaan op de 
initiatieven die de Bank ontplooit om het ECB-project 
voor een digitale euro te ondersteunen, en op de 
inspanningen die worden geleverd om de FinTech‑/
InsurTech-ontwikkelingen bij de instellingen onder 
toezicht in kaart te brengen en de cyber‑ en IT‑risico’s 
bij deze instellingen te beperken.

1. Digital euro

Sinds het vorige jaarverslag van de Bank wer-
den er met alle belanghebbenden uitvoerig 
besprekingen gevoerd over de opzet van een 
digitale euro. De belangrijkste doelstellingen van 
een digitale euro zouden zijn de digitalisering en 
de efficiëntie van de Europese economie verder te 
stimuleren en tegelijkertijd strategische zelfvoorzie‑
ning mogelijk te maken zonder extra concurrentie 
voor particuliere betalingsoplossingen te creëren. 
In oktober  2021 startte het Eurosysteem met een 
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onderzoeksfase van 24  maanden voor het project 
voor een digitale euro teneinde de besluitvorming 
over de belangrijkste kwesties in verband met het 
ontwerp en de verspreiding ervan af te ronden en een 
prototype te ontwikkelen.

Een van de belangrijkste tot dusver genomen be-
slissingen betreft het overmakingsmechanisme. 
Er is met name besloten dat het Eurosysteem een 
door een derde gevalideerde online-oplossing 
en een over-the-counter offline-oplossing ver-
der zal onderzoeken. Bij de eerste oplossing wor‑
den de transacties online uitgevoerd en gevalideerd 
door een vertrouwde autoriteit, terwijl de tweede 
oplossing inhoudt dat twee gebruikers transacties 
uitvoeren via hun smartphone (of een ander geschikt 
apparaat) en niet via een online dienst. Wanneer deze 
laatste oplossing op de markt kan worden gebracht 
is echter minder zeker omdat deze afhankelijk is van 
‘near-field communication’-technologie (NFC). Indien 
het onmogelijk blijkt om tijdig een over-the-counter 
offline-oplossing ten uitvoer te leggen, zal de ontwik‑
keling van de door een derde gevalideerde online‑
oplossing geen vertraging oplopen.

De afgelopen maanden is ook uitvoerig nage-
dacht over wat het publiek als het belangrijkste 
kenmerk van de digitale euro beschouwt, name-
lijk de privacy. Aanvankelijk werd in een basisscena‑
rio overwogen om de huidige antiwitwas‑ en priva‑
cybeschermingspraktijken van de digitale oplossingen 
uit de particuliere sector ongewijzigd over te nemen. 
Sindsdien is echter besloten dat het Eurosysteem 
twee extra opties zal onderzoeken die ten behoeve 
van de privacybescherming afwijken van de boven‑
genoemde oplossing. Deze twee opties zijn selectieve 
privacy voor kleine onlinebetalingen en een offline 
functionaliteit die de saldi en transactiegegevens 
van gebruikers privé houdt. Er moet verder worden 
onderzocht hoe deze twee opties mogelijk kunnen 
worden gemaakt, hetzij binnen het huidige regelge‑
vingskader, hetzij met een nieuwe, op maat gesneden 
regeling. Ook worden verschillende technologieën 
getest om de privacy van de online‑oplossing te ver‑
beteren. Overeenkomstig het besluit van de Raad van 
Bestuur van de ECB verbindt het Eurosysteem zich er 
in ieder geval toe om het hoogst mogelijke niveau 
van vertrouwelijkheid binnen het regelgevingskader 
te waarborgen.

Tot slot heeft het Eurosysteem onlangs een be-
langrijke stap gezet om de financiële stabiliteit 

te vrijwaren door te onderzoeken met welke 
instrumenten de hoeveelheid digitale euro’s in 
omloop kan worden gecontroleerd, zodat het 
gebruik ervan voor beleggingsdoeleinden kan 
worden voorkomen. Zowel kwantitatieve beper‑
kingen op het bezit van digitale euro’s door indivi‑
duele gebruikers als op gedifferentieerde vergoedin‑
gen gebaseerde instrumenten, die zodanig kunnen 
worden gekalibreerd dat het bezit van digitale euro’s 
boven een bepaalde drempel wordt ontmoedigd, 
zijn hierbij aan bod gekomen. Beide soorten instru‑
menten zullen in de opzet van de digitale euro in 
overweging worden genomen, zodat de geschikte 
instrumenten en parameters dichter bij het tijdstip 
van uitgifte kunnen worden vastgelegd en in de toe‑
komst flexibel blijven.

Parallel aan dit Jaarverslag blijft het Eurosysteem 
tijdens de rest van de onderzoeksfase actief 
contact houden met alle belanghebbenden en 
een volgende reeks discussiegroepen is ge-
pland voor de voltooiing van het prototype. 
Het Eurosysteem zal in het najaar van 2023 beslissen 
of de digitale euro al dan niet wordt uitgegeven. 
Als het project groen licht krijgt, is de volgende fase 
de concrete tenuitvoerlegging. Deze fase zal naar 
verwachting ongeveer drie jaar duren en zal gericht 
zijn op de ontwikkeling en uitvoering van de techni‑
sche oplossingen en commerciële overeenkomsten 
die  nodig zijn om een digitale euro te leveren.

2. FinTech

2.1 Prudentiële behandeling van 
blootstellingen aan cryptoactiva en 
ontwerp van Europese verordening

Ontwerp van Europese verordening betreffende 
markten in cryptoactiva (MiCA)

Recente gebeurtenissen op de ‘stablecoin’-
markten, zoals het debacle van de cryptomunt 
‘TerraUSD’ of het faillissement van de crypto-
beurs FTX, hebben het belang benadrukt van 
consumentenbeschermingsregels voor cryptoac-
tiva. Sommige stablecoins, die gekoppeld zijn aan de 
waarde van officiële valuta’s zoals de euro, vormen 
bovendien een risico voor betalingssystemen of voor 
de monetaire soevereiniteit indien zij als betaalmiddel 
worden aanvaard. Dat rechtvaardigt een wetgevend 
initiatief.
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Het voorstel voor een verordening betreffen-
de markten in cryptoactiva (Markets in Crypto 
Assets  – MiCA) strekt ertoe deze risico’s van 
cryptoactiva te reguleren. Over dit voorstel is in 
juni 2022 een politiek akkoord bereikt na interinstituti‑
onele onderhandelingen (trilogen) tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Europese Commissie.

De MiCA-verordening betreft cryptoactiva die 
niet onder de bestaande regelgeving inzake 
financiële instrumenten en elektronisch geld 
vallen.

De verordening is van toepassing op verscheidene 
spelers : uitgevers die cryptoactiva aanbieden aan 
het publiek 1 of toelating tot de handel op een 
markt in cryptoactiva vragen, en aanbieders van 
cryptoactivadiensten.

De verordening voorziet in drie verschillende 
regelingen, afhankelijk van de categorie crypto-
activa (zie Tabel E.1). De eerste twee categorieën 
activa bestaan uit stablecoins, die gekoppeld zijn aan 
de waarde van een valuta of andere activa. Deze ac‑
tiva worden ingedeeld in ‘e-money tokens’ en ‘asset-
referenced tokens’, op basis van hun referentieactiva. 
De derde categorie is een restcategorie met alle 
overige cryptoactiva. Met deze restcategorie geeft de 
wetgever uiting aan haar wens om alle cryptoactiva 
te reguleren.

De eerste reeks regels betreft uitgevers die cryp-
toactiva aanbieden aan het publiek of toelating 

1 Aanbieding aan het publiek houdt in dat informatie wordt 
verschaft op basis waarvan potentiële houders kunnen besluiten 
cryptoactiva te kopen, bijvoorbeeld via een website.

tot de handel op een markt in cryptoactiva 
vragen. Dit zijn in hoofdzaak de emittenten van 
cryptoactiva.

Het eerste vereiste is dat emittenten een voor-
afgaande vergunning moeten aanvragen. Voor 
de uitgifte van e-money tokens zijn enkel kredietin‑
stellingen en instellingen voor elektronisch geld als 
emittent toegelaten. De verordening voorziet ook in 
vereisten inzake consumentenbescherming, zoals het 
recht om te allen tijde te worden terugbetaald tegen 
de marktwaarde van de referentieactiva. Hiertoe dient 
de emittent een reserve van voldoende liquide en vei‑
lige activa aan te leggen en te handhaven. Daarnaast 
worden voor de emittenten gedrags‑ en transpa‑
rantieregels vastgelegd, evenals kapitaal‑, liquiditeits‑, 
governance‑ en risicobeheervereisten. Tot slot moet 
het ‘white paper’ 2 voor asset‑referenced tokens voor‑
afgaandelijk worden goedgekeurd, terwijl dat voor e-
money tokens enkel voorafgaandelijk ter kennis moet 
worden gebracht van de bevoegde autoriteiten.

Er gelden strengere regels voor emittenten van asset‑
referenced tokens en e-money tokens die als signifi‑
cant worden beschouwd, omdat zij een aanzienlijke 
impact kunnen hebben op de financiële stabiliteit. 
Deze regels hebben met name betrekking op kapi‑
taalvereisten en liquiditeitsbeheer. Voor de aanbie‑
ding aan het publiek en de toelating tot de handel 
van de derde categorie activa (restactiva) moet het 
white paper louter voorafgaandelijk ter kennis moet 

2 Het white paper is een document dat door de emittent onder zijn 
verantwoordelijkheid wordt opgesteld en gepubliceerd, dat de 
belangrijkste door de MiCA-verordening vereiste informatie bevat 
(bv. informatie over de emittent, het project, het type activa, 
de rechten daarop, en de technologie), zodat potentiële kopers 
van cryptoactiva met kennis van zaken kunnen beslissen over de 
aankoop.

Tabel  E.1

Categorieën van activa volgens MiCA

   

Tokens met stabiele waarde (stablecoins)

Overige cryptoactiva

E‑Money Token Asset‑referenced Token

Referentieactiva Eén officiële valuta Een korf van officiële valuta  
of andere activa zoals goud

Heeft niet tot doel een stabiele waarde te behouden  
ten opzichte van referentieactiva  

(bijvoorbeeld gebruikstokens of ’utility tokens’) 1

Bron : NBB.
1 De belangrijkste functie van gebruikstokens is het verschaffen van toekomstige toegang tot een dienst of product van een onderneming.
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worden gebracht van de bevoegde autoriteiten. De 
personen die deze activa aan het publiek aanbieden, 
zijn daarnaast onderworpen aan gedragsregels en 
andere specifieke verplichtingen.

De tweede reeks regels heeft betrekking op 
aanbieders van cryptoactivadiensten zoals de 
bewaring van cryptoactiva, de exploitatie van 
een handelsplatform en de uitvoering van or-
ders. Deze aanbieders zijn onderworpen aan een 
voorafgaande vergunning, of een voorafgaande ken‑
nisgeving in het geval van bepaalde instellingen – zo‑
als kredietinstellingen – waarvoor al een prudentieel 
stelsel geldt. Deze regels zijn integraal van toepassing 
op aanbieders van cryptoactivadiensten waarbij de 
emittent niet of moeilijk kan worden geïdentificeerd, 
zoals bitcoin.

De verordening zal achttien maanden na haar inwer‑
kingtreding van toepassing zijn, met uitzondering van 
de regels voor asset‑referenced tokens en e‑money 
tokens, die twaalf maanden na inwerkingtreding van 
toepassing zullen zijn.

Prudentiële behandeling van blootstellingen 
aan cryptoactiva door het Bazels Comité voor 
Bankentoezicht (Basel Committee on Banking 
Supervision – BCBS)

Hoewel de banken momenteel een beperkte 
blootstelling hebben aan cryptoactiva, leiden de 
aanhoudende groei en innovatie van de markt 
van cryptoactiva en cryptoactivadiensten tot 
een toenemende belangstelling vanwege de 
banksector. Deze ontwikkeling zou nieuwe risico’s 
met zich mee kunnen brengen voor de financiële 
stabiliteit en het bankenstelsel.

Tegen deze achtergrond heeft het BCBS in de-
cember  2022 een norm goedgekeurd voor de 
prudentiële behandeling van blootstellingen 
van banken aan cryptoactiva. In deze norm, die 
werd voorafgegaan door twee (publieke) consulta‑
ties in  2021 en  2022, worden deze blootstellingen 
ingedeeld in twee groepen, op basis van bepaalde 
kenmerken van cryptoactiva (zie Grafiek E.1) :

	¡ De eerste groep betreft activa die in aanmerking 
komen voor een behandeling overeenkomstig het 
bestaande Bazel‑raamwerk, onder voorbehoud 
van een aantal wijzigingen en aanvullende richt‑
snoeren. Deze eerste groep is onderverdeeld in 

twee subgroepen : de getokeniseerde 1 versies van 
traditionele activa (Groep 1a), en de stablecoins 2 
(Groep 1b). Om in aanmerking te komen voor deze 
groep, moeten de activa voldoen aan voorwaar‑
den betreffende (1) het juridisch kader voor de 
rechten en plichten in verband met de activa, (2) 
de overdraagbaarheid en het definitieve karakter 
van de afwikkeling van transacties op de activa, 
en (3) de identificatie en de regelgeving van, het 
toezicht op of het risicobeheerkader van spelers 
die deel uitmaken van het ecosysteem van de cryp‑
toactiva (spelers die zorgen voor terugbetalingen, 
overdrachten, validering van transacties, beleg‑
ging van de activareserve, enz.). Voor stablecoins 
wordt vereist dat de emittent gereglementeerd is 
en onder toezicht staat en onderworpen is aan 
prudentiële kapitaal‑ en liquiditeitsvereisten, en 
dat het stabilisatiemechanisme robuust is.

 In het algemeen zullen voor de activa in deze eer‑
ste groep kapitaalvereisten gelden die gebaseerd 
zijn op het risicogewicht van de onderliggende 
blootstellingen in het Bazel‑raamwerk. Daarnaast 
wordt voorzien in een aanvullend vereiste van 
risicogewogen activa (RWA) ter dekking van ri‑
sico’s die specifiek zijn voor de technologische 
infrastructuur van dit type activa, indien deze 
specifieke zwaktes kent.

	¡ De tweede groep omvat de activa die niet voldoen 
aan alle voorwaarden om tot de eerste groep te 
behoren. Deze activa worden ook in twee sub‑
groepen ingedeeld. De activa zullen in principe 
worden onderworpen aan een nieuwe conserva‑
tieve prudentiële behandeling (Groep 2b), waarbij 
een risicogewicht wordt toegepast van 1250 % 
van de hoogste absolute waarde van enerzijds 
de geaggregeerde lange posities en anderzijds de 
geaggregeerde korte posities in de cryptoactiva. 
In de norm wordt echter voorgesteld om rekening 
te houden met de dekking van bepaalde cryptoac‑
tiva in de tweede groep die aan bepaalde criteria 
voldoen (Groep 2a). Blootstellingen aan deze ac‑
tiva (en de bijbehorende derivaten) zullen worden 
onderworpen aan een gewijzigde versie van de 

1 Getokeniseerde traditionele activa zijn digitale representaties van 
traditionele financiële activa die zijn verkregen via cryptografie, 
‘distributed ledger technology’ (DLT) of soortgelijke technologie 
waarbij het bezit van de activa wordt vastgelegd.

2 Stablecoins zijn cryptoactiva die tot doel hebben een stabiele 
waarde te behouden ten opzichte van een specifiek actief of van 
een pool of korf van activa.
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(vereenvoudigde) standaardbenadering van het 
marktrisico.

 Tot slot geldt voor blootstellingen aan activa 
van de tweede groep een limiet van 1 % van 
het Tier 1-kapitaal. Bij overschrijding van deze 
limiet worden voor het bedrag boven 1 % de 
conservatievere kapitaalvereisten van Groep 2b 
toegepast. Indien de blootstelling meer dan 2 % 
van het Tier 1‑kapitaal bedraagt, is de volledige 

blootstelling onderworpen aan deze conservatie‑
vere kapitaalvereisten.

	¡ Andere vereisten (i.v.m. operationeel risico, liqui‑
diteitsrisico, hefboomratio, grote risicoposities, 
enz.) zijn van toepassing op alle categorieën 
cryptoactiva.

De voorgestelde behandeling kan als volgt worden 
samengevat :

Grafiek E.1

Structuur van de prudentiële behandeling van blootstellingen aan crypto-activa (Bazels Comité voor 
bankentoezicht) 1

Overige elementen : operationeel risico, aangepaste liquiditeitsvereisten, hefboomratio, grote
risicoposities, toezicht en transparantie

Maximale blootstelling

Risicogewicht van 1250 %

Voldoet niet
aan de criteria
om rekening te
houden met de

dekking
(Groep 2b)

Voldoet aan de
criteria om
rekening te

houden met de
dekking

(Groep 2a)

Aangepaste
marktrisicoregels met

verrekening en
kapitaalvereiste van 100 %

Kapitaalvereisten grotendeels
gebaseerd op het bestaande

Bazel-raamwerk

Add-on in geval van zwakke
infrastructuur

Getokeniseerde traditionele activa
(Groep 1a)

Stablecoins
(Groep 1b)

Getokeniseerde traditionele activa
Stablecoins

Activa zonder activareserve

Groep 2
Voldoet niet aan de voorwaarden om in

aanmerking te komen

Groep1
Voldoet aan de voorwaarden
om in aanmerking te komen

  
Bron : BCBS.
1 Prudential treatment of cryptoasset exposures (December 2022) (niet-officiële vertaling).
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Een van de meest besproken kwesties in de reac‑
ties op de consultaties was de voorwaarde waaraan 
stablecoins moeten voldoen om tot de eerste groep 
activa te behoren. Er werd namelijk voorgesteld dat 
cryptoactiva twee tests zouden moeten doorstaan 
om hiervoor in aanmerking te komen.

	¡ Met de eerste test moest worden gewaarborgd 
dat de activa te allen tijde tegen de marktwaarde 
van de referentieactiva kunnen worden terugbe‑
taald. Deze test omvatte een reeks voorwaarden 
in verband met het type stabilisatiemechanisme 
en de garanties die dit biedt. Dit mechanisme 
moest met name steunen op een voldoende grote 
activareserve. Deze test werd behouden in de 
norm die uiteindelijk werd goedgekeurd.

	¡ Een tweede test moest ervoor zorgen dat de 
houder het actief op de markt kan verkopen 
tegen een prijs die dicht bij de marktwaarde van 
de referentieactiva ligt. In deze test werd een to‑
lerantiedrempel vastgelegd voor de afwijking van 
de marktwaarde van het actief ten opzichte van 
de marktwaarde van de referentieactiva, gemeten 
over een periode van 12 maanden. De bedoeling 
was om de eerste test aan te vullen met een be‑
oordeling van de waarschijnlijkheid dat het actief 
kan worden teruggekocht tegen de marktwaarde 
van de referentieactiva. Deze tweede test werd 
afgeschaft, maar tegen eind  2023 zal opnieuw 
worden bekeken of er statistische tests kunnen 
worden ontwikkeld om stablecoins met een laag 
risico te identificeren.

	¡ Een tweede discussiepunt was de vraag of zoge‑
naamde ‘permissionless’ 1 activa in aanmerking 
komen voor Groep 1. Deze activa zullen worden 
uitgesloten van Groep 1, maar dit zal eind 2023 
worden herbeoordeeld.

De norm wordt van toepassing op 1 januari 2025.

1 Op het gebied van distributed ledger technology verwijst de 
term ‘permissionless’ naar een bepaalde configuratie van deze 
technologie waarbij gebruikers en ‘nodes’ (‘knooppunten’, 
d.w.z. de computers die een kopie van het ledger bevatten 
en transacties helpen registreren) niet hoeven te worden 
geauthenticeerd of goedgekeurd.

2.2 Regelgeving ten aanzien van het 
gebruik van artificiële intelligentie

Regelgeving van artificiële intelligentie (AI) 
en impact op instellingen die 
kredietratingsystemen en systemen voor 
levens- en ziektekostenverzekeringen 
aanbieden

Op 21  april  2021 publiceerde de Europese 
Commissie een voorstel voor een verordening 
tot vaststelling van geharmoniseerde regels be-
treffende artificiële intelligentie, om de bescher-
ming van de grondrechten van de EU te waar-
borgen en innovatie te bevorderen. Dit voorstel 
betreft de ontwikkeling, het in de handel brengen en 
het gebruik van AI‑systemen in de Unie en voorziet 
in een evenredige, risicogebaseerde aanpak, gaande 
van een totaal verbod tot de vrijwillige toepassing 
van bepaalde regels (zie Grafiek E.2) : (1) AI-systemen 
die een onaanvaardbaar geacht risico inhouden (zoals 
systemen die menselijk gedrag kunnen manipule‑
ren) zijn verboden ; (2) AI-systemen met een hoog 
risico voor de grondrechten worden onderworpen 
aan strenge vereisten, die nader zullen worden ge‑
specificeerd in geharmoniseerde normen ; (3) voor 
bepaalde systemen met een beperkter risico (emotie‑
herkenningssystemen, systemen die interageren met 
mensen) gelden beperkte transparantieverplichtingen 
die inhouden dat menselijke gebruikers op de hoogte 
moeten worden gesteld van het feit dat zij interage‑
ren met een AI-systeem ; (4) voor andere systemen 
die geacht worden een minimaal risico met zich 
mee te brengen gelden er geen verplichtingen, maar 
wordt de opstelling van gedragscodes die bedoeld 
zijn ter bevordering van de vrijwillige toepassing van 
de voorschriften die gelden voor AI‑systemen met 
een hoog risico, vergemakkelijkt en aangemoedigd.

In november  2022 keurde de Raad een alge-
mene oriëntatie goed, waarna de interinstitu-
tionele onderhandelingen (trilogen) tussen het 
Europees Parlement, de Raad en de Europese 
Commissie konden worden opgestart. De risi-
cogebaseerde aanpak werd hierbij bevestigd. 
Systemen met een potentieel hoog risico worden in 
een bijlage opgesomd. Het gaat met name om (1) AI-
systemen voor de beoordeling van de kredietwaardig‑
heid of de kredietrating van natuurlijke personen en 
(2) AI-systemen voor risicobeoordeling en prijsstelling, 
voor natuurlijke personen, die in het kader van le‑
vens‑ en ziektekostenverzekeringen worden gebruikt. 
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Alle  in deze bijlage vermelde AI-systemen worden 
beschouwd als AI‑systemen met een hoog risico, ten‑
zij hun output een louter bijkomstige rol speelt bij de 
menselijke besluitvorming of de activiteiten waarbij ze 
worden gebruikt.

Net als het voorstel van de Commissie beoogt 
de algemene oriëntatie een preventief systeem 
in te voeren dat in hoofdzaak gebaseerd is 
op (1) de toepassing van conformiteitsbeoor-
delingsmechanismen door de aanbieders van 
AI-systemen en (2) de controle op deze mecha-
nismen. Een aanbieder van een AI‑systeem valt on‑
der de voorgestelde regels indien hij een AI-systeem 
ontwikkelt of laat ontwikkelen en het onder eigen 
naam of via een geregistreerd handelsmerk in de 
handel brengt of in gebruik stelt.

Voor aanbieders van AI-systemen met een hoog 
risico zullen er aanvullende verplichtingen gel-
den, zoals de invoering van een risicobeheersys‑
teem, en passende praktijken inzake governance, 

databeheer en menselijk toezicht, zodat de gebruiker 
kan besluiten het systeem niet te gebruiken of het 
stop te zetten.

2.3 Fintech onderzoek en analyse voor 
kredietinstellingen

In  2017 startte de Bank met een enquête over 
FinTech en digitalisering bij een selectie van 
banken en financiële instellingen. Deze enquête 
gaf een overzicht van de impact van FinTech op de 
Belgische financiële sector en vormde de aanzet tot 
een dialoog met de marktspelers over verschillende 
digitale thema’s. De analyse van de antwoorden op 
de enquête werd in 2018 aan de deelnemers en het 
publiek meegedeeld en er werd een reeks beste prak‑
tijken inzake governance, organisatie en opvolging in‑
zake FinTech‑ en digitaliseringstrategie gepubliceerd.

Gelet op de technologische en marktontwikke-
lingen voerde de Bank in 2020 een nieuwe en-
quête uit, waarvan de resultaten in 2021 aan de 

Grafiek E.2

Voorstel voor een verordening inzake ‘artificiële intelligentie’ : een op risico gebaseerde benadering 1

Verboden 
(bv., AI-systemen die menselijk gedrag kunnen manipuleren)

Toegestaan mits voldaan wordt aan bepaalde verplichte 
voorschriften (bv. kredietratingsystemen van personen)

Toegestaan mits voldaan wordt aan beperkte
transparantieverplichtingen (bv. bots)

Toegestaan / geen beperkingen / 
restcategorie ; Gedragscodes / vrijwillige 
toepassing van voorschriften

Onaan-
vaardbaar

risico

Hoog risico

Gematigd risico

Minimaal risico

  
Bron : NBB.
1 Zie ook https://digital‑strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory‑framework‑ai.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai
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banken werden meegedeeld en in  2022 open-
baar zijn gemaakt 1. Uit deze bevraging bleek 
dat de banken over het algemeen vooruitgang 
hadden geboekt bij hun digitale transitie, maar 
dat de snelheid van deze transitie varieerde bin-
nen de Belgische banksector.

Deze Belgische enquête werd gevolgd door ini-
tiatieven van de Europese Centrale Bank op het 
gebied van digitalisering en FinTech binnen het 
SSM. Tot de toezichts‑ en risicobeoordelingsprio‑
riteiten van het SSM voor  2022-2024 behoren im‑
mers het aanpakken van structurele zwakheden in 
bedrijfsmodellen door middel van effectieve digita‑
liseringsstrategieën en een sterkere governance. In 
dit verband heeft de ECB samengewerkt met de 
Europese nationale toezichthouders (waaronder de 
Bank) om haar marktkennis te verbeteren. In een 
eerste fase werd de sector geraadpleegd over digitale 
transformatie en het gebruik van FinTech. Als tweede 
stap werd in de zomer van 2022 een bredere enquête 
over deze onderwerpen gelanceerd onder significante 
kredietinstellingen. Dankzij deze enquête kon infor‑
matie worden verzameld die niet op een consistente 
en gecoördineerde manier beschikbaar was binnen 
het SSM. De resultaten zullen van belang zijn bij 

1 bfw-digitaal-editie2-2022-03-artikel-begassededhaem-mention-
romont.pdf (financialforum.be).

(i)  het stellen van de prudentiële prioriteiten, (ii) het 
bepalen van de punten die nader moeten worden 
beoordeeld, en (iii) het ontwikkelen van richtsnoeren 
voor de toezichthouders van het SSM om de risico’s 
te beoordelen en de prudentiële verwachtingen voor 
banken vast te stellen. De belangrijkste bevindingen 
zijn ook relevant voor het verduidelijken van de SREP-
methodologie inzake bedrijfsmodellen en governance 
voor het gebruik van nieuwe technologieën.

2.4 InsurTech-enquête en -analyse bij 
verzekeringsondernemingen

Technologische innovatie heeft een steeds 
grotere impact op het bedrijfsmodel van de 
verzekeringsondernemingen. De snelle verande‑
ringen die de technologische innovaties met zich 
meebrengen, creëren niet alleen opportuniteiten voor 
startende en gevestigde technologiebedrijven om fi‑
nanciële diensten te verlenen, maar laten traditionele 
verzekeraars ook toe hun bedrijfsmodel, diensten 
en producten aan te passen en te verbeteren. Deze 
nieuwe tendensen kunnen echter ook bepaalde ri‑
sico’s creëren of versterken.

	¡ Om inzicht te krijgen in dit veranderende 
landschap en in de huidige stand van zaken 
in dit domein, heeft de Bank de verzeke-
ringsondernemingen bevraagd. Hierbij werd 

https://www.financialforum.be/doc/doc/review/2022/bfw-digitaal-editie2-2022-03-artikel-begassededhaem-mention-romont.pdf
https://www.financialforum.be/doc/doc/review/2022/bfw-digitaal-editie2-2022-03-artikel-begassededhaem-mention-romont.pdf
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in de eerste plaats beoogd een beeld te krijgen 
van de visie en de strategie van de verzekeraars 
op het gebied van InsurTech en digitalisatie. De 
ondernemingen gaven aan dat digitalisatie de 
operationele efficiëntie en de klanttevredenheid 
heeft verhoogd, maar dat de war on talent ver‑
dere innovatie bemoeilijkt.

	¡ In de tweede plaats werd de verzekeringsonder‑
nemingen gevraagd een gedetailleerd beeld te 
geven van de technologieën die ze gebruiken of 
aan het ontwikkelen zijn. Uit de antwoorden bleek 
dat de ondernemingen sterk inzetten op veel 
voorkomende technologieën zoals de cloud. Ook 
doen ze in grote mate een beroep op meer inno‑
vatieve technologieën zoals artificiële intelligentie 
en ecosystemen. Daarnaast werd vastgesteld dat 
de digitalisatie aanwezig is in bijna alle aspecten 
van de waardeketen, maar voornamelijk in de dis‑
tributie of onderschrijving en het schadebeheer. 
Uit de analyse bleek ook dat vooral in het niet‑
levensverzekeringssegment geïnnoveerd wordt, 
onder meer in de auto‑ en brandverzekering.

	¡ Gevraagd naar de risico’s die voor hen verbon‑
den zijn aan innovatieve digitalisatie, gaven de 
verzekeringsondernemingen ten slotte aan dat er 
sprake is van een verhoogd cyber‑ en operationeel 
risico en dat in sommige gevallen ook de renda‑
biliteit beïnvloed wordt, maar dat ze de nodige 
maatregelen nemen om deze risico’s te beheren.

3. Digitale operationele 
weerbaarheid

3.1 Cyber- en IT-gerelateerde dreigingen

Op het gebied van cyber- en IT-gerelateerde 
dreigingen werd  2022 nog in zekere mate ge-
kenmerkt door de naweeën van de COVID-19-
pandemie. De uitdagingen die hiermee gepaard 
gingen, zoals massaal thuiswerk, beperktere fysieke 
aanwezigheid van operatoren, specifieke aanvalspa‑
tronen, e.d., werden echter adequaat opgevangen in 
de financiële sector. De gevonden oplossingen maken 
inmiddels deel uit van het ‘nieuwe normaal’.

Na de Russische invasie in Oekraïne is de finan-
ciële sector nog meer blootgesteld aan deze be-
dreigingen. In februari  2022 nam het geopolitieke 
conflict in Oost-Europa een belangrijke wending door 

de inval van Rusland in Oekraïne. Gezien de brede 
en nadrukkelijke westerse steun aan Oekraïne en het 
Europees sanctiebeleid ten aanzien van Rusland, werd 
het plots veel waarschijnlijker dat Europese landen, en 
met name België, door de aanwezigheid van belang‑
rijke internationale instellingen en marktinfrastruc‑
turen, doelwit zouden worden van cyberaanvallen 
gepleegd door hetzij groepen die gelinkt zijn aan na‑
tiestaten, hetzij zogenaamde ‘hacktivisten’. Ook sce‑
nario’s waarbij de aanvallers onbedoeld nevenschade 
(‘collateral damage’) veroorzaken mogen evenmin 
worden uitgesloten als aanvallen op niet-financiële 
kritieke infrastructuren (telecom, energie, …), die een 
substantiële impact kunnen hebben op de financiële 
sector. De Bank en de volledige financiële sector zijn 
sinds de escalatie van het geopolitieke conflict in 
een verhoogde staat van paraatheid. Dankzij diverse 
voorzorgsmaatregelen heeft deze concrete dreiging 
tijdens het rapporteringsjaar gelukkig niet tot al te 
belangrijke operationele incidenten geleid.

Cyberaanvallen zijn hoe dan ook de voorbije 
jaren wereldwijd geëvolueerd tot een dagda-
gelijkse realiteit. Er wordt ook vastgesteld dat de 
aanvallers hun technieken en methodes verder aan‑
scherpen, waardoor een deel van de aanvallen steeds 
gesofisticeerder, krachtiger en/of grootschaliger 
wordt. Verwacht wordt dan ook dat het aantal lang‑
durige en doelgerichte cyberaanvallen in de toekomst 
verder zal toenemen, waarbij de financiële sector 
logischerwijs één van de potentiële doelwitten blijft. 
De lijst van wereldwijde cyberaanvallen op financiële 
instellingen opgesteld door de denktank ‘Carnegie 
Endowment for International Peace’ 1 schetst een ac‑
tueel beeld van de cyberdreigingen voor de sector. 
In 2022 werden bij de gerapporteerde cyberaanvallen 
bijvoorbeeld gevoelige gegevens ontvreemd, syste‑
men ontwricht en frauduleuze transacties geïnitieerd. 
Hierbij werd niet zelden gebruikgemaakt van zo‑
genaamde ransomware, gedistribueerde ‘denial-of-
service’(DDoS)‑aanvallen, en misbruik gemaakt van 
kwetsbaarheden bij instellingen, onder meer in hun 
toeleveringsketen, en/of van de goedgelovigheid van 
medewerkers.

Verzekerings‑ of herverzekeringsondernemingen en 
-groepen zijn op twee fronten kwetsbaar voor cyber‑
risico’s : enerzijds zijn ze als instellingen zelf blootge‑
steld aan cyberaanvallen en anderzijds ondervinden 

1 Zie Timeline of Cyber Incidents Involving Financial Institutions – 
Carnegie Endowment for International Peace.

https://carnegieendowment.org/specialprojects/protectingfinancialstability/timeline
https://carnegieendowment.org/specialprojects/protectingfinancialstability/timeline
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ze de gevolgen van de cyberaanvallen die gericht 
zijn op hun cliënten, hetzij omdat ze expliciet dek‑
king verlenen voor cyberrisico’s (affirmative cyber 
insurance), hetzij omdat deze risico’s impliciet gedekt 
zijn door andere door hen aangeboden verzekeringen 
(silent of non‑affirmative cyber insurance). Gelet op 
de toename van het aantal cyberaanvallen tijdens de 
pandemie en het sterker publiek bewustzijn van het 
risico om er een doelwit van te worden, verwacht de 
Bank dat de cyberverzekeringsmarkt snel zal groeien.

Naast cyberrisico’s brengt de sterke afhan-
kelijkheid van IT-oplossingen in de financiële 
sector ook andere uitdagingen met zich mee. 
Traditionele instellingen worden onder druk gezet 
door innovatieve spelers, toegenomen verwachtingen 
van klanten betreffende de aangeboden diensten en 
beschikbaarheid, of toenemende (veiligheids)risico’s 
(bijvoorbeeld door het gebruik van niet langer onder‑
steunde ‘End-of-Life’-software om hun soms sterk 
verouderde IT-architectuur op relatief korte termijn 
te vernieuwen), maar de complexiteit van hun IT‑
landschap maakt het tot een grote uitdaging om dit 
op een verantwoorde manier te realiseren. Tevens 
is het risico van een toenemende afhankelijkheid 
van derde partijen voor IT-diensten en van andere 
gestandaardiseerde informatiesysteemcomponenten 
sterk aanwezig. Met name cloudoplossingen wor‑
den steeds vaker en voor steeds belangrijker proces‑
sen aangewend. Door het beperkte aantal kritieke 
dienstverleners loopt de financiële sector een alsmaar 
toenemend concentratierisico. De afgelopen jaren 
werd ook zeer duidelijk welke impact geopolitieke 
spanningen op bepaalde toeleveringsketens kunnen 
hebben. Ook het voldoende uitgebreid testen van 
software en hersteloplossingen voor een waaier aan 
extreme maar plausibele scenario’s blijft een belang‑
rijk aandachtspunt.

Het is dan ook van belang dat de bestuursor-
ganen van de financiële actoren over de nodige 
expertise en informatie beschikken om de risico’s 
op passende wijze te kunnen opvolgen, en dat ze 
adequate maatregelen opnemen in hun strategische 
planning om de risico’s binnen aanvaardbare per‑
ken te houden. Nogal wat instellingen geven echter 
aan dat zij moeilijkheden ondervinden om voldoende 
mensen aan te werven die over de juiste vaardighe‑
den en expertise beschikken. Daarnaast dienen alle 
medewerkers van deze instellingen zich bewust te 
zijn van het cyber- en IT-risico, te begrijpen hoe deze 
risico’s kunnen optreden en te weten hoe zij zich 

moeten gedragen en reageren wanneer er zich een 
dergelijk risico voordoet.

3.2 Richtsnoeren en ontwikkelingen op 
wetgevend vlak

De Bank heeft de afgelopen jaren in belangrijke 
mate bijgedragen aan een regelgevend kader 
om de beheersing van cyber- en IT-risico’s te 
verbeteren. De circulaire betreffende de verwach‑
tingen van de Bank op het vlak van operationele be‑
drijfscontinuïteit en beveiliging van systeemrelevante 
instellingen is nog steeds een belangrijke referentie. 
Verder draagt de Bank actief bij aan de totstand‑
koming van een Europees regelgevend kader voor 
het beheer van cyber‑ en IT‑risico’s in de schoot 
van de EBA. Dit resulteerde achtereenvolgens in de 
publicatie van richtsnoeren voor toezichthouders be‑
treffende de beoordeling van het ICT‑risico in het 
kader van het SREP, richtsnoeren voor uitbesteding 
en richtsnoeren voor het beheer van ICT‑ en veilig‑
heidsrisico’s. Voor de verzekeringssector kwam een 
soortgelijk reglementair kader tot stand onder de 
auspiciën van EIOPA, in de vorm van richtsnoeren 
voor uitbesteding aan cloudserviceproviders en richt‑
snoeren voor ICT‑beveiliging en ‑governance. Al deze 
richtsnoeren werden ondertussen geïntegreerd in het 
toezichts‑ en beleidsraamwerk van de Bank. Voor 
betaalsystemen en marktinfrastructuren vormen de 
oversightverwachtingen van de ECB met betrekking 
tot cyberweerbaarheid de referentie. Ook op mon‑
diaal niveau waren er belangrijke ontwikkelingen. 
Het Bazels Comité publiceerde in maart 2021 nieuwe 
principes voor het versterken van de operationele 
weerbaarheid van banken. Een van deze principes 
is aan ICT en cyberveiligheid gewijd. Deze principes 
zijn vanzelfsprekend ook zeer relevant in een digitale 
context.

Eind 2022 bekrachtigde het Europese Parlement 
een voorstel voor een verordening over digitale 
operationele weerbaarheid, de zogenaamde 
‘Digital Operational Resilience Act’ (DORA). Deze 
verordening heeft als doel de risico’s die gepaard 
gaan met de digitale transformatie in de financiële 
sector te matigen door strikte en gemeenschappe‑
lijke regels op te leggen met betrekking tot ICT-
governance en risicobeheer, ICT‑incidentrapportering 
en informatiedeling, veiligheidstests en het risico 
verbonden aan derde partijen die ICT-gerelateerde 
diensten verstrekken. Deze regels gelden voor een 
brede waaier aan financiële instellingen, maar ook 
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voor kritieke ICT‑leveranciers (third‑party providers), 
bijvoorbeeld cloudserviceproviders, die onderworpen 
zullen worden aan een vorm van oversight. Tijdens 
de bespreking van de ontwerpteksten op Europees 
niveau speelde de Bank een belangrijke adviserende 
rol in de Belgische delegatie. Zij zal ook intensief 
betrokken worden bij de uitwerking van technische 
standaarden die concreet gestalte zullen geven aan 
de verordening.

Ten slotte publiceerde de European Systemic 
Risk Board begin  2022 aanbevelingen voor de 
oprichting van een pan-Europees raamwerk 
voor de coördinatie van cyberincidenten met 
een systemisch karakter. Ook bij de uitwerking van 
deze aanbevelingen wordt de Bank nauw betrokken.

3.3 Operationele activiteiten

De beoordeling en de bevordering van de be-
heersing van cyber- en IT-risico’s zijn topprio-
riteiten voor de Bank. Europese en internationale 
samenwerking wordt op dit vlak steeds belangrijker. 
De aandacht gaat hierbij enerzijds uit naar de bevei‑
liging van en het vertrouwen in individuele financiële 
instellingen of FMI’s en anderzijds naar sectorover‑
schrijdende strategieën om deze risico’s te beheersen.

De benadering die de Bank hierbij hanteert is tweele‑
dig. Enerzijds dienen de instellingen die onderworpen 
zijn aan het prudentieel toezicht eigen vermogen aan 
te houden ter dekking van hun operationele risico’s, 
waaronder cyber- en IT-risico’s. Anderzijds wordt 
nauw toegezien op de operationele veiligheid en ro‑
buustheid van de kritieke processen bij de financiële 
instellingen en FMI’s. De beschikbaarheid, integriteit 
en vertrouwelijkheid van de IT-systemen en -data 
staan hierbij centraal. De Bank voerde in 2022 diverse 
inspectieopdrachten uit (bij banken in het kader van 
het SSM) om na te gaan of het regelgevend kader 
wordt nageleefd en of de IT‑systemen met betrekking 
tot het cyber‑ en IT‑risico adequaat worden beheerd.

Daarnaast volgt zij deze risico’s bij de financiële instel‑
lingen en FMI’s op in het kader van haar permanente 
en periodieke toezichtswerkzaamheden. Naar aan‑
leiding van de verhoogde cyberdreiging die uitging 
van de Russische invasie van Oekraïne, besliste de 
Bank in maart  2022 om de instellingen onder haar 
toezicht via diverse mededelingen bewust te maken 
van de cyberdreiging die uitging van deze crisis, en 
hen ertoe aan te zetten hun operationele paraatheid 

aan te scherpen. Een selectie van significante instel‑
lingen werd bovendien verzocht een korte enquête in 
te vullen. De antwoorden op deze vragenlijst werden 
verder aangevuld tijdens follow-upsessies met de res‑
pondenten. Na een grondige analyse van de diverse 
antwoorden meent de Bank te mogen besluiten dat 
de sector in het algemeen goed op de hoogte was 
van het verhoogde dreigingsniveau en hierop gepast 
heeft gereageerd.

De Bank heeft in  2018 een programma voor 
ethische hacking opgezet, namelijk TIBER-BE 
(Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming 
Belgium). Dit programma, dat het Belgische onder‑
deel is van een raamwerk dat werd ontwikkeld door 
het Eurosysteem, beoogt via gesofisticeerde tests de 
cyberweerbaarheid van individuele FMI’s en financiële 
instellingen te verhogen, en inzicht te verschaffen in 
de cyberbeveiliging van de Belgische financiële sector 
in zijn geheel. De Bank stimuleert deze oefeningen 
vanuit haar rol als bewaker van de financiële stabi‑
liteit. In  2022 werd het TIBER-BE raamwerk geactu‑
aliseerd op basis van ervaringen uit reeds afgeronde 
tests, en sloten er zich een aantal bijkomende instel‑
lingen aan. De sector blijkt overtuigd te zijn van de 
toegepaste methodologie en van de meerwaarde van 
deze specifieke tests.

De Bank besteedt ook in toenemende mate 
aandacht aan sectorbrede initiatieven. In het 
kader van het SSM worden bijvoorbeeld op regel‑
matige basis transversale analyses uitgevoerd over 
cyber‑ en IT‑gerelateerde thema’s. Zo werden alle 
significante banken alsook een aantal minder signi‑
ficante banken in  2022 opnieuw gevraagd om een 
IT-vragenlijst in te vullen die belangrijke informatie 
verschaft voor het jaarlijkse ‘Supervisory Review and 
Evaluation Process’, en toelaat transversale analyses 
uit te voeren. Ook een groot aantal verzekerings‑
ondernemingen, beursvennootschappen, betalings‑
instellingen en instellingen voor elektronisch geld 
werd gevraagd soortgelijke informatie te verschaffen 
met een vergelijkbaar doel.

Nieuw dit jaar was dat een selectie van financiële 
instellingen gevraagd werd om een lijst te verstrek‑
ken van de kritische derde partijen die hen ICT-
gerelateerde diensten verlenen. Deze oefening sloot 
aan bij een initiatief van de Europese toezichthouden‑
de autoriteiten (European Supervisory Authorities  – 
ESA’s), die op deze manier trachtten een eerste zicht 
te verkrijgen van de derde partijen die in de toekomst 
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aangeduid zouden kunnen worden als kritische dien‑
staanbieders onder de DORA‑verordening.

In haar hoedanigheid van sectorale autoriteit 
voor de toepassing van de wet ter beveiliging en 
bescherming van kritieke infrastructuren (voor-
namelijk systeemrelevante banken en FMI’s), 
beoordeelt de Bank tevens de doeltreffendheid 
van controlesystemen bij kritieke financiële in-
frastructuren. Eveneens in deze context organiseert 
en coördineert de Bank periodiek sectorbrede crisissi‑
mulatieoefeningen om de Belgische financiële sector 
voor te bereiden op potentiële operationele incidenten 

met een systemisch karakter. In het kader van de wet 
ter beveiliging van netwerk‑ en informatiesystemen 
(NIS) fungeert de Bank als sectoraal meldpunt voor 
grote incidenten in de financiële sector.

De Bank neemt daarnaast ook deel aan verschillende 
internationale werkgroepen en fora om een beter 
inzicht te krijgen in de risico’s die systemisch kunnen 
worden voor de financiële sector en om mitigerende 
maatregelen te bestuderen. Andere initiatieven heb‑
ben tot doel de uitwisseling van informatie tussen 
instellingen, toezichthouders, centrale banken, enz. 
te bevorderen.


	Inhoud
	Verslag voorgesteld door de gouverneur namens de Regentenraad
	Directiecomité
	Regentenraad
	Economische en financiële ontwikkelingen
	1.	Internationale economie
	1.1		Minder verstoringen in de toeleveringsketens maar hogere en volatiele prijzen voor energie en grondstoffen
	1.2	Een wereldwijde opflakkering van de inflatie die krachtiger en hardnekkiger was dan verwacht
	1.3	Wereldeconomie start euforisch, maar verliest aan kracht
	1.4		De centrale banken grepen bijna overal drastisch in en dat leidde tot strakkere financiële voorwaarden 
	1.5	Overheden staan voor een moeilijke evenwichtsoefening
	2.	Monetair beleid in het eurogebied
	2.1	Versnelling van de normalisatie van het monetair beleid
	Aanbodschokken, maar ook het monetair beleid, helpen de stijging van de inflatie begrijpen
	De Raad van Bestuur heeft de indicatoren van de inflatieverwachtingen nauwlettend gevolgd

	2.2	Monetairbeleidsmaatregelen
	Het einde van de nettoaankopen van activa werd gevolgd door een verhoging van de beleidsrentes
	De inkrimping van de obligatieportefeuille 
werd aangekondigd

	2.3	De transmissie van de monetairbeleidsmaatregelen 
naar de financieringsvoorwaarden
	De transmissie verliep vrij vlot op de geldmarkten, zij het met enige beroering op de markt van de gewaarborgde leningen
	De rendementsecarts van overheids- en bedrijfsobligaties ten opzichte van de risicovrije rente bleven doorgaans beperkt
	Het bancair krediet werd duurder

	2.4	Het monetair beleid in onzekerheid
	De keuzes van de andere beleidsmakers bepalen ook het inflatieverloop

	3.	Inflatie, indexering en loonkosten
	3.1	De inflatie bereikte het hoogste niveau sinds de jaren 1970
	In eerste instantie heeft vooral de energie-component de inflatie opgedreven
	De binnenlandse inflatie steeg ook geleidelijk aan
	Niet alle gezinnen ervaarden dezelfde prijsstijgingen

	3.2	De automatische indexering beoogt de koopkracht van de huishoudens te beschermen
	Indexering beschermt 
de koopkracht niet volledig
	Verschillende indexeringsmechanismes van toepassing

	3.3	De indexering beschermt niet elk huishouden in dezelfde mate
	Complexe interactie tussen steunmaatregelen, inflatie en indexering

	3.4	De indexering drijft de loonkosten op en vergroot de kloof met onze belangrijkste handelspartners
	Ongekende stijging van de loonkosten in 2022
	De automatische indexering en het gereguleerd kader van de loononderhandelingen gaan hand in hand
	De snellere toename van de loonkosten in België leidde tot een nieuwe loonhandicap
	Geen reële conventionele loonstijgingen in de twee komende jaren
	De huidige hoge inflatie context verscherpt de bestaande uitdagingen op het vlak van loonvorming

	4.	Economische activiteit en arbeidsmarkt in België
	4.1	De forse stijging van de energieprijzen verarmde de Belgische economie
	De Belgische ruilvoet is verslechterd
	Het saldo op de lopende rekening is verslechterd en vertoont een duidelijk tekort

	4.2	De economische bedrijvigheid bleek veerkrachtig
	Een sterke eerste jaarhelft, gevolgd door een zwakkere tweede jaarhelft
	De diensten bleven de voornaamste motor achter de groei, terwijl de industrie te lijden had onder de oplopende energieprijzen
	De groei werd vooral geschraagd door de consumptieve bestedingen van de huishoudens en door hun investeringen in woningen

	4.3	Een uiterst dynamische arbeidsmarkt die enige tekenen van vertraging toont in de tweede jaarhelft
	De arbeidsmarkt zet het sterke herstel voort met een recordaantal nieuwe jobs
	Verschillende tekenen wijzen op een vertraging van de arbeidsmarkt vanaf het einde van het jaar

	4.4	De gezinnen bleven consumeren, ten koste van hun spaargeld
	De versnelling van de inflatie drukte de reële gezinsinkomens
	De gezinnen bleven consumeren en investeren in hun woningen

	4.5	De rendabiliteit van de ondernemingen kwam door de stijgende kosten onder druk te staan
	De macro-economische margevoet van de ondernemingen is gestegen
	De invloed van de crisis ten gevolge van de kostenstijging kan aanzienlijk verschillen van de ene onderneming tot de andere

	5.	Financiële ontwikkelingen
	5.1	De balansen van de ondernemingen blijven solide
	Na de COVID-19-crisis werden de balansen gesaneerd, met een verhoogde veerkracht aan het begin van de energiecrisis tot gevolg
	De financieringsvraag van de ondernemingen neemt toe, ondanks de stijgende rentetarieven

	5.2	De financiële situatie van de gezinnen werd gekenmerkt door inflatie en stijgende rentevoeten
	Sommige gezinnen werden veel zwaarder door de inflatie getroffen dan andere
	De activiteit op de woningmarkt en de groei van de woningprijzen vertraagden in 2022
	De schuldenlast van de gezinnen blijft hoog door de leningen voor de aankoop van een woning
	De forse stijging van de woningprijzen sinds 2020 en de recente sterke stijging van de hypotheekrente deden de betaalbaarheid van woningen verslechteren

	5.3	De Belgische banksector bleef veerkrachtig in een uitdagende economische context, maar kredietrisico’s kunnen zich materialiseren
	De Belgische banksector is voldoende sterk om de reële economie waar nodig te ondersteunen
	Vooralsnog bleef de winstgevendheid van de banken op een hoog peil
	Toch staat de Belgische banksector voor heel wat uitdagingen

	5.4	De verzekeringssector haalde voordeel uit de stijgende rentevoeten, maar is blootgesteld aan toenemende risico’s
	De herschikking van de beleggingsportefeuille zette zich voort in 2022 en werd vooral gedomineerd door waarderingseffecten
	Binnen de huidige geopolitieke context moeten de klimaat- en cyberrisico’s nog altijd aandachtig worden gevolgd

	6.	Overheidsfinanciën
	6.1	Overzicht van de begrotingstoestand en het Europese begrotingskader
	Het begrotingssaldo verbeterde fors na het wegebben van de coronacrisis, maar de escalerende energiecrisis zette de overheidsfinanciën opnieuw onder druk
	De Europese begrotingsregels bleven opgeschort

	6.2	De hoge inflatie had een belangrijke impact op de overheidsfinanciën
	De inflatie stuwde de meeste ontvangsten en primaire uitgaven automatisch fors hoger, terwijl de impact op het primair saldo in 2022 beperkt bleef
	De hoge inflatie en de Russische inval in Oekraïne leidden tot een forse discretionaire beleidsreactie
	Behalve de inflatie beïnvloedden een aantal andere factoren het primair saldo
	De inflatietoename leidde ook tot een stijging van de rente, maar nog niet van de rentelasten
	De hoge inflatie deed de schuldgraad tijdelijk dalen

	6.3	De structurele uitdagingen van de Belgische overheidsfinanciën blijven heel groot
	De risico’s voor de houdbaarheid van de overheidsschuld zijn hoog op middellange en lange termijn
	Het stijgend primair begrotingstekort is het gevolg van de toenemende primaire uitgaven
	De stijgende pensioenuitgaven zetten de overheidsfinanciën de komende jaren en decennia 
zwaar onder druk
	Om de schuldgraad terug te dringen is een aanzienlijke consolidatie-
inspanning nodig van de verschillende entiteiten van de overheid

	7.	De Belgische economie moet duurzame welvaart creëren
	7.1	Welvaartscreatie door middelen efficiënt in te zetten
	7.2	De productiefactor arbeid duurzaam en aanzienlijk sterker inzetten
	Het tekort aan gekwalificeerde arbeidskrachten heeft een weerslag op de langetermijnbeslissingen van de ondernemingen
	De spanningen worden deels veroorzaakt door de mismatch tussen de gezochte profielen en de gevolgde opleiding
	Het verhogen van de werkgelegenheidsgraad vereist een brede activering van de bevolking
	Het verkleinen van de participatiekloof tussen mannen en vrouwen is een belangrijke hefboom
	Werken (financieel) aantrekkelijker maken, vooral voor de laagste lonen

	7.3	Het energiesysteem bijsturen naar koolstofneutraliteit
	Om de economische welvaart te vrijwaren is een continue en betrouwbare energievoorziening nodig
	Het energiesysteem aanpassen omwille van de klimaatverandering
	De economie moet koers zetten naar koolstofneutraliteit

	Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht
	A.	Inleiding
	B.	Macroprudentieel beleid
	1.	Contracyclische kapitaalbuffer
	2.	Woningmarkt
	3.	Systeemrelevante instellingen

	C.	Regelgevend en wettelijk kader
	1.	Banken
	1.1	Activiteiten van het Bazels Comité voor Bankentoezicht
	1.2	Europese ontwikkelingen
	1.3	Ontwikkelingen op nationaal niveau

	2.	Verzekeringsondernemingen
	2.1	Internationale beleidsontwikkelingen
	2.2	Europese beleidsontwikkelingen
	2.3	Nationale beleidsontwikkelingen

	3.	Sectoroverschrijdende aspecten
	3.1	Voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme
	3.2	Ontwikkelingen in het reglementair en prudentieel beleid met betrekking tot klimaatgerelateerde risico’s
	3.3	Externe functies en actualisering van het ‘fit & proper’-handboek


	D.	Operationeel toezicht
	1.	Banken
	1.1	Cartografie van de sector van de banken en de beleggingsondernemingen
	1.2	Toezichtsprioriteiten

	2.	Verzekeringsondernemingen
	2.1	Cartografie van de sector
	2.2	Toezichtsprioriteiten

	3.	Financiële marktinfrastructuren en betalingen
	3.1	Cartografie van de sector
	3.2	Toezichtsprioriteiten


	E.	Digitalisering
	1.	Digital euro
	2.	FinTech
	2.1	Prudentiële behandeling van blootstellingen aan cryptoactiva en ontwerp van Europese verordening
	2.2	Regelgeving ten aanzien van het gebruik van artificiële intelligentie
	2.3	Fintech onderzoek en analyse voor kredietinstellingen
	2.4	InsurTech-enquête en -analyse bij verzekeringsondernemingen

	3.	Digitale operationele weerbaarheid
	3.1	Cyber- en IT-gerelateerde dreigingen
	3.2	Richtsnoeren en ontwikkelingen op wetgevend vlak
	3.3	Operationele activiteiten


	F.	Afwikkeling
	1.	Wet- en regelgevend kader
	1.1	Kredietinstellingen en beursvennootschappen
	1.2	Verzekerings- en herverzekeringsondernemingen

	2.	Afwikkelbaarheid van kredietinstellingen en beursvennootschappen
	2.1	Instellingen die onder de rechtstreekse bevoegdheid van de Bank vallen
	2.2	Instellingen die onder de bevoegdheid van de SRB vallen

	3.	Uitwerking van afwikkelingsfinancieringsregelingen

	Bijlagen
	Statistische bijlage
	Methodologische toelichting
	Conventionele tekens
	Afkortingen

