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Voorwoord
door Guy Quaden, Gouverneur

De Europese eenmaking die 60 jaar geleden van start ging, na een oorlog die andermaal ons 
continent had verwoest, heeft ons in de eerste plaats vrede gebracht. De totstandbrenging 
van een gemeenschappelijke markt stimuleerde de economische groei en verhoogde de 
welvaart. In een minder ver verleden namen twaalf Europese landen dezelfde valuta aan. 
Dit is de voornaamste bijdrage van de centrale banken tot meer stabiliteit en een grotere 
eenheid in Europa.

In het begin van 2005 brachten de beleidsmakers van het Eurosysteem, dat zijn de leden 
van de directie van de Europese Centrale Bank (ECB) en de presidenten van de twaalf 
nationale centrale banken van het eurogebied, ten behoeve van de 307 miljoen inwoners 
van het eurogebied een missieverklaring uit waarin de doelstellingen en de waarden die 
we delen, alsook ons optreden en onze wijze van samenwerking worden omschreven. 
Deze verklaring is vooraan in dit Verslag opgenomen.

De invoering van de euro alsook de verspreiding van nieuwe technologieën en de 
concentratiebewegingen in de commerciële financiële sector vormden een krachtige 
impuls voor de Nationale Bank van België. In 2000 lanceerde het Directiecomité een 
uitgebreide strategische bezinning om de toekomst van de Bank in die nieuwe context 
voor te bereiden. De conclusies van die denkoefening en de geleidelijke tenuitvoerlegging 
ervan in het kader van masterplans voor de jaren 2001 tot 2005 werden in de voorgaande 
jaarverslagen toegelicht.

In 2000 was de belangrijkste uitdaging op korte termijn de invoering van de nieuwe 
eurobiljetten en -munten, een logistieke operatie van een in de monetaire geschiedenis 
ongekende omvang. Die invoering verliep zeer succesvol en de euro is vandaag de dag 
zozeer in ons dagelijkse leven verankerd dat die gebeurtenis reeds lang geleden lijkt.

Dat was evenwel niet het eindpunt. Het Eurosysteem is verder gegroeid. Op nationaal 
vlak werden aan de Bank nieuwe verantwoordelijkheden toevertrouwd, onder meer 
inzake financiële stabiliteit. Ook de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de 
herstructureringen in de financiële sector gingen voort.
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Zoals elke onderneming moet de Bank zich aanpassen aan een omgeving die voortaan, 
zelfs voor de centrale banken, voortdurend evolueert. Om die reden werd in 2004 gestart 
met een nieuwe strategische bezinning, waarvan de eerste resultaten in dit Verslag 
worden besproken.

De Bank concentreert zich meer dan ooit op de beheersing van haar kosten. In dat verband 
kan worden aangestipt dat door de herstructurering van bepaalde activiteiten van de Bank 
(zoals het netwerk van provincievestigingen, dat terugliep van 22 agentschappen begin 
1999 tot 7 vandaag) en de productiviteitswinsten die ze op alle terreinen tracht te boeken, 
het personeelsbestand kon worden teruggebracht van 2.533 voltijdse equivalenten begin 
1999 tot 2.174 eind 2004. De in 2001 in het strategische plan vastgelegde doelstelling 
bedroeg 2.200 voltijdse equivalenten eind 2005.

De wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de 
financiële diensten heeft de banden tussen de Commissie voor het bank-, financie- en 
assurantiewezen (CBFA) en de Bank aangehaald en hun samenwerking gestructureerd, 
waarbij elke instelling echter haar eigen verantwoordelijkheden behield.

Het Comité voor financiële stabiliteit, dat de directiecomités van beide instellingen 
omvat, vormt de hoeksteen van de nieuwe architectuur. In 2004 stelde het Comité 
onder meer de actoren en functies vast die cruciaal zijn voor de goede werking van de 
Belgische financiële sector bij gebeurtenissen die de continuïteit van de transacties in het 
gedrang kunnen brengen. Voorts verschenen er aanbevelingen en werd een permanente 
follow-upstructuur ingesteld.

De Raad van toezicht van de overheid der financiële diensten, die bestaat uit de leden 
van de Raad van toezicht van de CBFA en de regenten van de Bank, werd begin 2004 
officieel geïnstalleerd. De ministers van financiën, economie en consumentenbescherming 
hebben mij, in mijn hoedanigheid van voorzitter van die instantie, belast met de oprichting 
van een Steering Committee over de toekomst van de betaalmiddelen, waarin alle bij die 
problematiek betrokken partijen zitting hebben. De werkzaamheden van dit comité zijn 
nog aan de gang.

De toenadering tussen de CBFA en de Bank kwam niet alleen tot uiting in de oprichting 
van die koepels, maar ook in de organisatie en het beheer van bepaalde synergieën 
tussen hun diensten. Zo is er nu een departement « prudentieel beleid » met medewerkers 
van beide instellingen en werd in de loop van 2004 de computerinfrastructuur van de 
CBFA overgeheveld naar het informaticacentrum van de Bank. Door een verruiming 
van de synergieën zou ongetwijfeld nog beter kunnen worden voldaan aan de twee 
hoofddoelstellingen van de wet van 2002 : de gegevensuitwisseling tussen de CBFA 
en de Bank intensiveren om de stabiliteit van de financiële sector in ons land optimaal 
te waarborgen en de schaalvoordelen tussen de ondersteunende diensten van beide 
instellingen vergroten om de kostenstijging van een steeds veeleisender geworden 
toezicht in toom te houden.

Hoewel de Bank de vorm van een naamloze vennootschap heeft, is voor haar – net als 
voor elke centrale bank – het nastreven van winst van meet af aan ondergeschikt aan het 
vervullen van haar taken van algemeen belang, zowel de monetaire als de niet-monetaire.



6 7

VOORWOORD

Van haar inkomsten zijn de opbrengsten van de rentegevende activa die de Bank 
aanhoudt als tegenpost voor de uitgifte van bankbiljetten, veruit de belangrijkste. 
Het rendement en het beheer van de activa van de Bank, met inbegrip van het beheer van 
de officiële goud- en deviezenreserves, zijn grotendeels afhankelijk van de doelstellingen 
en de beperkingen van het monetaire en wisselkoersbeleid.

De Staat, die de Bank het voorrecht van de bankbiljettenuitgifte heeft verleend, heeft 
recht op een deel van de opbrengst van de rentegevende activa van de Bank en op een 
prioritair gedeelte van haar winsten. Het is ook de Staat die – zoals in 2004 is gebleken – 
de grootste gevolgen draagt van de volatiliteit van de resultaten van de Bank.

In 2004 werd het resultaat beïnvloed door het lage peil van de rente waartegen de netto-
activa in dollar en in euro worden vergoed en door de depreciatie van de wisselkoers 
van de dollar. Overeenkomstig de boekhoudregels van het Europees Stelsel van Centrale 
Banken moeten de potentiële wisselkoersverliezen immers op 31 december ten laste 
van de resultatenrekening worden gebracht, terwijl de wisselkoerswinsten enkel in het 
resultaat worden opgenomen wanneer ze gerealiseerd zijn.

Die negatieve ontwikkelingen werden slechts ten dele gecompenseerd door het extra 
monetaire inkomen dat voortvloeide uit de toename van de uitgifte van bankbiljetten in 
het Eurosysteem en dus van het aandeel van de Bank in die uitgifte.

Om dezelfde redenen sloot de ECB haar boekjaar 2004 af met een aanzienlijk verlies. Dit 
wordt ten laste genomen door de nationale centrale banken van het Eurosysteem, wat het 
ongunstige verloop van hun resultaten versterkte. De ECB behield immers niet alleen haar 
aandeel in de seigniorage-inkomsten, dat ze normaliter aan de nationale centrale banken 
verstrekt, maar moet bovendien op hen een beroep doen.

Dankzij het voorzichtige beleid dat de Bank steeds heeft gevoerd, onder meer inzake 
risicobeheer en het aanleggen van voorzieningen, kan ze niettemin haar eigen 
aandeelhouders een dividend uitkeren. Dit houdt, gewoontegetrouw, gelijke tred met het 
inflatietempo.
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MISSIEVERKLARING VAN HET EUROSYSTEEM

1.  Missieverklaring van het Eurosysteem

Reeds verscheidene jaren hebben de centrale banken van 
het Eurosysteem hun lot verbonden. Om het belang dat 
ze aan hun samenwerkingsverband hechten, kenbaar 
te maken, publiceerden ze in januari 2005 de volgende 
missieverklaring :

« Het Eurosysteem, dat bestaat uit de Europese Centrale 
Bank en de nationale centrale banken (NCB’s) van de 
Lidstaten van de Europese Unie (EU) die de euro als munt 
hebben, is de monetaire autoriteit van het euro gebied. 

Wij in het Eurosysteem hebben als hoofddoel het hand-
haven van prijsstabiliteit in het algemeen belang. In onze 
hoedanigheid van toonaangevende fi nanciële autoriteit, 
beogen wij tevens fi nanciële  stabiliteit te waar borgen en 
fi nanciële integratie in Europa te bevorderen.

Bij het nastreven van onze doelstellingen hechten wij 
het grootste belang aan geloofwaardigheid, vertrouwen, 
transparantie en verantwoording. Wij streven naar effec-
tieve communicatie met de Europese burger en de media. 
Onze betrekkingen met de Europese en nationale autori-
teiten zullen wij volledig conform de Verdragsbepalingen 
en met inachtneming van het onafhankelijkheidsbeginsel 
onderhouden.

Zowel strategisch als operationeel werken wij gezamen-
lijk aan de verwezenlijking van onze gemeenschappelijke 
doelstellingen, met inachtneming van het decentralisatie-
beginsel. Wij zijn gecommitteerd aan behoorlijk bestuur 
en aan het doeltreffend en effi ciënt uitvoeren van onze 
taken, in een geest van samenwerking en teamwerk. 
Gebruik makend van onze brede en diepe ervaring en van 
de uitwisseling van kennis en vaardigheden, streven wij 
ernaar onze gezamenlijke identiteit te versterken, met één 
stem te spreken en synergie-effecten te benutten, binnen 
een kader van duidelijk gedefi nieerde taken en verant-
woordelijkheden voor alle leden van het Eurosysteem. »

Eurosysteem

Raad van bestuur van de ECB
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AAN HET MONETAIRE BELEID GEKOPPELDE ACTIVITEITEN

2.1 Studies

Krachtens het verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, dient de Bank, als onderdeel van het 
ESCB, bij te dragen tot het handhaven van prijsstabiliteit. 
In dat opzicht is zij nauw betrokken bij de voorbereiding 

2.  Aan het monetaire beleid gekoppelde 
activiteiten

en de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke 
monetaire beleid van het eurogebied. Om die taak doel-
treffend uit te voeren, moet zij, net als de overige leden 
van het Eurosysteem, beschikken over een grondige 
kennis van de transmissiemechanismen van het mone-
taire beleid in het eurogebied en de nationale economie, 

De Bank en het Eurosysteem

De Bank, de NCB’s van de andere EU-Lidstaten die de euro hebben ingevoerd en de ECB vormen samen het 
Eurosysteem (1).

Het vaststellen en uitvoeren van het monetaire beleid zijn de hoofdopdrachten van het Eurosysteem. Daarnaast 
behoren o.a. ook het bevorderen van de goede werking van de betalingssystemen, het vrijwaren van de fi nanciële 
stabiliteit en het opstellen en verzamelen van statistische informatie tot de taken van het Eurosysteem. De Raad 
van bestuur van de ECB is het hoogste beslissingsorgaan van het Eurosysteem en is verantwoordelijk voor deze 
taken. Deze Raad vergadert in principe twee keer per maand en bestaat uit de gouverneurs van de NCB’s uit de 
landen van het eurogebied en de zes leden van de Directie van de ECB. Als lid van de Raad van bestuur van de 
ECB neemt de gouverneur actief deel aan de besluitvorming van het Eurosysteem.

De besluitvorming binnen het Eurosysteem is een dynamisch proces. Er bestaan dertien ESCB-comité’s, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van de ECB en de NCB’s, die elk voor hun activiteitsdomein de beslissingen van de Raad 
van bestuur voorbereiden. Die comité’s zijn van essentieel belang voor de goede werking van het Systeem. Hun 
taak bestaat er immers niet enkel in technische oplossingen uit te werken. De nauwe contacten die de Bank in 
die comités onderhoudt met de ECB en de andere NCB’s dragen tevens bij tot een beter wederzijds begrip en een 
effi ciëntere samenwerking. De Bank tracht daarbij reeds in een vroeg stadium van het besluitvormingsproces de 
belangrijkste thema’s te onderkennen en een pro-actieve houding aan te nemen. Op deze wijze wil de Bank een 
dynamische rol spelen en een positieve uitstraling verwerven binnen het Eurosysteem.

(1) De term « Eurosysteem » moet worden onderscheiden van de term « Europees Stelsel van Centrale Banken » (ESCB) die ook de NCB’s omvat van de EU-Lidstaten die 
de euro nog niet ingevoerd hebben.
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en van de  wisselwerking met het economische beleid 
van de overheid, meer bepaald het begrotingsbeleid en 
de beleidsmaatregelen die de marktwerking beïnvloeden.

In dat verband verricht de Bank belangrijk analyse- en 
onderzoekswerk. Zij neemt onder meer deel aan research-
initiatieven waarbij de ECB en de andere NCB’s van het 
Eurosysteem betrokken zijn. Zo werden aanzienlijke mid-
delen ingezet voor het netwerk dat in 2003 door het 
Eurosysteem werd opgericht om de determinanten van 
de infl atiepersistentie en de impact op het economische 
beleid te onderzoeken. De bijdragen van de Bank hadden 
onder meer betrekking op de vorming van de consump-
tie- en productieprijzen. De resultaten van die studies 
werden gepubliceerd in het Economisch Tijdschrift en 
de Working Papers (zie punt 7.1.1) en werden verwerkt 
in openbare papers voor conferenties van het Center for 
Economic Policy Research (CEPR), het National Bureau of 
Economic Research en de ECB. De Bank neemt ook deel 
aan het Euro Area Business Cycle Network, een gezamen-
lijk project van het Eurosysteem en het CEPR, dat wil bij-
dragen tot een beter begrip van de economische cyclus in 
het eurogebied. In dat kader heeft de Bank, in november, 
samen met het CEPR een seminarie georganiseerd over 
het thema Recent advances on forecasting combination.

Gelet op haar expertise in het economische en fi nanciële 
vlak, verstrekt de Bank voorts advies aan de overheid. 
Zo wenste de federale regering op de buitengewone 
Ministerraad van 16 januari 2004 over Groei, concurren-
tiekracht en werkgelegenheid de Gouverneur te horen. 
Deze adviesfunctie vervult de Bank ook via haar verte-
genwoordiging in de Hoge Raad van Financiën en in de 
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid. Naast de nauwe 
contacten die ze onderhoudt met de economische en 
fi nanciële wereld, stelt de Bank haar expertise ten dienste 
van de gemeenschap, in het kader van haar betrekkingen 
met de internationale instellingen (behalve de ECB vallen 
met name het IMF, de BIB en de OESO te vermelden), 
tijdens overleg of op vergaderingen van de comités of 
werkgroepen van die instellingen. Zij is tevens vertegen-
woordigd in een reeks comités in EU- en G10-verband 
(zie hoofdstukken 4 en 5).

Reeds verscheidene jaren werkt de Bank, in het kader 
van haar economische analyse en research, nauw samen 
met de academische wereld, zodat zij de theoretische 
en empirische ontwikkelingen op de voet kan volgen, 
wat absoluut noodzakelijk is, wil zij haar hoogstaande 
expertise behouden. Die samenwerking neemt onder 
meer de vorm aan van een tweejaarlijks internationaal 
colloquium, waarop de resultaten worden voorgesteld 
van de gezamenlijke onderzoeksprojecten van de Bank 
en de voornaamste Belgische universiteiten. Het derde 

internationale  colloquium van de Bank werd gehouden 
op 17 en 18 mei 2004 rond het thema Effi ciency and 
stability in an evolving fi nancial system. Aan het einde van 
het verslagjaar zette de Bank een nieuw studieproject op 
rond Price and wage rigidities in an open economy, ter 
voorbereiding van het internationale colloquium op 12 en 
13 oktober 2006. Daarnaast organiseert de Bank sinds 
eind 2003, in samenwerking met verscheidene Belgische 
universiteiten, gespecialiseerde seminaries over monetaire 
en macro-economische vraagstukken. De bedoeling van 
die seminaries is via de bijdragen van internationaal 
gerenommeerde sprekers het economische onderzoek op 
de bedoelde domeinen te stimuleren. Voorts organiseert 
de Bank, sinds 2004, een stageprogramma voor jonge 
Belgische onderzoekers. Ten slotte komen haar inspan-
ningen op het vlak van research en analyse tot uiting 
in een actief publicatiebeleid (zie punt 7.1.1) en in de 
voorstelling van wetenschappelijke studies op nationale 
of internationale conferenties en seminaries.

De Brussels European and Global Economic Laboratory 
(BRUEGEL), die werd opgericht bij koninklijk besluit van 
10 augustus 2004, versterkt eveneens de samenwerking 
tussen de academische en politieke wereld. De Bank 
neemt deel aan deze think tank over de internationale 
economie, die privé- en overheidspartners verenigt. Het 
innoverend onderzoek van die denktank zou, in 2005, 
een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de economi-
sche besluitvorming in Europa.

2.2 Economische statistieken

2.2.1 Nationale rekeningen en conjunctuur

De Bank heeft de inkorting van de publicatietermijnen 
van haar statistieken steeds als een prioriteit beschouwd. 
Nieuwe voortgang in dat verband werd geboekt in 2004, 
met de verspreiding van een fl ash-raming van de groei van 
het driemaandelijkse bbp, vanaf het einde van de maand 
volgend op het einde van het kwartaal. België wordt daar-
mee, inzake snelheid van informatieverspreiding op dat 
gebied, koploper van de landen van het eurogebied.

Naast de toegevoegde waarde, de loonsom, de investe-
ringen en het aantal loon- en weddetrekkenden, wordt 
voortaan in de regionale rekeningen ook het aantal zelf-
standigen in detail uitgesplitst per arrondissement.
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2.2.2 Financiële statistieken

Wat de fi nanciële rekeningen betreft, werkte de Bank 
voort aan de verfi jning van de classifi catie van de econo-
mische sectoren en de fi nanciële instrumenten, teneinde 
die classifi catie zoveel mogelijk in overeenstemming te 
brengen met de Europese ESR 95-methodologie.

Zij nam deel aan verscheidene internationale werkgroe-
pen. De werkzaamheden van de gezamenlijke ECB-
Eurostat-werkgroep mondden uit in de goedkeuring van 
twee Europese verordeningen : één over de fi nanciële 
kwartaalrekeningen van de overheidssector en één over 
de opstelling en de verstrekking van kwartaalgegevens 
over de overheidsschuld. Voorts kon, dankzij de werkzaam-
heden van de werkgroep voor de fi nanciële statistieken 
van de OESO, een nieuwe impuls worden gegeven aan de 
publicaties over de fi nanciële rekeningen en de rekeningen 
van het fi nanciële vermogen van de Lidstaten.

Inzake rentetarieven publiceerde de Bank in maart op 
haar website tabellen en grafi eken betreffende de sprei-
ding van de rentetarieven, in aanvulling op de geharmo-
niseerde statistiek. Die gegevens maken een beter begrip 
van de concrete marktsituatie mogelijk.

Eind 2002 had de Bank een trimestriële enquête, de 
Bank Lending Survey (BLS), op touw gezet om de 
beschikbare informatie over de kredietvoorwaarden 
te verbeteren. Die enquête, die uitsluitend bestemd is 
voor de kredietinstellingen, weerspiegelt het verloop 
van de kredietvoorwaarden vanuit het perspectief van 
de aanbodzijde, d.w.z. zoals de kredietinstellingen het 
zien. Teneinde die informatie aan te vullen vanuit het 
oogpunt van de kredietvragers, werden de ondernemingen 
vanaf november 2002 eveneens bevraagd, in de najaars-
enquête betreffende hun investeringen. In aanvulling op 
de resultaten van de BLS werden de antwoorden op die 
vragen voor het eerst verspreid begin 2005.

De Bank en het Instituut voor de nationale rekeningen

Het Instituut voor de nationale rekeningen (INR) werd opgericht bij wet van 21 december 1994. Overeenkomstig 
die wet, steunt het INR – dat geen eigen personeel heeft – op drie instellingen, namelijk het Nationaal Instituut 
voor de Statistiek (NIS), het Federaal Planbureau en de Bank. Deze instellingen stellen middelen ter beschikking van 
het INR opdat het Instituut zich zou kunnen kwijten van zijn taak, die erin bestaat, onder zijn verantwoordelijkheid, 
een aantal economische statistieken en ramingen op te stellen.

De verdeling van de taken is bij wet als volgt geregeld :
– de opstelling van zowel de reële als de fi nanciële nationale rekeningen, de gedetailleerde rekeningen van 

de openbare besturen, de regionale rekeningen en de kwartaalrekeningen alsmede de verzameling van de 
gegevens en de opstelling van de statistieken van de buitenlandse handel zijn toevertrouwd aan de Bank ;

– het Federaal Planbureau stelt de input-outputtabellen op en verricht de economische ramingen die dienen voor 
het opmaken van de federale begroting ;

– het verzamelen van de overige kerngegevens is toevertrouwd aan het NIS.

Het INR wordt beheerd door een Raad van bestuur, onder voorzitterschap van de vertegenwoordiger van de 
minister van economie. Naast de voorzitter omvat die Raad twee leden van elk van de drie geassocieerde 
instellingen. De Raad wordt bijgestaan door twee wetenschappelijke comités : het ene is bevoegd voor de 
nationale rekeningen en het andere voor de economische begrotingen. Die comités, die samengesteld zijn uit 
deskundigen van de academische kringen en uit waarnemers van de gewesten, hebben tot taak advies te geven 
over de wetenschappelijke waarde en de objectiviteit van de door het INR gepubliceerde resultaten.
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2.2.3 Buitenlandse handel

Met het oog op de coherentie tussen de cijfers van de 
buitenlandse handel enerzijds en de gegevens van de 
betalingsbalans en de nationale rekeningen anderzijds, 
wordt het merendeel van de statistieken van de buiten-
landse handel sinds 2004 volgens het nationale concept 
berekend. De overgang naar die benadering (die de 
transacties waarbij alleen niet-ingezetenen betrokken zijn 
uitsluit) vergde heel wat correcties aan de cijfers volgens 
het communautaire concept (die alle transacties betreft), 
onder andere op het vlak van de defi nitie van de niet-
ingezetenen en van de terugzendingen.

Wat de regionale statistieken betreft, werden tot het jaar 
2004 enkel de gegevens betreffende de gewestelijke 
verdeling van de uitvoer gepubliceerd die steunden op 
de vestigingsplaats van de maatschappelijke zetel van de 
bedrijven. Deze werden opgesteld volgens het commu-
nautaire concept ; er waren geen inlichtingen beschikbaar 
over de gewestelijke verdeling van de invoer.

Dankzij de verzameling van nieuwe informatie en steu-
nend op een nieuwe methodologie, is de Bank sedert 
2004 in staat om statistieken over zowel de uitvoer als 
de invoer per gewest volgens het nationale concept te 
publiceren die op steviger grondslagen berusten.

Gedurende het beschouwde jaar werden voorbereidingen 
getroffen om de nieuwe Europese Intrastat-Verordening 
(vereenvoudiging van de aangifteplicht) om te zetten 
in een nationale wetgeving, die van toepassing is sinds 
januari 2005.

Op internationaal gebied werd actieve medewerking ver-
leend in diverse werkgroepen van Eurostat, meer bepaald 
met het oog op de promotie van de elektronische over-
dracht van gegevens.

De Bank en de ECB-statistieken

In het kader van het ESCB werken de ECB en de NCB’s nauw samen aan de opstelling van de statistieken van het 
eurogebied. De NCB’s zorgen voor het verzamelen en de verwerking van de basisgegevens, terwijl de ECB instaat 
voor de berekening van de aggregaten van het eurogebied en de publicatie ervan.

De statistische gegevens die de Bank verzamelt voor het Eurosysteem, bestrijken allereerst de domeinen 
waarvoor de ECB, krachtens het protocolakkoord van 10 maart 2003 tussen de ECB en Eurostat, primaire 
verantwoordelijkheid draagt en waarvoor traditioneel de NCB’s bevoegd zijn, te weten de monetaire en bancaire 
statistieken, alsook de statistieken betreffende de overige fi nanciële instellingen en de fi nanciële markten 
(rentetarieven, effectenemissies, enz.).

De aan de ECB verstrekte statistische gegevens bestrijken eveneens de domeinen waarvoor de ECB en Eurostat 
de verantwoordelijkheid delen, maar waarvoor de opstelling van de aggregaten van het eurogebied tot de 
exclusieve bevoegdheid van de ECB behoort, te weten de fi nanciële kwartaalrekeningen, de betalingsbalans en 
de internationale investeringspositie, alsook de statistiek van de internationale reserves van het Eurosysteem.

Ten slotte gebruikt de ECB een groot aantal statistische gegevens van de Bank in domeinen waarvoor Eurostat, 
krachtens het voornoemde protocolakkoord, primaire verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de 
opstelling van de Europese aggregaten (indicatoren van de reële economie en buitenlandse handel, statistieken 
van openbare fi nanciën, enz.).

Het Comité Statistieken van het Eurosysteem riep een aantal werkgroepen in het leven om nieuwe statistieken op 
te maken, het rechtskader te defi niëren, de terbeschikkingstellingsprocedures uit te werken en de kwaliteit van 
de verstrekte gegevens te controleren.
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2.2.4 Betalingsbalans

Het Europese institutionele kader voor de betalingsbalans 
werd in 2004 opnieuw bijgewerkt. Zo vaardigde de ECB 
op 16 juli 2004 een nieuw richtsnoer uit betreffende 
de statistische rapportagevereisten met betrekking tot 
de betalingsbalans, de internationale investeringspositie 
en het template voor de verstrekking van gegevens over 
de internationale reserves.

Voorts hebben de Raad en het Europees Parlement een 
verordening goedgekeurd betreffende de communautaire 
statistieken inzake de internationale handel in diensten, 
buitenlandse directe investeringen en de betalingsba-
lans. Die verordening omschrijft op uniforme wijze de 
verplichtingen van de Lidstaten inzake de aan Eurostat 

te verstrekken statistische gegevens. De bedoeling is een 
grotere harmonisatie op het vlak van de Europese Unie tot 
stand te brengen.

Sinds 2004 vraagt de ECB dat de driemaandelijkse betalings-
balans en de jaarlijkse internationale investeringspositie haar 
worden verstrekt, samen met een geografi sche uitsplitsing.

De Bank werkte voort aan de ontwikkeling van een 
nieuw systeem voor het verzamelen van de basisgegevens 
van de betalingsbalans en van de aanverwante statis-
tieken, alsmede aan de vaststelling van de procedures 
voor de verwerking en de productie van die statistieken. 
Het nieuwe systeem zal in werking treden op 1 januari 2006. 
Het tijdschema en de inhoud van de hervorming zijn in over-
eenstemming met de afspraken op Europees niveau.

Het nieuwe systeem voor het verzamelen van de betalingsbalansstatistieken

De hervorming van het systeem voor het verzamelen van de betalingsbalansgegevens en van de overige 
aanverwante statistieken (internationale investeringspositie, internationale handel in diensten en buitenlandse 
directe investeringen) past in een ontwikkeling op Europese schaal.

Het basisbeginsel van deze ontwikkeling is de beperking van de rol van de banksector bij het verzamelen van 
de gegevens en een voorkeur voor het rechtstreeks verzamelen van de gegevens bij de betrokken economische 
subjecten.

Het nieuwe systeem dat bij de Bank in ontwikkeling is, sluit hierbij aan. Vanaf januari 2006, zal het voornamelijk 
stoelen op het verzamelen van gegevens niet alleen bij de banken, maar ook bij de andere economische subjecten 
die betrokken zijn bij de transacties met tegenpartijen in het buitenland.

De Bank stapt af van de exhaustieve benadering van het verzamelen die het huidige, op de deviezencontrole 
geënte systeem kenmerkt en gaat over op een meer statistische benadering. Vandaar dat zij een beroep doet op 
verschillende procedures die zich onderscheiden door de selectie van de rapporteurspopulaties, door de inhoud 
van de gevraagde informatie en door de frequentie van het verzamelen.

Om het aantal economische subjecten te beperken die informatie dienen te verstrekken, heeft de Bank geopteerd 
voor het gebruik van steekproeftechnieken daar waar deze het effi ciëntst zijn. Daarnaast zullen sommige enquêtes 
worden beperkt tot precieze activiteiten en zullen de minder belangrijke economische subjecten minder frequent 
worden bevraagd. Ten slotte zal de Bank vermijden gegevens te verzamelen die elders reeds beschikbaar zijn.

Voor de fi nanciële sector zal een specifi eke benadering worden uitgewerkt, waarbij men oog zal hebben voor de 
synergie met andere domeinen waarvoor gegevens worden verzameld. Hierbij zal de nadruk worden gelegd op 
de informatie over de fi nanciële activiteiten, met name op de effectentransacties die zullen worden onderworpen 
aan een zeer gedetailleerd rapportagesysteem dat gebruik maakt van de identifi catiecode van de effecten.

Om de identifi catie en de verstrekking van de gegevens te vergemakkelijken, houdt de Bank rekening met de 
boekhoudpraktijken en ontwikkelt ze een reeks oplossingen voor elektronische transmissie, die zijn aangepast aan 
diverse werkomgevingen.
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2.3  Tenuitvoerlegging van het 
monetaire beleid

Net als de elf andere NCB’s van het Eurosysteem zorgt 
de Bank voor de gedecentraliseerde tenuitvoerlegging 
van het monetaire beleid, zoals bepaald door de beleids-
organen van de ECB.

Daartoe onderhoudt de Bank, volgens de voor het hele 
Eurosysteem geharmoniseerde voorwaarden, de relaties 
met de in België gevestigde kredietinstellingen voor 
de tenuitvoerlegging van de verschillende monetaire-
 beleidsinstrumenten :
–  de regelmatige verstrekking van liquiditeiten via de weke-

lijkse basis-herfi nancierings transacties en de maandelijkse 
langerlopende herfi nancieringstransacties ;

–  de eventuele speciale fi ne-tuning-transacties ;
–  de permanente faciliteiten ;
–  het stelsel van de monetaire-reserveverplichtingen.

Zoals aangekondigd in het vorige verslag, traden tijdens 
het eerste kwartaal van 2004 volgende wijzigingen in het 
operationele kader in werking :
–  de looptijd van de basis-herfi nancieringstransacties 

werd verkort van twee weken naar één week ;
–  de reserveaanhoudingsperiode kent niet langer een 

vaste aanvangsdatum, maar vangt nu aan op de ver-
rekeningsdatum van de basis-herfi nancieringstransactie 
volgend op de vergadering van de Raad van bestuur 
waarin de maandelijkse beoordeling van het monetaire 
beleid plaatsvindt ;

–  renteveranderingen voor de permanente faciliteiten 
treden in principe in werking bij het begin van een 
nieuwe reserveaanhoudingsperiode en niet meer op de 
werkdag volgend op de datum waarop de beslissing 
werd genomen.

Deze aanpassingen verliepen vlot.

De door de NCB’s verstrekte kredieten moeten worden 
gedekt door passende waarborgen. De beleenbare activa 
worden opgedeeld in twee verschillende lijsten. De eerste 
lijst bestaat uit – in het hele eurogebied aanvaarde – 
 verhandelbare schuldbewijzen, die voldoen aan door de 
ECB vastgestelde criteria. Op de tweede lijst kan elke NCB 
de al dan niet verhandelbare activa laten opnemen die bij-
zonder belangrijk zijn voor haar nationale fi nanciële markt 
en waarop door de ECB goedgekeurde selectiecriteria van 
toepassing zijn. De tegenpartijen kunnen deze activa 
zonder onderscheid binnenlands of grensoverschrijdend 
aanwenden.

Gedurende het verslagjaar heeft het Eurosysteem de 
werkzaamheden ter voorbereiding van de invoering van 
één enkele lijst van beleenbare activa voortgezet. Met 
het oog op transparantie en om te voldoen aan de vraag 
die de markt tijdens de openbare raadpleging eind 2003 
formuleerde, werden daartoe de eerste krachtlijnen 
bekendgemaakt, die er met name toe strekken de hoe-
veelheid activa die door de tegenpartijen kunnen worden 
gebruikt, te verruimen.

In het kader van de stapsgewijze realisatie van de enkele 
lijst worden de volgende maatregelen vanaf 30 mei 2005 
van toepassing :
–  opname van een nieuwe categorie van beleenbare 

activa, namelijk in euro luidende schuldinstrumenten 
die zijn uitgegeven door entiteiten gevestigd in die 
landen van de G10 die geen deel uitmaken van de 
Europese Economische Ruimte (Canada, Japan, de 
Verenigde Staten en Zwitserland). Voorafgaand moet 
evenwel nog het juridische stelsel worden onderzocht 
dat van toepassing is op de emittenten van dergelijke 
schuldinstrumenten, teneinde adequate bescherming 
van de rechten van het Eurosysteem te waarborgen ;

–  implementatie van de beginselen die door het 
Eurosysteem worden gebruikt (juridische veiligheid, 
transparantie en toegankelijkheid) om te beoordelen 
of activa verhandeld op niet-gereguleerde markten 
als waarborg kunnen worden aanvaard. De defi nitieve 
lijst van de in aanmerking komende markten zal op 
30 mei 2005 worden gepubliceerd. Deze lijst zal jaar-
lijks worden herzien ;

–  versoepeling van het criterium betreffende de activa 
van lijst 1, waarbij voor elk schuldinstrument uitge-
geven door een kredietinstelling een « uitgifte »- of 
« programma »- beoordeling wordt vereist. Voortaan zal 
een « emittent »- beoordeling volstaan ;

–  verwijdering, vanaf 30 april 2005, van de aandelen 
van lijst 2. Overigens werden deze instrumenten zeer 
weinig als onderpand gebruikt.

Tot slot is een principeakkoord bereikt over de toekom-
stige beleenbaarheid van bankleningen.

In het eerste kwartaal van 2004 is de tenuitvoerleg-
ging van de verfi jnde risicobeheersingsmaatregelen met 
betrekking tot het neergelegde onderpand vlot verlopen.

Het aandeel van de nationale activa in het ten gunste 
van het Eurosysteem gedeponeerde onderpand blijft 
dominant maar neemt verder af ten opzichte van het 
grensoverschrijdend gebruik van beleenbare activa.
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2.4  Beheer van de goud- en 
deviezenreserves

2.4.1 Basisprincipes

De in de balans van de Bank opgenomen goud- en devie-
zenreserves zijn de offi ciële goud- en deviezenreserves 
van België, die worden aangehouden en beheerd door de 
Bank. Ze omvatten goud, goudvorderingen, vorderingen 
op het IMF en vreemde valuta’s.

De Bank houdt die reserves aan en beheert ze alsmede 
haar eigen aandeel in de reserves die aan de ECB werden 
overgedragen krachtens artikel 30 van het protocol betref-
fende de statuten van het ESCB en de ECB. Bij het beheer 
van de reserves streeft zij een maximaal rendement na en 
houdt ze tevens rekening met hoge eisen inzake veiligheid 
en liquiditeit van de beleggingen.

Wat het beheer van de door de Bank aangehouden goud- 
en deviezenreserves betreft, worden drie niveaus van 
besluitvorming onderscheiden. Het Directiecomité bepaalt 
de algemene beleidslijnen en de preferenties op de lange 
termijn met betrekking tot de arbitrage tussen risico en 
rendement. Dit behelst in essentie het bepalen van de 

valutasamenstelling van de deviezenreserves, de duration 
(gemiddelde looptijd) van de portefeuilles, de toegestane 
instrumenten en transacties, de criteria voor de selectie 
van de tegenpartijen en de limieten voor het kredietrisico. 
Deze beslissingen worden vertaald in de samenstelling 
van referentieportefeuilles die de maatstaf vormen voor 
het meten van de resultaten van een actief beheer. Het 
Directiecomité bepaalt tevens de manœuvreerruimte 
waarover de beheerders op het vlak van de duration van 
de portefeuilles kunnen beschikken.

Binnen de aldus door het Directiecomité vastgestelde 
bandbreedtes bepaalt een door het Directiecomité 
ingesteld beleggingscomité de preferenties op de korte 
termijn, rekening houdend met de waargenomen en de 
verwachte situatie op de markt. Het dagelijkse en feitelijke 
beheer van de portefeuilles, ten slotte, gebeurt door de 
portfolio managers, met inachtneming van de door het 
beleggingscomité vastgelegde manœuvreerruimte.

De dienst Middle Offi ce ziet – volledig onafhankelijk – 
toe op de naleving van de door het Directie- en het 
beleggingscomité vastgestelde beleggingsvoorschriften 
en -richtlijnen. Die entiteit berekent tevens de resultaten 
van het actieve beheer.

Functie van bankier der banken

De ECB en de NCB’s, die samen het Eurosysteem vormen, beschikken over het uitgiftemonopolie voor de 
eurobankbiljetten. Het is dus bij de NCB’s dat de kredietinstellingen zich kunnen bevoorraden met de biljetten die 
hun cliënten opvragen. De rekeningen-courant van die instellingen bij de NCB’s worden voor de overeenkomstige 
bedragen gedebiteerd. Via die rekeningen kunnen de kredietinstellingen tevens hun eventuele onderlinge 
schulden vereffenen. Voorts legt het Eurosysteem de kredietinstellingen monetaire-reserveverplichtingen op ; dit 
betekent dat ze op hun rekening een minimumtegoed moeten aanhouden. Die monetaire-reserveverplichtingen 
en de vraag naar bankbiljetten creëren een liquiditeitsbehoefte die de banken ertoe noopt een beroep te doen 
op kredieten van het Eurosysteem. Het is via de vaststelling van de voorwaarden van die herfi nanciering dat het 
Systeem de rente beïnvloedt.

De basis-herfi nancieringstransacties van het Eurosysteem vinden plaats via een over het hele eurogebied 
georganiseerde toewijzingsprocedure. Maandelijks stelt de Raad van bestuur van de ECB de minimumrente vast 
voor de eerstvolgende tenders. Elke week delen de kredietinstellingen de centrale bank van het land waar ze 
gevestigd zijn de kredietbedragen mee die ze wensen te verkrijgen, alsook de rente die ze voor elke tranche van 
hun inschrijving willen betalen en die ten minste gelijk dient te zijn aan de minimumrente. Op basis van die offertes 
en van de totale liquiditeitsbehoefte zoals die wordt geraamd door het Eurosysteem, bepaalt de Directie van de ECB 
het totale toegekende bedrag en, bijgevolg, de marginale (laagste) rente waartegen het Eurosysteem kredieten 
verleent. Die kredieten worden verstrekt aan de kredietinstellingen die de hoogste rente hebben geboden, tot het 
gewenste bedrag bereikt is. Zij worden verleend door de NCB van het land waar die kredietinstellingen gevestigd 
zijn en geven aanleiding tot het aanleggen van waarborgen bij die NCB.
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Het scala van de toegestane beleggingsinstrumenten 
omvat voornamelijk bankdeposito’s, cessies-retrocessies, 
overheidsobligaties en schuldbewijzen uitgegeven door 
andere eersterangsdebiteuren. Sinds 2001 worden ook 
rentefutures gebruikt voor het beheer van het renterisico.

De goud- en deviezenreserves bedoeld in artikel 30 van 
het protocol betreffende de statuten van het ESCB en de 
ECB worden door de Bank beheerd voor rekening van de 
ECB, overeenkomstig de richtlijnen van die instelling.

Het personeel van de Bank dat betrokken is bij het 
beheer van de reserves, dient specifi eke gedragsregels 
na te leven.

2.4.2 Risicobeheer

Het beheer van de goud- en deviezenreserves stelt 
de Bank bloot aan operationele risico’s, kredietrisico’s 
en marktrisico’s, die verbonden zijn met de rente- en 
wisselkoersschommelingen. Zij heeft een beleid uitge-
werkt om die verschillende risico’s te beperken of te 
beheersen.

Wat het marktrisico betreft, hanteert de Bank de value 
at risk-methode om het verlies te ramen dat zou kunnen 
voortvloeien uit ongunstige rente- en wisselkoersbe-
wegingen. Die analyses worden aangevuld met stress 
testing-oefeningen die tot doel hebben de potentiële 

verliezen te ramen, ingeval er zich op de markten een 
ernstige crisis voordoet. Op basis van die analyses kiest 
zij voor elke portefeuille een valutasamenstelling en een 
duration, waardoor het risico in principe op het aanvaarde 
peil kan worden gehandhaafd.

Teneinde het kredietrisico te beperken, voert de Bank 
een voorzichtig beleid dat stoelt op een sterk overwicht 
van instrumenten met een soeverein risico en instru-
menten die door een onderpand gedekt worden, op 
strikte beperkingen voor de overige beleggingen, in het 
bijzonder de bankdeposito’s, alsook op een diversifi catie 
van de tegenpartijen en de emittenten en een strenge 
selectie ervan in termen van kredietkwaliteit (hoge rating). 
Voor de beoordeling van dat risico, hanteert de Bank 
met name een model gebaseerd op de Creditmetrics- 
methodologie. Dat model maakt de raming mogelijk van 
het risico op verliezen verbonden aan een eventuele ver-
slechtering van de kredietkwaliteit of aan het in gebreke 
blijven van de tegenpartijen en de emittenten waarop een 
beroep wordt gedaan bij het beheer van de tegoeden. Dat 
model dient tevens om beheersvoorschriften vast te stel-
len die tot doel hebben het kredietrisico te beperken en 
het zo adequaat mogelijk te beheren.

Om de operationele risico’s te beperken, heeft de Bank 
een drievoudige structuur opgezet, die de scheiding 
tussen de verschillende functies moet waarborgen : Front 
Offi ce (transacties), Middle Offi ce (risicobeheer) en Back 
Offi ce (afwikkeling van de transacties).
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BEHEER VAN DE BETALINGS- EN VEREFFENINGSSYSTEMEN

3.  Beheer van de betalings- en 
vereffeningssystemen

3.1 Chartaal geld

3.1.1 Productie van de eurobankbiljetten

Tijdens het verslagjaar verliep de aanmaak van de in euro 
luidende bankbiljetten volgens het door het Eurosysteem 
goedgekeurde productie- en leveringsplan.

Voorts verkreeg de drukkerij van de Bank in september 
2004 het certifi caat van High Security Printer, overeen-
komstig de recentelijk door het Europees Comité voor 
normalisatie uitgevaardigde norm. Die externe erkenning 
van haar veiligheidsbeheersysteem komt bovenop het 
reeds bestaande certifi caat van het systeem voor kwali-
teitsbeheer, volgens de ISO 9001 : 2000-norm.

3.1.2 Chartale geldomloop

IN OMLOOP BRENGEN VAN DE EUROBANKBILJETTEN

Overeenkomstig het principe van de decentralisatie van de 
operaties van het Eurosysteem, brengen de twaalf NCB’s 
alle eurobankbiljetten in omloop. Aangezien die bank-
biljetten fungibel zijn in het hele eurogebied, welke NCB 
ze ook in circulatie heeft gebracht, stemt het bedrag van 
de door een bepaalde NCB in omloop gebrachte bank-
biljetten niet noodzakelijk meer overeen met het gebruik 
ervan in het betrokken land.

Sinds de invoering van de euro neemt het bedrag van de 
door de Bank in omloop gebrachte bankbiljetten af, terwijl 
het omgekeerde zich voordoet in het hele eurogebied. 
De vraag naar bankbiljetten is er sterk gestegen, na de 
forse daling die voorafging aan de invoering van de euro. 

Die uiteenlopende ontwikkelingen zijn hoofdzakelijk 
toe schrijven aan een grote toestroom van bank-
biljetten in België, die op zijn beurt verband houdt met de 
geografi sche ligging van ons land, de zakenreizen 
gekoppeld aan de rol van Brussel als hoofdstad van 
Europa, de nabijheid van het Luxemburgse fi nanciële 
centrum en het feit dat de bankbiljettenautomaten in 
onze buurlanden niet dezelfde coupures verstrekken. Zo 
ontving de Bank in 2004, via haar loketten, meer bank-
biljetten dan zij er in omloop bracht. Een toename van het 
nettobedrag van de in omloop gebrachte biljetten werd 
slechts vastgesteld voor de coupures van 5 en 50 euro. 
Dat onevenwicht is niet enkel eigen aan België. Het geeft 
tevens aanleiding tot bankbiljettentransporten tussen 
andere landen van het eurogebied.

De balanspost « Bankbiljetten in omloop » weerspiegelt 
niet het volume van de in België in omloop gebrachte 
bankbiljetten. Het in die post vermelde bedrag verte-
genwoordigt het aandeel van de Bank in de emissie van 
eurobiljetten. Het wordt berekend door op de waarde van 
de door de twaalf centrale banken van het Eurosysteem 
uitgegeven bankbiljetten een coëffi ciënt (momenteel 
3,5383 pct.) toe te passen die de deelneming van de 
Bank in het gestorte kapitaal van de ECB vertegenwoor-
digt, met dien verstande dat 8 pct. van de totale waarde 
van de uitgegeven bankbiljetten in het Eurosysteem aan 
de ECB wordt toebedeeld. Het verschil tussen het biljet-
tenemissiebedrag van een NCB en het bedrag van de door 
die NCB in circulatie gebrachte bankbiljetten wordt op de 
balans weergegeven als een verplichting of een vordering 
ten aanzien van het Eurosysteem, naargelang die NCB 
meer of minder bankbiljetten in omloop heeft gebracht 
dan haar quotum in de emissie van eurobiljetten. In het 
geval van de Bank komt het positieve verschil tussen 
haar aandeel in de totale emissie van eurobiljetten en de 
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bankbiljetten die zijzelf in omloop heeft gebracht, op de 
balans tot uiting in de actiefpost « Nettovorderingen uit 
hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen 
het Eurosysteem ». Het in die post geboekte bedrag is 
mettertijd toegenomen (met 6 miljard in 2004), wat wijst 
op een netto-toestroom van bankbiljetten naar België.

Er zij ten slotte aan herinnerd dat de Bank na de invoe-
ring van de euro haar emissierecht heeft behouden. Het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
bepaalt immers dat de ECB en de NCB’s eurobankbiljet-
ten mogen uitgeven, wat ze daadwerkelijk doen krach-
tens een op 6 december 2001 door de Raad van bestuur 
van de ECB genomen besluit.

CIRCULATIE VAN DE EUROBANKBILJETTEN

De waarde van de bankbiljettencirculatie in het euroge-
bied liet in januari 2004 een forse – seizoensgebonden – 
daling optekenen. Daarna volgde een bijna onafgebroken 
stijging. Over het hele jaar steeg de bankbiljettencirculatie 
met 14,9 pct., namelijk van 436,1 tot 501,3 miljard euro. 
Het aantal bankbiljetten nam met meer dan 6,8 pct. toe. 
Eind 2004 waren er 9,7 miljard bankbiljetten in omloop.

In 2004 steeg het aantal circulerende biljetten van 
500 euro van 238,5 tot 306,2 miljoen. Die toename met 
28,4 pct. toont aan dat de vraag naar deze coupure aan-
houdend groot blijft. Het aantal circulerende bankbiljetten 
van 50 en 100 euro vertoonde eveneens een forse stij-
ging, met respectievelijk 12,4 et 13,5 pct. De groei van 
de vraag naar de overige coupures was, daarentegen, 
bescheidener : 5,7 pct. voor het biljet van 200 euro, 
1,3 pct. voor dat van 20 euro, 0,9 pct. voor dat van 
10 euro en 2,3 pct. voor dat van 5 euro.

Het aandeel van de vier grootste coupures klom van 
45,2 tot 47,9 pct., naar volume, en van 85,3 tot 
87,1 pct., naar waarde, waardoor de gemiddelde waarde 
van de bankbiljetten in circulatie steeg van 48,3 euro, eind 
2003, tot 51,9 euro, eind 2004. Het succes van de grote 
coupures bevestigt de rol van de euro als oppotmiddel en 
zijn status als internationale munt.

CIRCULATIE VAN DE EUROMUNTEN

De circulatie van de euromunten nam tijdens het grootste 
gedeelte van het verslagjaar toe, zij het in een minder 
krachtig tempo dan het voorgaande jaar. Over het hele 
jaar steeg de circulatiewaarde van 14,1 tot 15,4 miljard 
euro, dat is een toename met 9,1 pct. Het aantal circule-
rende muntstukken steeg met 14,8 pct. tot 56,2 miljard, 
aan het einde van het jaar.

De vraag naar muntstukken van 1, 2 en 5 eurocent 
is groot gebleven. Daardoor is de gemiddelde waarde 
van de muntencirculatie onafgebroken gedaald, van 
31 eurocent eind 2002 tot 28,8 eurocent eind 2003 en tot 
27,3 eurocent eind 2004. Op die laatste datum waren 
30,9 miljard munten van 1, 2 en 5 eurocent in omloop, of 
55 pct. van het totale aantal munten. Dat komt overeen 
met gemiddeld een honderdtal muntstukken per inwoner 
van het eurogebied. Niet alleen is de verliesgraad allicht 
hoog, maar een aanzienlijk deel van de kleine munten 
in circulatie vormt ook een slapende voorraad. Sommige 
landen van het eurogebied hebben daarom maatregelen 
genomen of zijn zich gaan beraden over regelingen om het 
gebruik van de munten van 1 en 2 eurocent te beperken, 
zonder daarom de wettelijke betaalkracht af te schaffen. 
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In Finland legt een wet die werd uitgevaardigd vóór de 
overgang op de chartale euro, een afronding op van 
het totale te betalen bedrag op het naaste veelvoud van 
5 cent, terwijl de afzonderlijke prijzen aangeduid blijven 
tot op twee decimalen nauwkeurig. In Nederland werd 
in september 2004 een soortgelijke afrondingsregel 
ingevoerd, die de handelaars op vrijwillige basis kunnen 
toepassen. In het kader van een rondetafel over de 
toekomst van de betaalmiddelen – die werd georganiseerd 
op verzoek van de ministers van fi nanciën, consumenten-
bescherming en economie, en die werd voorbereid door 
de gouverneur van de Bank – werd onderzocht of een 
dergelijke maatregel ook in België kon worden ingevoerd. 
Er werd evenwel geoordeeld dat het nog te vroeg was om 
zulks in de nabije toekomst te doen. Deze kwestie zou 
later echter opnieuw moeten worden bekeken.

OPVRAGINGEN EN STORTINGEN VAN BANKBILJETTEN EN 

MUNTSTUKKEN BIJ DE BANK

De voorwaarden betreffende de opvragingen en stortin-
gen van bankbiljetten en muntstukken worden voortaan 
vastgelegd in contracten tussen de Bank en de krediet-
instellingen. Voor de bankbiljetten hebben de fi nanciële 
instellingen de keuze tussen :
–  de kosteloze basisdienst die de centrale banken van 

het eurogebied dienen te verlenen in het kader van 
hun opdracht om de economie te voorzien van contant 
geld. De Bank aanvaardt in dat geval stortingen en 
opvragingen gebundeld volgens coupure ;

–  de getarifeerde dienst waarbij de professionele cliënteel 
bankbiljetten kan opvragen of deponeren in colli die 
diverse denominaties bevatten.

Voor muntstukken wordt alleen de kosteloze basisdienst 
aangeboden. De opvragingen en stortingen vinden plaats 
aan de hand van volledig gevulde colli met muntrolletjes 
die munten met dezelfde nominale waarde bevatten.

De operaties van de kredietinstellingen worden verricht 
aan loketten die speciaal zijn ingericht voor het behande-
len van grote volumes. Aan deze loketten, die uitsluitend 
voor de banken toegankelijk zijn, vindt een scherpe toe-
gangscontrole plaats. Voor particulieren en niet-fi nanciële 
ondernemingen staan openbare loketten ter beschikking.

In 2004 hadden de operaties voor alle cliënten samen 
betrekking op bijna 1,9 miljard bankbiljetten en meer dan 
550 miljoen muntstukken.
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TABEL 1 UITSTAAND BEDRAG AAN NIET TER 
OMWISSELING AANGEBODEN BANKBILJETTEN 
EN MUNTSTUKKEN IN BELGISCHE FRANK (1)

(per ultimo)

(1) Hun wettelijke betaalkracht verviel op 1 maart 2002.
(2) Aangezien de cijfers afgerond zijn, kunnen de totalen verschillen van de som van 

de rubrieken.

Nominale waarde Bedragen
(miljarden Belgische frank)

2004
(in pct. 

van 2000)

2000 2004

10.000  . . . . . . . . . . . . 276,5 2,5 0,9

2.000  . . . . . . . . . . . . 164,2 2,8 1,7

1.000  . . . . . . . . . . . . 73,2 1,2 1,7

500  . . . . . . . . . . . . 15,7 0,5 3,4

200  . . . . . . . . . . . . 6,6 0,6 8,6

100  . . . . . . . . . . . . 10,3 1,0 10,0

Totaal van de 
bankbiljetten (2)  . . . . . . . . 546,6 8,6 1,6

50  . . . . . . . . . . . . 9,6 2,2 22,8

20  . . . . . . . . . . . . 8,1 3,0 37,6

5  . . . . . . . . . . . . 3,5 1,3 36,7

1  . . . . . . . . . . . . 2,0 0,8 41,9

0,50  . . . . . . . . . . . . 0,3 0,3 84,5

Totaal van de 
muntstukken (2)  . . . . . . . . 23,5 7,6 32,3

Algemeen totaal  . . . . . . . 570,1 16,2 2,8

INTREKKING VAN DE BANKBILJETTEN EN MUNTEN IN 

BELGISCHE FRANK

Tijdens het verslagjaar werden nog 714.000 Belgische 
bankbiljetten voor een bedrag van bijna 946,3 miljoen 
frank en 26,7 miljoen muntstukken voor een bedrag van 
143 miljoen frank omgewisseld. De in frank luidende 
bankbiljetten die de Bank na 1944 heeft uitgegeven (te 
weten de bankbiljetten van 100 frank en meer), blijven 
onbeperkt in de tijd omwisselbaar. De Belgische muntstuk-
ken konden nog tot 31 december 2004 worden omge-
wisseld. De waarde van de munten die niet binnen de 
vastgestelde termijn ter omwisseling werden aangebo-
den, te weten 7,6 miljard frank (of 189,6 miljoen euro), 
valt defi nitief toe aan de Schatkist.

3.1.3  Kwaliteitscontrole van de bankbiljetten in 
omloop en bestrijding van valsemunterij

De centrale banken van het eurogebied voeren een 
kwaliteitscontrole uit op alle aan hun loketten gestorte 
bankbiljetten. In België behoort deze activiteit trouwens 
tot de taken van openbaar belang die de wetgever aan 
de Bank heeft toevertrouwd (1).

Van de circa 950 miljoen bankbiljetten die in 2004 door 
de sorteermachines van de Bank werden geverifi eerd, 
werden er nagenoeg 155 miljoen ongeschikt bevonden 
om opnieuw in circulatie te worden gebracht, en bijge-
volg vernietigd.

Daarnaast werden 20.751 namaakbiljetten ontdekt op 
het Belgische grondgebied : 53 pct. betrof de coupure van 
50 euro, 20 pct. die van 100 euro en 17 pct. die van 
20 euro. Ter vergelijking : in 2003 doken 21.185 valse 
eurobiljetten op en 20.511 valse bankbiljetten in Belgische 
frank. De omvang van de namaak blijft dus min of meer 
constant.

Het totale aantal in 2004 ontdekte vervalsingen – ongeveer 
594.000 biljetten – ligt 8 pct. hoger dan in 2003. 
Dit cijfer moet worden gerelativeerd, want het aantal 
namaakbiljetten vertegenwoordigt maar een fractie van 
de circulatie, te weten circa 60 vervalsingen per miljoen 
bankbiljetten.

De wet van 12 mei 2004 betreffende de bescherming 
tegen valsemunterij (2) bepaalt dat de instellingen die 
beroepshalve bankbiljetten en muntstukken verwerken en 
aan het publiek verstrekken (kredietinstellingen, koeriers, 
enz.), maatregelen moeten nemen om de nagemaakte 
bankbiljetten en muntstukken in euro op te sporen. 
De Bank kan bij die instellingen onderzoeken uitvoeren 
om na te gaan of die verplichtingen worden nageleefd, 
en om kennis te nemen van elk boekhoudkundig of ander 
document in hun bezit. Op basis van de gegevens die 
door de Bank worden meegedeeld, kan de minister van 
fi nanciën administratieve geldboetes opleggen ingeval het 
koninklijk besluit dat deze materie regelt, niet wordt 
nageleefd.

Diezelfde instellingen moeten eveneens onverwijld de 
valse bankbiljetten en muntstukken inleveren bij de 
federale politie, die de namaakbiljetten voor analyse 
overdraagt aan het in de Bank ondergebrachte Nationaal 

(1) Artikel 6 van de wet van 10 december 2001 betreffende de defi nitieve overgang 
op de euro bepaalt dat « de Nationale Bank waakt over de kwaliteit van de 
omloop van de biljetten ».

(2) Deze wet legt artikel 6 ten uitvoering van de verordening nr. 1338 / 2001 van de 
Raad van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor 
de bescherming van de euro tegen valsemunterij.
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Analysecentrum. Op voorstel van de Bank, kan de minister 
van fi nanciën administratieve geldboetes opleggen aan de 
instellingen die de verplichting tot onverwijlde inlevering 
van vervalsingen niet naleven.

In het kader van de bestrijding van valsemunterij, testte 
de Bank in 2004 opnieuw apparaten die vervalsingen 
gemakkelijk en snel helpen herkennen. In 2004 werden 
meer dan 20 apparaten aan een test onderworpen, 
wat het totale aantal onderzochte toestellen, sinds de 
invoering van deze tests, op 45 brengt.

3.2 Interbancaire betalingen

3.2.1 Grote betalingen

Ellips is de Belgische component van Target, het Europees 
grensoverschrijdend bruto-vereffeningssysteem, en vormt 
zo een verbinding van de Belgische banksector met de 
Europese. Deze systemen staan in voor de verwerking van 
overschrijvingen met doorgaans grote bedragen, veelal 
betreffende transacties op de fi nanciële markten.

In 2004 steeg het aantal verwerkte Ellips-betalingen met 
5 pct. en bereikte aldus een gemiddelde van 10.837 
betalingen per dag. De waarde van deze betalingen nam 
toe met 7,8 pct. tot een gemiddeld dagelijks bedrag van 
100,5 miljard euro.

De betalingen tussen de in België gevestigde instellin-
gen daalden met 1,8 pct. tot gemiddeld 3.181 per dag. 
In waarde uitgedrukt, zijn deze betalingen teruggelopen 
tot 12,8 miljard euro per dag, wat een daling betekent 
van 2,3 pct. tegenover 2003.

Het aantal Ellips-transacties met banken buiten België die 
deelnemen aan Target beliep 3.723 voor uitgaande beta-
lingen en 3.933 voor inkomende. Het aandeel van deze 
transacties in het totaal nam toe met 2,5 pct. voor de uit-
gaande betalingen en met 14,6 pct. voor de inkomende 
betalingen. De waarde van deze betalingen steeg met 
9,4 pct. tot dagelijks gemiddeld 43,9 miljard euro voor 
zowel de inkomende als de uitgaande betalingen.

België behoudt als Target-gebruiker de vijfde plaats, wat 
de grensoverschrijdende betalingen betreft.

In 2004 verwerkte Target als geheel gemiddeld 
267.234 betalingen per dag, voor een bedrag van 
1.714 miljard euro. Het aantal grensoverschrijdende 
betalingen is gestegen met 8,7 pct. tot gemiddeld 
65.047 per dag. De waarde die deze betalingen vertegen-
woordigt, is met 5,1 pct. toegenomen tot een dagelijks 
gemiddeld bedrag van 564 miljard euro.

Verdere statistische gegevens zijn terug te vinden in 
het jaarverslag van Ellips, dat raadpleegbaar is op de 
website www.paymentsystems.be. Voor informatie over 
Target wordt verwezen naar de website van de ECB 
(www.ecb.int).

Target 2

Target 2 behelst de creatie van een nieuw platform voor de verwerking van de grote betalingen in euro, zulks ter 
vervanging van het huidige Target-systeem. Target 2 zal gebaseerd zijn op één technisch platform dat gedeeld 
wordt door alle deelnemende centrale banken. Het komt tegemoet aan de nieuwe behoeften van de banksector 
die onder meer voortvloeien uit de consolidatie van de fi nanciële sector in het eurogebied. Uiteraard zal het 
nieuwe systeem ook rekening houden met de hoogste eisen inzake bedrijfszekerheid en veiligheid en met de 
voorziene uitbreiding van het eurogebied.

In 2004 werden belangrijke verdere stappen gedaan in het uitwerken van dit ambitieuze project. De functionele 
specifi caties en diverse aspecten in verband met kosten, fi nanciering, projectorganisatie en beheer werden 
goedgekeurd. In 2005 zal de meeste aandacht gaan naar de uitwerking van de gedetailleerde specifi caties, 
het uittekenen van de scenario’s voor de overgang van het huidige systeem naar het nieuwe en de eigenlijke 
ontwikkeling van de toepassingen. Zoals in de loop van de voorafgaande fasen van het project, wordt de 
banksector van dichtbij betrokken bij de realisering ervan, zowel op Europees vlak als op het vlak van elke 
nationale bankengemeenschap.
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3.2.2 Kleine betalingen

Het overgrote deel van de zogenaamde kleine betalingen 
wordt verwerkt door het UCV, een volautomatisch 
interbancair systeem voor het uitwisselen en verrekenen 
van de girale betalingen in België. De vzw UCV wordt 
beheerd door de in België gevestigde kredietinstellingen. 
De Bank is voorzitter van deze vzw en baat het systeem 
uit. Naast dit systeem, zorgt de Verrekenkamer nog voor 
de verwerking van een restant van enkele duizenden 
cheques per dag die fysiek worden uitgewisseld.

TABEL 2 BETALINGEN VERWERKT DOOR TARGET EN DE BELGISCHE INTERBANCAIRE BETALINGSSYSTEMEN

(daggemiddelden)

(1) Vanuit België naar de rest van de EU.
(2) Vanuit de rest van de EU naar België.

Aantal in duizendtallen Veranderings-
percentages

Bedragen in miljarden euro’s Veranderings-
percentages

2003 2004 2003 2004

Target

– grensoverschrijdende betalingen  . . . . . . . . . . . 59,8 65,0 8,7 536,8 564,2 5,1

– nationale betalingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201,4 202,2 0,4 1.113,2 1.150,0 3,3

Ellips

– uitgaande betalingen (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6 3,7 2,4 40,1 43,9 9,4

– inkomende betalingen (2)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4 3,9 14,6 40,1 43,9 9,4

– nationale betalingen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,2 3,2 –1,8 13,1 12,8 –2,3

UCV  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.090,0 4.003,7 –2,1 2,2 2,3 4,6

Verrekenkamer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,4 5,2 –17,7 0,3 0,2 –10,5

Het afgelopen jaar verwerkte het UCV dagelijks 
gemiddeld 4 miljoen betalingen voor een bedrag van 
2,3 miljard euro. Het UCV verwerkte hierdoor 99,6 pct. 
van het aantal interbancaire betalingen, wat 2,2 pct. 
van de totale waarde vertegenwoordigde. Het gemid-
deld aantal verrichtingen dat dagelijks wordt verwerkt, 
daalde met 2,1 pct. terwijl de overeenstemmende 
bedragen stegen met 4,6 pct.

In de Verrekenkamer kunnen de banken nog uitslui-
tend cheques voor grote bedragen uitwisselen. In 2004 
verwerkte de Verrekenkamer dagelijks 5.200 cheques 
voor een waarde van 234,4 miljoen euro. Zowel naar 

De Single Euro Payments Area

Voor het Eurosysteem is een eengemaakte zone voor girale betalingen voor de hele eurozone een prioriteit. Dat 
is meteen ook een belangrijke uitdaging voor de banksector. De Single Euro Payments Area (SEPA) heeft tot doel 
dat betalingen binnen het eurogebied op termijn even effi ciënt verlopen als thans binnen de meest effi ciënte 
nationale betalingssystemen. Daarvoor moeten de nationale betaalinstrumenten (overschrijvingen, domiciliëringen 
en kaartbetalingen) worden omgevormd tot gestandaardiseerde Europese instrumenten.

Het Eurosysteem treedt in dit domein vooral op als katalysator om de aanpassingen in de banksector te 
stimuleren en te ondersteunen. Ook op het nationale vlak zetten de centrale banken zich in om de banksector 
te ondersteunen bij de uitwerking van een nationaal plan voor de overgang naar de SEPA. De Bank overlegt met 
de Belgische banksector wat de meest aangewezen oplossingen zijn voor de overschakeling naar de Europese 
standaarden en voor de evolutie van het UCV naar een pan-Europese infrastructuur.
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volume als naar waarde betekent dit een daling van 
respectievelijk 17,7 pct. en 10,5 pct. De Raad van Bestuur 
van het UCV besloot het maximale bedrag voor cheque-
inhouding (1) op te trekken van 10.000 euro naar 50.000 
euro, met ingang van 15 november 2004. Hierdoor 
zal een nog groter deel van de cheques via het UCV 
verwerkt worden en zal het aantal verrichtingen in de 
Verrekenkamer verder sterk dalen in de loop van 2005.

Het aandeel in het totale door het UCV verhandelde 
volume bedroeg voor overschrijvingen 47 pct., domici-
liëringen 10,5 pct., cheques 1,5 pct. en kaartbetalingen 
41 pct.

Sinds 2001 werkt het UCV aan het project UCV III, het-
geen voornamelijk een herziening van de technische infra-
structuur inhoudt. De bedrijfszekerheid van het UCV en 
de kwaliteit van zijn dienstverlening zullen aldus in de toe-
komst gevrijwaard blijven. De eerste fase van het project 
(aansluiting van de banken op een nieuwe gemeenschap-
pelijke interface) werd in de loop van 2004 met succes 
afgerond. De aanpassingen van de centrale toepassing 
bevinden zich in de testfase en zullen omstreeks juni 2005 
operationeeI worden.

3.3 Effectenvereffening

De Bank beheert een vereffeningsstelsel voor de veilige 
afwikkeling, op de primaire en secundaire markt, van 
transacties in voornamelijk gedematerialiseerde effecten. 
De werking van dit stelsel berust op de principes van de 
dubbele kennisgeving en van de levering tegen beta-
ling, waarbij de gelijktijdigheid van de bewegingen in 
effecten en contanten wordt gewaarborgd. Dankzij een 
mechanisme van automatische effectenlening waarbij 
een effectenwaarborg wordt gesteld, kunnen de deelne-
mers bovendien hun leveringsverplichtingen nakomen.

Het totale nominale bedrag van de op rekening geboekte 
effecten bedroeg 301 miljard euro op 31 december 2004. 
De totale activiteit van het stelsel liep fors terug, namelijk 
van 844.122 verwerkte kennisgevingen tot 768.776, of 
een terugval met 8,9 pct.

De activiteit op de primaire markt vertoonde tijdens 
het verslagjaar een lichte daling. Het nominale, via het 
effectenvereffeningsstelsel van de Bank uitgegeven 
bedrag beliep niettemin meer dan 235 miljard euro. 
Zo’n 7.778 nieuwe effecten werden toegelaten. Het aan-

(1) De cheques worden uitgewisseld via het UCV op basis van het principe van 
de « cheque-inhouding » (niet-fysieke uitwisseling van de cheque). Operaties 
boven een bepaald bedrag moeten evenwel manueel worden aangeboden in de 
Verrekenkamer.
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GRAFIEK 4 DOOR HET EFFECTENVEREFFENINGSSTELSEL 
VERWERKTE TRANSACTIES
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deel van de Staat in de uitgegeven bedragen vermindert 
gestaag ; het vertegenwoordigde in 2004 nog slechts 
37 pct. Wat de emissies van de overige emittenten 
betreft, is het overgrote deel kortlopend (ruim 95 pct.). 
De emissies op meer dan 1 jaar beliepen 7 miljard euro in 
2004, tegen 2 miljard in 2000.

Wat het verloop op de secundaire markt betreft, wordt 
voor de transacties in schatkistcertifi caten een stabilisatie 
van de verwerkte bedragen opgetekend en voor de 
transacties in lineaire obligaties een aanmerkelijke daling.

Op verzoek van de deelnemers werd het gebruik van de 
berichtendienst van SWIFT uitgebreid en verbeterd. Sinds 
eind november ontvangen de deelnemers via dat netwerk 
de bevestigingen van sommige operaties en van sommige 
acties (corporate actions). In een tweede fase, die gepland 
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is voor 2005, zullen zij ook een aankondiging van die 
operaties en acties ontvangen. Deze nieuwe berichten 
zijn in overeenstemming met de standaarden zoals vast-
gelegd door de groep van Belgische gebruikers van het 
SWIFT-netwerk.

Tijdens het verslagjaar werd het vereffeningsstelsel 
onderworpen aan een grondige analyse, waarbij werd 
nagegaan of de op de internationale fora geformuleerde 
aanbevelingen en normen voor de effectenvereffenings-
stelsels worden nageleefd. Daarnaast werd het stelsel 
onderzocht door experts van het IMF, in het kader van 
het Financial sector assessment program voor België. 
Een verslag van hun bevindingen zal begin 2006 worden 
gepubliceerd.

3.4  Centrale verwerking handelspapier

Het handelspapier dat gedomicilieerd is bij de in de 
Verrekenkamer vertegenwoordigde kredietinstellingen, 
wordt gecentraliseerd bij de Bank, die het bewaart en op 
geautomatiseerde wijze ter betaling aanbiedt.

Het aantal ter betaling afgegeven handelswissels, dat door 
het systeem Centrale verwerking handelspapier wordt 
verwerkt, liep terug van 485.000 in 2003 tot 415.000 in 
2004. Dat systeem, waarvan de afschaffi ng gepland was 
in 2007, zal op verzoek van de kredietinstellingen evenwel 
worden verlengd tot uiterlijk 2011.

Overeenkomstig de wet die haar de rol van centrale 
depositaris van de protestakten heeft toegewezen, 
vervult de Bank eveneens de administratieve taken in ver-
band met de wanbetalingen van handelspapier die leiden 
tot de opstelling van protestakten. In 2004 maakten de 
gerechtsdeurwaarders formeel circa 19.000 protestakten 
op. In de helft van de gevallen, te weten voor zo’n 
9.500 protestakten, werd de betaling uitgevoerd vóór de 
bekendmakingsdatum, zodat bekendmaking kon worden 
vermeden.
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4. Toezicht op het financiële stelsel

Het toezicht op het fi nanciële stelsel betreft zowel de 
instellingen die er deel van uitmaken (prudentieel toe-
zicht) als de systemen die de werking ervan mogelijk 
maken (oversight).

De Bank heeft een interdepartementale cel opgericht voor 
het beheer van de crises die in dit vlak zouden kunnen 
optreden. Die cel bestaat uit vertegenwoordigers van de 
verschillende departementen en diensten van de Bank 
die te maken hebben met de fi nanciële stabiliteit. De 
werkzaamheden van de cel zijn toegespitst op het beheer 
van eventuele crises van de fi nanciële sector en hebben 
tot doel de voorbereiding van de Bank en de coördinatie 
van haar acties te verbeteren. Zij heeft ook een beperkte 
cel opgericht om de confi dentialiteit van de verwerking 
van prudentiële informatie afkomstig van de CBFA of van 
andere prudentiële autoriteiten te waarborgen en zorgt 
er aldus voor dat eventuele belangenconfl icten tussen de 
wettelijke opdracht van de Bank – namelijk bij te dragen 
tot de stabiliteit van het fi nanciële stelsel – en de vrijwa-
ring van haar vermogensrechtelijke belangen worden 
voorkomen.

Ten slotte is de Bank belast met het dagelijkse beheer 
van het Beschermingsfonds voor deposito’s en fi nanciële 
instrumenten, een openbare instelling die als opdracht 
heeft, binnen bepaalde grenzen, een vergoeding te ver-
lenen aan deposanten en beleggers die verlies lijden ten 
gevolge van het in gebreke blijven van een kredietinstel-
ling of een beleggingsonderneming. Het beschermings-
fonds wordt geleid door een Bestuurscomité waarin de 
Staat, de kredietinstellingen en de beleggingsonderne-
mingen vertegenwoordigd zijn. Het publiceert jaarlijks 
een activiteitenverslag, dat beschikbaar is op internet 
(www.beschermingsfonds.be).

4.1 Prudentieel toezicht

4.1.1  Samenwerking met de Commissie voor het 
bank-, fi nancie- en assurantiewezen

De concentratie- en de despecialisatietrend in de fi nan-
ciële sector hebben de autoriteiten ertoe aangezet de 
samenwerking tussen de Bank, die bevoegd is voor het 
macroprudentiële toezicht, en de CBFA, die belast is met 
het microprudentiële toezicht, te versterken. Die toena-
dering vertaalt zich in de samenvoeging van sommige 
middelen en de oprichting van twee overkoepelende 
organen, het Comité voor fi nanciële stabiliteit (CFS) en de 
Raad van toezicht van de overheid der fi nanciële diensten 
(RTOFD).

COMITÉ VOOR FINANCIËLE STABILITEIT

Het CFS vormt de hoeksteen van de nieuwe architectuur 
van het toezicht op de fi nanciële sector. Zijn wettelijke 
opdracht bestaat erin alle aangelegenheden die van 
gemeenschappelijk belang zijn voor de Bank en de CBFA, 
te onderzoeken, zoals de algehele stabiliteit van het fi nan-
ciële stelsel, de coördinatie van het crisisbeheer of het 
aanduiden en het beheer van activiteiten die gezamenlijk 
worden uitgeoefend, teneinde te voldoen aan de door de 
wet opgelegde verplichting tot samenwerking.

Het CFS onderzoekt met name de weerbaarheid van het 
fi nanciële stelsel tegenover gebeurtenissen die de ope-
rationele continuïteit van de activiteiten in het gedrang 
zouden kunnen brengen.

Daartoe heeft het CFS een werkgroep opgericht, die tot 
taak heeft de actoren en functies af te bakenen die kritiek 
zijn voor de goede werking van het Belgische fi nanciële 
systeem, een inventaris op te maken van de toestand 
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inzake Business continuity planning en aan het CFS aan-
bevelingen te verstrekken om de situatie te verbeteren. 
Een samenvatting van deze aanbevelingen, die het CFS in 
zijn vergadering van 18 oktober goedkeurde, is te vinden 
op de website van de Bank.

Aangezien de risico’s en de technologieën voortdurend 
evolueren, werd een permanente follow-upstructuur 
opgezet, die naar het voorbeeld van een aantal andere 
landen de overheidsinstanties en de fi nanciële sector 
verenigt.

Voorts heeft het CFS praktische regelingen goedgekeurd 
met het oog op de uitwerking van een algemeen kader 
voor de samenwerking en de uitwisseling van informatie 
tussen de Bank en de CBFA betreffende het beheer van 
fi nanciële crisissen. Als gevolg van de goedkeuring van 
die praktische regelingen, werd een vertegenwoordiger 
van de CBFA uitgenodigd om deel te nemen aan de 

interdepartementale crisiscel van de Bank. Het CFS staat 
eveneens in voor de coördinatie van de opdracht inzake 
de evaluatie van de stabiliteit van het Belgische fi nanciële 
systeem die het IMF heeft aangevat in december 2004 in 
het kader van het Financial Sector Assessment Program 
(zie punt 4.1.2).

RAAD VAN TOEZICHT VAN DE OVERHEID DER FINANCIËLE 

DIENSTEN

De RTOFD werd offi cieel geïnstalleerd op 10 maart 2004. 
Sindsdien heeft hij zich gebogen over verscheidene aan-
gelegenheden.

Allereerst werd de gouverneur, in zijn hoedanigheid van 
voorzitter van de RTOFD, door de ministers van fi nanciën, 
economie en consumentenbescherming belast met de 
oprichting van een steering committee over de toekomst 
van de betaalmiddelen, dat alle partijen verenigt die bij 

De Permanente follow-upstructuur inzake Business continuity planning

De in de vergadering van het CFS van 18 oktober 2004 opgerichte Permanente follow-upstructuur (PFS) 
begeleidt de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen van het CFS inzake Business continuity planning (BCP). 
Die aanbevelingen hebben tot doel de stabiliteit van het fi nanciële stelsel te versterken door erop toe te zien 
dat de actoren en functies die kritiek worden geacht voor de goede werking van het Belgische fi nanciële stelsel, 
maatregelen nemen om de continuïteit van hun activiteiten te verzekeren.

Daartoe heeft de PFS, eind 2004, vier werkgroepen in het leven geroepen die, respectievelijk, de volgende 
aspecten onderzoeken :
– de praktische regeling van de bemiddeling met het Coördinatie- en crisiscentrum van de Regering (CCR) ;
–  de opstelling van noodplannen in geval van een langdurige onderbreking van de werking van sommige kritieke 

functies ;
–  de waarborgen die de kritieke actoren van hun telecommunicatieoperatoren moeten verkrijgen dat er geen 

single points of failure bestaan ;
–  de omschrijving van de tests die zouden kunnen worden georganiseerd op het niveau van het fi nanciële stelsel 

als geheel.

De PFS, die wordt voorgezeten door een directeur van de Bank, is samengesteld uit vertegenwoordigers van 
de CBFA, het Secretariaat van het CFS, de minister van fi nanciën en de Bank. Afgevaardigden van de kritieke 
infrastructuren en fi nanciële instellingen zullen eveneens bij die werkzaamheden worden betrokken.

De PFS brengt jaarlijks verslag uit aan het CFS over de tenuitvoerlegging van de aanbevelingen en over de 
noodzakelijke aanpassingen. In geval van crisis, zal de PFS fungeren als forum voor informatie-uitwisseling en 
voor de coördinatie van de communicatie tussen het CCR en de autoriteiten van de fi nanciële sector, de kritieke 
infrastructuren en fi nanciële instellingen.

Het toezicht op de tenuitvoerlegging van de aan de individuele actoren verstrekte aanbevelingen berust bij de 
Bank en de CBFA, overeenkomstig hun respectieve bevoegdheden.
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deze problematiek betrokken zijn. Dat Comité heeft een 
enquête georganiseerd over de kosten en de voordelen 
van de verschillende contante betaalmiddelen en werkt 
concrete voorstellen uit om de betalingscircuits op het 
vlak van de overheid te moderniseren. De conclusies 
van die werkzaamheden zullen aan de RTOFD worden 
voorgelegd.

Voorts droeg de minister van fi nanciën de RTOFD op een 
overleg te organiseren met alle partijen die betrokken zijn 
bij het wetsvoorstel van senator Willems betreffende de 
bemiddeling in bankzaken en de distributie van fi nanciële 
instrumenten. Na dat overleg heeft de RTOFD een advies 
verstrekt aan de minister van fi nanciën en besloten zijn 
bezinning over de door de fi nanciële tussenpersonen te 
volgen gedragsregels voort te zetten.

Ten slotte heeft de minister van fi nanciën op de installatie-
vergadering van 10 maart 2004 aan de RTOFD gevraagd 
de nieuwe structuren die voortvloeien uit de hervorming 
van 2002 alsook de samenwerking tussen deze structuren 
te evalueren.

4.1.2 Macroprudentieel toezicht

De jongste jaren is het macroprudentiële toezicht uitge-
groeid tot een van de belangrijkste activiteiten van de 
centrale banken. De toenemende integratie van de fi nan-
ciële markten maakt dat de marktdeelnemers veel sneller 
dan voorheen reageren op gemeenschappelijke informa-
tiebronnen. Zulks verhoogt het risico dat een bepaald 
gedrag, ofschoon gerechtvaardigd op individueel vlak, 
systeemproblemen veroorzaakt, omdat een groot aantal 
instellingen het gelijktijdig gaat vertonen. Daarom is het 
van essentieel belang dat het microprudentiële toezicht 
wordt aangevuld met een macroprudentieel toezicht, dat 
de algemenere ontwikkelingen in kaart moet brengen die 
de algehele stabiliteit van het fi nanciële stelsel kunnen 
aantasten.

Die preventieve rol vereist een regelmatige opvolging van 
de markten, want de fi nanciële-besmettingsmechanismen 
mogen dan wel de indruk wekken dat ze zich zeer snel 
ontwikkelen, vaak gaat er een lang en gestaag proces aan 
vooraf.

FINANCIAL STABILITY REVIEW

Het Financial stability review, dat de Bank sinds 2002 
jaarlijks publiceert, wijdt een weerkerend artikel aan een 
diepgaand onderzoek van de determinanten van de  
fi nanciële stabiliteit in België.

Het tweede deel van deze publicatie omvat thematische 
artikels die bedoeld zijn om de refl ectie en de samenwer-
king tussen de micro- en de macroprudentiële autoritei-
ten, maar ook, ruimer gezien, met de deelnemers aan de 
Belgische fi nanciële markten te bevorderen. Zo werd in 
het Financial stability review van 2004 een artikel gewijd 
aan een systeem van checks and balances dat moet 
worden opgezet tussen toezicht, regelgeving en deugde-
lijk bestuur teneinde de vereisten op het vlak van fi nanci-
ele stabiliteit en de doelstellingen van de aandeelhouders 
zo goed mogelijk met elkaar te verzoenen.

Vier andere artikels behandelden twee van de voornaam-
ste risicocategorieën voor de banken : het kredietrisico en 
het renterisico. In verband met het kredietrisico wordt in 
een artikel nagegaan in welke mate de recente structu-
rele veranderingen op de Belgische bancaire markt het 
aantal door de kleine en middelgrote ondernemingen 
aangegane bankrelaties hebben beïnvloed. In een ander 
artikel worden de determinanten van de rentemarges 
voor risicokredieten, in het licht van de bedrijfsobligaties, 
onderzocht.

Wat het renterisico betreft, is een artikel gewijd aan een 
aantal risicometingsproblemen alsook aan de instrumen-
ten die ter beschikking staan van de toezichthouders. Aan 
de hand van een voorbeeld toont een artikel aan hoe een 
bank de impact van de nieuwe International accounting 
standards op de volatiliteit van haar resultaten kan beper-
ken, zonder haar totale positie in het kader van haar 
activa- en passivabeheer te wijzigen.

Ter aanvulling van haar Financial stability review, publi-
ceert de Bank halfjaarlijks de « Recente ontwikkelingen 
in het Belgisch fi nancieel systeem ». Deze publicatie, die 
bestaat uit een aantal tabellen en grafi eken met een korte 
toelichting, beschrijft de ontwikkelingen bij de kredietin-
stellingen, de verzekeringsmaatschappijen, de pensioen-
fondsen alsook op de effectenmarkten.

INTERNATIONALE ACTIVITEITEN

Het macroprudentiële toezicht dat de Bank uitoefent in 
coördinatie met het microprudentiële optreden van de 
CBFA, heeft eveneens een internationale dimensie. Zo is 
de Bank, in het kader van het door het ESCB opgerichte 
Comité voor bankentoezicht, betrokken bij het macro-
prudentiële onderzoek en de opvolging van de structu-
rele ontwikkelingen van de Europese bancaire systemen, 
alsook bij de studies met betrekking tot het crisisbeheer.
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Op regelgevend vlak nam de Bank deel aan de werkzaam-
heden van het Bazelse Comité voor het bankentoezicht, 
die na verscheidene jaren van voorbereidend werk, zijn 
uitgemond in de publicatie, op 26 juni 2004, van een 
herziene regelgeving voor de internationale convergen-
tie van de eigenvermogensvereisten en de berekening 
ervan (het zogenaamde Bazel II-akkoord). De Bank is 
ook betrokken bij de activiteiten van het Comité voor 
Europese bankentoezichthouders. In de nieuwe structuur 
van de EU-comités die bevoegd zijn voor de fi nanciële 
diensten, heeft dat prudentiële comité als opdracht, wat 
de banksector betreft, bij te dragen tot de convergentie 
van de dagelijkse toezichtpraktijken, de uitwisseling van 
vertrouwelijke informatie over de onder toezicht staande 
instellingen te bevorderen en technisch advies te verstrek-
ken aan de Europese Commissie.

Al deze werkzaamheden en bijdragen van de Bank tonen 
aan dat een effi ciënt toezicht op de fi nanciële stelsels moet 
stoelen op een aangepast institutioneel en regelgevend 
kader. Die beide onlosmakelijk verbonden aspecten vormen 
de spil van het « Financial Sector Assessment Program » dat 
het IMF in 1999 heeft opgezet om de stabiliteit van het 
fi nanciële stelsel te evalueren. De missie met betrekking tot 
België is eind 2004 gestart en zal in 2005 worden voortge-
zet. Het aspect van de missie in verband met de naleving 
van de standaarden en regels heeft tot doel de diverse 
facetten van de organisatie en de werking van de mark-
ten en de fi nanciële autoriteiten te beoordelen in het licht 
van de door de grote internationale fora  uitgevaardigde 
normen. In de tweede fase van de missie, zal de alge-
mene structuur van het fi nanciële stelsel, waaronder de 
fi nanciële infrastructuur en het bestuurskader, worden 
onderzocht teneinde de soliditeit ervan te beoordelen en 
de eventuele kwetsbare punten vast te stellen. Daartoe zal 
het IMF gebruik maken van verscheidene macroprudentiële 
indicatoren en tevens stress testing-oefeningen houden, in 
nauwe samenspraak tussen de Bank en de voornaamste 
Belgische fi nanciële instellingen.

4.2  Toezicht op de betalings- en 
effectenvereffeningssystemen

4.2.1  Ontwikkelingen inzake regelgeving

In 2004 werden een aantal rapporten gepubliceerd met 
standaarden voor het oversight op betalings- en effecten-
vereffeningssystemen.

Het ESCB en het Committee of European Securities 
Regulators (CESR) publiceerden samen in 2004 de 
Standards for Securities Clearing and Settlement Systems 
in the European Union. Dit is een Europese versie van 
de Recommendations for Securities Settlement Systems 
die in 2001 werden uitgebracht door het Committee 
on Payment and Settlement Systems (CPSS) en de 
International Organisation of Securities Commissions 
(IOSCO).

In november 2004 hebben het CPSS en het IOSCO het 
rapport Recommendations for Central Counterparties 
gepubliceerd. Bij een verkoop van effecten vervult de cen-
tral counterparty de rol van tussenpersoon die het risico 
van het in gebreke blijven van één van beide partijen op 
zich neemt. Mocht de verkoper de effecten niet kunnen 
leveren, dan zorgt die tussenpersoon ervoor dat de koper 
de gewenste effecten toch zal krijgen. In het omgekeerde 
geval, bij niet-betaling door de koper, zal hij de verkoper 
betalen. Gezien de concentratie van risico’s binnen deze 
centrale tegenpartij stelt het document standaarden 
met betrekking tot het risicomanagement van centrale 
tegenpartijen voor.

4.2.2 Toezicht op betalingssystemen

Banksys en MasterCard Europe zijn de twee, door de pri-
vate sector uitgebate betalingssystemen die aan het over-
sight door de Bank zijn onderworpen. Banksys beheert de 
systemen voor betalingen met krediet- en debetkaarten, 
de elektronische portemonnee Proton en een deel van 
het geldautomatennetwerk. Voorts ontwerpt Banksys 
betaalterminals, netwerken en veiligheidsmodules. Net 
zoals vorig jaar werd door de Bank in 2004 aandacht 
besteed aan de veiligheid (zowel informaticaveiligheid als 
fraudevoorkoming en -bestrijding), aan de procedures om 
de operationele continuïteit van het systeem te verzeke-
ren, aan de auditfunctie en aan de Europay/MasterCard/
Visa-migratie. Deze migratie houdt in dat alle krediet- en 
debetkaarten, naast de magnetische strook, ook een chip 
zullen bevatten ; dit is een belangrijke investering waar-
door transacties veiliger kunnen verlopen. In het kader 
van de verdere internationalisering van de activiteiten 
van Banksys werd ook aandacht besteed aan SiNSYS, de 
joint venture tussen Banksys, InterPay en SSB. SiNSYS zal 
instaan voor de verwerking van zowel alle nationale als 
alle internationale transacties met kredietkaarten.

MasterCard Europe is de Europese hoofdzetel van 
MasterCard International en is voornamelijk verantwoor-
delijk voor de verwerking van grensoverschrijdende beta-
lingen met MasterCard-producten (o.a. de MasterCard 
kredietkaart en de Maestro debetkaart). Aan de hand van 
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de Oversight Standards for Retail Payment Systems werd 
gestart met de analyse van het vereffeningssysteem van 
MasterCard Europe.

Als centrale bank van een land waarin deelnemers zijn 
gevestigd, is de Bank actief betrokken bij het toezicht 
op CLS, wat staat voor Continuous linked settlement. 
Dit toezicht gebeurt in samenwerking met de centrale 
banken wier munt het voorwerp uitmaakt van vereffening 
via dit systeem. CLS is een product van de CLS Bank die 
 gevestigd is in New York. Bijgevolg is de Federal Reserve 
Bank van New York de lead overseer. Dit betalingssysteem 
voor valutatransacties is gebaseerd op het principe van 
« betaling tegen betaling » en garandeert dat de twee 
delen van een valutatransactie gelijktijdig worden afge-
wikkeld bij de CLS Bank, wat een enorme reductie van 
het risico oplevert.

Naast bovenvermelde systemen worden ook de door de 
Bank uitgebate systemen Ellips en UCV (het systeem voor 
kleine betalingen) aan toezicht onderworpen. Naar analo-
gie met door de private sector uitgebate systemen werd 
in 2004 met de beheerders van beide systemen een pro-
tocol-akkoord ondertekend. Dit protocol-akkoord verdui-
delijkt met betrekking tot beide systemen de praktische 
modaliteiten voor de implementatie van het toezicht.

In samenspraak met het ESCB werden voor alle betalings-
systemen de evaluaties op basis van de Core principles 
for systemically important payment systems (waaronder 
Ellips), gepubliceerd in het document Assessment of euro 
large-value payment systems against the core principles.

In 2004 werd de evaluatie van het UCV uitgevoerd op 
basis van het door het ESCB ontwikkelde referentiekader 
(de eerder genoemde Oversight standards for retail 
payment systems). Daarnaast werd aandacht besteed 
aan de implementatie van de aanbevelingen uit de 
conclusies.

4.2.3  Toezicht op effectenvereffeningssystemen

Euroclear is een belangrijk effectenvereffeningssysteem, 
waarop de Bank toezicht uitoefent. In 2004 werd veel 
aandacht besteed aan de afwerking van de in 2003 
gestarte toetsing van dat systeem aan de voornoemde 
Recommendations for securities settlement systems. 
Daarnaast werd ook gekeken naar de bridges tussen 
Euroclear en andere nationale en internationale centra-
les voor effectenbewaring en naar een nieuw business 
model, waarvan de bedoeling is de activiteiten van 
Euroclear Bank, Euroclear France, Euroclear Netherlands, 
CrestCo en andere geassocieerde entiteiten, samen te 
brengen. Veel aandacht wordt hierbij besteed aan de 
impact zowel op de organisatiestructuur als op de single 
settlement engine, d.i. een gemeenschappelijk informa-
ticaplatform voor de vereffening door Euroclear van de 
transacties in België, Frankrijk, Ierland, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk.

De ESCB-CESR werkgroep

De ESCB-CESR werkgroep werd opgericht in oktober 2001 en is een samenwerkingsverband tussen het ESCB en 
het Committee of European Securities Regulators. Deze werkgroep behandelt onderwerpen met betrekking tot 
verrekening en vereffening van effecten en moet gezien worden in het licht van het gemeenschappelijke streven 
van de autoriteiten naar doelmatig en deugdelijk functionerende effectenvereffeningssystemen. De betrokkenheid 
van de centrale banken bij deze werkgroep wordt verklaard door het feit dat de centrale banken enerzijds wensen 
bij te dragen tot fi nanciële stabiliteit en anderzijds belang hebben bij het goed functioneren van de markt met het 
oog op de effi ciëntie van hun monetaire-beleidsoperaties.

Het CESR is een onafhankelijk comité dat de Europese effectenregulatoren groepeert en ressorteert onder de EU. 
Het heeft drie doelstellingen :
– de samenwerking tussen de Europese effectenregelgevers verbeteren ;
– de Europese Commissie bijstaan met advies aangaande effectenvereffening ;
– bijdragen tot een meer consistente en tijdige toepassing van gemeenschapswetgeving in de lidstaten.
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In 2004 werden de evaluaties van het effectenvereffenings-
systeem van de Bank en van de Interprofessionele Deposito- 
en Girokas aan de hand van de Recommendations for 
securities settlement systems afgerond. De evaluaties van 
beide systemen hebben aanleiding gegeven tot aanbeve-
lingen die bij implementatie de veilige werking van beide 
systemen ten goede komen.

De Bank is ook betrokken bij het internationale, 
coöperatieve toezicht op LCH.Clearnet SA, de centrale 
tegenpartij voor onder meer de cashmarkt- en derivaten-
markttransacties op Euronext.

4.2.4 Toezicht op SWIFT

SWIFT biedt streng beveiligde diensten aan voor de trans-
missie van fi nanciële en aanverwante informatie tussen haar 
leden. Zij levert belangrijke diensten op het vlak van het 
berichtenverkeer aan de banksector op wereldwijde schaal.

Het toezicht op SWIFT is georganiseerd in samenwerking 
met andere centrale banken van de G10. Aangezien 
SWIFT’s hoofdkantoor zich in België bevindt, is de Bank 
lead overseer. In dat kader werden in 2004 de prakti-
sche toezichtarrangementen verder verfi jnd. In de relatie 
tussen de Bank en SWIFT kwam dit tot uitdrukking in de 
ondertekening van een nieuw protocol. De Bank verkrijgt 

er  versneld toegang mee tot voor haar waardevolle infor-
matie. De relatie tussen de Bank, als lead overseer, en 
de andere centrale banken van de G10 werd verduide-
lijkt via het opstellen door de Bank van memoranda of 
understanding met elk van die banken. De laatste van 
deze memoranda zullen in het voorjaar van 2005 onder-
tekend worden.

SWIFT zette in 2004 de overgang voort van haar belang-
rijkste commerciële toepassing naar een nieuwe infor-
matica-technologie. Eind 2004 verloopt het gros van het 
berichtenverkeer via de nieuwe technologie, want op 
enkele uitzonderingen na zijn alle klanten overgestapt. 
Tijdens de capaciteitsopbouw van de migratie waren 
er geen noemenswaardige problemen betreffende de 
beschikbaarheid van de systemen.

Het nieuwe SWIFTNet-platform waarnaar werd overge-
stapt, maakt gebruik van het algemeen gangbare inter-
netprotocol. Dankzij de mogelijkheden van het nieuwe 
platform zal SWIFT haar dienstenportefeuille voor de 
fi nanciële sector fors kunnen uitbreiden. Heel wat nieuwe 
oplossingen worden nu samen met de fi nanciële sector 
ontworpen en zullen al spoedig worden aangeboden. Het 
toezicht door de centrale banken op SWIFT besteedt aan-
dacht aan deze ontwikkelingen in zoverre die gevolgen 
kunnen hebben voor het systeemrisico in het internatio-
nale fi nanciële systeem.
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5. Internationale samenwerking

De Bank neemt deel aan de verdere integratie van Europa 
en aan de werkzaamheden in het kader van de interna-
tionale samenwerking op het gebied van de versterking 
van de internationale fi nanciële stabiliteit en de fi nanciële 
embargo’s. Zij verleent ook technische bijstand aan de 
Banque Centrale du Congo.

5.1 Europese Unie

In het kader van de werkzaamheden op het vlak van de 
Europese integratie, nam de Bank deel aan de besprekin-
gen aangaande de aspecten van de uitbreiding van de EU 
die verband houden met het werkterrein van de centrale 
banken. Die besprekingen gingen meer bepaald over de 
strategie van de nieuwe Lidstaten met betrekking tot hun 
toetreding tot het Wisselkoersmechanisme II en hun over-
gang op de euro. Zij maakten de voorbereiding mogelijk 
van de toetreding, op 28 juni 2004, van Estland, Litouwen 
en Slovenië tot het Wisselkoersmechanisme II. De Bank 
nam ook deel aan de opvolging van de stabiliteits- en 
convergentieprogramma’s.

Die aangelegenheden worden onder meer besproken 
in het Comité voor internationale betrekkingen van het 
ESCB en in het Economisch en Financieel Comité van de 
EU. In het kader van die comités was de Bank betrokken 
bij de beraadslagingen in verband met de verbetering van 
de architectuur van het internationale fi nanciële stelsel 
en bij de besprekingen omtrent de fi nanciële stabiliteit, 
de monetaire unie, de toepassing van het Stabiliteits- en 
Groeipact en de analyse van de economische situatie van 
de EU. Ten slotte nam de Bank verder deel aan de werk-
zaamheden ter bevordering van de interne markt van de 
fi nanciële diensten.

5.2 Overige multilaterale samenwerking

5.2.1 Internationaal Monetair Fonds

Op internationaal vlak draagt de Bank, in samenwerking 
met de federale overheid en in overleg met haar Europese 
partners, bij tot de uitwerking van de standpunten van de 
Belgische bewindvoerder van het IMF. België staat in deze 
instelling aan het hoofd van een kiesgroep van tien landen, 
die – naast ons land – Hongarije, Kazachstan, Luxemburg, 
Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, de Tsjechische Republiek, 
Turkije en Wit-Rusland omvat. Tijdens de algemene ver-
gadering begin oktober 2004 werd de Belgische bewind-
voerder door deze landen in zijn functie bevestigd.

Voor het vervullen van zijn mandaat, dat onder meer 
bestaat in het bevorderen van de duurzame groei en de 
macro-fi nanciële stabiliteit, beschikt het IMF over ruime 
toezichtsbevoegdheden. In de loop van 2004 werd het 
reguliere toezichtskader, de zogenaamde Art. IV-consul-
taties, bijgewerkt. Er werd onder andere besloten het 
toezicht op individuele economieën beter in te bedden 
in wereldwijde fi nancieel-economische evoluties en de 
studie van de fi nanciële sector te verdiepen. Het IMF zette 
tevens zijn inspanningen voort om, in samenwerking met 
de Wereldbank, het analysekader voor de beoordeling van 
het houdbare karakter van een soevereine schuld, verder 
te verfi jnen. Specifi eke aandacht werd besteed aan de 
operationalisering van dit analysekader in opkomende en 
ontwikkelingseconomieën.

Ten slotte werd 2004 gekenmerkt door een refl ectie met 
betrekking tot de rol van het IMF in ontwikkelingslan-
den, in het bijzonder in landen met een laag inkomen. 
De rol van het IMF in deze landen berust op twee pij-
lers : concessionele kredietverlening binnen het kader 
van de Poverty Reduction and Growth Facility enerzijds 



38

en  schuldverlichting binnen het kader van het Heavily 
Indebted Poor Countries-initiatief anderzijds. Tijdens de 
discussies werd er onder meer op aangedrongen de rol 
en het takenpakket van het IMF beter te defi niëren. Een 
ingebouwde clausule zou eind december 2004 geleid 
hebben tot het beëindigen van dit initiatief. In september 
2004 echter, besloot het College van bewindvoerders van 
het IMF om het initiatief te verlengen tot eind 2006. Deze 
verlenging geeft de in aanmerking komende landen meer 
tijd om alsnog een aanvraag voor substantiële schuldver-
lichting in te dienen.

5.2.2 Groep van Tien en OESO

De Bank nam deel aan de voltooiing van de werkzaam-
heden van de G10 op het niveau van de ministers en de 
gouverneurs, wat betreft het onderzoek naar de fi nanci-
ele positie van het IMF. Een gezonde fi nanciële toestand 
is immers essentieel voor deze instelling opdat ze de haar 
toevertrouwde taken effectief zou kunnen uitoefenen. 
Gedurende de afgelopen jaren werden dan ook een aantal 
maatregelen genomen om de fi nanciële integriteit van het 
Fonds te versterken. Ministers en gouverneurs waren het 
eens dat deze maatregelen ook in de toekomst nauwlet-
tend zullen moeten worden geïmplementeerd opdat de 
fi nanciële positie van het Fonds gezond zou blijven. De 
Bank was eveneens betrokken bij de werkzaamheden van 
de G10 in verband met de tenuitvoerlegging van de in 
de contracten voor de uitgifte van schuldpapier opgeno-
men clausules inzake collectieve actie. Het gebruik van 
die clausules wordt geleidelijk de internationale praktijk : 
79,8 pct. van de in 2004 (1) uitgegeven effecten nemen ze 
op. Ten slotte nam de Bank deel aan de werkzaamheden 
van het Comité voor het mondiale fi nanciële stelsel (G10) 
en aan verscheidene comités van de OESO (Comité voor 
economische politiek en de werkgroepen ervan, Comité 
voor de fi nanciële markten, Investeringscomité).

5.2.3 Financiële embargo’s

Zoals reeds verscheidene jaren het geval is, verstrekte de 
Bank juridische adviezen aan de Schatkist, teneinde deze 
bij te staan bij de controle op de tenuitvoerlegging van 
de fi nanciële embargo’s (bevriezing van gelden, andere 
fi nanciële activa of economische middelen van de door de 
geldende wetgeving genoemde natuurlijke of rechtsperso-
nen). In het kader van de Verenigde Naties of de Europese 
Unie, werden dergelijke embargo’s in 2004 toegepast op 
Birma/Myanmar, op de leden van de voormalige Iraakse 
regering, op Servië-Montenegro, Zimbabwe, alsook op 
de Talibans van Afghanistan, het Al-Qaeda-netwerk en 
andere terroristische organisaties.

5.3  Technische bijstand aan de Banque 
Centrale du Congo

In 2004 heeft de Bank voortgewerkt aan het programma 
voor technische bijstand aan de Banque Centrale du 
Congo, dat was opgezet in samenspraak met de federale 
regering. Wat de inhoud van het programma betreft, 
is de Bank nauw blijven samen werken met het IMF 
en de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

De steun van de Bank dekt een brede waaier van behoef-
ten. De bijstand van de Bank is in sommige gevallen zeer 
praktisch van aard ; in andere gevallen betreft het eerder 
beleidsmatige ondersteuning. De Bank is onder meer 
nauw betrokken bij een project onder leiding van het 
IMF voor de uitbouw van een dealingroom met daaraan 
gekoppeld een systeem van back-offi ceverwerking, multi-
currency boekhouding en gebruik van SWIFT. Met het oog 
op het terugdringen van de dollarisatie en het opvoeren 
van de graad van bancarisatie van de Congolese econo-
mie, legt de Bank zich verder ook toe op de sanering van 
de chartale geldomloop in de Democratische Republiek 
Congo en helpt ze bij het concipiëren van een verreke-
ningstelsel dat giraal betalen mogelijk moet maken.

(1) Gegevens per 30 september 2004.
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6.  Rol van de Rijkskassier en beheer van 
het Rentenfonds

6.1 Rijkskassier

In haar hoedanigheid van Rijkskassier, centraliseert de 
Bank dagelijks alle lopende ontvangsten en uitgaven 
van de Staat. Na toevoeging van het saldo van de ver-
richtingen van De Post worden, in samenwerking met de 
Schatkist, de overschotten belegd en de tekorten gedekt 
door leningen op korte termijn. Door de ingebruikneming 
van een nieuwe elektronische toepassing, kan de Schatkist 
nu constant in real time haar kaspositie bij de Bank 
opvolgen.

In samenwerking met het Agentschap van de Schuld staat 
de Bank in voor de uitgifte en de distributie van de staats-
leningen die nog in fysieke vorm worden uitgegeven. Zij 
verzekert tevens de fi nanciële dienst van deze leningen. 
Daarnaast is het effectenvereffeningssysteem van de 

Het bond center

Het bond center is een getarifeerde dienst, die 
het voordeel biedt dat professionele cliënten hun 
terugbetaalbare effecten en coupons niet meer 
vooraf hoeven te centraliseren. De colli worden 
rechtstreeks vanuit de betrokken bankkantoren naar 
de Bank ter inning opgestuurd. Sommige banken 
opteren daarbij voor de nieuwe mogelijkheid de 
inhoud van hun zendingen vooraf op elektronische 
wijze aan te kondigen, wat de automatische 
verwerking en opvolging van de gegevens in grote 
mate bevordert en de kostprijs drukt.

Bank verantwoordelijk voor de inschrijving op rekening, 
de betaling na uitgifte en de fi nanciële dienst van de 
gedematerialiseerde leningen van de Staat.

Als gevolg van de terugbetaling van de laatste 
« Philippelening (1) », wordt de fysieke staatsschuld in 
omloop nu nog bijna uitsluitend door staatsbons verte-
genwoordigd.

Om ook de particuliere belegger de kans te geven in te 
tekenen op gedematerialiseerde lineaire obligaties, heeft 
de Schatkist driemaal lineaire obligaties voor particulieren 
op de markt gebracht, maar gebrek aan succes leidde 
tot de beslissing de emissie van deze obligaties stop te 
zetten.

De Bank bewaart ook waarden voor rekening van de 
Staat, hoofdzakelijk in verband met de Deposito- en 
Consignatiekas.

6.2 Rentenfonds

De Bank is belast met het dagelijkse beheer van het 
Rentenfonds. Dit Fonds waarborgt, voornamelijk ten 
gunste van de niet-professionele belegger, de liquiditeit 
van de overheidsleningen op de dagelijkse fi xing van 
Euronext Brussels. De omzet op de fi xingmarkt is verder 
gedaald van 340 miljoen euro in 2003 tot 283 miljoen 
euro in 2004. Ongeveer 82 pct. van dat bedrag had 
betrekking op staatsbons en klassieke leningen. De 
lineaire obligaties namen het saldo voor hun rekening. 

(1)  Leningen genoemd naar de voormalige minister van fi nanciën, 
de heer Philippe Maystadt.
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Het reglementair kader van de beursrentenmarkt wordt 
in overeenstemming gebracht met de wet van 2  augustus 
2002. Daartoe is een koninklijk besluit voor advies 
 voorgelegd aan de Raad van State en wordt het Rule 
book van Euronext Brussels aangepast.

Op 15 april werden nieuwe marktregels voor de buiten-
beursmarkt van kracht ter vervanging van het marktre-
glement van 27 december 1995. Heel wat bepalingen 
van het bestaande marktreglement dienden aangepast 
te worden om ze in overeenstemming te brengen met 
het nieuwe reglementaire kader dat ingesteld was door 
de wet van 2 augustus 2002 en het koninklijk besluit 

van 16 mei 2003. Bovendien bleken enkele preciseringen 
van de bestaande regels nodig. De nieuwe marktregels 
 detailleren voortaan de procedure voor het verkrijgen, de 
schorsing en de intrekking van het lidmaatschap van de 
markt. Bovendien zijn de leden van de markt nu verplicht 
alle telefoongesprekken op te nemen die betrekking 
hebben op transacties afgesloten op de markt.

In het kader van het toezicht op de melding van de 
transactiegegevens, heeft het Rentenfonds alle bestaande 
instructies gebundeld in een nieuwe rondzendbrief. Een 
aantal technische aspecten van de meldingen werd licht 
gewijzigd. Het verslag van het Rentenfonds is beschikbaar 
op de website van de Bank.
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7.  Informatieverspreiding

7.1  Verspreiding van studies en 
macro-economische statistieken

7.1.1 Publicaties

De Bank publiceert het resultaat van haar research en eco-
nomische analyses in het eerste deel van haar jaarverslag, 
in het Economisch Tijdschrift, in de Working Papers en 
in het Financial Stability Review (zie punt 4.1.2). Zij geeft 
ook de Belgian Prime News uit, in samenwerking met 
de Federale Overheidsdienst Financiën en verscheidene 
primary dealers. Zij moedigt bovendien haar medewer-
kers ertoe aan de resultaten van hun werkzaamheden te 
publiceren in hoogstaande tijdschriften van internationale 
of universitaire instellingen.

Het Economisch Tijdschrift verschaft vier maal per jaar 
informatie omtrent de belangrijke economische, fi nan-
ciële en monetaire ontwikkelingen. In 2004 besloot de 
Bank het publiek kennis te geven van de macro-econo-
mische ramingen voor België, die zij voor rekening van 
het Eurosysteem verricht, niet alleen voor het lopende 
jaar, zoals voorheen, maar ook voor het volgende jaar. 
Bovendien worden die ramingen voortaan tweemaal per 
jaar verspreid, tegelijk met de publicatie door de ECB van 
het geaggregeerde resultaat voor het hele eurogebied. 
De Bank volgt daarmee het voorbeeld van de meeste 
NCB’s van het eurogebied. Naast de jaarlijkse traditio-
nele toelichting van de resultaten van de niet-fi nanciële 
vennootschappen en hun sociale balans, publiceerde 
zij in haar Tijdschrift ook artikels over de transmissie 
van de monetaire-beleidsimpulsen, de structuur van de 
overheidsontvangsten, de kenmerken en de ontwikke-
ling van de buitenlandse handel, de infl atieverschillen, 
de vorming van de debetrentetarieven van de banken, 
de determinanten van de economische cycli, de prijs-
zetting door de ondernemingen en de fi nanciën van de 

gemeenschappen en gewesten. Het eerste nummer 
bevat tevens het verslag uitgebracht door de gouverneur 
namens de Regentenraad, alsook een sectorale studie 
van de dienst Micro-economische analyse (zie punt 
7.2.4). Sinds 2004 wordt het Economisch Tijdschrift ook 
verspreid in het Engels.

Meer nog dan het Economisch Tijdschrift, mikken de 
Working Papers op een gespecialiseerde doelgroep. Ze 
bestaan uit een reeks Research, die de neerslag vormt 
van theoretisch en / of empirisch economisch onderzoek, 
en een reeks Documents, waarin informatie of analyses 
van meer algemene en beschrijvende aard zijn opgeno-
men. Ze bevatten studies van onderzoekers van de Bank, 
die worden gepubliceerd op persoonlijke titel. Er kunnen 
tevens studies in verschijnen waarvoor economen van 
de Bank hebben samengewerkt met onderzoekers van 
andere instellingen, alsook artikelen die door derden 
worden voorgesteld op colloquia die onder auspiciën 
van de Bank worden georganiseerd. In 2004 werden 
23 nummers gepubliceerd. In tien daarvan verschenen 
de bijdragen aan het internationale colloquium dat de 
Bank organiseerde rond het thema Effi ciency and stability 
in an evolving fi nancial system (zie punt 2.1). Drie num-
mers waren gewijd aan sectorale studies (zie punt 7.2.4) 
en de overige nummers handelden over de volgende 
onderwerpen :
–  Modeling the term structure of interest rates : where 

do we stand ? ;
–  Interbank exposures : an empirical examination of 

systemic risk in the Belgian banking system ;
–  How frequently do prices change : evidence based on 

the micro data underlying the Belgian CPI ;
–  Firms’ investment decisions in response to demand and 

price uncertainty ;
–  Determinants of euro term structure of credit spreads ;
–  Macroeconomic and monetary policy-making at the EC, 

from the Rome Treaties to the Hague Summit ;
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–  Forecasting with a bayesian dynamic stochastic general 
equilibrium model : an application to the euro area ;

–  Comparing shocks and frictions in US and Euro Area 
business cycles : a bayesian dynamic stochastic general 
equilibrium model approach ;

–  Voting on pensions : a survey ;
–  Asymmetric growth and infl ation developments in the 

acceding countries : a new assessment.

De European Economic Association verleende tijdens 
het verslagjaar de medaille Hicks-Tinbergen aan Rafael 
Wouters en Frank Smets, respectievelijk werkzaam bij de 
Bank en de ECB. Die onderscheiding werd hun toegekend 
voor het artikel getiteld An estimated dynamic stochastic 
general equilibrium model of the Euro Area, dat in 
september 2003 verscheen in het Journal of the European 
Economic Association.

Op statistisch gebied publiceert de Bank :
–  wekelijkse indicatoren met betrekking tot de Belgische 

economie ;
–  maandelijkse persberichten met de resultaten van de 

conjunctuurenquêtes en de statistieken van de buiten-
landse handel ;

–  een statistisch kwartaalbericht, waarvan sommige 
tabellen maandelijks worden bijgewerkt. In het kader 
van de synergie met de CBFA, heeft de Bank in die 
publicatie de voorheen door de CBFA gepubliceerde 
statistische tabellen opgenomen ;

–  op diverse tijdstippen, de statistieken in verband met de 
nationale of regionale boekhouding, alsook de gege-
vens met betrekking tot de buitenlandse handel (die 
informatie wordt verspreid voor rekening van het INR).

Alle publicaties van de Bank zijn beschikbaar op haar 
website. Via deze site kan men zich tevens abonneren 
op de diverse publicaties, hetzij in elektronische vorm, 
hetzij op papier. De website geeft toegang tot Belgostat, 
een database die een brede waaier aan economische en 
fi nanciële statistieken bevat, die dagelijks worden bijge-
werkt. Belgostat beschikt bovendien over uitgebreide 
raadplegingsfuncties (lijst van tabellen, multidimensionale 
opzoeking of opzoeking via een thesaurus).

De Bank, die hoe langer hoe meer gewonnen is voor de 
verspreiding van statistische informatie via elektronische 
weg, biedt op haar website de mogelijkheid om het 
jaarboek van de buitenlandse handel en de aanbod- 
en gebruikstabellen van de nationale rekeningen te 
raadplegen.

Daarnaast verstrekt de Bank aan tal van internationale 
organisaties (IMF, OESO, ECB, BIB, Europese Commissie, 
enz.) de Belgische statistische gegevens die zij nodig 
hebben. Zij normaliseert de gegevens die de informatie-
producerende Belgische organisaties verstrekken aan 
het IMF.

7.1.2 Wetenschappelijke bibliotheek

De wetenschappelijke bibliotheek van de Bank bezit een 
van de belangrijkste collecties boeken en tijdschriften 
van België in het economische, fi nanciële en monetaire 
vakgebied. De catalogus van de bibliotheek kan worden 
geraadpleegd op de website van de Bank. Hij bevat ook 
bijna duizend hyperlinks naar andere economische en 
fi nanciële websites. De leeszaal is toegankelijk voor het 
publiek van maandag tot vrijdag (zie bijlage 2).

7.2  Centrales voor micro-economische 
informatie

7.2.1  Balanscentrale

De meeste Belgische vennootschappen moeten elk jaar 
hun jaarrekening (die een sociale balans bevat) open-
baar maken. In ons land is het de Balanscentrale, een 
functionele entiteit van de Bank, die ervoor zorgt dat 
die jaarrekeningen worden samengebracht, verwerkt en 
beschikbaar gesteld voor het publiek, overeenkomstig de 
vigerende wetgeving.

Het aantal bij de Balanscentrale neergelegde jaarreke-
ningen steeg lichtjes ten opzichte van 2003 en bereikte 
een piek. Die toename is grotendeels toe te schrijven 
aan de invoering van administratieve boetes in het geval 
van niet-neerlegging of laattijdige neerlegging van de 
jaarrekening.

Sinds januari 2004, kan een beperkte groep « derde 
neerleggers » (boekhouders, accountants, revisoren 
of andere ondernemingen die voor publicatieplichtige 
vennootschappen de rol van tussenpersoon spelen) die 
beschikken over een digitaal certifi caat van de Bank, een 
gestandaardiseerde jaarrekening neerleggen via Internet. 
Dat digitale certifi caat waarborgt onder meer de bevei-
ligde circulatie van de gegevens op Internet en maakt 
het mogelijk om een eventuele wijziging van het bestand 
op te sporen. De betaling van de neerleggingskosten 
geschiedt via een debet- of kredietkaart. De bedoeling 
is om die toepassing, in de loop van 2005, stapsge-
wijs open te stellen voor alle gebruikers van digitale 
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certifi caten die in België worden uitgereikt en die in 
het kader van andere e-government-projecten worden 
gebruikt. Dit gebruiksvriendelijke en beveiligde neerleg-
gingskanaal zal geleidelijk de klassieke neerleggingswijze, 
aan het loket of via de post, vervangen.

De wetgever heeft de Bank niet alleen opgedragen om te 
zorgen voor een doeltreffende en individuele terbeschik-
kingstelling van de neergelegde jaarrekeningen, maar ook 
om op die basis gezamenlijke statistieken op te stellen. 
De invoering van de IAS / IFRS-normen zal leiden tot een 
grotere fl exibiliteit in het formaat en de inhoud van de 
jaarrekeningen, die problemen zou kunnen veroorzaken 
op het vlak van de standaardisatie en de statistische ver-
gelijkbaarheid. Teneinde haar opdrachten optimaal uit te 
voeren, onderzoekt de Bank daarom de potentialiteit van 
het XBRL (1) -gegevensuitwisselingsformaat, dat afgeleid is 
van het XML (2) -formaat en meer in het bijzonder bestemd 
is voor fi nanciële gegevens. De Bank heeft zich aangeslo-
ten bij andere representatieve organisaties van de fi nan-
ciële sector om een vereniging zonder winstoogmerk op 
te richten, die het gebruik van het XBRL-formaat in België 
moet aanmoedigen en omkaderen. De bedoeling is om 
synergieën tot stand te brengen in het kader van de uit-
wisseling van fi nanciële gegevens, naar het voorbeeld van 
soortgelijke initiatieven in andere landen.

Krachtens de wet van 2 mei 2002 betreffende de vereni-
gingen zonder winstoogmerk, de internationale vereni-
gingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zullen 
bijna 6.000 grote en zeer grote verenigingen hun jaar-
rekening moeten neerleggen bij de Balanscentrale, die zal 
instaan voor de openbaarmaking ervan. De Balanscentrale 
werkte in 2004 mee aan de vaststelling van de specifi eke 
schema’s die de verenigingen zullen gebruiken.

Sinds december 2001 kan de integrale inhoud van de 
jaarrekeningen on line worden geraadpleegd, via een 
abonnement. Met deze dienstverlening komt de Bank 
tegemoet aan een ware behoefte : het aantal abonnees 
bedraagt momenteel 1.800, dat is een toename met 
26 pct. in 2004.

Vanaf maart 2005 zullen de identifi catiegegevens van 
de ondernemingen, die de Bank in het kader van haar 
wettelijke opdracht gebruikt, automatisch worden over-
genomen van de kruispuntbank van de ondernemingen. 
Die nieuwe werkmethode vormt een garantie voor de 
echtheid en de validiteit van die gegevens.

7.2.2  Centrale voor kredieten aan ondernemingen

De Centrale voor kredieten aan ondernemingen regi-
streert, per begunstigde (ingezeten en niet-ingezeten 
rechtspersonen en natuurlijke personen), de kredieten van 
ten minste 25.000 euro die door de kredietinstellingen 
voor beroepsdoeleinden worden verstrekt, alsmede de 
verzekerde leverancierskredieten en de borgstellingen 
verleend door de daartoe erkende verzekeringsonder-
nemingen. Voor de deelnemers vormt deze informatie 
een belangrijk element bij de beoordeling van hun 
kredietrisico’s.

Eind december 2004 had de Centrale voor kredieten aan 
ondernemingen 318.348 kredietbegunstigden (waarvan 
2,8 pct. niet-ingezetenen) et 648.687 kredieten gere-
gistreerd. Grafi ek 6 toont het verloop, sinds 1997, van 
de aan ingezetenen toegestane kredietopeningen en de 
in dat verband verrichte opnemingen. Op 31 december 
2004, beliep het totaalbedrag van de kredietopeningen 
208,1 miljard euro, tegen 199,8 miljard aan het einde van 
het voorgaande jaar, dat is een toename met 4,2 pct.

In het kader van de samenwerking tussen kredietcentrales 
van de EU, legde de Bank samen met de centrale banken 
van de overige zes betrokken landen (Duitsland, Frankrijk, 
Italië, Oostenrijk, Portugal en Spanje) de laatste hand aan 
de specifi caties van de voor begin 2005 geplande gege-
vensuitwisseling. In dat verband zullen de deelnemers aan 
de Centrale informatie ontvangen over de schuldpositie 
van de Belgische ondernemingen die zich fi nancieren in 
het buitenland, terwijl de in het buitenland gevestigde 

(1) Extensible business reporting language.

(2) Extensible markup language : de universele standaard voor de uitwisseling van 
gegevens via Internet.
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fi nanciële instellingen via de betrokken centrale banken 
zullen beschikken over gegevens betreffende de kredieten 
die in België zijn verstrekt aan de ondernemingen in hun 
land.

7.2.3 Centrale voor kredieten aan particulieren

De wet van 10 augustus 2001 betreffende de Centrale 
voor kredieten aan particulieren, uitgevaardigd in het 
kader van het beleid ter voorkoming van de overmatige 
schuldenlast, belast de Bank met de registratie van alle 
contracten i.v.m. consumentenkredieten en hypothecaire 
kredieten die aan natuurlijke personen voor particuliere 
doeleinden worden verleend. In de zogenaamde positieve 
centrale worden niet alleen meer de wanbetalingen, maar 
ook de lopende contracten zonder betalingsachterstand 
geregistreerd. De kredietgevers, die de Centrale verplicht 
dienen te raadplegen alvorens een nieuw krediet toe te 
kennen, krijgen op die manier een vollediger overzicht 
van de fi nanciële verbintenissen van de kandidaat-
kredietnemers en kunnen bijgevolg het kredietrisico beter 
inschatten.

Eind 2004 stonden 4,4 miljoen personen en 6,7 miljoen 
contracten geregistreerd, een stijging met respectievelijk 
2,9 en 4,4 pct. in vergelijking met eind 2003. Bij de 
betalingsachterstanden is er echter geen stijging : het 
totale aantal achterstallige contracten is tegenover eind 
2003 stabiel gebleven (508.039, d.i. + 0,2 pct.), terwijl 

het aantal niet-geregulariseerde achterstallige contracten 
zelfs met 2,8 pct. is gedaald tot 435.035. Bovendien is 
ook het aantal personen die met een betalingsachterstand 
geregistreerd stonden, eind 2004 afgenomen met 1,1 pct. 
tot 349.665.

In 2004 hebben de kredietgevers de Centrale 6,1 miljoen 
keer geraadpleegd, of ongeveer 23.000 keer per werk-
dag. Bijna 73 pct. van de raadplegingen betrof personen 
die in de Centrale geregistreerd stonden, in 7,3 pct. van 
de gevallen ging het om een registratie voor minstens één 
betalingsachterstand.

Sinds 1 september 2004 beheert de Bank naast het 
bestand van de Centrale ook het Bestand van de 
niet-gereglementeerde registraties op basis van een 
overeenkomst die met de deelnemende kredietgevers 
werd gesloten. Dit bestand bevat de door natuurlijke 
personen opgelopen betalingsachterstanden van lopende 
rekeningen, kaarten en consumenten- en hypothecaire 
kredietovereenkomsten die niet onder de wet van 
10 augustus 2001 vallen. Het betreft gegevens die tot 
dan geregistreerd werden door de Beroepsvereniging 
van het Krediet. Eind 2004 ging het om respectievelijk 
115.696 personen en 122.282 betalingsachterstanden.

De statistische gegevens kunnen meer in detail geraad-
pleegd worden op de website van de Bank en worden ook 
gepubliceerd in een jaarlijkse brochure.

7.2.4 Micro-economische analyse

Door effi ciënt gebruik te maken van de gegevens van de 
Balanscentrale, de informatie van de Kredietcentrales en 
informatie die de Bank in het kader van haar statistische 
opdracht binnen het INR heeft, kunnen bedrijfstakken 
vanuit een nieuwe invalshoek worden bekeken. Op die 
manier wordt getracht enerzijds tegemoet te komen aan 
de behoefte om zowel aan gespecialiseerde lezers als 
aan een ruimer publiek bevattelijke en nuttige statisti-
sche informatie te verschaffen ; anderzijds wordt ernaar 
gestreefd om een aanzet te leveren tot innovatie in het 
micro-economisch onderzoek.

Het micro-economisch onderzoek waarvan de resultaten 
voor externe publicatie bestemd zijn, spitste zich in 2004 
toe op enerzijds de analyse van de liberalisering van de 
elektriciteitssector en, anderzijds, de economische impact 
van de havens. Naar jaarlijkse gewoonte werden ook de 
ontwikkelingen bij de niet-fi nanciële ondernemingen 
geanalyseerd op basis van de jaarrekeningen. Bovendien 
werd medewerking verleend aan een proefproject over de 
analysemogelijkheden van economische clusters.
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De studie over de liberalisering van de elektriciteitssector 
trachtte een nieuwe kijk te geven op de problematiek,
door de vrijmaking te vergelijken met die van de telecom-
municatiesector. De havenstudies van zowel de Vlaamse 
zeehavens als de haven van Luik verschilden met die uit 
het verleden doordat de methodologie grondig werd 
herzien met het oog op de berekening van de zoge-
naamde indirecte effecten en op een volledige harmoni-
satie en transparantie van de havenstudies. In de jaarlijkse 
studie van de ontwikkelingen bij de niet-fi nanciële onder-
nemingen in 2003 werd voor het eerst gebruik gemaakt 
van het intern ontwikkelde falingspredictiemodel om de 
analyse te complementeren.

Naast de aanwending van microdata voor de eigen onder-
zoeksopdrachten werden geaggregeerde statistieken 
berekend ten behoeve van een aantal beroepsorganisaties.

7.3  Activiteiten op het gebied van 
communicatie

De Bank streeft ernaar haar taken en activiteiten beter 
kenbaar te maken bij het publiek. Verscheidene acties 
verlengden en versterkten de initiatieven die in 2002 en 
2003 werden genomen bij de oprichting van de nieuwe 
dienst Communicatie. De Bank nam deel aan de Open 
Monumentendagen, aan de avondopenstellingen van de 
Brusselse musea, aan de « Printemps des Musées », aan 
de actie « Place aux enfants » en aan andere initiatieven 
voor het onderwijs.

De op de website van de Bank aangeboden pers- en 
nieuwsitems waren vooral toegespitst op informatie die 
het grote publiek en de aandeelhouders interesseert. Met 
haar communicatiebeleid poogde de Bank haar speci-
fi eke statuut beter te doen begrijpen : een instelling naar 
publiek recht met de vorm van een naamloze vennoot-
schap, een naamloze vennootschap die doelstellingen van 
algemeen belang nastreeft.

De raadplegingen van de website stegen ten opzichte van 
het voorgaande jaar met zowat 8 pct. In 2005 zal een 
nieuwe site in gebruik worden genomen. De inhoud zal 
worden uitgebreid en toegankelijker gemaakt. De nadruk 
zal hierbij worden gelegd op de rol van de Bank als draai-
schijf voor economische en fi nanciële informatie in België.

De Bank bouwde haar museum verder uit en verwelkomde 
er in 2004 circa 25.000 bezoekers. Tijdens het afgelopen 
jaar werd een tijdelijke tentoonstelling georganiseerd 
rond de ontwerpen die deelnamen aan de wedstrijd met 
het oog op de selectie van de blauwdruk voor de eerste 
serie eurobankbiljetten.

Met de ontwikkeling van het Intranet en de nieuwe formule 
van het bedrijfsblad Connect, beoogt de Bank de 
communicatie naar het hele personeel toe te verbeteren. 
Op het Intranet is het aantal bezoekers met 5 pct. gestegen.

Ten slotte werden alle publicaties van de Bank, in gedrukte 
of elektronische vorm, aangepast aan het nieuwe 
grafi sche charter.
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8. Beheer van de middelen

8.1 Strategische beleidslijnen

Het jaar 2004 werd vooral gekenmerkt door een herzie-
ning van de in 2001 door het Directiecomité uitgevoerde 
strategische oefening, met het doel de activiteiten van de 
Bank beter aan te passen aan de veranderende interne 
en externe factoren. Daartoe werden drie werkgroepen 
opgericht. De eerste behandelde de taken die de Bank uit-
voert in het raam van het ESCB, de tweede bestudeerde 
de overige taken van de Bank en de derde de ondersteu-
nende werkzaamheden. De voorstellen van elke werk-
groep werden op drie speciaal daartoe belegde vergade-
ringen van het Directiecomité besproken. Het eerste con-
crete resultaat is een nieuwe structuur voor een deel van 
de logistieke ondersteuning vanaf 1 januari 2005, die een 
schaalvergroting en bijgevolg een kostenverlaging moge-
lijk zal maken. Het departement Planning, Controlling 
and Accounting omvat de diensten Boekhouding en 
Strategie en organisatie alsmede de nieuw gecreëerde cel 
Centrale aankoopadministratie. Het departement Facility 
Management groepeert de diensten Uitrusting en tech-
nieken, Algemene diensten en Veiligheid en toezicht. In 
het departement Communicatie en secretariaat worden 
de diensten Communicatie, Secretariaat, en Publicaties en 
documenten opgenomen.

Teneinde de productiviteit van de activiteiten te verhogen, 
werd voor de departementen Algemene statistiek en 
Informatica onderzocht hoe de processen kunnen worden 
geoptimaliseerd.

De actieplannen voor een vermindering van het perso-
neelsbestand van de Bank worden stapsgewijs uitge-
voerd.

8.2 Human Resources

Het Directiecomité heeft in 2004 een tweede strategische 
denkoefening gehouden over human resources. Daarin 
heeft het enkele krijtlijnen uitgezet met betrekking tot 
de loopbanen van kaderleden en bedienden, waarin het 
belang van de competenties nog eens wordt onderstreept. 
Zo wil de Bank dat de kaderleden vanaf een bepaald 
niveau hun carrière verder ontwikkelen als lijnmanager 
of als expert. Met behulp van development centers kan 
het leidinggevende potentieel in kaart worden gebracht, 
zodat aangepaste opleidingstrajecten kunnen worden 
voorgesteld. Voor de bedienden wordt gedacht aan een 
nieuw promotiesysteem waarbij gebruik wordt gemaakt 
van verschillende loonbanden. Groei binnen en naar een 
hogere loonband zal mogelijk zijn op basis van een even-
wichtige mix van criteria, zoals anciënniteit, prestaties en 
competenties.

Van het personeel wordt een grote inzetbaarheid en poly-
valentie verwacht. De Bank tracht via het competentie-
management te komen tot een optimale afstemming van 
het aanwezige potentieel op de vereiste competenties. 
Zoals vorig jaar werden opnieuw functioneringsgesprek-
ken gehouden tijdens welke lijnmanagers en medewer-
kers onder meer afspraken maken over de te bereiken 
doelstellingen en de bij te werken competenties. De 
interne mobiliteit wordt actief beheerd in samenwerking 
met de dienst Opleiding. Door de professionele inzetbaar-
heid te verhogen, kan het personeel zo nodig makkelijker 
een nieuwe aanstelling worden gegeven.

Om de verwerking van alle human-resourcesprocessen te 
integreren en te stroomlijnen is een Enterprise Resource 
Planning project opgestart, dat over meerdere jaren zal 
worden gespreid.
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De Bank rekent voor alle nieuwe uitdagingen op 
de positieve en constructieve medewerking van de 
vakbondsafvaardiging. Dit is heel belangrijk voor de 
goede werking van de Bank. De mandaten van de werk-
nemersvertegenwoordigers werden dit jaar vernieuwd na 
de sociale verkiezingen van 11 mei. De wijze waarop de 
mandaten in de Comités voor preventie en bescherming 
op het werk en in de Ondernemingsraad worden ver-
deeld, werd geregeld bij collectieve arbeidsovereenkomst 
van 8 januari 2004. Met de nieuwe vertegenwoordigers 
werden het voorbije jaar onder meer afspraken gemaakt 
rond het interne gebruik van en de controle op elektroni-
sche post en Internet.

De voorbije tien jaar is het aantal personeelsleden geslon-
ken met 19 pct. Eind 2004 bestond het personeelsbe-
stand van de Bank uit 2.174 voltijdse equivalenten (VTE). 
Dat is 76 eenheden minder dan vorig jaar. Daarmee komt 
het aantal nu al uit onder het door het Directiecomité 
vastgelegde streefcijfer van 2.200 VTE (tegen eind 
2005). De personeelsreductie wordt onder meer mogelijk 
gemaakt door de ontwikkelingen in het vlak van geldbe-
handeling, die in grote mate betrekking hebben op de 
provincievestigingen. De personeelssterkte in de provincie 
maakt nog slechts een kleine 15 pct. uit van het totale 
personeelsbestand.

Gezien de inkrimping van sommige activiteiten en 
de verhoging van de productiviteit wordt het perso-
neelsbestand verder afgeslankt in het kader van de 
masterplans die de Bank geregeld bijstuurt. Dit gebeurt 
voornamelijk door vooral laaggeschoolden niet te ver-
vangen. Onder meer de grotere inzet van information 
and communication technologies leidt tot een vermin-
derde behoefte aan arbeidskrachten. De Bank heeft 

in het voorbije jaar alleen nog universitair gevormden 
aangetrokken.

Ten slotte heeft de nauwere samenwerking met de CBFA 
al geleid tot de detachering van enkele NBB-medewerkers 
bij deze Commissie. Verdere synergie op het vlak van het 
human resources management is in onderzoek.

8.3 Informatica

Ten behoeve van het departement Algemene statistiek 
werd een nieuwe toepassing in gebruik genomen voor 
het opstellen van de International Investment Position. De 
jaarlijkse structuurenquête van de monetaire en fi nanciële 
instellingen werd voor het eerst verzameld via het centrale 
rapporteringssysteem dat reeds werd gebruikt voor hun 
andere rapporteringen aan de Bank.

In het kader van de wet van 2 augustus 2002 betref-
fende het toezicht op de fi nanciële sector en de fi nanciële 
diensten, werd besloten één centrale informatica-infra-
structuur op te zetten voor de CBFA en de Bank. In de 
loop van 2004 werd de informatica-infrastructuur van de 
twee instellingen die zijn samengesmolten tot de CBFA 
– namelijk de Controledienst voor de verzekeringen en de 
Commissie voor het bank- en fi nanciewezen – overgehe-
veld naar het informaticacentrum van de Bank, dat werd 
verbonden met de nieuwe zetel van de CBFA. Daarnaast 
is de Bank, voor rekening van de CBFA, begonnen met 
de analysewerkzaamheden voor een nieuw gegevensver-
zamelingssysteem voor de verzekeringsmaatschappijen 
en de pensioenfondsen. Dat systeem zou begin 2006 in 
werking treden.

De wanbetalingen die voorheen beheerd werden door 
de Beroepsvereniging van het Krediet werden ingebracht 
in de database van de Centrale voor kredieten aan par-
ticulieren. De kredietinstellingen kunnen aldus gecoördi-
neerde en effi ciëntere raadplegingen verrichten.

Een nieuwe toepassing werd in gebruik genomen, 
waardoor de Bank rechtstreeks kan beschikken over de 
informatie van de kruispuntbank van de ondernemingen 
en op termijn sommige overtollige gegevens kan schrap-
pen.

De Bank heeft een offerteaanvraag gedaan voor de aan-
koop van een softwareprogramma voor het beheer van 
haar portefeuilles. Zij is eveneens gestart met de ontwik-
keling van een nieuwe toepassing voor het beheer van de 
onderpanden die de fi nanciële instellingen vormen in het 
kader van het monetaire beleid. Het eerste onderdeel van 
die toepassing zal operationeel zijn in mei 2005.

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

GRAFIEK 9 VAST PERSONEELSBESTAND

 (per ultimo, voltijdse equivalenten)



49

BEHEER VAN DE MIDDELEN

Eind juni 2004 waren alle UCV-deelnemers overgescha-
keld op de nieuwe versie van de toepassing voor de uit-
wisseling van de betalingsberichten (UCV III).

In de loop van het verslagjaar voerde de Bank stapsge-
wijs de toepassing Wirow fi n’Markets in. Deze applicatie 
biedt de houders van rekeningen-courant bij de Bank 
de mogelijkheid om, onder meer via Internet, in reële 
tijd allerlei informatie die hen aanbelangt te raadple-
gen in de toepassingen Rekeningen-courant, Ellips en 
Target. Het Agentschap van de schuld van de Federale 
Overheidsdienst Financiën volgt via deze applicatie de 
positie van de rekeningen van de Staat op.

De activiteiten van het Infocenter in 2004 kan men als 
volgt samenvatten :
–  de software voor documentenbeheer en die voor gege-

vensanalyse (Business Intelligence tool) werd uitgebreid 
bij nieuwe diensten ;

–  gegevens werden naar de Infocenter-omgeving over-
gebracht voor verdere studie door eindgebruikers 
(o.a. uitbreiding voor de Betalingsbalans) ;

–  sinds midden 2004 is het mogelijk toegang tot het 
Internet aan elke gebruiker van een LAN PC te verle-
nen ;

–  samen met de dienst Communicatie wordt een nieuwe 
website voor de Bank ontworpen die in het eerste 
kwartaal van 2005 opgeleverd wordt.

Om de continue werking van de computersystemen te 
waarborgen, werd zoals ieder jaar de backup-infrastruc-
tuur getest. Voorts werd de opdracht betreffende de 
verplaatsing van het uitwijkcentrum toegewezen aan een 
dienstenbedrijf dat gespecialiseerd is in disaster recovery.

8.4 Vastgoed

Tijdens het verslagjaar slankte het gebouwenpark van 
de Bank nog verder af : het gebouw van het voormalige 
agentschap in Turnhout werd verkocht via een openbare 
verkoop.

Er werd begonnen met de restauratie van het beschermde 
pand aan de Warmoesberg 57 in Brussel, waarvan de 
Bank eigenaar is. Dat gebouw is representatief voor de 
bancaire en ornamentele architectuur van de tweede helft 
van de XIXde eeuw. De stedenbouwkundige vergunning 
voor de restauratie werd op 10 november 2004 door de 
Stad Brussel afgegeven. De werken zullen over ten minste 
twee jaar worden gespreid.
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De organisatie en het bestuur van de Bank

Als centrale bank van het land, als onderneming ten dienste van het publiek en als beursgenoteerde vennootschap, 
wil de Bank de fundamentele ethische beginselen en de waarden die ten grondslag liggen aan het streven naar 
een deugdelijk bestuur van de ondernemingen, ter harte nemen en bevorderen.

De Bank zal in 2005 de Belgische code voor corporate governance omstandig onderzoeken. Er kan evenwel reeds 
bevestigd worden dat sommige principes en aanbevelingen van de code niet toepasbaar zijn en blijven op de 
Bank, omdat ze onaangepast zijn aan het specifi eke rechtskader dat voor de Bank geldt en aan haar bijzondere 
positie als centrale bank van het land die belast is met opdrachten van openbaar belang.

Als lid van het ESCB gelden voor de Bank immers allereerst het Verdrag tot oprichting van de Europese 
Gemeenschap, het aan dat Verdrag gehechte protocol betreffende de statuten van het ESCB en de ECB, de wet 
van 22 februari 1998 tot vaststelling van haar organiek statuut en haar eigen statuten. De bepalingen betreffende 
de naamloze vennootschappen zijn slechts aanvullend op haar van toepassing. 

De Bank is aldus onderworpen aan specifi eke regels en verplichtingen die voortvloeien uit haar deelname aan het 
ESCB, terwijl haar organen omschreven en georganiseerd worden door de organieke wet van 22 februari 1998 
die hun bevoegdheden vaststelt. Zij heeft derhalve, krachtens de wet, een eigen juridisch statuut, eigen organen, 
werkingsregels en verplichtingen (zie de tabel hierna).

De vaststelling van de strategie, het beheer en het daadwerkelijke bestuur, taken die behoren tot de bevoegdheid 
van het directiecomité, zijn weliswaar anders geregeld  dan in een klassieke naamloze vennootschap, maar zijn 
niettemin onderworpen aan tal van controles.

De Regentenraad, een specifi ek orgaan dat overwegend bestaat uit onafhankelijke personen van buiten de 
Bank, die de sociaal-economische wereld vertegenwoordigen, houdt krachtens de organieke wet met name 
toezicht op die diverse aspecten en verleent kwijting aan de directie. Daarnaast bestaat er een commissie 
voor begroting en directieremuneraties, die samengesteld is uit twee regenten, twee censoren, een directeur 
en de regeringscommissaris. Die commissie verstrekt advies aan de Regentenraad bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden inzake de goedkeuring van de uitgavenbegroting en de vaststelling van de bezoldigingen van de 
leden van het directiecomité. 

Andere controles worden uitgevoerd door het College van censoren, de regeringscommissaris en het Parlement, of 
vloeien voort uit de deelname van de Bank aan het ESCB. Op intern vlak organiseert en oefent de dienst Interne 
audit een strikte controle uit.

Voorts zijn de leden van de organen van de Bank onderworpen aan de wet van 2 mei 1995, ten uitvoer gelegd 
en aangevuld door de wet van 26 juni 2004 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en 
beroepen alsmede een vermogensaangifte in te dienen.
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TABEL 3 DE BEVOEGDHEIDSVERDELING IN DE BANK EN IN DE GEMEENRECHTELIJKE NAAMLOZE VENNOOTSCHAPPEN

De Bank De gemeenrechtelijke naamloze vennootschappen

Koning Benoeming van de gouverneur Benoeming van de bestuurders Algemene 
vergaderingBenoeming van de directeurs 

(op voordracht van de Regentenraad)

Algemene 
vergadering

Verkiezing van de regenten (uit een dubbeltal)

Verkiezing van de censoren

Benoeming van de bedrijfsrevisoren 
(op voordracht van de Ondernemingsraad en met 
de goedkeuring van de Raad van ministers van 
de EU, op aanbeveling van de Raad van bestuur 
van de ECB)

Benoeming van de commissarissen-revisoren

Kennisneming van het verslag van het beheer Kennisneming van het jaarverslag en het verslag 
van de commissarissen en decharge van de 
commissarissen

Wijziging van de statuten, voor zover niet 
behorend tot de prerogatieven van de 
Regentenraad

Wijziging van de statuten

Regentenraad Wijziging van de statuten om ze in 
overeenstemming te brengen met de organieke 
wet of de voor België bindende internationale 
verplichtingen

Bespreking van het verslag van het beheer en de 
jaarrekening

Bespreking van het jaarverslag en de jaarrekening

Goedkeuring van de jaarrekening Goedkeuring van de jaarrekening

Verdeling van de winst Verdeling van de winst

Decharge van de directie Decharge van de bestuurders

Vaststelling van de bezoldiging van de leden van 
de organen

Vaststelling van de bezoldiging van de leden van 
de organen

Raad van bestuur

Voordracht voor benoeming van de directeurs Benoeming van het directiepersoneel

Goedkeuring van de begroting en van 
het verslag van het beheer

Goedkeuring van de begroting en van het 
jaarverslag

Directiecomité Vaststelling van het ondernemingsbeleid Vaststelling van het ondernemingsbeleid

Bestuur en beheer ; controle van de activiteiten Bestuur en beheer ; controle van de activiteiten

Opstelling van de jaarrekening ; opmaak van het 
verslag van het beheer

Opstelling van de jaarrekening ; opmaak van het 
jaarverslag

Dagelijks management en beheer Facultatieve delegatie van het beheer 
(directiecomité) of van het dagelijkse beheer 
(gedelegeerd bestuurder)

Directiecomité of
gedelegeerd 
bestuurder

College van 
censoren

Toezicht op de opmaak en de uitvoering van de 
begroting

Regerings-   
commissaris

Controle op de operaties van de Bank, behalve in 
ESCB-verband (recht om zich te verzetten tegen 
elke maatregel die in strijd is met de wet, de 
statuten of de belangen van de Staat)
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BEHEER

1.  Beheer

1.1 Gouverneur

De gouverneur staat aan het hoofd van de Bank. Hij zit 
het Directiecomité en de Regentenraad voor, doet hun 
beslissingen ten uitvoer brengen en vertegenwoordigt 
de Bank in rechte. Bovendien heeft hij zitting in de Raad 
van bestuur van de ECB, die onder meer de monetaire-
beleidsbeslissingen voor het eurogebied neemt.

Hij wordt door de Koning benoemd voor een hernieuw-
bare termijn van vijf jaar. Hij kan slechts van zijn ambt 
worden ontheven indien hij op ernstige wijze is tekortge-
schoten of als hij niet meer aan de eisen voor de uitoefe-
ning van zijn ambt voldoet.

De functie van gouverneur wordt sedert 1 maart 1999 
uitgeoefend door de heer Guy Quaden. Bij koninklijk 
besluit van 22 december 2003 werd zijn mandaat, voor 
een termijn van vijf jaar, vernieuwd met ingang van 
1 maart 2004.

1.2 Directiecomité

1.2.1 Bevoegdheden

Het Directiecomité bestuurt en beheert de Bank en 
bepaalt de koers van haar beleid. Het Comité benoemt 
en ontslaat de personeelsleden en bepaalt hun wedde. 
Het heeft het recht om dadingen en compromissen aan 
te gaan en beschikt over de reglementaire macht in de 
nader door de wet bepaalde gevallen. Na overleg met de 
Regentenraad en onverminderd de door de ECB vastge-
legde regels beslist het Directiecomité over de plaatsing 
van het kapitaal en de reserves. Voorts spreekt het zich uit 
over alle zaken die niet uitdrukkelijk door de wet, de sta-
tuten of het huishoudelijk reglement zijn voorbehouden 

aan een ander orgaan. Ten slotte maakt het de begroting 
op en stelt het de jaarrekening en het beheersverslag op.

Het komt bijeen telkens als de omstandigheden dit verei-
sen en minstens eenmaal per week.

1.2.2 Samenstelling

Het Directiecomité is samengesteld uit de gouverneur en vijf 
à zeven directeurs. Het bestaat uit evenveel Nederlandstalige 
als Franstalige leden, de gouverneur eventueel uitgezon-
derd. De directeurs worden door de Koning benoemd, 
op voordracht van de Regentenraad, voor een hernieuw-
bare termijn van zes jaar. De Koning kent de titel van 
vice-gouverneur toe aan een van de directeurs.

De directieleden kunnen slechts van hun ambt ontheven 
worden indien zij op ernstige wijze zijn tekortgeschoten 
of niet meer aan de eisen voor de uitoefening van hun 
ambt voldoen.

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2004 werd directeur 
Jean-Pierre Pauwels gemachtigd zijn lopend mandaat 
van lid van het Directiecomité te voleindigen na het 
bereiken van de leeftijdsgrens op 17 juni 2004. Door deze 
beslissing zal de heer Pauwels zijn mandaat van directeur 
kunnen voortzetten tot 31 augustus 2005.

1.3 Regentenraad

1.3.1 Bevoegdheden

De Regentenraad wisselt van gedachten over de alge-
mene kwesties met betrekking tot de Bank, het monetaire 
beleid en de economische situatie van het land en van de 
Europese Gemeenschap.
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Hij neemt iedere maand kennis van de toestand van 
de Bank. Hij is bevoegd voor het vastleggen van de 
boekhoudregels voor alle aspecten van de jaarrekening 
die niet het gevolg zijn van bepalingen in de organieke 
wet van de Bank, noch verplicht zijn voor de opstelling 
van de geconsolideerde balans van het Eurosysteem. Hij 
keurt de uitgavenbegroting goed alsook de jaarrekening, 
hetgeen geldt als kwijting voor het bestuur. Hij regelt 
defi nitief de winstverdeling die door het Directiecomité 
wordt voorgesteld. Hij keurt het jaarverslag over de werk-
zaamheden van de Bank goed. Hij wijzigt de statuten van 
de Bank teneinde deze in overeenstemming te brengen 
met de organieke wet en met de voor België bindende 
internationale verplichtingen. Hij bepaalt, op voorstel van 
het Directiecomité, het huishoudelijk reglement dat de 
basisregels bevat inzake de werking van de organen 
van de Bank alsook betreffende de organisatie van de 
departementen, diensten en vestigingen. Bij bijzondere vol-
macht kan hij een aantal van zijn opdrachten overdragen 
aan het Directiecomité.

De Regentenraad bepaalt afzonderlijk de wedde en het 
pensioen van de leden van het Directiecomité. Deze 
wedden en pensioenen mogen geen aandeel in de winst 
omvatten en evenmin mag daaraan enige andere vergoe-
ding door de Bank worden toegevoegd. De Regentenraad 
stelt het bedrag van de vergoeding vast die de censoren 
ontvangen.

De Regentenraad vergadert ten minste tweemaal per 
maand en neemt beslissingen bij meerderheid van 
 stemmen.

1.3.2 Samenstelling

De Regentenraad is samengesteld uit de gouverneur, 
de directeurs en tien regenten. Hij telt evenveel 
Nederlandstalige als Franstalige regenten.

De regenten worden door de algemene vergadering 
verkozen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 
Twee regenten worden gekozen op voordracht van de 
meest vooraanstaande werknemersorganisaties, drie op 
voordracht van de meest vooraanstaande organisaties 
van de nijverheid en van de handel, van de landbouw 
en van de middenstand en vijf op voordracht van de 
minister van fi nanciën. Zij mogen geen functie van 
zaakvoerder, bestuurder of directeur uitoefenen in een 
 kredietinstelling.

In 2004 werden mevrouw Mia De Vits, de heer Gérald 
Frère en mevrouw Martine Durez door de algemene 
vergadering tot regent herkozen. Mevrouw De Vits werd 
herkozen op voordracht van de meest vooraanstaande 
werknemersorganisaties en de heer Frère en mevrouw 
Durez op voordracht van de minister van fi nanciën. 
Krachtens artikel 37 van de statuten kwam aan het 
mandaat van regent van mevrouw De Vits een einde op 
20 juli 2004, toen zij het ambt van lid van het Europees 
Parlement opnam.

1.3.3 Activiteiten in 2004

De Regentenraad keurde het jaarverslag, de jaarrekening 
en de winstverdeling over het boekjaar 2003 alsmede de 
uitgavenbegroting voor het boekjaar 2005 goed.

Voorts bestudeerde hij een aantal dossiers in verband 
met de economische activiteit en het monetaire beleid 
in het eurogebied. In deze context, heeft hij de deter-
minanten van de economische cyclus, de voorstellen 
van de Europese Commissie voor een hervorming van 
het Stabiliteits- en Groeipact, alsook het concept van de 
 neutrale rentevoet onderzocht.

Hij wisselde tevens van gedachten over de ontwikkeling 
van de Belgische economie, en in het bijzonder over de 
conjunctuur, de infl atie, de werkgelegenheid, de loonkos-
ten, de overheidsfi nanciën en de fi nanciële markten. Hij 
behandelde onderwerpen zoals de ontwikkeling van de 
rol en het gewicht van de industrie, de werking van de 
arbeidsmarkt en de problematiek van de eindeloopbaan, 
de ontwikkeling van de buitenlandse handel, de nationale 
kenmerken van de transmissie van de monetaire beleids-
impulsen, de vorming van de debetrentetarieven van de 
banken, de prijsvorming, de vermogenssituatie van de 
gezinnen, de ontwikkeling van de uitgaven voor gezond-
heidszorg in het perspectief van de vergrijzing van de 
bevolking, de fi nanciën van de gewesten en de gemeen-
schappen, en de problematiek van de munt stukken van 
1 en 2 cent.

Gezien de mogelijke gevolgen voor de Belgische en 
Europese economie, heeft de Regentenraad tevens aan-
dacht besteed aan een aantal mondiale, economische 
en fi nanciële vraagstukken, zoals de opgang van de 
Chinese economie of de vorderingen van de structurele 
 hervormingen op de goederen- en dienstenmarkt. De 
jongste ontwikkelingen op het vlak van de fi nanciële 
stabiliteit en de activiteiten van het IMF werden eveneens 
besproken.
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TOEZICHT

2.  Toezicht

2.1 Regeringscommissaris

De regeringscommissaris vertegenwoordigt de minister 

van financiën. Behalve voor de taken en de verrichtingen 

die onder de bevoegdheid van het ESCB vallen, houdt hij 

toezicht op de verrichtingen van de Bank, schorst elke 

beslissing die met de wet, met de statuten of met de 

belangen van het Rijk strijdig zou zijn en brengt deze ter 

kennis van de minister van financiën. Indien de minister 

van financiën binnen acht dagen niet over de schorsing 

heeft beslist, mag de beslissing worden uitgevoerd. De 

vertegenwoordiger van de minister van financiën woont 

van rechtswege de vergaderingen van de Regentenraad 

en van het College van censoren bij, waarin hij een raad-

gevende stem heeft. 

Behalve voor de taken die onder de bevoegdheid van het 

ESCB vallen, heeft de regeringscommissaris het recht te 

allen tijde kennis te nemen van de staat van zaken en 

de geschriften en kassen na te zien. Wanneer hij zulks 

gepast acht, woont hij de algemene vergaderingen bij. 

Het bestuur dient hem, telkens wanneer hij erom ver-

zoekt, de voor echt verklaarde staat van de Bank ter hand 

te stellen.

De regeringscommissaris brengt ieder jaar over zijn 

opdracht verslag uit aan de minister van financiën.

2.2 Bedrijfsrevisoren

De bedrijfsrevisoren worden benoemd door de alge-

mene vergadering van de Bank, op voordracht van 

de Regentenraad. Ze oefenen de toezichthoudende 

opdracht uit die is voorgeschreven bij artikel 27.1 van het 

protocol betreffende de statuten van het ESCB en van de 

ECB en brengen erover verslag uit aan de Regentenraad. 

Ze certificeren de jaarrekening. Ze vervullen specifieke 

controle- en certificeringsopdrachten voor rekening van 

de bedrijfsrevisoren van de ECB. Bovendien oefenen ze 

een specifieke controle- en informatietaak uit ten aanzien 

van de Ondernemingsraad.

Ze worden aangewezen door de algemene vergadering 

en moeten worden erkend door de Raad van ministers 

van de EU, op aanbeveling van de Raad van bestuur van 

de ECB.

2.3 College van censoren

2.3.1 Bevoegdheden

Het College van censoren heeft tot opdracht toe te zien 

op de voorbereiding en de uitvoering van de begroting. 

Het College vergadert ten minste tweemaal per kwartaal. 

Zijn beslissingen worden bij meerderheid van stemmen 

genomen.

2.3.2 Samenstelling

Het College van censoren bestaat uit tien leden, waaronder 

evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. De censoren 

worden door de algemene vergadering van aandeelhou-

ders verkozen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 

Zij worden gekozen onder de op het stuk van controle 

speciaal bevoegde vooraanstaande personen.

De algemene vergadering van 29 maart 2004 heeft 

Baron Paul Buysse en de heren Maurice Charloteaux en 

Herman Verwilst tot censor herkozen.
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2.3.3 Activiteiten in 2004

Overeenkomstig de statuten van de Bank, hebben de cen-

soren toezicht gehouden op de uitvoering van de begro-

ting 2004 en op de opstelling van de begroting 2005.

Ze maakten hun standpunt bekend over andere aspecten 

in verband met de organisatie van de Bank, waaronder 

de strategie voor de jaren 2005-2010 en de interne en 

externe communicatie.

Verder behandelden ze een aantal economische en finan-

ciële thema’s waarbij zij zich onder meer baseerden op 

uiteenzettingen over de ontwikkeling van de conjunctuur, 

de industrie en de Belgische economie in het algemeen, 

de vorming van de bankrente in België en de Bazel-

akkoorden over het eigen vermogen.

2.4 Interne controles

De activiteiten en de werkzaamheden van de Bank zijn 

onderworpen aan een reeks controlemechanismen, van 

controles op operationeel niveau tot externe controles, 

die de goede uitvoering ervan verzekeren in het kader 

van de vastgelegde doelstellingen en met het oog op 

veiligheid en de besparing van middelen.

De interne controlestructuur berust op het beginsel dat elke 

organisatorische eenheid in eerste instantie verantwoor-

delijk is voor haar activiteiten en haar doeltreffendheid bij 

de uitvoering van de beslissingen van het Directiecomité. 

De implementatie van interne beheersystemen wordt 

begeleid door de dienst Strategie en organisatie. 

De begrotingsvoorstellen zijn gekoppeld aan masterplans 

op middellange termijn.

Alle medewerkers van de Bank zijn, overeenkomstig 

het arbeidsreglement, onderworpen aan strikte gedrags-

regels. Bovendien geldt een deontologische code voor de 

leden van het Directiecomité, voor personen die op alle 

hiërarchische niveaus betrokken zijn bij de monetaire-

beleidstransacties, de valutamarktoperaties en het beheer 

van de financiële activa van de ECB en de Bank, alsook 

voor personen die op regelmatige basis kennis kunnen 

hebben van vertrouwelijke informatie die de koers van 

genoteerde financiële instrumenten kan beïnvloeden.

Bepaalde controlefuncties worden uitgeoefend door spe-

cifieke administratieve eenheden (bijvoorbeeld het beheer 

van de toegang tot de informaticasystemen), terwijl 

structurele belangenconflicten worden opgelost door de 

betrokken activiteiten te scheiden (systeem van Chinese 

walls). Zo worden de betalingssystemen bijvoorbeeld 

beheerd en gecontroleerd (oversight) door twee verschil-

lende departementen.

De dienst Interne audit controleert de goede werking van 

alle bovenvermelde controlesystemen. Deze dienst ressor-

teert rechtstreeks onder de gouverneur en brengt verslag 

uit aan het Directiecomité.

Op het niveau van het ESCB en het Eurosysteem, ten 

slotte, wordt de audit van de projecten en de operatio-

nele systemen gecoördineerd door het Comité van interne 

accountants, dat bestaat uit de hoofden van de interne-

auditdiensten van de ECB en de NCB’s.
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ALGEMENE VERGADERING

3.  Algemene vergadering

3.1 Bevoegdheden

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de 
Gouverneur. Zij wordt door de wet niet beschouwd als 
een orgaan, in tegenstelling tot wat het geval is bij de 
andere naamloze vennootschappen. Haar bevoegdheden 
zijn beperkt.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de 
laatste maandag van de maand maart en indien deze dag 
op een feestdag valt, op de eerstvolgende bankwerkdag. 
Zij krijgt kennis van het verslag van het bestuur over de 
verrichtingen van het afgelopen boekjaar en verkiest de 
regenten (op voordracht van de minister van fi nanciën 
en de in de organieke wet aangewezen organisaties) en 
 censoren (die op het stuk van controle speciaal bevoegde 
personen moeten zijn) voor de vacant geworden manda-
ten. Zij benoemt ook de bedrijfsrevisoren, op voordracht 
van de Ondernemingsraad. Zij is bovendien bevoegd 
om de statuten te wijzigen in die gevallen waarvoor die 
bevoegdheid niet toekomt aan de Regentenraad.

Zij beraadslaagt over de in de bijeenroepingsbrief vermelde 
zaken en over die welke ofwel door de Regentenraad 
ofwel door het College van censoren aan haar worden 
voorgelegd. Zij kan ook beraadslagen over de voorstellen 
die door vijf leden worden ondertekend en die ten minste 
tien dagen vóór de vergadering aan de Regentenraad 
worden meegedeeld om ze op de agenda te plaatsen.

Een buitengewone algemene vergadering kan worden 
opgeroepen telkens als de Regentenraad dit nodig acht. 
Zij moet worden bijeengeroepen wanneer het aantal 
regenten of censoren beneden de volstrekte meerderheid 
is gedaald of wanneer de bijeenroeping wordt aange-
vraagd, hetzij door het College van censoren, hetzij door 
aandeelhouders die een tiende van het maatschappelijk 
kapitaal vertegenwoordigen.

3.2 Samenstelling

De algemene vergadering vertegenwoordigt de alge-
meenheid van de aandeelhouders. Zij is samengesteld uit 
de houders van aandelen op naam of aan toonder die 
ten minste vijf dagen vóór de datum van de vergadering 
werden neergelegd. Het maatschappelijk kapitaal van tien 
miljoen euro is vertegenwoordigd door vierhonderddui-
zend aandelen, waarvan de Belgische Staat er tweehon-
derdduizend nominatieve en onoverdraagbare bezit. De 
andere tweehonderdduizend aandelen, op naam en aan 
toonder, zijn op de beurs genoteerd en verdeeld onder 
het publiek. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Elk 
besluit wordt bij volstrekte meerderheid van stemmen 
genomen. De benoemingen en de afstellingen geschie-
den bij geheime stemming. Over alle andere voorstellen 
wordt bij naamafroeping gestemd.

3.3 Algemene vergadering 2004

Tijdens de algemene vergadering van 29 maart 2004 
heeft de gouverneur verslag uitgebracht over de ver-
richtingen van het boekjaar 2003 en het verslag van de 
ondernemingsraad met betrekking tot de jaarinformatie 
voorgelezen. De leden van het Directiecomité hebben 
eveneens tal van vragen van de aandeelhouders beant-
woord. De aanwezige aandeelhouders zijn vervolgens 
overgegaan tot de verkiezing voor de verstreken manda-
ten van regenten en censoren. De notulen van de laatste 
vergadering van de algemene vergadering bevinden zich 
op de website van de Bank.
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RECHTSGEDINGEN

4.  Rechtsgedingen

Eind 2003 verwierp het Arbitragehof een door een groep 
aandeelhouders van de Bank ingesteld beroep tegen de 
Belgische Staat tot vernietiging van sommige bepalingen 
van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het 
toezicht op de fi nanciële sector en de fi nanciële diensten, 
die betrekking hebben op de Bank. Het arrest van 
10 december 2003 bevestigde op alle punten de stellingen 
van de Bank.

Tijdens het jaar 2004 werden 4 rechtsvorderingen tegen 
de Bank ingesteld of voortgezet door verscheidene 
groepen aandeelhouders.

Een eerste geding werd op 18 juli 2002 ingesteld voor 
de rechtbank van koophandel te Brussel. De eisers 
beweren dat de Bank haar emissierecht zou hebben 
verloren en vorderen uit dien hoofde de vereffening 
van haar reservefonds binnen 24 uur na de betekening 
van de tussen te komen beslissing, op straffe van een 
dwangsom van 3.000 euro per dag vertraging, en de 
betaling van interesten totdat volledig is betaald. Op 
8 januari 2004 hebben de eisers de Staat gedagvaard in 
gedwongen tussenkomst. Zij eisen ten aanzien van de 
Staat de terugbetaling aan de Bank van de zogenaamd 
onrechtmatig ontvangen bedragen, en, ondergeschikt, 
de betaling van een schadevergoeding aan elke eisende 
aandeelhouder. De pleidooien worden gehouden in 
september 2005.

Een tweede geding werd op 8 januari 2004 tegen de 
Belgische Staat en de Bank ingesteld voor de rechtbank 
van koophandel te Brussel. Gevorderd wordt een 
hoofdelijke of in solidum veroordeling van de Bank en de 
Belgische Staat tot het betalen, aan de eisers, van de som 
van 5.784 euro per aandeel van de Bank, vermeerderd 
met de interesten. De eisende aandeelhouders beweren 
dat de Belgische Staat zich, ten onrechte, tussen 1990 en 
2002 meerwaarden zou hebben toegeëigend die de Bank 

heeft gerealiseerd bij de overdracht van goudreserves. 
De rechtsdag werd nog niet vastgesteld.

Een derde geding werd op 8 juli 2004 tegen de Bank 
ingeleid voor de rechtbank van koophandel te Brussel. 
De vordering beoogt de vernietiging van de beslissing 
van de Regentenraad van de Bank, die bij de afsluiting 
van het boekjaar 2003 instemde met een bijkomende 
terugneming op de voorziening voor toekomstige 
wisselkoersverliezen, bovenop de terugneming die nodig 
was om de wisselkoersverliezen van het boekjaar 
te dekken, en goedkeurde dat het bedrag van deze 
bijkomende terugneming werd opgenomen in de 
berekening van de verdelingsregel tussen de Bank en de 
Staat, zoals die bepaald is in artikel 29 van de organieke 
wet en in artikel 53 van de statuten van de Bank. 
De rechtsdag werd nog niet vastgesteld.

Ten slotte heeft een groep aandeelhouders beroep 
aangetekend tegen de beschikking van 7 juli 2004 van de 
vice-voorzitter van de rechtbank van koophandel te 
Brussel. Die beschikking, die een gunstig gevolg verleent 
aan een door de Bank ingesteld derdenverzet, vernietigde 
de beschikking van 26 maart 2004, waarbij aan de 
advocaat van een groep aandeelhouders werd toegestaan 
het woord te voeren tijdens de algemene vergadering van 
de Bank van 29 maart 2004 en er een geluidsopname 
van te laten maken door een gerechtsdeurwaarder. 
De zaak is in beraad.
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5. Organogram 
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5.1 Beheer en toezicht (1)

Gouverneur : Dhr.  Guy QUADEN

Vice-gouverneur :  Dhr. Luc COENE, vice-gouverneur-secretaris

Directeuren : Dhr. Jean-Pierre PAUWELS
 Mevr. Marcia DE WACHTER 
 Dhr. Jan SMETS
 Mevr. Françoise MASAI
 HH.  Jean HILGERS, directeur-schatbewaarder
  Peter PRAET

Regenten :
HH. Baron Tony VANDEPUTTE
 Philippe WILMÈS
 Noël DEVISCH
 Christian DUMOLIN
 Gérald FRÈRE 
 Jacques FOREST
 Luc CORTEBEECK
 Jean-Pierre HANSEN
Mevr. Martine DUREZ

Censoren :
HH. Baron Paul BUYSSE, voorzitter
 Philippe GRULOIS, secretaris
 Maurice CHARLOTEAUX
 Herman VERWILST (2)

 Paul-F. SMETS
 Rik BRANSON
 Jean-François HOFFELT
 Guy HAAZE
 André DUCHÊNE
 Bernard JURION

Regeringscommissaris : Baron Grégoire BROUHNS

Eerste adviseur van de directie : Dhr. Serge BERTHOLOMÉ

Adviseur van de directie : Dhr. Christian DEKEYSER

Bedrijfsrevisoren :
KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Pierre BERGER
Deloitte & Touche Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door dhr. Philip MAEYAERT

(1) Toestand op 31 december 2004.
(2) De heer H. Verwilst legde zijn ambt neer op 31 december 2004.
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5.2 Departementen en diensten (1)

Departement Algemene statistiek – Dhr. J.-J. VANHAELEN, onderdirecteur

  Inspecteur-generaal Dhr. Gh. POULLET 

 Cel Research and development
  Afdelingshoofd Dhr. J. PALATE

 Cel Statistische informatiesystemen 
  Afdelingshoofd Dhr. J. DECUYPER

 Betalingsbalans
  Dienstchef Dhr. R. DE BOECK, afdelingshoofd
  Afdelingshoofden HH. M. EECKHOUT, P. SARLET, Ph. LAMBOT, 
   P. D’HAVÉ, B. VEREERTBRUGGHEN

 Financiële en economische statistieken
  Dienstchef Dhr. R. ACX, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofden HH. B. DEKEYSER, M. MATTENS, D. GOSSET, J. WIELEMANS, 
   J. LIBENS, H. SAUVENIÈRE, G. DETOMBE, O. COENE, 
   C. MODART, Mevr. A. MULKAY, Mevr. O. BIERNAUX, 
   HH. P. CREVITS, E. DEBISSCHOP, 
   Mevr. M. LEJEUNE

 Statistiek buitenlandse handel
  Dienstchef Dhr. P. BOBYR, inspecteur-generaal

(1) Toestand op 1 maart 2005.
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Departement Chartale geldcirculatie en vestigingen in de provincie –  Dhr. M. SIMAL, coördinator van de 
geldcirculatie

  Departementsadviseur Dhr. J. HELFGOTT
  Afdelingshoofd Dhr. R. HAENECOUR

 Cel Controle en coördinatie van de procedures
  Afdelingshoofd Dhr. E. COLMAN

 Hoofdkas
  Hoofdkassier Dhr. M. VAN BAELEN
  Afdelingshoofden HH. M. VANVOOREN, G. PIROT

Vestigingen in provincie

Antwerpen
 Beheerder Dhr. L. MUYLAERT, inspecteur-generaal
 Afdelingshoofden HH. M. DE GEYTER, F. VAN NIEUWENHOVE

Bergen
 Agent  Mevr. J. DE BEER, inspecteur-generaal

Gent
 Belast met het beheer Dhr. W. SCHEPENS, eerstaanwezend opsteller

Hasselt
 Agent  Dhr. A. VERHELST, inspecteur-generaal
 Afdelingshoofd Dhr. R. MAES

Kortrijk
 Agent  Dhr. J. VICTOR, inspecteur-generaal
 Afdelingshoofd Dhr. J. PANNEEL

Luik
 Beheerder Dhr. Y. LEBLANC, onderdirecteur
 Afdelingshoofd Dhr. A. BEELE

Namen
 Belast met het beheer Dhr. Ph. LAMBERT, bureelhoofd
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Departement Communicatie en secretariaat – Dhr. Ph. QUINTIN, inspecteur-generaal

  Departementsadviseur Dhr. L. AELES

 Communicatie
  Dienstchef Mevr. K. BOSMAN, afdelingshoofd
  Afdelingshoofden HH. Y. RANDAXHE, J.-P. GILLIJNS

 Publicaties en documenten
  Dienstchef Dhr. M. ZWAENEPOEL, afdelingshoofd

 Secretariaat
  Dienstchef Dhr. M. VAN CAMPEN, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofden Mevr. G. VAN HOVE, HH. J. CALLEBAUT, 
   S. ESSIQUE

Departement Drukkerij – Dhr. M. SALADE, onderdirecteur

 Administratieve dienst van de drukkerij
  Dienstchef Dhr. Y. TIMMERMANS, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofd Dhr. D. LOZET

 Technische dienst van de drukkerij
  Dienstchef Dhr. G. PONNET, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofd Dhr. L. BODRANGHIEN

Departement Facility Management – Dhr. L. GHEKIERE, onderdirecteur

 Algemene diensten
  Dienstchef Dhr. D. BOSSIN, afdelingshoofd

 Uitrusting en technieken
  Dienstchef Dhr. Ph. LAUWERS, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofden HH. J.-M. DE VOS, H. DE TROYER, R. VAN CAUWENBERGE, 
   D. VANDE PUTTE, M. JOOS

 Veiligheid en toezicht
  Dienstchef Dhr. J.-P. DE JONGE, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofd Dhr. E. MAES
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Departement Financiële markten – Mevr. A. VAN DEN BERGE, onderdirecteur

 Interventiefonds
  Departementsadviseur Dhr. H. DEBREMAEKER

 Rentenfonds
  Inspecteur-generaal Dhr. H. SMISSAERT

 Back Offi ce
  Dienstchef Dhr. Fr. WITHOFS, afdelingshoofd
  Afdelingshoofd Dhr. Ch. STAS

 Effecten
  Dienstchef Dhr. L. JANSSENS, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofden HH. J.-M. BRAET, R. ROOTHANS, L. EICHER

 Front Offi ce
  Dienstchef Dhr. E. DE KOKER, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofden HH. N. VANDECAN, Y. PIRLET, M. RUBENS, P. DEMARSIN, 
   A. JACQUES

 Giraal geldverkeer
  Dienstchef Dhr. A. VAES, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofden Mevr. S. MASKENS, HH. J. VERMEULEN, P. LAGAERT

 Middle Offi ce
  Dienstchef Dhr. É. LAVIGNE, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofden Mevr. M. HUART, Dhr. J. DHONDT

Departement Human Resources –  Dhr. R. TROGH, onderdirecteur
chef van het personeel

 Human Resources beheer
  Dienstchef Dhr. P. TACK, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofd Mevr. M. LIEVENS

 Human Resources studies en sociaal overleg
  Dienstchef Mevr. J. ROUMA, inspecteur-generaal
  Departementsadviseur Dhr. R. VAN KEYMEULEN
  Afdelingshoofden HH. G. VAN CAMP, J. DEVARREWAERE, F. MARANNES

 Loon- en sociale administratie
  Dienstchef Dhr. A. REITER, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofd Dhr. P. VAN GYSEGEM

 Opleiding
  Dienstchef Dhr. J.-L. LION, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofden Dhr. L. LAGAE, Mevr. S. ZONIOS
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Departement Informatica – Dhr. J.-P. HOYOS, inspecteur-generaal

 Cel Informaticaplanning
  Afdelingshoofden Dhr. G. DUMAY, Mevr. C. SWARTENBROEKX

 Data Security Management
  Afdelingshoofd Dhr. L. DELAISSE

 Elektronisch centrum
  Dienstchef Dhr. M. CHARLIER, afdelingshoofd
  Afdelingshoofden Dhr. L. ESPAGNET, Mevr. A. VANDERBUSSE

 Informaticasysteeminfrastructuur
  Dienstchef Dhr. P. SAPART, inspecteur-generaal
  Inspecteurs-generaal HH. G. VANGHELUWE, U. MOMMEN
  Afdelingshoofden HH. P. DEHOORNE, S. PIERLOT, R. LEYBAERT, E. WILKIN

 Ontwikkeling van informaticaprojecten
  Dienstchef Dhr. P. MARÉCHAL, afdelingshoofd
  Inspecteurs-generaal HH. P. LAUWERS, J. FRANCOIS, 
   Mevr. H. VAN HECKE
  Afdelingshoofden HH. J.-M. PLISNIER, E. DE SMET, M. DUCHATEAU, 
   Mevr. J. MERTENS, Dhr. R. MARTIN

Departement Internationale samenwerking en fi nanciële stabiliteit – Dhr. Th. TIMMERMANS, onderdirecteur

  Departementsadviseurs HH. D. OOMS, J. PISSENS
  Inspecteur-generaal Dhr. B. GROETEMBRIL
  Afdelingshoofden Mevr. G. BIRON, HH. B. BOURTEMBOURG, 
   G. TEMMERMAN, Mevr. J. MITCHELL
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Departement Micro-economische informatie – Dhr. L. DUFRESNE, onderdirecteur

 Balanscentrale
  Dienstchef Dhr. A. LENAERT, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofd Mevr. C. BUYDENS

 Kredietcentrales
  Dienstchef Dhr. D. MURAILLE, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofd Dhr. P. BISSOT

 Micro-economische analyse
  Dienstchef Dhr. G. VAN GASTEL, afdelingshoofd
  Afdelingshoofd Dhr. F. COPPENS

Departement Planning, Controlling and Accounting – Dhr. Ch. DEKEYSER, adviseur van de directie

  Afdelingshoofd Dhr. R. VAN KEYMEULEN

 Cel Centrale aankoopadministratie
  Afdelingshoofd Dhr. P. MOUS

 Boekhouding
  Dienstchef Dhr. L. HENRY, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofd Dhr. M. HINCK

 Strategie en organisatie
  Dienstchef Dhr. H. DEVRIESE, inspecteur-generaal
  Inspecteur-generaal Dhr. R. COLSON
  Afdelingshoofden Dhr. P. BOGAERT, Mevr. A.-M. LEJEUNE,
   HH. R. VANDEN EYNDE, É. CHARTIER, H. MARENNE

Departement Studiën – Dhr. S. BERTHOLOMÉ, eerste adviseur van de directie

  Eerste adviseurs HH. H. FAMERÉE, E. JACOBS
  Afgevaardigde van
  de departementschef Dhr. I. MAES, afdelingshoofd
  Departementsadviseurs Mevr. F. DONKERS, HH. V. PÉRILLEUX, Ph. DELHEZ, 
   L. AUCREMANNE
  Afdelingshoofden HH. M. MARÉCHAL, L. DRESSE, Mevr. E. DE PREST, 
   HH. Ph. MOËS, R. WOUTERS, Ph. JEANFILS, P. BUTZEN, 
   Mevr. C. RIGO, Dhr. H. GEEROMS

 Documentatie
  Dienstchef Dhr. G. DE RIDDER, inspecteur-generaal
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Diensten die rechtstreeks onder een lid van het Directiecomité ressorteren

 Cel ECB-coördinatie
  Inspecteur-generaal Dhr. D. SERVAIS
  Afdelingshoofd Mevr. D. CAPPUYNS

 Cel Secretariaat van het comité voor fi nanciële stabiliteit
  Secretaris Dhr. Ph. LEFÈVRE, departementsadviseur
  Afdelingshoofd Dhr. J.-M. VAN ESPEN

 Interne Audit
  Dienstchef Dhr. D. VERMEIREN, inspecteur-generaal
  Afdelingshoofden Mevr. J. SIMAR, HH. Ph. DE PICKER, D. VANDEN BROECK, 
   F. PIRSOUL, D. CASIER

 Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk
  Dienstchef Dhr. D. DENÉE, inspecteur-generaal
  Chef van het medisch toezicht Dhr. A. DE LANDTSHEER
  Arbeidsgeneesheer Dhr. C. VAN LAETHEM

 Juridische dienst
  Dienstchef Dhr. J. DE WOLF, onderdirecteur
  Afdelingshoofd Dhr. C. RUBENS

Kaderlid gedetacheerd bij het Kabinet van mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van justitie,
 Dhr. J. MONT, afdelingshoofd

Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de EU,
 Dhr. Ph. VIGNERON, inspecteur-generaal

Kaderlid met opdracht bij de Permanente vertegenwoordiging van België bij de OESO te Parijs,
 Dhr. D. SLAATS, afdelingshoofd
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5.3 Pensioneringen en overlijdens

De Bank betreurde het overlijden van eregouverneur Baron Cecil de Strycker op 5 september 2004. De heer de Strycker 
trad in 1945 in dienst van de Bank. Hij werd tot directeur benoemd in 1958 en tot vice-gouverneur in 1971. In 1975 
werd hij tot gouverneur benoemd.

Tijdens zijn loopbaan heeft hij talrijke mandaten vervuld, zowel in het nationale als in het internationale vlak.

Eind februari 1982, na het bereiken van de leeftijdsgrens, legde gouverneur de Strycker zijn ambt neer. Uit erkentelijkheid 
voor de vele diensten die hij aan het Land had bewezen, werd hij in hetzelfde jaar in de adelstand verheven, met de 
titel van Baron. 

Onze Instelling zal de herinnering aan deze hoogstaande, minzame man trouw bewaren.

Met droefheid maakt de Bank melding van het overlijden in 2004 van drie van haar personeelsleden : HH. M. Drion, 
T. Messiaen en D. Vancoppenolle.

Hun gedachtenis zal in ere worden gehouden.

De Bank wenst uiting te geven aan haar erkentelijkheid ten aanzien van de leden van het kaderpersoneel die hun 
loopbaan hebben beëindigd :

 HH.  H. Barbé HH. A. Wouters
  K. Vandeneede  V. Deconinck
  J. Claeys  D. De Baets
  J. Makart  L. Borgniet
  A. Huet

Zij dankt ook de leden van het uitvoerend personeel wier loopbaan in het afgelopen jaar een einde nam :

HH. R. Balthau Mevr. S. Giblasse Mevr. D. Sengulen
 J. Blondeel HH. R. Goffi n Mevr. J. Sevrin
Mevr. M. Bockstal  G. Goossens Mevr. M. Springael
Mevr. H. Boeyenas Mevr. M. Grégoire Mevr. M. Szuszwalak
De h. A. Boriau De h. M. Jung Mevr. M.-R. Uyttersprot
Mevr. C. Chapelle Mevr. J. Keyaerts De h. P. Vander Eeckt
Mevr. M. Clinckart HH. E. Knipping Mevr. J. Van der Elst
Mevr. P. De Bouver  A. Lacave HH. J.-B. Van der Meulen
Mevr. M. De Coninck  E. Lespagnol  G. Van de Velde
Mevr. V. De Rouck  W. Lignel  G. Van Heymbeeck
HH. L. De Saveur Mevr. M. Maes  P. Van Nuffel
 J. Devaux Mevr. C. Magosse Mevr.  E. Verhoeven
 L. Dewaele Mevr. G. Michel Mevr. M.-C. Verly
 H. De Wit Mevr. J. Nicolay HH. J.-J. Vernaillen
Mevr. N. Diependaele Mevr. A.-M. Ottevaere  J. Vervoort
De h. P. Firket HH. K. Ponsaers
Mevr. J. Geysenbergs  V. Schepers
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VOORSTELLING VAN DE JAARREKENING

1.  Voorstelling van de jaarrekening
op 31 december 2004
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1.1 Balans

(vóór winstverdeling)

Activa

31-12-2004 31-12-2003

1. Goud en goudvorderingen 2.664.670 2.739.197

2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in vreemde valuta 7.515.315 8.704.377

2.1 Vorderingen op het IMF 2.217.927 3.026.021

2.2 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, 
externe leningen en overige externe activa 5.297.388 5.678.356

3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in vreemde valuta 419.888 321.230

4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in euro 333.755 244.817

5. Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied 
i.v.m. monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 22.695.205 16.748.708

5.1 Basis-herfinancieringstransacties 22.391.000 16.748.708

5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 304.205 –

5.3 «Fine-tuning»-transacties met wederinkoop – –

5.4 Structurele transacties met wederinkoop – –

5.5 Marginale beleningsfaciliteit – –

5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen – –

6. Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, 
luidende in euro 318 359

7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in euro 4.604.179 4.109.447

8. Vorderingen binnen het Eurosysteem 18.671.519 12.654.164

8.1 Deelneming in het kapitaal van de ECB 142.816 143.290

8.2 Vorderingen op de ECB uit hoofde van overdracht 
van externe reserves 1.419.102 1.432.900

8.3 Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten 
binnen het Eurosysteem 17.109.601 11.077.974

8.4 Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto) – –

9. Overige activa 2.510.272 2.465.913

9.1 Munten uit het eurogebied 12.749 9.018

9.2 Materiële vaste activa 392.435 385.313

9.3 Overige financiële activa 1.682.542 1.617.015

9.4 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans 84.015 113.334

9.5 Overlopende rekeningen 192.723 193.692

9.6 Diversen 145.808 147.541

Totaal activa 59.415.121 47.988.212

(duizenden euro’s)
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Passiva

31-12-2004 31-12-2003

1. Bankbiljetten in omloop 16.451.255 14.199.612

2. Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied 
i.v.m. monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 5.416.413 8.324.897

2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 5.416.413 8.324.897

2.2 Depositofaciliteit – –

2.3 Termijndeposito’s – –

2.4 «Fine-tuning»-transacties met wederinkoop – –

2.5 Deposito’s uit hoofde van margestortingen – –

3. Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, 
luidende in euro – –

4. Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in euro 144.781 180.920

4.1 Overheid 135.150 151.852

4.2 Overige verplichtingen 9.631 29.068

5. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in euro 422.841 270.829

6. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in vreemde valuta 74.996 52.398

7. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in vreemde valuta 1.011.421 1.032.172

8. Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 552.986 571.620

9. Verplichtingen binnen het Eurosysteem 29.997.845 17.835.886

9.1 Verplichtingen ingevolge de uitgifte van promessen 
als zekerheidstelling voor door de ECB uitgegeven schuldbewijzen – –

9.2 Nettoverplichtingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten 
binnen het Eurosysteem – –

9.3 Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto) 29.997.845 17.835.886

10. Overige passiva 179.403 291.427

10.1 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans – –

10.2 Overlopende rekeningen 15.500 4.660

10.3 Diversen 163.903 286.767

11. Voorzieningen 931.082 1.035.768

11.1 Voor toekomstige wisselkoersverliezen 289.019 508.219

11.2 Voor nieuwbouw – –

11.3 Voor diverse risico’s 593.549 527.549

11.4 Voor verlies van de ECB 48.514 –

12. Herwaarderingsrekeningen 2.348.907 2.428.584

13. Kapitaal en reservefonds 1.714.529 1.636.364

13.1 Kapitaal 10.000 10.000

13.2 Reservefonds :

Statutaire reserve 175.209 104.627

Buitengewone reserve 1.150.492 1.150.492

Afschrijvingsrekeningen voor materiële vaste activa 378.828 371.245

14. Winst van het boekjaar 168.662 127.735

Totaal passiva 59.415.121 47.988.212

(duizenden euro’s)
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1.2 Resultatenrekening

(duizenden euro’s)

2004 2003

I. Opbrengsten van de netto rentegevende activa 355.194 520.410

1. Rentebaten 990.564 785.040

2. Rentelasten (–) –616.410 –426.387

3. Kapitaalwinsten (-verliezen (–)) op waardepapieren 23.302 129.434

4. Toedeling van monetaire inkomsten van het Eurosysteem 6.252 10.582

5. Door de ECB verdeelde inkomsten – 21.741

6. Toevoeging aan de voorziening voor de dekking van het ECB-verlies (–) –48.514 –

II. Wisselkoersresultaten –50.750 –98.742

1. Wisselkoersresultaten –269.950 –516.042

2. Besteding en terugneming van de voorziening voor toekomstige 
wisselkoersverliezen (toevoeging (–)) 219.200 417.300

III. Provisies 4.665 1.933

1. Ontvangen provisies 8.665 4.675

2. Betaalde provisies (–) –4.000 –2.742

IV. Terugwinningen bij derden 63.692 59.848

V. Opbrengsten van de statutaire beleggingen 93.611 113.139

VI. Overige opbrengsten 1.850 3.332

VII. Aandeel van de Staat (–) 25.473 –135.715

1. Opbrengsten van de netto rentegevende activa (art. 29) – –347.160

2. Opbrengsten die volledig aan de Staat toekomen –25.976 –28.382

3. Wisselkoersresultaten 51.449 239.827

VIII. Overboeking naar de onbeschikbare reserve meerwaarde 
op goud (–) – –

IX. Algemene kosten (–) –233.376 –235.470

1. Bezoldigingen en sociale lasten –188.138 –185.764

2. Overige kosten –45.238 –49.706

X. Uitzonderlijke kosten (–) – –

XI. Afschrijvingen van materiële vaste activa (–) –12.025 –19.898

XII. Voorzieningen –66.000 –66.000

1. Besteding en terugneming van de voorziening voor nieuwbouw 
(toevoeging (–)) – –

2. Besteding en terugneming van de voorziening voor diverse risico’s 
(toevoeging (–)) –66.000 –66.000

XIII. Belastingen, taksen en heffingen (–) –13.672 –14.790

XIV. Overboeking naar de belastingvrije reserves (–) – –312

Winst van het boekjaar 168.662 127.735
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1.3 Posten buiten balanstelling

(duizenden euro’s)

31-12-2004 31-12-2003

Termijntransacties in vreemde valuta en in euro

Termijnvorderingen 2.065.928 2.676.731

Termijnverplichtingen 1.981.904 2.556.899

Termijntransacties op rentetarieven en op vastrentende effecten 96.909 111.401

Verbintenissen die kunnen aanleiding geven tot een kredietrisico

Verbintenissen tegenover internationale instellingen 398.860 412.300

Verbintenissen tegenover andere instellingen 103.814 41.741

Aan de instelling toevertrouwde waarden en vorderingen

Ter inning 220 103

Tegoeden beheerd voor rekening van de Schatkist 71.420 68.632

Tegoeden beheerd voor rekening van de ECB 1.291.873 1.340.489

In open bewaarneming 380.279.407 350.124.749

Nog te storten kapitaal op aandelen van de BIB 203.748 135.675
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1.4 Winstverdeling

Overeenkomstig een beslissing van de algemene vergadering van 26 maart 2001 zal het dividend betaalbaar zijn vanaf de 
tweede bankwerkdag die volgt op de algemene vergadering, namelijk 31 maart 2005, tegen afgifte van coupon nr. 203 :

(duizenden euro’s)

2004 2003

Winst van het boekjaar 168.662 127.735

De winstverdeling is als volgt :

Toevoeging aan de buitengewone reserve, overeenkomstig artikel 45 
van de statuten : – –

Verdeling van het saldo, overeenkomstig artikel 49 van de statuten :

1. Aan de aandeelhouders, een eerste dividend van 6 % 600 600

2. Van het overschot :

a) 10 % aan de statutaire reserve 16.806 12.714

b) 8 % aan het personeel 13.445 10.171

3. Van het overschot :

a) aan het Rijk, één vijfde 27.562 20.850

b) aan de aandeelhouders, een tweede dividend 26.068 25.532

c) het saldo aan de statutaire reserve 84.181 57.868

Brutobedrag Roerende voorheffing Nettobedrag

Dividend in euro per aandeel 66,67 16,67 50,00
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1.5 Sociale balans

1. Staat van de tewerkgestelde personen

A. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister

B. Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

2004 2003

1. Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal (T) of totaal 
in voltijdse equivalenten 

(VTE)

4. Totaal (T) of totaal 
in voltijdse equivalenten 

(VTE)

Gemiddeld aantal werknemers 1.742,50 770,50 2.347,95 (VTE) 2.439,56 (VTE)

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 2.596.278 900.050 3.496.328 (T) 3.619.974 (T)

Personeelskosten (in duizenden euro’s) 139.001 42.229 181.230 (T) 179.124 (T)

Bedrag van de voordelen bovenop het loon 
(in duizenden euro’s) – – 1.037 (T) 2.227 (T)

2. Op de afsluitingsdatum van het boekjaar 1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal 
in voltijdse equivalenten

a. Aantal werknemers ingeschreven 
in het personeelsregister 1.679 782 2.295,71

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 1.619 780 2.235,21

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 60 2 60,50

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk – – –

Vervangingsovereenkomst – – –

c. Volgens het geslacht
Mannen 1.294 251 1.510,25

Vrouwen 385 531 785,46

d. Volgens de beroepscategorie
Directiepersoneel 14 – 14

Bedienden 1.665 782 2.281,71

Arbeiders – – –

Andere – – –

Tijdens het boekjaar 1. Uitzendkrachten 2. Ter beschikking 
van de onderneming 

gestelde personen

Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen 8,70 40,33

Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren 13.877 64.326

Kosten voor de onderneming (in duizenden euro’s) 314 4.222
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2. Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

A. Ingetreden

B. Uitgetreden

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 
equivalenten

a. Aantal werknemers die tijdens het boekjaar 
in het personeelsregister werden ingeschreven 377 4 379,40

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 8 – 8

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 369 4 371,40

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk – – –

Vervangingsovereenkomst – – –

c. Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen : lager onderwijs 2 – 2

secundair onderwijs 147 1 147,50

hoger niet-universitair onderwijs 13 – 13

universitair onderwijs 13 – 13

Vrouwen : lager onderwijs 1 1 1,50

secundair onderwijs 157 1 157,50

hoger niet-universitair onderwijs 30 – 30

universitair onderwijs 14 1 14,90

1. Voltijds 2. Deeltijds 3. Totaal in voltijdse 
equivalenten

a. Aantal werknemers met een in het personeelsregister 
opgetekende datum waarop hun overeenkomst 
tijdens het boekjaar een einde nam 442 20 456,80

b. Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd 56 18 69,50

Overeenkomst voor een bepaalde tijd 386 2 387,30

Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk – – –

Vervangingsovereenkomst – – –

c. Volgens het geslacht en het studieniveau
Mannen : lager onderwijs 6 – 6

secundair onderwijs 167 2 168,90

hoger niet-universitair onderwijs 26 – 26

universitair onderwijs 26 – 26

Vrouwen : lager onderwijs 3 4 5,9
secundair onderwijs 166 13 175,40

hoger niet-universitair onderwijs 37 1 37,60

universitair onderwijs 11 – 11

d. Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst
Pensioen 39 16 50,75

Brugpensioen – – –

Afdanking 10 2 11,75

Andere reden 393 2 394,30

waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige 
ten minste op halftijdse basis diensten 
blijft verlenen aan de onderneming – – –
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3. Staat over het gebruik van de maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid 
tijdens het boekjaar

(1) Financieel voordeel voor de werkgever met betrekking tot de titularis of diens plaatsvervanger.

4. Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

2004

Aantal betrokken werknemers

1. Aantal 2. In voltijdse 
equivalenten

Bedrag
van het financiële voordeel 

(in duizenden euro’s)

1. Maatregelen met een financieel voordeel (1)

1.11 Startbaanovereenkomst 26 14,12 60

2. Andere maatregelen

2.2 Opeenvolgende arbeidsovereenkomsten 
voor een bepaalde tijd 9 8,90

Aantal werknemers betrokken bij één of meerdere 
maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid :

– totaal voor het boekjaar 35 23,02

– totaal voor het vorige boekjaar 45 31,96

1. Aantal betrokken 
werknemers

2. Aantal gevolgde 
opleidingsuren

3. Kosten 
voor de onderneming 
(in duizenden euro’s)

Totaal van de opleidingsinitiatieven 
ten laste van de werkgever

Mannen 1.056 36.710 5.507

Vrouwen 495 17.967 2.695
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Vorming en verdeling van de resultaten 

Hoewel de Bank opgericht is in de vorm van een naamloze vennootschap, is het winstoogmerk voor haar 
ondergeschikt aan de uitvoering van haar opdrachten van algemeen belang. Wat haar inkomsten betreft, zijn 
die welke voortvloeien uit de emissie van bankbiljetten veruit de belangrijkste. Voor de centrale banken zijn 
bankbiljetten passiva waarover geen rente wordt vergoed. Als tegenpost houden zij rentedragende activa aan. 
Die inkomsten worden « seigniorage-inkomsten » genoemd. Zij worden samengevoegd op het niveau van het 
Eurosysteem en herverdeeld tussen de centrale banken van het Eurosysteem op basis van hun respectieve aandeel 
in de emissie van de eurobiljetten.

Als tegenprestatie voor het aan de Bank toegekende emissieprivilege heeft de Staat recht op een prioritair aandeel 
in haar winst. Voor de dekking van met name haar werkingskosten en de vergoeding van haar kapitaal, behoudt 
de Bank de eerste drie procent van de opbrengst van de netto rentegevende activa die de tegenpost van de 
bankbiljetten vormen. Daarboven worden de seigniorage-inkomsten toegekend aan de Staat. Deze verdelingsregel, 
de zogenaamde 3 %-regel, houdt in dat de variabiliteit van de netto-opbrengsten van de rentegevende activa in 
de eerste plaats wordt gedragen door de Staat, die het rendement boven 3 % ontvangt, en vervolgens pas door 
de Bank, wanneer dat rendement onder 3 % ligt. De rentedaling van de jongste jaren heeft het aandeel van de 
Staat in de seigniorage doen slinken en zelfs doen verdwijnen in 2004. 

De offi ciële goud- en deviezenreserves van het land vertegenwoordigen een belangrijk deel van de rentegevende 
activa van de Bank. Het beheer ervan wordt bepaald door de monetaire-beleids- en wisselkoersdoelstellingen. 
Deze middelen moeten bijvoorbeeld gemakkelijk kunnen worden gemobiliseerd, in geval van een supplementair 
beroep van de ECB op de deviezenreserves of voor het naleven van verplichtingen in het kader van internationale 
verdragen, met name ten aanzien van het IMF. De offi ciële deviezenreserves worden dan ook hoofdzakelijk 
aangehouden in de vorm van kortlopende deposito’s en van liquide, vastrentende effecten, wat de Bank beperkt 
in haar mogelijkheden om het rendement ervan te maximaliseren. Daarenboven stelt het beheer van de offi ciële 
deviezenreserves de Bank bloot aan een wisselkoersrisico, dat haar ertoe noopt voorzieningen aan te leggen om 
de wisselkoersschommelingen op te vangen.

De boekhoudregels van het Eurosysteem stoelen op het voorzichtigheidsbeginsel, op grond waarvan de 
wisselkoersverliezen, ook al zijn ze niet gerealiseerd, ten laste komen van de resultatenrekening. De niet-
gerealiseerde winsten, daarentegen, worden geboekt op de herwaarderingsrekening van de balans, die samen 
met de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen een buffer vormt.

!

2.  Toelichting bij de jaarrekening
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Datzelfde voorzichtigheidsbeginsel heeft de Staat ertoe gebracht de gerealiseerde meerwaarden op deviezen, 
welke meerwaarden hij had kunnen genieten krachtens de 3 %-regel, ter beschikking van de Bank te laten, mits zij 
worden geboekt in een voorziening bestemd voor de dekking van eventuele toekomstige wisselkoersverliezen.

In 2004 heeft die voorziening de Bank in staat gesteld de wisselkoersverliezen te dekken en, bijgevolg, de impact 
ervan op de uitkeerbare inkomsten te neutraliseren.

Ontwikkeling van het resultaat

In 2004 werd het resultaat beïnvloed door het lage rentepeil en door de koersdaling van de dollar ten opzichte 
van de euro.

Als gevolg van de daling van de rente op de netto-activa in dollar en in euro, zijn de renteresultaten van deze 
activa teruggelopen van € 488 miljoen tot € 397 miljoen (rubrieken I.1 tot I.3).

De depreciatie van de dollar, van zijn kant, heeft geleid tot de boeking van € 219 miljoen aan wisselkoersverliezen. 
Overeenkomstig de boekhoudregels van het ESCB, moeten de potentiële wisselkoersverliezen ten laste worden 
gebracht van de resultatenrekening per 31 december, terwijl de wisselkoerswinsten pas in het resultaat worden 
geboekt wanneer ze gerealiseerd zijn.

Die ongunstige ontwikkelingen werden slechts ten dele gecompenseerd door de extra monetaire inkomsten die 
voortvloeien uit de toename van de bankbiljettenemissie in het Eurosysteem met 19 %, en bijgevolg van het 
aandeel van de Bank in deze emissie.

Dezelfde redenen verklaren eveneens waarom de ECB haar boekjaar 2004 afsluit met verlies. Dat verlies werd 
door de NCB’s van het Eurosysteem ten laste genomen, wat de ongunstige ontwikkeling van hun resultaten heeft 
versterkt. De ECB heeft immers niet enkel haar aandeel in de seigniorage-inkomsten, dat zij normaliter aan de 
NCB’s verstrekt, behouden, maar heeft bovendien een beroep moeten doen op deze centrale banken. Vandaar dat 
de Bank een voorziening van € 48,5 miljoen heeft aangelegd voor de dekking van dat verlies.

Dankzij het behoedzame beleid dat zij steeds heeft gevoerd, kan de Bank traditiegetrouw aan de aandeelhouders 
een dividend uitkeren dat gelijke tred houdt met het infl atietempo.
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2.1 Juridisch kader

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig artikel 33 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het 
organiek statuut van de Nationale Bank van België. Dit artikel bepaalt dat :

« De rekeningen en, in voorkomend geval, de geconsolideerde rekeningen van de Bank worden opgemaakt :
1o  overeenkomstig deze wet en de bindende regels vastgesteld met toepassing van artikel 26.4 van het Protocol 

betreffende de statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank ;
2o voor het overige overeenkomstig de regels vastgesteld door de Regentenraad.

De artikelen 2 tot 4, 6 tot 9 en 16 van de wet van 17 juli 1975 betreffende de boekhouding van de ondernemingen en 
de besluiten genomen ter uitvoering ervan zijn van toepassing op de Bank met uitzondering van de besluiten genomen 
ter uitvoering van de artikelen 4, zesde lid, en 9, § 2. »

De jaarrekening van het verslagjaar werd opgesteld in overeenstemming met de bovenvermelde bepaling en volgens de 
boekhoudkundige regels, goedgekeurd door de Regentenraad van 8 januari 2003.

De jaarrekening is opgemaakt in duizenden euro’s, behalve waar anders vermeld.

2.2 Boekhoudkundige principes en waarderingsregels

Algemeen

De rekeningen, opgesteld op basis van de historische kostprijs, worden aangepast om rekening te houden met de 
waardering tegen marktprijs van de verhandelbare waardepapieren – met uitzondering van die uit de portefeuille 
statutaire beleggingen –, het goud en alle bestanddelen luidende in vreemde valuta, en dit zowel in als buiten de 
balans.
De transacties in fi nanciële activa en passiva worden in de rekeningen opgenomen op de dag waarop ze worden 
vereffend.

Activa en passiva luidende in goud en in deviezen

Activa en passiva luidende in goud en in deviezen worden omgerekend in euro tegen de wisselkoers per balansdatum. 
Baten en lasten worden omgerekend tegen de twee werkdagen vóór de boekingsdatum geldende wisselkoers.
Herwaardering van vreemde valuta’s geschiedt per valuta en betreft zowel de bestanddelen van de balans als die buiten 
balanstelling.
De herwaardering van waardepapieren tegen marktprijs geschiedt apart van de valutakoersherwaardering.
Voor het goud geschiedt de herwaardering op basis van de prijs in euro van een ons fi jn goud die is afgeleid van de 
notering in USD op de Londense fi xing op de laatste werkdag van het boekjaar.

Waardepapieren

De verhandelbare vastrentende waardepapieren in deviezen en in euro worden gewaardeerd tegen de marktprijs op de 
datum van afsluiting van de balans. Prijsherwaardering vindt voor waardepapieren lijn per lijn plaats, met uitzondering 
van de waardepapieren van de statutaire beleggingen, opgenomen in de subpost 9.3 « Overige fi nanciële activa », 
die worden behandeld als een aparte portefeuille en worden gewaardeerd op basis van hun actuariële rendement.
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Deelnemingen

De deelnemingen die de Bank aanhoudt in de vorm van aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen van verschillende 
instellingen, zijn in de balans opgenomen tegen hun aanschaffi ngsprijs.

(Reverse) Repurchase agreements

Een « repurchase agreement » is een verkoop van waardepapieren, waarbij de cedent zich uitdrukkelijk verbindt tot de 
terugkoop en de cessionaris tot de retrocessie van die effecten tegen een overeengekomen prijs en op een afgesproken 
datum.
De cedent boekt, op de passiefzijde van de balans, het bedrag van de ontvangen liquiditeiten als een schuld aan de 
cessionaris en waardeert de overgedragen waardepapieren overeenkomstig de boekhoudregels die van toepassing zijn 
op de effectenportefeuille waarvan ze blijven deel uitmaken.
De cessionaris, van zijn kant, boekt op de actiefzijde van zijn balans een vordering op de cedent die overeenstemt met het 
bestede bedrag, terwijl de verworven waardepapieren niet worden opgenomen in de balans maar buiten de balans.

De voornoemde transacties worden door de Bank beschouwd als « repurchase agreements » of « reverse repurchase 
agreements » naargelang zij optreedt als cedent of cessionaris van de waardepapieren.
« Repurchase agreements » en « reverse repurchase agreements », die betrekking hebben op waardepapieren luidende in 
deviezen, hebben geen invloed op de gemiddelde kostprijs van de desbetreffende deviezenpositie.

Resultaatbepaling

1. Met betrekking tot de resultaatbepaling gelden de volgende regels :
–  baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarin ze verworven of verschuldigd zijn ;
–  gerealiseerde winsten en verliezen worden in de resultatenrekening opgenomen ;
–  aan het einde van het jaar worden de vastgestelde positieve herwaarderingsverschillen (op effecten en externe 

reserves) niet geboekt als resultaten, maar worden ze opgenomen in de herwaarderingsrekeningen op de 
passiefzijde van de balans ;

–  de negatieve herwaarderingsverschillen worden eerst afgetrokken van de overeenkomstige herwaarderingsrekening, 
waarna het eventuele saldo ten laste van het resultaat wordt gebracht. De zo ten laste van het resultaat gebrachte 
wisselkoersverliezen worden, in voorkomend geval, gedekt via een terugneming op de voorziening voor 
toekomstige wisselkoersverliezen ;

–  er is geen compensatie tussen ten laste van het resultaat gebrachte verliezen en de mogelijke in de daaropvolgende 
jaren geregistreerde positieve herwaarderingsverschillen en ook niet tussen de negatieve herwaarderingsverschillen 
op een waardepapier, valuta of goud en de positieve herwaarderingsverschillen op andere waardepapieren, valuta 
of activa in goud ;

–  voor goud wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen de herwaarderingsverschillen op de goudprijs en die op 
de valuta waarin die prijs is uitgedrukt ;

–  voor het berekenen van de aanschaffi ngsprijs van de verkochte waardepapieren of deviezen wordt de gemiddelde-
kostprijsmethode op dagelijkse basis gebruikt ; indien aan het einde van het jaar negatieve herwaarderingsverschil-
len ten laste van de resultatenrekening worden gebracht, wordt de gemiddelde kostprijs van het desbetreffende 
activum (goud, valuta of waardepapier) teruggebracht tot het niveau van de marktkoers of de marktprijs.

2.  Het agio of disagio op waardepapieren, voortvloeiend uit het verschil tussen de gemiddelde aanschaffi ngsprijs en de 
terugbetalingsprijs, wordt gelijkgesteld met een renteresultaat en afgeschreven over de resterende looptijd van de 
betrokken effectenlijn.
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Gebeurtenissen na balansdatum

Activa en passiva worden aangepast in het licht van de gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan tussen de 
balansdatum en de datum waarop de jaarrekening door het Directiecomité van de Bank wordt afgesloten, zodra die 
gebeurtenissen een signifi cante invloed hebben op de activa en passiva van de balans.

Waardering van materiële vaste activa

De gronden, gebouwen, uitrustingen, computerapparatuur en -programma’s, de meubelen en het rollend materieel 
worden tegen hun aanschaffi ngsprijs geboekt.
Gebouwen in aanbouw worden opgenomen tegen de werkelijk bestede bedragen.
Met uitzondering van de gronden worden de investeringen, inclusief bijkomende kosten, volledig afgeschreven in het 
jaar van aanschaf.

Waardering van de voorraden

De voorraden worden tegen hun aanschaffi ngsprijs gewaardeerd, behalve de voorraden biljettenpapier voor eigen 
gebruik die onmiddellijk in kosten worden genomen.

Saldi binnen het Eurosysteem ten gevolge van de toedeling van eurobankbiljetten

De saldi binnen het Eurosysteem die afkomstig zijn van de toedeling van eurobankbiljetten in omloop binnen het 
Eurosysteem worden opgenomen als één enkel netto activum of passivum onder « Nettovorderingen of -verplichtingen 
uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem » (zie verder « Bankbiljetten in omloop »).

Bankbiljetten in omloop

De ECB en de twaalf NCB’s, die samen het Eurosysteem vormen, geven sinds 1 januari 2002 eurobankbiljetten uit (1). 
De totale waarde van de eurobankbiljetten in omloop wordt toegedeeld op de laatste werkdag van elke maand, 
in overeenstemming met de verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten (2).

Sinds 2002 is een aandeel van 8 % van de totale waarde aan eurobankbiljetten in omloop toegewezen aan de ECB, 
terwijl de overblijvende 92 % is toegewezen aan de NCB’s naar rato van hun gestorte aandeel in de kapitaalsleutel van 
de ECB. Het aandeel bankbiljetten zo toegedeeld aan elke NCB wordt vermeld onder de passiefpost « Bankbiljetten in 
omloop » van haar balans.

Het verschil tussen de waarde van de eurobankbiljetten die aan elke NCB worden toegedeeld naar rato van de 
desbetreffende verdeelsleutel en de waarde van de eurobankbiljetten die door elke NCB daadwerkelijk in omloop worden 
gebracht, geeft aanleiding tot saldi binnen het Eurosysteem. Deze vorderingen of verplichtingen, die rentedragend 
zijn (3), worden vermeld onder de subposten « Nettovorderingen of -verplichtingen uit hoofde van de toedeling van 
eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem ».

(1) Besluit van de ECB van 6 december 2001 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten (ECB/2001/15), PB L337 van 20/12/2001.

(2) De verdeelsleutel voor de toedeling van bankbiljetten duidt het percentage aan dat voortvloeit uit het in aanmerking nemen van het aandeel van de ECB in de totale uitgifte 
van eurobankbiljetten en de toepassing van de verdeelsleutel voor het gestorte kapitaal op het aandeel van de NCB’s in dat totaal.

(3) Besluit van de ECB van 6 december 2001 inzake de toedeling van monetaire inkomsten van de nationale centrale banken van de deelnemende lidstaten met ingang van het 
boekjaar 2002 (ECB/2001/16), PB L337 van 20/12/2001.
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Van 2002 tot 2007 worden de saldi binnen het Eurosysteem die afkomstig zijn van de toedeling van eurobankbiljetten 
aangepast, teneinde aanzienlijke veranderingen in de relatieve inkomensposities van de NCB’s ten opzichte van de 
voorgaande jaren te vermijden. Bij de aanpassingen wordt rekening gehouden met de verschillen tussen de gemiddelde 
waarde van de bankbiljetten in omloop van elke NCB in de periode van juli 1999 tot juni 2001 en de gemiddelde waarde 
van de bankbiljetten die tijdens die periode aan hen zouden zijn toegewezen volgens de kapitaalsleutel van de ECB. De 
aanpassingen zullen in jaarlijkse fasen worden afgebouwd tot eind 2007, waarna de monetaire inkomsten toegewezen 
aan de NCB’s volledig zullen worden toegedeeld naar rato van hun gestorte aandelen in het kapitaal van de ECB.

De Raad van bestuur van de ECB heeft beslist dat de seigniorage-inkomsten van de ECB, die afkomstig zijn van het 
aandeel van 8 % aan eurobankbiljetten dat voor haar is bestemd, afzonderlijk zullen worden verdeeld onder de NCB’s 
in de vorm van een voorlopige winstverdeling (1). Deze inkomsten worden integraal verdeeld, tenzij de nettowinst van de 
ECB over het beschouwde boekjaar lager is dan de inkomsten uit de eurobankbiljetten in omloop en onder voorbehoud 
van een besluit van de Raad van bestuur om die inkomsten te verlagen uit hoofde van de door de ECB gemaakte kosten 
naar aanleiding van de uitgifte en de behandeling van eurobankbiljetten. De voorlopige verdelingen vinden plaats 
aan het einde van elk kwartaal en zijn in de resultatenrekening opgenomen onder de post « Door de ECB verdeelde 
inkomsten ».

Instrumenten buiten de balans

Termijntransacties in deviezen, het termijnluik van deviezenswaps en andere deviezeninstrumenten die een omwisseling 
van een bepaalde valuta tegen een andere valuta op een toekomstige datum inhouden, worden opgenomen in de netto-
deviezenpositie voor het berekenen van wisselkoerswinsten en -verliezen. Voor de deviezenswaps wordt de termijnpositie 
tegelijk met de contantpositie geherwaardeerd. Aangezien de contant- en de termijnbedragen in deviezen worden 
omgerekend tegen dezelfde wisselkoers in euro, hebben ze geen invloed op de post « Herwaarderingsrekeningen » op de 
passiefzijde. Rente-instrumenten worden lijn per lijn geherwaardeerd. Winsten en verliezen, voortvloeiend uit instrumenten 
buiten de balans, worden vastgesteld en verwerkt zoals die op de balans.

(1) Besluit van de ECB van 21 november 2002 inzake de verdeling van de inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde eurobankbiljetten onder de nationale centrale banken van 
de deelnemende lidstaten (ECB/2002/9), PB L323 van 28/11/2002.
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2.3 Toelichting bij de balans

ACTIVA

1. Goud en goudvorderingen

De Bank boekt in deze post de tegoeden in de vorm van fysiek goud en vorderingen in goud.

De vermindering van de goudvoorraad is toe te schrijven aan de verkoop, tegen marktprijs, van 149,5 kg goud aan de 
Koninklijke Munt van België.
Overeenkomstig artikel 37 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank, werd 
aan de Staat de meerwaarde gestort die bij de verkoop van goud aan de Koninklijke Munt van België werd gerealiseerd. 
De overdrachten van goud aan deze instelling, met het oog op de uitgifte door de Staat van verzamelaars- of 
herdenkingsmunten, mogen niet meer bedragen dan 2,75 % van het gewicht in goud dat op 1 januari 1987 in de activa 
van de Bank voorkomt. Op 31 december 2004 blijft nog 0,70 % van dat goudgewicht, zijnde 9,3 ton, beschikbaar.

Per balansdatum is het goud gewaardeerd op basis van de prijs in euro per ons fi jn goud die is afgeleid van de notering 
in USD op de Londense fi xing van 31 december 2004.

Deze door de ECB meegedeelde goudprijs bedraagt € 321,562 per ons fi jn goud (€ 10.338,46 per kilogram fi jn goud), 
tegen € 330,364 per ons fi jn goud (€ 10.621,45 per kilogram fi jn goud) op 31 december 2003.

De Bank heeft een deel van haar tegoeden in goud uitgeleend, tegen een onderpand ter dekking van het kredietrisico.

2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Deze post heeft betrekking op de vorderingen in SDR’s en in vreemde valuta aangehouden op buiten het eurogebied 
gevestigde tegenpartijen (met inbegrip van de internationale en supranationale instellingen alsmede de centrale banken 
die geen deel uitmaken van het Eurosysteem).

Deze post omvat twee subposten :
–  de vorderingen op het Internationaal Monetair Fonds (IMF) ;
–  de tegoeden aangehouden op rekening bij banken die niet tot het eurogebied behoren alsmede leningen aan 

niet-ingezetenen van het eurogebied, waardepapieren en andere activa uitgegeven door dezen.

Goudvoorraad

(1) Één kilogram fijn goud komt overeen met 32,15074 ons fijn goud.

31-12-2004 31-12-2003

in ons fijn goud 8.286.644,2 8.291.451,0

in kg fijn goud (1) 257.743,5 257.893,0

tegen marktprijs (miljoenen euro’s) 2.664,7 2.739,2



98

2.1 Vorderingen op het IMF

Deze subpost is uitgesplitst als volgt :

Krachtens artikel 1 van de overeenkomst van 14 januari 1999 tussen de Belgische Staat en de Bank, die de regels bepaalt 
voor de toepassing van artikel 9 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de 
Nationale Bank van België, neemt de Bank de rechten die de Staat als lid van het IMF bezit, in haar boeken op als eigen 
tegoeden. Artikel 9, lid 2, van de voornoemde organieke wet bepaalt bovendien dat de Staat de Bank waarborgt tegen 
ieder verlies en de terugbetaling waarborgt van ieder krediet dat de Bank in het kader van deze transacties verleend 
heeft.
Die vorderingen worden gewaardeerd tegen de marktkoers zoals die op 31 december 2004 door de ECB werd 
meegedeeld. Op balansdatum bedraagt die koers SDR 0,8775 voor één euro (SDR 0,8489 voor één euro ultimo 2003).

Bijzondere trekkingsrechten (special drawing rights - SDR’s)

SDR’s zijn reserve-activa die ex nihilo door het IMF zijn gecreëerd en door dit Fonds aan zijn leden worden toegewezen. 
De laatste toewijzing dateert uit 1981. SDR’s worden aangewend bij transacties tussen offi ciële monetaire instanties. 
Deze activa ondergaan mutaties als gevolg van de inning en de betaling van rente en door transacties met andere landen 
en met het Fonds. Deze transacties kunnen, vanaf september 2004, worden verricht op initiatief van het IMF krachtens 
een met de Bank gesloten overeenkomst die in dat verband bepaalt dat de SDR-tegoeden tussen 40 en 80 % van de 
netto cumulatieve toewijzing (SDR 485,2 miljoen) moeten liggen.

Het tegoed op de rekening « Bijzondere trekkingsrechten » bedraagt op 31 december 2004 SDR 225,3 miljoen, tegen 
SDR 434,1 miljoen een jaar eerder. Die daling heeft te maken met de verkoop van SDR’s tegen euro’s in het kader van 
de voornoemde overeenkomst. De netto-aanwending van het SDR-tegoed, het verschil tussen de SDR-toewijzing en de 
SDR-tegoeden, beloopt op balansdatum SDR 259,9 miljoen.

Deelneming in het IMF

Deze vordering vertegenwoordigt de tegenwaarde, in euro, van de reservetranche van België, dat wil zeggen de rechten 
die de Belgische Staat bezit als lid van het IMF. Deze rechten zijn gelijk aan het verschil tussen het quotum van België 
bij het IMF, namelijk SDR 4.605,2 miljoen, en de tegoeden van het Fonds in euro bij de Bank. Ze kunnen te allen tijde 
worden gecedeerd aan het IMF om convertibele valuta te krijgen ter fi nanciering van een tekort op de betalingsbalans.
Deze wijzigingen kunnen ook het gevolg zijn van kredietverstrekkingen in euro door het IMF aan lidstaten die met zo’n 
tekort worden geconfronteerd, van terugbetalingen van dergelijke kredieten door deze landen, alsook van transacties 
in euro die het Fonds voor eigen rekening heeft uitgevoerd. De over die vordering vergoede rente wordt wekelijks 
aangepast.
De reservetranche bedraagt op balansdatum SDR 1.478,6 miljoen, tegen SDR 1.812,3 miljoen een jaar eerder.

31-12-2004 31-12-2003

Tegoeden
(SDR’s)

Marktwaarde
(euro’s)

Tegoeden
(SDR’s)

Marktwaarde
(euro’s)

Bijzondere trekkingsrechten 225,3 256,7 434,1 511,4

Deelneming in het IMF 1.478,6 1.685,0 1.812,3 2.134,9

Leningen aan het IMF – – – –

Leningen aan de PRGF Trust 242,4 276,2 242,4 285,5

Deposito’s PRGF – – 80,0 94,2

1.946,3 2.217,9 2.568,8 3.026,0

(miljoenen)
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Leningen aan het IMF

Deze vorderingen vertegenwoordigen de tegenwaarde van de leningen die de Bank in eigen naam aan het Fonds 
heeft toegestaan en van de vorderingen van de Belgische Staat op het IMF in geval van tenuitvoerlegging van de 
leningsovereenkomsten ter versterking van de werkmiddelen van het IMF, met name de Algemene leningsovereenkomsten 
en de Nieuwe leningsovereenkomsten.
De liquiditeitspositie van het IMF heeft het Fonds in 2004 in staat gesteld zijn verplichtingen na te komen zonder een 
beroep te doen op de leningsovereenkomsten.

Leningen aan de PRGF Trust

Onder deze subpost is de tegenwaarde opgenomen van de SDR’s die de Bank geleend heeft aan het door het IMF 
beheerde Trustfonds « Faciliteit voor armoedebestrijding en groei (Poverty Reduction and Growth Facility – PRGF) ». 
Deze kredietfaciliteit, die vroeger aangeduid werd als de Uitgebreide structurele aanpassingsfaciliteit (USAF), is bedoeld 
ter ondersteuning van de inspanningen die ontwikkelingslanden met laag inkomen leveren in het kader van structurele 
en macro-economische aanpassingsprogramma’s. Het IMF wendt de aan deze Trust verschafte middelen aan om de 
hoofdsom te fi nancieren van de leningen die in het kader van deze faciliteit aan de ontwikkelingslanden worden 
verstrekt.

Krachtens de op 2 juli 1999 gesloten leningsovereenkomst beschikt de PRGF Trust bij de Bank, sinds 4 december 2001, 
over een kredietlijn van SDR 350 miljoen. De vorderingen die de Bank uit dien hoofde heeft uitstaan, bedragen op 
31 december 2004 SDR 242,4 miljoen, net als een jaar eerder.

Deposito’s bij het IMF in het kader van de PRGF

Het betreft de tegenwaarde van de SDR’s die de Bank op een bijzondere depositorekening bij het IMF heeft gestort uit 
hoofde van de Belgische deelneming in de fi nanciering van de in het kader van de PRGF verleende rentesubsidies.

Deze deposito’s, die aan het einde van het voorgaande boekjaar SDR 80 miljoen bedroegen, bereikten tijdens het 
afgelopen jaar hun vervaldag en hun afl ossing leidde tot een toename van de subpost « Bijzondere trekkingsrechten 
(SDR’s) ».

2.2 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa

De in deze subpost opgenomen tegoeden in vreemde valuta, aangehouden bij niet-ingezetenen van het eurogebied, 
zijn belegd in zichtrekeningen, termijndeposito’s, externe waardepapieren en in de vorm van « reverse repurchase 
agreements ».

De tegoeden in vreemde valuta zijn in deze subpost opgenomen voor hun tegenwaarde in euro berekend tegen de 
marktkoers op 31 december 2004. Op balansdatum bedragen de niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden van de 
waardepapieren tegen de marktprijs respectievelijk € 1,6 miljoen en € 22,5 miljoen.

Uitsplitsing van de tegoeden in vreemde valuta naar soort belegging

31-12-2004 31-12-2003

Zichtrekeningen 253,5 243,9

Termijndeposito’s 285,2 175,0

Waardepapieren 3.788,4 4.297,4

Reverse repurchase agreements 970,3 962,1

5.297,4 5.678,4

(miljoenen euro’s)
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De nettopositie in vreemde valuta die resulteert uit het geheel van in deviezen luidende balansposten en posten buiten 
balanstelling (vorderingen en verplichtingen, contant en op termijn) is in 2004 als volgt veranderd:

Uitsplitsing van de tegoeden in vreemde valuta bij niet-ingezetenen naar valuta

31-12-2004 31-12-2003

Tegoeden
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

Tegoeden
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

USD 7.072,3 5.192,2 6.708,1 5.311,2

JPY 14.210,8 101,8 49.206,7 364,4

CHF 2,4 1,6 1,0 0,6

Overige 1,8 2,2

5.297,4 5.678,4

(miljoenen)

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in vreemde valuta 
naar hun resterende looptijd

31-12-2004 31-12-2003

≤ 1 jaar 916,9 1.296,4

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 2.838,7 2.982,0

> 5 jaar 32,8 19,0

3.788,4 4.297,4

(miljoenen euro’s)

Nettopositie in vreemde valuta

31-12-2004 31-12-2003 Verandering

USD 2,8 2,9 –0,1

JPY – – –

CHF – – –

2,8 2,9 –0,1

(uitgedrukt tegen marktprijzen in miljarden euro’s)

Tijdens het afgelopen boekjaar is de in euro luidende nettopositie in dollar met € 0,1 miljard gedaald. Die daling is toe 
te schrijven aan :
– negatieve herwaarderingsverschillen die ten laste van de resultatenrekening werden gebracht –0,2
– de inning van de opbrengst van beleggingen +0,1
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3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Deze post omvat de tegoeden in vreemde valuta die bij de ingezetenen van het eurogebied werden aangehouden 
hoofdzakelijk in de vorm van termijndeposito’s, waardepapieren en « reverse repurchase agreements ».

De tegoeden in vreemde valuta zijn in deze post opgenomen voor hun tegenwaarde in euro berekend tegen de 
marktkoers van 31 december 2004. Op balansdatum ligt de waarde van de waardepapieren tegen de marktprijs 
€ 0,2 miljoen lager dan die tegen de gemiddelde kostprijs.

Uitsplitsing van de tegoeden in vreemde valuta naar soort belegging

31-12-2004 31-12-2003

Zichtrekeningen 2,3 –

Termijndeposito’s 283,2 271,6

Waardepapieren 59,4 49,6

Reverse repurchase agreements 75,0 –

419,9 321,2

(miljoenen euro’s)

Uitsplitsing van de tegoeden in vreemde valuta bij ingezetenen naar valuta

31-12-2004 31-12-2003

Tegoeden
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

Tegoeden
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

USD 571,9 419,9 405,7 321,2

(miljoenen)

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in vreemde valuta 
naar hun resterende looptijd

31-12-2004 31-12-2003

≤ 1 jaar 18,3 15,8

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 41,1 33,8

> 5 jaar – –

59,4 49,6

(miljoenen euro’s)
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4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

In deze post zijn opgenomen de tegoeden in euro, in de vorm van zicht- of termijnrekeningen, « reverse repurchase 
agreements » bij niet in het eurogebied gevestigde fi nanciële instellingen, alsook waardepapieren uitgegeven door 
niet-ingezetenen van het eurogebied.

Op balansdatum ligt de waarde van de waardepapieren tegen de marktprijs € 2,8 miljoen hoger dan die tegen de 
gemiddelde kostprijs.

5.  Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied i.v.m. monetaire-beleidstransacties, luidende 
in euro

Deze post omvat de door de Bank aan de in België gevestigde kredietinstellingen verleende kredieten in uitvoering van 
het monetaire beleid van het Eurosysteem.

De post is onderverdeeld in verschillende subposten, naar gelang van het soort instrument dat wordt gebruikt.

5.1 Basis-herfi nancieringstransacties

Onder deze subpost is het bedrag vermeld van de liquiditeiten die voor één week aan de kredietinstellingen worden 
verschaft via wekelijkse tenders.

Net als in 2003 namen de kredietinstellingen door deelneming aan die transacties structureel een hoger bedrag aan 
liquiditeiten op dan de liquiditeitsbehoefte voortvloeiend uit de monetaire reserveverplichtingen en de autonome 
factoren. Aldus beschikten de kredietinstellingen over liquiditeitsoverschotten die via TARGET aan fi nanciële instellingen 
uit de andere landen van het eurogebied werden geleend en waarvan het belang tot uiting komt in de passiefpost 9.3 
« Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto) ».

Uitsplitsing van de tegoeden in euro naar soort belegging

31-12-2004 31-12-2003

Zichtrekeningen 61,3 58,5

Waardepapieren 272,5 186,3

333,8 244,8

(miljoenen euro’s)

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in euro naar hun resterende looptijd

31-12-2004 31-12-2003

≤ 1 jaar – 41,0

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 197,6 69,0

> 5 jaar 74,9 76,3

272,5 186,3

(miljoenen euro’s)
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5.2 Langerlopende herfi nancieringstransacties

In deze subpost zijn de kredieten opgenomen die aan de kredietinstellingen worden verstrekt door middel van 
maandelijkse tenders met een looptijd van drie maanden.

Traditioneel hebben de kredietinstellingen in België slechts weinig belangstelling voor deze transacties, die erop gericht 
zijn te voorzien in de herfi nancieringsbehoeften van de fi nanciële sector op langere termijn. In 2004 is die belangstelling 
echter weer toegenomen en bereikte het uitstaande bedrag gemiddeld € 180 miljoen, tegen € 2 miljoen in 2003.

5.3 « Fine-tuning »-transacties met wederinkoop

Deze subpost betreft de op niet-regelmatige basis uitgevoerde open-markttransacties die vooral dienen om onverwachte 
fl uctuaties in de liquiditeitsverhoudingen op de markt op te vangen. Via slechts één dergelijke transactie in de maand 
november konden dit jaar voor € 3,7 miljard liquiditeiten aan de markt worden toegevoerd.

5.4 Structurele transacties met wederinkoop

Het gaat hier om open-markttransacties die hoofdzakelijk bedoeld zijn om de structurele liquiditeitspositie van de 
fi nanciële sector ten opzichte van het Eurosysteem op duurzame wijze te beïnvloeden.

Dergelijke transacties zijn het voorbije jaar niet verricht.

5.5 Marginale beleningsfaciliteit

Een permanente faciliteit die tegenpartijen kunnen benutten om, op onderpand van beleenbare activa, tot de volgende 
ochtend krediet te verkrijgen van de Bank tegen een vooraf vastgestelde rentevoet.

5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen

Supplementair krediet dat aan kredietinstellingen wordt verschaft en dat voortvloeit uit de waardestijging van de 
effecten die in onderpand werden gegeven voor andere aan die instellingen verstrekte kredieten.

Dergelijke transacties zijn het voorbije jaar niet verricht.

6. Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro

Tegoeden in rekeningen-courant (nostri rekeningen), aangehouden bij correspondenten van het eurogebied.

7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Portefeuille waardepapieren in euro aangehouden voor beleggingsdoeleinden, die hoofdzakelijk in euro luidende 
verhandelbare overheidseffecten, uitgegeven door lidstaten van de Europese Unie, omvat, alsook door sommige Duitse 
kredietinstellingen uitgegeven obligaties die gewaarborgd zijn door eersterangsvorderingen (« Pfandbriefe ») en door 
nationale overheidsinstellingen uitgegeven obligaties.

Op balansdatum bedragen de niet-gerealiseerde meer- en minderwaarden van de waardepapieren tegen de marktprijs 
respectievelijk € 38,7 miljoen en € 1,8 miljoen.
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8. Vorderingen binnen het Eurosysteem

8.1 Deelneming in het kapitaal van de ECB

Krachtens artikel 28 van de statuten van het ESCB en de ECB, zijn de NCB’s van het ESCB de enige inschrijvers op het 
kapitaal van de ECB. De inschrijvingen hangen af van de verdeelsleutel van het kapitaal van de ECB, die wordt vastgesteld 
ingevolge artikel 29.3 van de ESCB-statuten en die om de vijf jaar moet worden aangepast. De eerste aanpassing sinds 
de oprichting van de ECB vond plaats op 1 januari 2004. Op 1 mei 2004 werd de verdeelsleutel van de ECB een tweede 
maal gewijzigd als gevolg van de toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de Europese Unie. Overeenkomstig het besluit 
van de Raad van 15 juli 2003 betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt voor de aanpassing van 
de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB, werden de aandelen van de NCB’s op 1 januari en 
1 mei 2004 als volgt aangepast :

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren in euro naar hun resterende looptijd

31-12-2004 31-12-2003

≤ 1 jaar 867,5 852,3

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 3.243,9 2.785,4

> 5 jaar 492,8 471,7

4.604,2 4.109,4

(miljoenen euro’s)

Verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB

tot 31 december 2003 van 1 januari 2004 
tot 30 april 2004

vanaf 1 mei 2004

Nationale Bank van België 2,8658 2,8297 2,5502
Deutsche Bundesbank 24,4935 23,4040 21,1364
Bank of Greece 2,0564 2,1614 1,8974
Banco de España 8,8935 8,7801 7,7758
Banque de France 16,8337 16,5175 14,8712
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 0,8496 1,0254 0,9219
Banca d’Italia 14,8950 14,5726 13,0516
Banque centrale du Luxembourg 0,1492 0,1708 0,1568
De Nederlandsche Bank 4,2780 4,4323 3,9955
Österreichische Nationalbank 2,3594 2,3019 2,0800
Banco de Portugal 1,9232 2,0129 1,7653
Suomen Pankki (Finland) 1,3970 1,4298 1,2887

Subtotaal Eurosysteem 80,9943 79,6384 71,4908

Ceská národní banka (Tsjechië) – – 1,4584
Danmarks Nationalbank 1,6709 1,7216 1,5663
Eesti Pank (Estland) – – 0,1784
Central Bank of Cyprus – – 0,1300
Latvijas Banka (Letland) – – 0,2978
Lietuvos bankas (Litouwen) – – 0,4425
Magyar Nemzeti Bank (Hongarije) – – 1,3884
Central Bank of Malta – – 0,0647
Narodowy Bank Polski – – 5,1380
Banka Slovenije (Slovenië) – – 0,3345
Národná banka Slovenska (Slowakije) – – 0,7147
Sveriges Riksbank (Zweden) 2,6537 2,6636 2,4133
Bank of England 14,6811 15,9764 14,3822

Subtotaal NCB’s buiten het eurogebied 19,0057 20,3616 28,5092

Totaal 100,0000 100,0000 100,0000

ˇ
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Op 1 januari 2004 is het aandeel van de Nationale Bank van België in het geplaatste kapitaal van de ECB met 0,0361 % 
gedaald, tot 2,8297 %. Bijgevolg verminderde de actiefpost 8.1 « Deelneming in het kapitaal van de ECB » met 
€ 1,8 miljoen, tot € 141,5 miljoen, als gevolg van de terugbetaling van een deel van de deelneming in het kapitaal.

Artikel 49.3, ingebracht in de statuten van het ESCB en de ECB door het toetredingsverdrag, bepaalt dat het geplaatste 
kapitaal van de ECB automatisch verhoogd wordt wanneer een nieuwe lidstaat tot de Europese Unie toetreedt en de 
NCB van dat land deel gaat uitmaken van het ESCB. In het kader van de uitgebreide verdeelsleutel van het kapitaal, 
wordt de verhoging bepaald door het geplaatste kapitaal (€ 5 miljard) te vermenigvuldigen met de verhouding tussen de 
weging van de toetredende NCB (NCB‘s) in kwestie en de weging van de NCB’s die reeds deel uitmaken van het ESCB. 
Op 1 mei 2004 werd het geplaatste kapitaal van de ECB op € 5,565 miljard gebracht.

De deelneming van de Bank in het geplaatste kapitaal van de ECB werd zo teruggebracht van 2,8297 % tot 2,5502 %. 
De volgestorte deelneming van de Bank is echter gestegen met € 0,4 miljoen, tot € 141,9 miljoen, als gevolg van de 
verhoging van het kapitaal van de ECB.
De wijziging in de verdeling van het kapitaal vergt een herverdeling van de waarde van het eigen vermogen van de ECB 
tussen de NCB’s. Dit leidt tot een verhoging van de deelname van de Bank met € 0,9 miljoen, tot € 142,8 miljoen.

8.2 Vorderingen op de ECB uit hoofde van overdracht van externe reserves

Deze subpost heeft betrekking op de in euro luidende vordering die de Bank heeft uitstaan op de ECB ten gevolge van de 
overdracht van een deel van haar externe reserves aan de ECB. Die vordering wordt vergoed tegen de laatste marginale 
rentevoet die van toepassing is op de basis-herfi nancieringstransacties van het Eurosysteem, na een aanpassing om 
rekening te houden met de niet-vergoeding van de goudcomponent.
De begin 1999 overgedragen reserves worden nog altijd beheerd door de Bank, voor rekening van de ECB. Ze verschijnen 
in de posten buiten balanstelling.
De wijzigingen in de verdeelsleutel van het kapitaal van de ECB op 1 januari en 1 mei 2004 leidden tot een aanpassing 
van de vordering op de ECB uit hoofde van de overdracht van externe reserves, die op 1 januari 2004 met € 18,1 miljoen 
terugliep, tot € 1.414,9 miljoen, en die vervolgens – op 1 mei 2004 – uitkwam op € 1.419,1 miljoen.

tot 31 december 2003 van 1 januari 2004 
tot 30 april 2004

vanaf 1 mei 2004

Nationale Bank van België 1.432,9 1.414,9 1.419,1
Deutsche Bundesbank 12.246,8 11.702,0 11.761,7
Bank of Greece 1.028,2 1.080,7 1.055,8 
Banco de España 4.446,8 4.390,1 4.327,0
Banque de France 8.416,9 8.258,8 8.275,3
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland 424,8 512,7 513,0
Banca d’Italia 7.447,5 7.286,3 7.262,8
Banque centrale du Luxembourg 74,6 85,4 87,3
De Nederlandsche Bank 2.139,0 2.216,2 2.223,4
Österreichische Nationalbank 1.179,7 1.151,0 1.157,5
Banco de Portugal 961,6 1.006,5 982,3
Suomen Pankki (Finland) 698,5 714,9 717,1

Totaal 40.497,3 39.819,5 39.782,3

(miljoenen euro’s)
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8.3 Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

Deze subpost omvat de nettovorderingen op het Eurosysteem in verband met de toedeling van eurobankbiljetten 
binnen het Eurosysteem (zie de boekhoudkundige principes en waarderingsregels betreffende de post « Bankbiljetten in 
omloop »). Deze rentedragende positie binnen het Eurosysteem stemt overeen met het verschil tussen het aan de Bank 
toegewezen bedrag van de bankbiljettenomloop en het bedrag van de bankbiljetten die ze in omloop heeft gebracht.

8.4 Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto)

Deze subpost omvat, in voorkomend geval, de nettovordering van de Bank op de ECB ten gevolge van de 
grensoverschrijdende overdrachten via TARGET en de nettovordering in verband met de bij de NCB’s geopende 
correspondentenrekeningen (zie toelichting bij de subpost 9.3 op de passiefzijde).

9. Overige activa

9.1 Munten uit het eurogebied

In deze subpost is de kasvoorraad euromunten van de Bank opgenomen. De munten worden door de Bank in omloop 
gebracht voor rekening van de Schatkist en deze wordt voor het desbetreffende bedrag gecrediteerd. Overeenkomstig 
de beschikking van de ECB van 9 juli 2004 tot wijziging van die van 28 november 2003 inzake de goedkeuring met 
betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2004, bedraagt het maximumbedrag van de in euro uit te geven 
munten, voor België, € 203 miljoen, zodat het toegestane totaalbedrag uitkomt op € 889,8 miljoen.

9.2 Materiële vaste activa

Gronden, gebouwen, uitrusting, computerapparatuur en -programma’s, meubelen en het rollend materieel worden 
tegen hun aanschaffi ngsprijs geboekt.

In 2004 bedroegen de investeringen van de Bank in materiële vaste activa, bijkomende kosten inbegrepen, in totaal 
€ 12,1 miljoen. Met uitzondering van de gronden werden ze integraal afgeschreven in het jaar van aanschaf. Overigens 
is van de rekening « Materiële vaste activa » een bedrag afgeboekt dat gelijk is aan de boekwaarde van de activa die 
verkocht of buiten gebruik gesteld werden.

9.3 Overige fi nanciële activa

Deze post omvat de effecten die de Bank heeft verworven als tegenwaarde van het kapitaal, de reserves en de 
afschrijvingsrekeningen. Krachtens artikel 19, punt 4 van de organieke wet, beslist het Directiecomité over deze 
beleggingen na raadpleging van de Regentenraad en onverminderd de regels vastgelegd door de ECB.
Die beleggingen bestaan hoofdzakelijk uit verhandelbare overheidseffecten, uit waardepapieren die het kapitaal 
vertegenwoordigen van fi nanciële instellingen waarvoor bijzondere wettelijke bepalingen gelden of die onderworpen 
zijn aan de staatswaarborg of aan het toezicht van de Staat, en uit aandelen van de BIB.

Tijdens het afgelopen jaar ging de Bank over tot de terugkoop van de 16.964 aandelen van de Belgische tranche van 
de BIB die deze had teruggekocht bij het publiek, dit teneinde alle aandelen aan te houden die overeenstemmen met 
haar stemrechten bij de BIB.
Die aandelen werden verworven tegen de prijs van CHF 23.977,56 per aandeel (1), voor een totaalbedrag van 
€ 263,6 miljoen. Tegelijkertijd werden de 1.200 aandelen van de BIB die in 1997 waren teruggekocht en waren 
ondergebracht in de fi nanciële activa exclusief statutaire beleggingen, tegen diezelfde prijs overgeheveld naar de 
portefeuille statutaire beleggingen voor een bedrag van € 18,7 miljoen, waardoor een meerwaarde van € 12,3 miljoen 
kon worden gerealiseerd. Zo bevinden alle aandelen met betrekking tot de deelname van de Bank in de BIB, voor een 
totaal van 47.677 aandelen, zich nu in de portefeuille statutaire beleggingen.

(1) Door het Internationale Arbitragehof te Den Haag vastgestelde waarde van het aandeel die overeenstemt met de waarde van het netto-actief van de BIB na aftrek van een 
disagio van 30 %.
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Om de 18.164 aandelen op te nemen in die portefeuille, waarvoor statutair een maximumbedrag is vastgelegd, werden 
beleggingen die op vervaldag kwamen, niet vernieuwd (reverse repurchase agreements ten belope van € 88 miljoen en 
obligaties voor een bedrag van € 60,6 miljoen). Bovendien werden obligaties voor een boekwaarde van € 133,7 miljoen 
overgedragen tegen een marktwaarde van € 137,5 miljoen naar de actiefpost 7 « Waardepapieren uitgegeven door 
ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro ». Deze overdracht van de ene portefeuille naar de andere leverde 
een meerwaarde op van ongeveer € 3,8 miljoen die werd opgenomen in post V van de resultaten « Opbrengsten van 
de statutaire beleggingen ».

De Bank heeft tevens participaties in de vennootschap Swift (96 aandelen), in de Federale investeringsmaatschappij 
(4.109 aandelen) en in de Belgische maatschappij voor internationale investeringen (801 aandelen). In 2004 ondergingen 
die participaties geen enkele wijziging.

Uitsplitsing naar soort belegging

31-12-2004 31-12-2003

Participaties 294,2 18,4

Vastrentende waardepapieren 1.388,3 1.510,1

Reverse repurchase agreements – 88,5

1.682,5 1.617,0

(miljoenen euro’s)

Uitsplitsing van de vastrentende waardepapieren naar hun resterende looptijd

31-12-2004 31-12-2003

≤ 1 jaar 218,6 152,8

> 1 jaar en ≤ 5 jaar 544,9 750,8

> 5 jaar 624,8 606,5

1.388,3 1.510,1

(miljoenen euro’s)

9.4 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

Onder deze subpost zijn, in voorkomend geval, de netto positieve herwaarderingsverschillen op termijntransacties in 
deviezen opgenomen. Deze verschillen, die als tegenpost de passiefpost 12 « Herwaarderingsrekeningen » hebben, 
houden verband met de deviezenswaptransacties waarvan het termijngedeelte buiten de balans wordt geboekt.

9.5 Overlopende rekeningen

Deze subpost omvat de over te dragen lasten, de niet-ontvangen verlopen rente op waardepapieren en andere activa.

9.6 Diversen

Het gaat hoofdzakelijk om de te ontvangen rente op de vordering uit hoofde van overdracht van externe reserves aan 
de ECB en op de nettovordering in verband met de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem. Deze 
subpost omvat tevens commerciële, fi scale of andere vorderingen, voorraden en lopende bestellingen bij de Drukkerij 
(met uitzondering van de voorraden biljettenpapier bestemd voor eigen gebruik).
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PASSIVA

1. Bankbiljetten in omloop

Deze post omvat, voor een bedrag van € 16.451,3 miljoen, het aandeel van de in het Eurosysteem in omloop zijnde 
eurobankbiljetten dat aan de Bank is toegewezen op basis van haar gestorte deelneming in het kapitaal van de ECB, 
waarbij een aandeel van 8 % van de bankbiljettenomloop is toegewezen aan de ECB (zie de boekhoudkundige principes 
en waarderingsregels betreffende de post « Bankbiljetten in omloop »).

2.  Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied i.v.m. monetaire-beleidstransacties, luidende 
in euro

Deze post omvat hoofdzakelijk de tegoeden die de kredietinstellingen aanhouden in het kader van het stelsel van de 
monetaire reserveverplichtingen.

2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen)

Rekeningen in euro van de kredietinstellingen die hoofdzakelijk dienen om te voldoen aan hun reserveverplichtingen. 
Deze verplichtingen moeten gemiddeld over de aanhoudingsperiode worden nagekomen, volgens het door de ECB 
uitgebrachte tijdschema. De reserveverplichtingen worden vergoed tegen het gemiddelde van de marginale rentevoeten 
van de meest recente basis-herfi nancieringstransactie van de aanhoudingsperiode.

2.2 Depositofaciliteit

Een permanente faciliteit die door de kredietinstellingen kan worden benut om deposito’s tot de volgende ochtend te 
plaatsen bij de Bank, tegen een vooraf vastgestelde rentevoet.

2.3 Termijndeposito’s

Bij de Bank geplaatste deposito’s met het oog op de afroming van liquiditeiten in de markt in het kader van 
« fi ne-tuning »-transacties van het Eurosysteem. Hiervan werd in mei gebruik gemaakt, toen de ECB via een snelle tender 
de liquiditeit verkrapte door deposito’s voor 1 dag aan te trekken tegen een vooraf bepaalde vaste rente. Voor de Bank 
ging het om een bedrag van € 1,4 miljard.

2.4 « Fine-tuning »-transacties met wederinkoop

Andere monetaire-beleidstransacties ter verkrapping van de liquiditeit.

Dergelijke transacties zijn het voorbije jaar niet verricht.

2.5 Deposito’s uit hoofde van margestortingen

Het betreft deposito’s die kredietinstellingen hebben gevormd ter compensatie van de waardedaling van de effecten die 
in onderpand werden gegeven voor andere aan die instellingen verstrekte kredieten.

Dergelijke transacties zijn het voorbije jaar niet verricht.
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3. Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro

Verplichtingen aan kredietinstellingen die niet in verband staan met de monetaire-beleidstransacties. Het betreft, in 
voorkomend geval, « repurchase agreements » die verband houden met het beheer van de portefeuille waardepapieren 
in euro vermeld onder post 7 op de actiefzijde.

Dergelijke transacties zijn het voorbije jaar niet verricht.

4. Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

4.1 Overheid

Deze post omvat de saldi van de rekeningen-courant op naam van de Staat en de overheidsbesturen. Krachtens een 
overeenkomst van 12 maart 1999 wordt het saldo van de rekening-courant van de Schatkist tot een maximumbedrag 
van € 50 miljoen vergoed tegen de marginale rentevoet van de basis-herfi nancieringstransacties.

4.2 Overige verplichtingen

Deze post heeft betrekking op de tegoeden in rekeningen-courant die voornamelijk worden aangehouden door 
fi nanciële tussenpersonen die geen toegang hebben tot de permanente faciliteiten.

5. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro

Deze post omvat de rekeningen-courant aangehouden door centrale banken en andere banken, internationale en 
supranationale instellingen en andere rekeninghouders die niet in het eurogebied gevestigd zijn.

6. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

Het betreft hoofdzakelijk verplichtingen ten gevolge van « repurchase agreements » die met ingezetenen van het 
eurogebied worden afgesloten.

31-12-2004 31-12-2003

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

USD 102,2 75,0 66,2 52,4

(miljoenen)
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7. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta

In deze post zijn hetzelfde soort transacties opgenomen als die vermeld onder post 6 hierboven, maar afgesloten met 
niet in het eurogebied gevestigde tegenpartijen.

8. Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF

Het bedrag dat is opgegeven, vertegenwoordigt de tegenwaarde van de SDR’s, geboekt tegen de koers die ook van 
toepassing is op de SDR-tegoeden, die aan het IMF moeten worden teruggestort indien SDR’s worden geannuleerd, 
indien de door het Fonds ingestelde SDR-afdeling zou worden opgeheven of indien België zou besluiten zich eruit terug 
te trekken. Deze verplichting van onbepaalde duur beloopt SDR 485,2 miljoen.

9. Verplichtingen binnen het Eurosysteem

9.1  Verplichtingen ingevolge de uitgifte van promessen als zekerheidstelling voor door de ECB uitgegeven 
schuldbewijzen

In deze subpost wordt, in voorkomend geval, het nominale bedrag opgenomen van de door de Bank aan de ECB 
uitgeschreven promessen als zekerheidstelling voor de door deze instelling uitgegeven schuldbewijzen. Tijdens het 
afgelopen jaar heeft de ECB dit monetaire-beleidsinstrument niet aangewend.

9.2 Nettoverplichtingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

Deze post omvat de nettoverplichtingen ten aanzien van het Eurosysteem in verband met de toedeling van 
eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem (zie de boekhoudkundige principes en waarderingsregels betreffende de post 
« Bankbiljetten in omloop »).

9.3 Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto)

In deze subpost is de nettoverplichting van de Bank weergegeven die resulteert uit het geheel van verplichtingen 
en vorderingen ten opzichte van het Eurosysteem, met uitzondering van die opgenomen in de balansposten 
« Nettovorderingen (nettoverplichtingen) uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem ».

Die nettoverplichting ten aanzien van het Eurosysteem is als volgt samengesteld :

1.  De positie van de Bank tegenover de ECB ten gevolge van de grensoverschrijdende overdrachten die werden 
 gerealiseerd via TARGET met de andere NCB’s van het ESCB en de ECB (€ 29.984,9 miljoen), alsook de nettoschuld 
die voortvloeit uit de betalingsverrichtingen die worden uitgevoerd via de correspondentenrekeningen (€ 0,1 miljoen). 
De positie die resulteert uit de betalingen via TARGET wordt vergoed tegen de marginale rentevoet van de basis-
 herfi nancieringstransacties. De desbetreffende vereffening vindt maandelijks plaats op de tweede werkdag van de 
maand na die waarop de vergoeding betrekking heeft.

31-12-2004 31-12-2003

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

Verplichtingen
(in vreemde valuta)

Marktwaarde
(euro’s)

USD 1.377,7 1.011,4 1.303,6 1.032,2

(miljoenen)
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2.  De vordering binnen het ESCB ten belope van € 6,3 miljoen die voortvloeit uit de samenvoeging en de verdeling 
van de monetaire inkomsten binnen het Eurosysteem (zie post I.4. « Toedeling van monetaire inkomsten van het 
Eurosysteem » van de resultatenrekening).

3.  Het te ontvangen bedrag (of het terug te betalen bedrag) uit hoofde van het aandeel van de Bank in de seigniorage-
inkomsten van de ECB. Aangezien die inkomsten onder de NCB’s worden herverdeeld in de vorm van driemaandelijkse 
aanbetalingen, wordt de aanbetaling van het laatste kwartaal, in afwachting van de vereffening ervan, geboekt als 
een vordering. Indien de ECB haar boekjaar echter afsluit met een verlies, worden de tijdens dat boekjaar ontvangen 
aanbetalingen in het begin van het volgende boekjaar volledig of gedeeltelijk aan de ECB teruggestort en het terug 
te storten bedrag wordt aan het einde van het boekjaar als een verplichting geboekt.
In januari 2005 werden de op de seigniorage-inkomsten van de ECB ontvangen voorschotten integraal aan de ECB 
teruggestort ; derhalve heeft de Bank op de balans een verplichting van € 19,1 miljoen geboekt.

10. Overige passiva

10.1 Herwaarderingsverschillen op instrumenten buiten de balans

In deze subpost staan netto negatieve herwaarderingsverschillen op termijntransacties in deviezen geboekt. Deze 
verschillen, waarvan post 12 « Herwaarderingsrekeningen » de tegenpost vormt, houden verband met de deviezenswaps 
waarvan het termijnluik is opgenomen in de posten buiten balanstelling.

10.2 Overlopende rekeningen

Deze subpost omvat de toe te rekenen kosten wegens te betalen, maar niet-verlopen rente en de over te dragen 
opbrengsten.

10.3 Diversen

Deze post omvat de handelsschulden, de schulden met betrekking tot sociale lasten, alsook de rente die de Bank 
verschuldigd is op haar nettoschuld aan de ECB in het kader van TARGET.

Aangezien de omwisseling van bankbiljetten in Belgische frank die nog in omloop blijven, om de zes maanden ten laste 
wordt gebracht van de rekening-courant van de Schatkist, krachtens de overeenkomst tussen de Bank en de Staat van 
22 februari 2002 gesloten ter uitvoering van artikel 9 van de wet van 24 augustus 1939 op de Nationale Bank van België, 
boekt de Bank geen schulden meer ten voordele van de Schatkist.
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11. Voorzieningen

11.1 Voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen

De offi ciële deviezenreserves van de Belgische Staat worden aangehouden en beheerd door de Bank. Krachtens de 
overeenkomst van 8 juli 1998 tussen de Staat en de Bank laat de Staat de op vreemde valuta gerealiseerde meerwaarden 
ter beschikking van de Bank, op voorwaarde dat deze ze opneemt in een voorziening ter dekking van eventuele 
toekomstige wisselkoersverliezen.
Samen met de positieve herwaarderingsverschillen op vreemde valuta vormt deze voorziening een buffer om mogelijke 
gerealiseerde of uitgedrukte en niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op te vangen.

Een bedrag van € 144,2 miljoen werd gebruikt om de wisselkoersverliezen op de nettopositie in dollar te dekken.

Een bedrag van € 75 miljoen werd teruggenomen teneinde de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen 
aan te passen aan de beste huidige raming van het te dekken wisselkoersrisico. Voor de raming van het te dekken 
wisselkoersrisico heeft de Bank, volgens de praktijk in andere centrale banken, haar tijdshorizon ingekort, rekening 
houdend met de periode die zij voortaan voldoende acht om haar nettopositie in vreemde valuta’s te wijzigen.

11.2 Voorziening voor nieuwbouw

Niet meer gebruikte voorziening.

11.3 Voorziening voor diverse risico’s

In deze post is het voorzorgsfonds opgenomen dat eind 1957 werd ingesteld met het oog op de risico’s verbonden aan 
de activiteiten van de Bank en de schommelingen waaraan haar resultaten onderhevig zijn.

De vorming van de voorziening voor diverse risico’s berust op een gangbare praktijk bij de kredietinstellingen, 
die, krachtens het koninklijk besluit van 23 september 1992 op de jaarrekening van de kredietinstellingen, een 
voorzorgsfonds mogen aanleggen om eventuele toekomstige risico’s te dekken die door hun aard verbonden zijn aan de 
uitoefening van hun bancaire activiteit. De mogelijkheid om een dergelijk fonds te vormen, is trouwens vastgelegd in de 
richtlijn 86/635/EEG van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening van banken en andere fi nanciële instellingen.

Saldo op 31 december 2003 508,2

Besteding –144,2

Terugneming –75,0

Toevoeging –

Saldo op 31 december 2004 289,0

(miljoenen euro’s)

Saldo op 31 december 2003 527,5

Besteding –

Terugneming –

Toevoeging 66,0

Saldo op 31 december 2004 593,5

(miljoenen euro’s)
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11.4 Voorziening voor verlies van de ECB

Overeenkomstig artikel 33.2 van de statuten van het ESCB, kan de Raad van bestuur van de ECB besluiten het door de 
ECB geleden verlies te dekken uit haar algemeen reservefonds en, indien nodig, via de door de NCB’s samengevoegde 
monetaire inkomsten, naar rato en tot beloop van de bedragen die hun zijn toegedeeld in verhouding tot het door 
hen gestorte aandeel in het kapitaal van de ECB. Op zijn vergadering van 13 januari 2005 heeft de Raad van bestuur 
besloten in januari 2005 een bedrag van € 1.360 miljoen in principe in te houden op de door de NCB’s samengevoegde 
monetaire inkomsten teneinde het verlies van de ECB voor het boekjaar 2004 te dekken. Bijgevolg heeft de Bank een 
voorziening van € 48,5 miljoen aangelegd uit hoofde van haar aandeel in de in 2004 toegedeelde monetaire inkomsten, 
die zal worden aangewend ter dekking van het verlies van de ECB in verhouding tot haar aandeel (2,5502 %) in het 
gestorte kapitaal van de ECB ten opzichte van de overige NCB’s van het Eurosysteem (3,5672 % voor de Bank). De Raad 
van bestuur zal op 17 maart 2005 een eindbeslissing nemen over het precieze bedrag van de monetaire inkomsten.

12. Herwaarderingsrekeningen

In deze post worden de positieve koers- en prijsherwaarderingsverschillen geboekt die overeenstemmen met het 
verschil tussen, enerzijds, de marktwaarde op balansdatum van de nettoposities van externe reserves en effecten 
(met uitzondering van die van de portefeuille statutaire beleggingen) en, anderzijds, de gemiddelde kostprijs van die 
posities.

Saldo op
31-12-2004

Saldo op
31-12-2003

Positieve koersherwaarderingsverschillen op :

– goud 2.305,4 2.379,8

– contant- en termijnposities in deviezen 0,1 0,1

– nettopositie in SDR – –

Positieve prijsherwaarderingsverschillen op :

– rentefutures en futures op vastrentende effecten 0,3 0,2

– waardepapieren in deviezen 1,6 12,3

– uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied 1,6 12,1

– uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied – 0,2

– waardepapieren in euro (exclusief statutaire beleggingen) 41,5 36,2

– uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied 2,8 0,4

– uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied 38,7 35,8

2.348,9 2.428,6

(miljoenen euro’s)
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13. Kapitaal en reservefonds

13.1 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal, ten belope van € 10 miljoen, is vertegenwoordigd door 400.000 aandelen, waarvan er 
200.000 nominatief en onoverdraagbaar ingeschreven zijn op naam van de Belgische Staat. Het maatschappelijk kapitaal 
is volgestort. De aandelen hebben geen nominale waarde.

13.2 Reservefonds

Het reservefonds, waarvan sprake in artikel 46 van de statuten van de Bank, omvat de statutaire reserve, de buitengewone 
reserve en de afschrijvingsrekeningen voor materiële vaste activa.
De statutaire reserve stijgt ten gevolge van de verdeling van de winst van het voorgaande boekjaar. De 
afschrijvingsrekeningen voor materiële vaste activa stijgen met € 7,6 miljoen ; deze toename stemt overeen met de in 
2004 gedane investeringen, verminderd met een bedrag gelijk aan de boekwaarde van de verkochte of buiten gebruik 
gestelde activa.
Het fi scaal vrijgestelde gedeelte van de buitengewone reserve bedraagt € 15,4 miljoen.

14. Winst van het boekjaar

De winst van het boekjaar bedraagt € 168,7 miljoen, tegen € 127,7 miljoen in 2003.
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2.4 Toelichting bij de resultatenrekening

I. OPBRENGSTEN VAN DE NETTO RENTEGEVENDE ACTIVA

De netto rentegevende activa omvatten het geheel van de activa en passiva in vreemde valuta en in euro waarvan de 
baten na aftrek van de lasten van de vergoede passiva onderworpen zijn aan een verdeling tussen de Staat en de Bank, 
volgens de voorwaarden die worden toegelicht in post VII « Aandeel van de Staat ».

1. Rentebaten

De rentebaten bestaan uit de opbrengst van de krediettransacties en de beleggingen in euro en van de beleggingen 
in vreemde valuta. Daarnaast omvatten zij de opbrengst van de vordering op de ECB uit hoofde van de overdracht 
van externe reserves en van de nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het 
Eurosysteem.

1.1 Rentebaten van activa in euro

Deze zijn als volgt samengesteld :

1.1.1 Krediettransacties in het kader van het monetaire beleid

De opbrengsten uit deze transacties vertonen een stijging met € 139,7 miljoen, doordat de toename van het gemiddelde 
volume van de toegewezen kredieten (€ 17.504 miljoen in 2004, tegen € 9.383 miljoen in 2003) een grotere invloed had 
dan de afname van de gemiddelde rente van de basis-herfi nancieringstransacties (2,1 % in 2004, tegen 2,4 % in 2003).

1.1.2 Portefeuille waardepapieren in euro

De rentebaten van de waardepapieren in euro zijn afgenomen met € 6,4 miljoen door de daling van de gemiddelde rente 
(3,2 % in 2004, tegen 3,7 % in 2003), waarvan het effect deels werd gecompenseerd door de stijging van het gemiddelde 
uitstaande bedrag van de portefeuille waardepapieren (€ 4.454 miljoen in 2004, tegen € 3.983 miljoen in 2003).

31-12-2004 31-12-2003 Verschil

Rentebaten van activa in euro 807,8 572,3 235,5

Rentebaten van externe reserves 182,8 212,7 –29,9

Totaal 990,6 785,0 205,6

(miljoenen euro’s)

Baten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume 
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente 
(in procenten)

Krediettransacties in het kader van het monetaire 
beleid 360,9 17.504,2 2,1

Portefeuille waardepapieren in euro 142,4 4.453,8 3,2

Vorderingen uit hoofde van overdracht van externe 
reserves aan de ECB 24,7 1.417,7 1,7

Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van 
eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem 279,8 13.644,4 2,1

807,8 37.020,1 2,2



116

1.1.3 Vorderingen uit hoofde van overdracht van externe reserves aan de ECB

De vorderingen van de Bank op de ECB uit hoofde van overgedragen externe reserves worden vergoed ten belope van 
de laatste marginale rentevoet die van toepassing is op de basis-herfi nancieringstransacties, na een aanpassing om 
rekening te houden met de niet-vergoeding van de goudcomponent. Die vergoeding is afgenomen met € 3,9 miljoen, 
voornamelijk als gevolg van de daling van de gemiddelde marginale rentevoet in 2004.

1.1.4 Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

De stijging van de rentebaten met € 106 miljoen ten opzichte van 2003 vloeit hoofdzakelijk voort uit de toename 
van de nettovorderingen binnen het Eurosysteem die overeenstemmen met de op bankbiljetten in omloop verrichte 
maandelijkse aanpassingen (zie de boekhoudkundige principes en waarderingsregels betreffende de post « Bankbiljetten 
in omloop »). Van die rente wordt het deel ingehouden dat aan de ECB toekomt voor de bankbiljetten die voor haar 
rekening worden uitgegeven ; dat deel bedraagt € 26,1 miljoen, tegen € 24,7 miljoen in 2003.

1.2 Rentebaten van externe reserves

Deze zijn als volgt samengesteld :

1.2.1 Vorderingen in verband met transacties uit hoofde van internationale samenwerking

De rentebaten van de vorderingen in verband met transacties uit hoofde van internationale samenwerking, meer bepaald 
in het kader van het IMF, zijn in 2004 met € 0,6 miljoen teruggelopen als gevolg van de daling van het gemiddelde 
volume van die vorderingen, alsook van de depreciatie van de SDR ten opzichte van de euro. De stijging van de rente 
die over deze vorderingen wordt vergoed, heeft die effecten gedeeltelijk gecompenseerd.

1.2.2 Beleggingen in deviezen

De rentebaten van de beleggingen in deviezen zijn met € 29,3 miljoen gedaald, vooral als gevolg van de depreciatie 
van de dollar ten opzichte van de euro.

2. Rentelasten

De rentelasten omvatten de lasten van de verplichtingen in euro en van de externe verplichtingen.

Baten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume 
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente 
(in procenten)

Vorderingen in verband met transacties uit hoofde 
van internationale samenwerking 36,7 2.327,0 1,6

Beleggingen in deviezen 146,1 6.186,1 2,4

182,8 8.513,1 2,1

31-12-2004 31-12-2003 Verschil

Rentelasten van verplichtingen in euro 604,4 417,3 187,1

Rentelasten van externe verplichtingen 12,0 9,1 2,9

616,4 426,4 190,0

(miljoenen euro’s)
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2.1 Rentelasten van verplichtingen in euro

Deze zijn als volgt samengesteld :

2.1.1 Monetaire reserverekeningen, depositofaciliteit en overige rentedragende deposito’s

De rentelasten zijn afgenomen met € 3,3 miljoen, als gevolg van een daling van de marginale rentevoet van de 
basis-herfi nancieringstransacties, dat is de rente die over deze rekeningen wordt vergoed, die gedeeltelijk werd 
gecompenseerd door de stijging van het gemiddelde uitstaande bedrag van die rekeningen. De gemiddelde rentevoet 
van die lasten bedraagt 2,0 %, tegen 2,3 % in 2003.

2.1.2 Nettoverplichtingen ten opzichte van het Eurosysteem uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem

In 2004 werden geen verplichtingen van dit type aangegaan.

2.1.3 Nettoverplichtingen ten opzichte van de ECB in het kader van TARGET

De stijging met € 190,4 miljoen van de rentelasten van de nettoschulden in verband met TARGET is het gevolg van de 
sterke toename van het gemiddelde uitstaande bedrag (€ 21.099 miljoen in 2004, tegen € 10.442 miljoen in 2003), 
waarvan het effect groter was dan dat van de daling van de marginale rentevoet van de basis-herfi nancieringstransacties 
(2,1 % in 2004, tegen 2,4 % in 2003).

2.2 Rentelasten van externe verplichtingen

Deze zijn als volgt samengesteld :

2.2.1 Repurchase agreements in vreemde valuta

De rentelasten van de repurchase agreements zijn toegenomen (€ 3,4 miljoen), onder invloed van een stijging van 
de op repurchase agreements toegepaste gemiddelde rentevoet en van het gemiddelde volume van die repurchase 
agreements, dat deels wordt gecompenseerd door een depreciatie van de dollar ten opzichte van de euro.

Lasten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume 
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente 
(in procenten)

Monetaire reserverekeningen, depositofaciliteit 
en overige rentedragende deposito’s 171,6 8.411,5 2,0

Nettoverplichtingen ten opzichte van het Eurosysteem 
uit hoofde van de toedeling van eurobankbiljetten 
binnen het Eurosysteem – – –

Nettoverplichtingen ten opzichte van de ECB 
in het kader van TARGET 432,8 21.099,4 2,1

604,4 29.510,9 2,0

Lasten
(miljoenen euro’s)

Gemiddeld volume 
(miljoenen euro’s)

Gemiddelde rente 
(in procenten)

Repurchase agreements in vreemde valuta 11,1 1.002,7 1,1

Netto-aanwending van het SDR-tegoed 0,9 42,8 2,1

12,0 1.045,5 1,1
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2.2.2 Netto-aanwending van het SDR-tegoed

De rentelasten zijn in 2004 teruggelopen met € 0,5 miljoen, voornamelijk wegens de daling van het gemiddelde niveau 
van de netto-aanwending van het SDR-tegoed (€ 43 miljoen in 2004 tegen € 81 miljoen in 2003).

3. Kapitaalwinsten en -verliezen op waardepapieren

Tijdens het verslagjaar werd een netto kapitaalwinst van € 47,8 miljoen geboekt op de verkoop van waardepapieren, 
tegen € 135,4 miljoen in 2003. Bovendien werden de latente kapitaalverliezen ten belope van € 24,5 miljoen geboekt 
als resultaten, terwijl de niet-gerealiseerde winsten op waardepapieren (€ 43,1 miljoen) in de herwaarderingsrekeningen 
op de passiefzijde van de balans zijn opgenomen.

4. Toedeling van monetaire inkomsten van het Eurosysteem

Sinds 2003 worden de monetaire inkomsten van elke NCB van het Eurosysteem bepaald door de feitelijke jaarinkomsten 
te berekenen van de te oormerken activa die worden aangehouden als tegenwaarde voor hun referentiepassiva. Deze 
passiva omvatten de volgende posten :
– de bankbiljetten in omloop ;
–  de verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro ;
– de nettoverplichtingen binnen het Eurosysteem afkomstig van TARGET-transacties ;
–  de nettoverplichtingen binnen het Eurosysteem in verband met de toedeling van eurobankbiljetten binnen het 

Eurosysteem.

Alle rentelasten die zijn betaald op de in de referentiepassiva begrepen verplichtingen, worden van de samengevoegde 
monetaire inkomsten van elke NCB in mindering gebracht.

De te oormerken activa omvatten de volgende posten :
– de kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied i.v.m. monetaire-beleidstransacties, luidende in euro ;
– de vorderingen binnen het Eurosysteem uit hoofde van de externe reserves die werden overgedragen aan de ECB ;
– de nettovorderingen binnen het Eurosysteem die voortvloeien uit de TARGET-transacties ;
–  de nettovorderingen binnen het Eurosysteem die verband houden met de verdeling van de eurobankbiljetten in het 

Eurosysteem ;
–  een beperkt bedrag van de tegoeden in goud van elke NCB, naar rato van haar verdeelsleutel voor het geplaatste 

kapitaal.

Goud wordt geacht geen inkomsten op te leveren.

Wanneer de waarde van de te oormerken activa van een NCB hoger of lager is dan die van haar referentiepassiva, wordt 
het verschil vergoed door op dit verschil het gemiddelde rendement van de te oormerken activa van alle NCB’s samen 
toe te passen.

De door het Eurosysteem samengevoegde inkomsten worden tussen de NCB’s van het eurogebied verdeeld volgens de 
geldende verdeelsleutel van het gestorte kapitaal (3,5672 % voor de Bank sinds 1 mei 2004).

Berekening van de netto monetaire inkomsten die voor het boekjaar 2004 
aan de Bank worden toegedeeld

– binnen het Eurosysteem door de Bank samengevoegde monetaire inkomsten –287,2

– door het Eurosysteem aan de Bank verdeelde monetaire inkomsten 293,5

Verdeelde netto monetaire inkomsten 6,3

(miljoenen euro’s)



119

TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

5. Door de ECB verdeelde inkomsten

Aangezien de ECB het boekjaar 2003 had afgesloten met een verlies, ontving de Bank in 2004 geen dividend op haar 
deelneming in het kapitaal van de ECB, in tegenstelling tot het voorgaande boekjaar (€ 21,7 miljoen).

In 2004 werden de inkomsten die de ECB uit haar aandeel in de uitgifte van eurobankbiljetten haalt, namelijk 
€ 733 miljoen, gezien het verwachte resultaat, in hun totaliteit door de ECB behouden, overeenkomstig een beslissing 
van de Raad van bestuur.

6. Toevoeging aan de voorziening voor de dekking van het ECB-verlies

Het deel van de monetaire inkomsten van de Bank dat wordt ingehouden ter dekking van het verlies van de ECB, wordt 
geraamd op € 48,5 miljoen en is opgenomen in passiefpost 11.4 « Voorzieningen voor verlies van de ECB ».

II. WISSELKOERSRESULTATEN

1. Wisselkoersresultaten

In deze subpost worden de wisselkoersresultaten geboekt betreffende de transacties in vreemde valuta die de Bank 
verricht, hetzij in het kader van haar autonoom beheer van de offi ciële wisselreserves van België, hetzij in het kader van 
internationale akkoorden waartoe België zich heeft verbonden of van operaties uit hoofde van internationale monetaire 
samenwerking waarbij de Bank, met de goedkeuring van de Belgische Staat, partij is.
Deze subpost omvat ook, in voorkomend geval, de gerealiseerde meerwaarde op goudverkopen.

Het bedrag van de subpost omvat in hoofdzaak de gerealiseerde wisselkoersverliezen op dollars (€ 1,5 miljoen), de 
niet-gerealiseerde wisselkoersverliezen op dollars (€ 217,2 miljoen), de netto wisselkoersverliezen op de transacties in 
SDR (€ 52,8 miljoen) en de meerwaarde op de goudverkopen aan de Koninklijke Munt van België (€ 1,4 miljoen).

2. Besteding en terugneming van de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen

In deze post worden de wijzigingen in de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen geboekt (zie 
passiefpost 11.1).

Het bedrag dat werd teruggenomen teneinde de voorziening aan te passen aan de huidige beste schatting van het te 
dekken risico, maakt deel uit van de netto fi nanciële opbrengsten bedoeld in artikel 29 van de wet van 22 februari 1998 
tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank.

III. PROVISIES

Deze post omvat de door de Bank ontvangen provisies voor haar dienstverlening als fi nancieel bemiddelaar, alsook de 
door de Bank betaalde provisies voor fi nanciële diensten door derden verleend aan de Bank.
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IV. TERUGWINNINGEN BIJ DERDEN

De terugwinningen bij derden hebben betrekking op de levering van goederen en de dienstverlening in diverse 
domeinen, zoals :
–  de Balanscentrale en de Centrales voor kredieten aan particulieren en aan ondernemingen ;
–  de Cash en Bond centers ;
–  het effectenvereffeningssysteem ;
–  de betalingssystemen : TARGET, ELLIPS, UCV en Verrekenkamer ;
–  de centrale verwerking van handelspapier ;
–  de werken uitgevoerd door de Drukkerij ;
–  de diensten geleverd door het departement Algemene statistiek.

V. OPBRENGSTEN VAN DE STATUTAIRE BELEGGINGEN

Krachtens artikel 29, lid 3, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank, staat 
het provenu van de fondsen en effecten verkregen ter vertegenwoordiging van het kapitaal, van de reserves en van de 
afschrijvingsrekeningen, vrij ter beschikking van de Bank.
De daling van dat provenu vloeit voort uit de minder goede transactieresultaten op de obligatieportefeuille, alsook uit 
de invloed van de rentedaling op de rentebaten van die portefeuille.

VI. OVERIGE OPBRENGSTEN

De overige opbrengsten omvatten de opbrengst van de verkoop van gebouwen, van de tegeldemaking van buiten 
gebruik gesteld materieel en meubilair en andere diverse opbrengsten.

VII. AANDEEL VAN DE STAAT

1. Opbrengsten van de netto rentegevende activa (artikel 29)

Op grond van artikel 29 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank, 
worden aan de Staat toegekend de netto fi nanciële opbrengsten die 3 % overschrijden van het verschil tussen het 
op jaarbasis berekende gemiddelde bedrag van de rentegevende activa - behalve fondsen en effecten verkregen ter 
vertegenwoordiging van het kapitaal, van de reserves en van de afschrijvingsrekeningen, waarvan het provenu vrij 
ter beschikking van de Bank staat - en de passiva van de Bank waarover rente wordt vergoed.

Onder netto fi nanciële opbrengsten wordt verstaan :
1o  het gedeelte van de aan de Bank toebedeelde monetaire inkomsten overeenkomstig artikel 32.5 van de statuten van 

het ESCB ;
2o  het gedeelte van de aan de Bank toebedeelde nettowinst van de ECB krachtens artikel 33.1 van de statuten van het 

ESCB ;
3o  de opbrengst van de rentegevende activa van de Bank en van haar fi nanciële beheerstransacties, verminderd met de 

fi nanciële lasten die voortvloeien uit de rentegevende passiva en de verrichtingen van fi nancieel beheer die niet in 
verband staan met de activa- en passivabestanddelen die de berekeningsbasis vormen voor de opbrengsten bedoeld 
onder 1o en 2o hierboven.

Indien het bedrag van de netto productieve activa niet het aandeel weergeeft van de Bank in de monetaire basis van 
het Stelsel, dat wil zeggen de som van de biljetten in omloop en van de verplichtingen voortvloeiend uit de deposito’s 
aangehouden door de kredietinstellingen, wordt dit bedrag voor de toepassing van dit artikel tot het passende bedrag 
aangepast.
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Het bedrag van € 75 miljoen dat op de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen werd teruggenomen, werd 
in aanmerking genomen voor de berekening van de netto fi nanciële opbrengsten met toepassing van artikel 29 van de 
bovenvermelde wet. Aangezien deze netto fi nanciële opbrengsten beneden de 3 %-lijn uitkomen, verblijven zij integraal 
aan de Bank.

2. Opbrengsten die volledig aan de Staat toekomen

Dit zijn opbrengsten uit activa die de tegenpost vormen van de deposito’s, met uitzondering van die onder passiefpost 4.1, 
die worden gevormd uit hoofde van diverse bijzondere overeenkomsten tussen de Belgische Staat en andere Staten.

Op grond van artikel 30 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank, 
wordt aan de Staat ook de netto-opbrengst toegekend van de activa die de tegenpost vormen van de door de Bank 
gerealiseerde meerwaarde naar aanleiding van arbitrages van activa in goud tegen andere externe reservebestanddelen, 
welke meerwaarde op een bijzondere onbeschikbare reserverekening wordt geboekt.

Tot slot stort de Bank, krachtens de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld 
en het monetaire beleidsinstrumentarium, jaarlijks een bedrag van € 24,4 miljoen in de Schatkist als compensatie voor 
de meeruitgaven die voor de Staat voortvloeien uit de conversie, in 1991, van de geconsolideerde schuld tegenover de 
Bank in vrij verhandelbare effecten.

3. Wisselkoersresultaten

Krachtens artikel 9 van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Bank worden de 
akkoorden of verrichtingen van internationale monetaire samenwerking, die de Bank uitvoert voor rekening van of 
met de uitdrukkelijke instemming van de Staat, gedekt door de staatswaarborg. De op die transacties gerealiseerde 
wisselkoerswinsten en -verliezen worden toegewezen aan de Staat. In 2004 hebben de transacties in SDR aanleiding 
gegeven tot een netto wisselkoersverlies van € 52,8 miljoen.
De meerwaarde van € 1,4 miljoen gerealiseerd op de overdracht van goud aan de Koninklijke Munt van België (artikel 37 
van de bovenvermelde wet) wordt eveneens aan de Staat toegekend.

VIII.  OVERBOEKING NAAR DE ONBESCHIKBARE RESERVE MEERWAARDE OP GOUD

In deze post wordt, in voorkomend geval, het bedrag vermeld van de, naar aanleiding van de arbitrage van activa 
in goud tegen andere externe reservebestanddelen, gerealiseerde meerwaarde, overeenkomstig artikel 30 van de 
bovenvermelde wet.

IX. ALGEMENE KOSTEN

1. Bezoldigingen en sociale lasten

Deze kosten omvatten de bezoldigingen en sociale lasten van het personeel, de Directie, het tijdelijke personeel en 
de studenten, alsook de pensioenen van gewezen leden van de Directie en de presentiegelden van de leden van de 
toezichthoudende organen.

2. Overige kosten

Deze subpost omvat onder meer de lasten verbonden aan de herstelling en het onderhoud van de gebouwen en 
aan de productie en de verwerking van de bankbiljetten, de informaticakosten en de kosten in verband met de 
uitzendkrachten.
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X. UITZONDERLIJKE KOSTEN

Nihil.

XI. AFSCHRIJVINGEN VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA

De op 31 december 2004 uitgevoerde afschrijvingen dekken de volgende investeringen :

XII. VOORZIENINGEN

Deze post omvat de wijzigingen in de hierna volgende voorzieningen :
1. Besteding en terugneming van de voorziening voor nieuwbouw (toevoeging (–)).
2. Besteding en terugneming van de voorziening voor diverse risico’s (toevoeging (–)).

XIII. BELASTINGEN, TAKSEN EN HEFFINGEN

Naast de vennootschapsbelasting omvat deze post ook de roerende en de onroerende voorheffi ng, de niet-aftrekbare 
BTW op exploitatiekosten en de regionale, provinciale en gemeentelijke belastingen.
De Bank boekt als lasten eigen aan het boekjaar alle, onverschillig welke, door haar verschuldigde belastingen, taksen 
en heffi ngen, na aftrek van de eventueel tijdens hetzelfde boekjaar ontvangen terugbetalingen van belastingen. Indien, 
bij de afsluiting van het boekjaar, de geraamde vennootschapsbelasting, geboekt in deze post, het bedrag van de 
voorafbetalingen en de verrekenbare voorheffi ngen overtreft, wordt het verschuldigde supplement opgenomen in de 
subpost 10.3 « Overige passiva, diversen ». In het tegenovergestelde geval wordt het betaalde overschot opgenomen in 
de subpost 9.6 « Overige activa, diversen ».

Voor het boekjaar 2004 geeft de Bank een fi scaal verlies van € 31,7 miljoen aan dat op latere belastbare winsten kan 
worden aangerekend. Het gecumuleerde uitgestelde belastingvoordeel, berekend op basis van het vennootschapsbelas-
tingstarief, wordt op € 98,5 miljoen geraamd.

XIV. OVERBOEKING NAAR DE BELASTINGVRIJE RESERVES

Deze post omvat, in voorkomend geval, het fi scaal vrijgestelde bedrag, dat in de buitengewone reserve wordt 
opgenomen (zie passiefpost 13.2), van de meerwaarde gerealiseerd op de verkoop van materiële vaste activa 
(artikel 44, § 1, 2o en artikel 190 van het W.I.B. 1992).

– nieuwe bouwwerken en technische uitrusting 0,1

– vernieuwing van gebouwen 2,8

– informaticamaterieel en software 3,7

– materieel voor de Drukkerij 0,2

– overig materieel en meubelen 5,2

Totaal 12,0

(miljoenen euro’s)
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2.5 Toelichting bij de posten buiten balanstelling

Termijntransacties in vreemde valuta en in euro

De termijnpositie heeft betrekking op deviezenswaps en is als volgt samengesteld :

Deze swaps werden grotendeels gesloten tegen euro’s. De termijnvorderingen en -verplichtingen in vreemde valuta 
werden geherwaardeerd in euro tegen dezelfde koersen als die voor de contante deviezentegoeden.

Termijntransacties op rentetarieven en op vastrentende effecten

Bij de afsluiting van het boekjaar heeft de Bank een verkooppositie in futures op Amerikaanse overheidsobligaties 
en een aankooppositie in futures op driemaands eurodeposito’s in dollar. Die contracten werden geherwaardeerd tegen 
de marktprijs. Op 31 december 2004 bedroeg de waarde van de verkooppositie daarvan € 96,9 miljoen.
Die futures-transacties hebben tot doel het beheer van de modifi ed duration van de deviezenportefeuilles te 
vergemakkelijken.

Verbintenissen die kunnen aanleiding geven tot een kredietrisico

Deze post omvat de door de Bank aangegane verbintenis om SDR 350 miljoen (€ 398,9 miljoen) te lenen aan de 
PRGF Trust. Het nog openstaande bedrag van de trekkingen beloopt SDR 107,6 miljoen (€ 122,7 miljoen). Deze lening 
is door de Belgische Staat gewaarborgd.

31-12-2004 31-12-2003

in vreemde valuta euro’s in vreemde valuta euro’s

termijnvorderingen

– in euro – 1.970,0 – 2.241,3

– in USD 130,6 95,9 549,9 435,4

termijnverplichtingen

– in euro – – – 85,6

– in USD 2.563,0 1.881,7 2.663,0 2.108,5

– in JPY 14.000,0 100,2 49.000,0 362,8

(miljoenen)

Verbintenissen tegenover internationale instellingen 398,9

(miljoenen euro’s)

Verbintenissen tegenover andere instellingen 103,8

(miljoenen euro’s)
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Aan de instelling toevertrouwde waarden en vorderingen

Deze laatste subpost omvat de waarde, tegen marktkoers, van de externe reserves die de Bank beheert voor rekening 
van de ECB.

Deze post omvat hoofdzakelijk de nominale waarde van de effecten (schatkistcertifi caten, lineaire obligaties, effecten 
verkregen als gevolg van de splitsing van lineaire obligaties, thesaurie- en depositobewijzen en bepaalde klassieke 
leningen) opgenomen in het effectenvereffeningssysteem en bewaard voor rekening van derden.

Nog te storten kapitaal op aandelen van de BIB

Op de door de Bank aangehouden BIB-aandelen is 25 % gestort. De post omvat het bedrag van het niet-opgevraagde 
kapitaal van SDR 178,8 miljoen, of € 203,7 miljoen tegen de SDR-koers van 31 december 2004.

De additionele verplichting ten opzichte van het voorgaande boekjaar (namelijk SDR 63,6 miljoen) vloeit voort uit de 
terugkoop van aandelen van de Belgische tranche die nog door het publiek werden aangehouden (zie post 9.3 « Overige 
fi nanciële activa »).

Ter inning 0,2

Tegoeden beheerd voor rekening van de Schatkist 71,4

Tegoeden beheerd voor rekening van de ECB 1.291,9

(miljoenen euro’s)

In open bewaarneming 380.279,4

(miljoenen euro’s)
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2.6 Rechtsgedingen

Vier rechtsgedingen werden in de loop van 2004 door verschillende groepen aandeelhouders tegen de Bank ingesteld 
of voortgezet.

Een eerste geding werd op 18 juli 2002 tegen de Bank ingesteld en werd op 8 januari 2004 gevolgd door een vordering 
tegen de Staat (gedwongen tussenkomst) voor de rechtbank van koophandel van Brussel. Ten aanzien van de Bank 
beoogt die vordering de vereffening van het reservefonds te verkrijgen op straffe van een dwangsom. Ten aanzien van de 
Staat streeft ze naar de terugbetaling aan de Bank van alle zogenaamd ten onrechte ontvangen bedragen, vermeerderd 
met de interesten, zodat deze opnieuw in het vermogen van de Bank worden opgenomen en, in tweede instantie, naar 
de betaling van een vergoeding aan elke aandeelhouder-eiser.

Een tweede geding werd op 8 januari 2004 tegen de Staat en de Bank aanhangig gemaakt voor de rechtbank 
van koophandel van Brussel. Ze is erop gericht de Bank en de Staat hoofdelijk of in solidum ertoe te veroordelen aan 
de eisers het bedrag te betalen van € 5.784 per aandeel van de Bank, verhoogd met de interesten, aangezien de 
aandeel houder-eisers beweren dat de Staat zich tussen 1990 en 2002 onrechtmatig de door de Bank gerealiseerde 
meerwaarden heeft toegeëigend van de verkopen van goudreserves.

Een derde vordering werd op 8 juli 2004 tegen de Bank ingesteld voor de rechtbank van koophandel van Brussel. 
Ze beoogt de nietigverklaring van het besluit van de Regentenraad van de Bank, die niet alleen zijn goedkeuring 
heeft gehecht aan het bedrag dat nodig is om de wisselkoersverliezen te dekken maar ook aan een terugneming 
van € 235 miljoen op de voorziening voor toekomstige wisselkoersverliezen die op de balans van de Bank voorkomt. 
De eisers betwisten dat dit bedrag is begrepen in de in artikel 29 van de organieke wet omschreven verdelingsregel.

Daarenboven werd een vierde procedure, in kort geding, voortgezet voor het Hof van beroep van Brussel. Deze kan geen 
invloed hebben op de rekeningen.

De Bank acht die vorderingen ongegrond en heeft derhalve geen enkele boekhoudkundige correctie aangebracht.

Brussel, 16 februari 2005
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3.  Vergelijking over vijf jaar
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3.1 Balans

Activa

2004 2003 2002 2001 2000

1. Goud en goudvorderingen 2.664.670 2.739.197 2.710.680 2.613.494 2.431.485

2. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in vreemde valuta 7.515.315 8.704.377 11.304.447 12.780.672 10.740.780
2.1 Vorderingen op het IMF 2.217.927 3.026.021 3.169.845 3.255.684 2.615.983
2.2 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren, 

externe leningen en overige externe activa 5.297.388 5.678.356 8.134.602 9.524.988 8.124.797

3. Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in vreemde valuta 419.888 321.230 297.976 799.055 459.103

4. Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in euro 333.755 244.817 3.656 7.610 9.456

5. Kredietverlening aan kredietinstellingen 
van het eurogebied i.v.m. monetaire-beleidstransacties, 
luidende in euro 22.695.205 16.748.708 10.876.706 7.570.189 15.441.034
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 22.391.000 16.748.708 10.876.706 7.500.000 14.811.034
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 304.205 – – 70.189 630.000
5.3 «Fine-tuning»-transacties met wederinkoop – – – – –
5.4 Structurele transacties met wederinkoop – – – – –
5.5 Marginale beleningsfaciliteit – – – – –
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen – – – – –

6. Overige vorderingen op kredietinstellingen 
van het eurogebied, luidende in euro 318 359 357 220 313

7. Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen 
van het eurogebied, luidende in euro 4.604.179 4.109.447 3.663.289 3.621.955 3.629.307

8. Vorderingen binnen het Eurosysteem 18.671.519 12.654.164 6.367.013 1.576.190 1.576.190
8.1 Deelneming in het kapitaal van de ECB 142.816 143.290 143.290 143.290 143.290
8.2 Vorderingen op de ECB uit hoofde van overdracht 

van externe reserves 1.419.102 1.432.900 1.432.900 1.432.900 1.432.900
8.3 Nettovorderingen uit hoofde van de toedeling van 

eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem 17.109.601 11.077.974 4.790.823 – –
8.4 Overige vorderingen binnen het Eurosysteem (netto) – – – – –

9. Overige activa 2.510.272 2.465.913 2.345.715 2.233.336 2.226.502
9.1 Munten uit het eurogebied 12.749 9.018 10.315 26.408 6.795
9.2 Materiële vaste activa 392.435 385.313 370.526 352.518 326.607
9.3 Overige financiële activa 1.682.542 1.617.015 1.528.380 1.438.009 1.359.671
9.4 Herwaarderingsverschillen op instrumenten 

buiten de balans 84.015 113.334 117.700 – 996
9.5 Overlopende rekeningen 192.723 193.692 217.117 242.864 309.114
9.6 Diversen 145.808 147.541 101.677 173.537 223.319

Totaal activa 59.415.121 47.988.212 37.569.839 31.202.721 36.514.170

(duizenden euro’s)
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Passiva

2004 2003 2002 2001 2000

1. Bankbiljetten in omloop 16.451.255 14.199.612 11.964.293 8.627.226 12.905.356

2. Verplichtingen aan kredietinstellingen van het 
eurogebied i.v.m. monetaire-beleidstransacties, 
luidende in euro 5.416.413 8.324.897 4.481.622 5.945.181 7.129.800
2.1 Rekeningen-courant 

(met inbegrip van reserveverplichtingen) 5.416.413 8.324.897 4.481.622 5.922.368 7.129.800
2.2 Depositofaciliteit – – – 22.813 –
2.3 Termijndeposito’s – – – – –
2.4 «Fine-tuning»-transacties met wederinkoop – – – – –
2.5 Deposito’s uit hoofde van margestortingen – – – – –

3. Overige verplichtingen aan kredietinstellingen 
van het eurogebied, luidende in euro – – – – –

4. Verplichtingen aan overige ingezetenen 
van het eurogebied, luidende in euro 144.781 180.920 123.637 127.485 83.479
4.1 Overheid 135.150 151.852 115.411 118.528 62.176
4.2 Overige verplichtingen 9.631 29.068 8.226 8.957 21.303

5. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in euro 422.841 270.829 233.479 80.691 179.736

6. Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in vreemde valuta 74.996 52.398 – – –

7. Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, 
luidende in vreemde valuta 1.011.421 1.032.172 854.184 1.869.018 982.736

8. Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten 
in het IMF 552.986 571.620 629.023 691.238 679.386

9. Verplichtingen binnen het Eurosysteem 29.997.845 17.835.886 12.879.052 5.168.719 6.535.792
9.1 Verplichtingen ingevolge de uitgifte van promessen 

als zekerheidstelling voor door de ECB uitgegeven 
schuldbewijzen – – – – –

9.2 Nettoverplichtingen uit hoofde van de toedeling 
van eurobankbiljetten binnen het Eurosysteem – – – – –

9.3 Overige verplichtingen binnen het Eurosysteem (netto) 29.997.845 17.835.886 12.879.052 5.168.719 6.535.792

10. Overige passiva 179.403 291.427 459.045 1.652.207 1.481.878
10.1 Herwaarderingsverschillen op instrumenten 

buiten de balans – – – 8.159 –
10.2 Overlopende rekeningen 15.500 4.660 6.426 7.702 14.279
10.3 Diversen 163.903 286.767 452.619 1.636.346 1.467.599

11. Voorzieningen 931.082 1.035.768 1.387.068 1.181.106 988.156
11.1 Voor toekomstige wisselkoersverliezen 289.019 508.219 925.519 756.120 614.320
11.2 Voor nieuwbouw – – – 7.060 10.540
11.3 Voor diverse risico’s 593.549 527.549 461.549 417.926 363.296
11.4 Voor verlies van de ECB 48.514 – – – –

12. Herwaarderingsrekeningen 2.348.907 2.428.584 2.902.378 4.294.569 4.080.642

13. Kapitaal en reservefonds 1.714.529 1.636.364 1.549.232 1.459.707 1.368.499
13.1 Kapitaal 10.000 10.000 10.000 9.916 9.916
13.2 Reservefonds :

Statutaire reserve 175.209 104.627 100.780 96.975 93.287

Buitengewone reserve 1.150.492 1.150.492 1.082.180 1.014.616 953.116

Afschrijvingsrekeningen voor materiële vaste activa 378.828 371.245 356.272 338.200 312.180

14. Winst van het boekjaar 168.662 127.735 106.826 105.574 98.710

Totaal passiva 59.415.121 47.988.212 37.569.839 31.202.721 36.514.170

(duizenden euro’s)
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3.2 Resultatenrekening

3.3 Dividend

(duizenden euro’s)

2004 2003 2002 2001 2000

I. Opbrengsten van de netto rentegevende activa 355.194 520.410 658.465 968.528 792.153
1. Rentebaten 990.564 785.040 839.836 1.257.070 1.286.299
2. Rentelasten (–) –616.410 –426.387 –446.909 –567.480 –480.303
3. Kapitaalwinsten (-verliezen (–)) op waardepapieren 23.302 129.434 176.572 220.895 –14.271
4. Toedeling van monetaire inkomsten van het Eurosysteem 6.252 10.582 15.955 243 428
5. Door de ECB verdeelde inkomsten – 21.741 73.011 57.800 –
6. Toevoeging aan de voorziening voor de dekking 

van het ECB-verlies (–) –48.514 – – – –

II. Wisselkoersresultaten –50.750 –98.742 94.206 139.957 200.223
1. Wisselkoersresultaten –269.950 –516.042 263.606 281.757 373.423
2. Besteding en terugneming van de voorziening 

voor toekomstige wisselkoersverliezen (toevoeging (–)) 219.200 417.300 –169.400 –141.800 –173.200

III. Provisies 4.665 1.933 1.181 2.591 3.531
1. Ontvangen provisies 8.665 4.675 3.244 4.320 5.041
2. Betaalde provisies (–) –4.000 –2.742 –2.063 –1.729 –1.510

IV. Terugwinningen bij derden 63.692 59.848 54.123 61.714 53.426

V. Opbrengsten van de statutaire beleggingen 93.611 113.139 101.091 98.409 95.004

VI. Overige opbrengsten 1.850 3.332 1.371 4.822 2.555

VII. Aandeel van de Staat (–) 25.473 –135.715 –307.555 –648.656 –495.640
1. Opbrengsten van de netto rentegevende activa (art. 29) – –347.160 –293.817 –558.351 –369.752
2. Opbrengsten die volledig aan de Staat toekomen –25.976 –28.382 –33.209 –45.548 –41.931
3. Wisselkoersresultaten 51.449 239.827 19.471 –44.757 –83.957

VIII. Overboeking naar de onbeschikbare reserve 
meerwaarde op goud (–) – – – – –

IX. Algemene kosten (–) –233.376 –235.470 –235.097 –237.067 –233.022
1. Bezoldigingen en sociale lasten –188.138 –185.764 –187.524 –191.118 –185.791
2. Overige kosten –45.238 –49.706 –47.573 –45.949 –47.231

X. Uitzonderlijke kosten (–) – – –4.827 –11.327 –12.508

XI. Afschrijvingen van materiële vaste activa (–) –12.025 –19.898 –20.774 –28.499 –29.415

XII. Voorzieningen –66.000 –66.000 –36.563 –51.150 –24.793
1. Besteding en terugneming van de voorziening 

voor nieuwbouw (toevoeging (–)) – – 7.060 3.480 8.500
2. Besteding en terugneming van de voorziening 

voor diverse risico’s (toevoeging (–)) –66.000 –66.000 –43.623 –54.630 –33.293

XIII. Belastingen, taksen en heffingen (–) –13.672 –14.790 –198.547 –193.748 –252.804

XIV. Overboeking naar de belastingvrije reserves (–) – –312 –248 – –

Winst van het boekjaar 168.662 127.735 106.826 105.574 98.710

2004 2003 2002 2001 2000

Nettodividend toegekend per aandeel 50,00 49,00 48,10 47,25 46,10

Roerende voorheffing ingehouden per aandeel 16,67 16,33 16,03 15,75 15,37

Brutodividend toegekend per aandeel 66,67 65,33 64,13 63,00 61,47
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VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISOREN

Verslag van de bedrijfsrevisoren

Boekjaar afgesloten op 31 december 2004

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit over de uitvoering van de 

controleopdracht die ons werd toevertrouwd.

Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar, afgesloten op 31 december 2004, met een 

balanstotaal van € 59.415.121 (000) en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van 

 168.662 (000). Deze jaarrekening is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het Directiecomité van de Nationale 

Bank van België. Wij hebben eveneens de bijkomende specifieke controles uitgevoerd die door de wet zijn vereist.

Verklaring over de jaarrekening, zonder voorbehoud

Onze controles werden verricht overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze beroepsnormen 

eisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 

de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat, rekening houdend met de wettelijke en bestuursrechtelijke 

voorschriften met betrekking tot de jaarrekening van de Nationale Bank.

Overeenkomstig deze normen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie 

van de Nationale Bank van België, alsook met de procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken 

van de Nationale Bank van België de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen. Wij hebben 

op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben 

de waarderingsregels, de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen die de Nationale Bank van België maakte en de 

voorstelling van de jaarrekening in haar geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke 

basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel.

Naar ons oordeel, rekening houdend met de toepasselijke wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften, geeft de 

jaarrekening afgesloten op 31 december 2004, een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de 

resultaten van de Nationale Bank van België en wordt een passende verantwoording gegeven in de toelichting.
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Bijkomende verklaringen

Overeenkomstig de controlenormen verstrekken wij volgende bijkomende verklaringen. Deze zijn niet van die aard dat 

ze de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening wijzigen.

–  De resultaatbestemming die u wordt voorgesteld, is in overeenstemming met de organieke wet en de statuten.

–  Wij hebben geen kennis van verrichtingen of beslissingen die een inbreuk vormen op de organieke wet, de statuten 

of op het wetboek van vennootschappen.

–  Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, wordt de boekhouding gevoerd en werd de jaarrekening 

opgesteld overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die daarop van toepassing zijn voor de 

Nationale Bank.

Brussel, 10 februari 2005

Het College van revisoren

Klynveld Peat Marwick Goerdeler Deloitte & Touche

Bedrijfsrevisoren Bedrijfsrevisoren

vertegenwoordigd door Pierre P. Berger vertegenwoordigd door Philip Maeyaert
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VERSLAG VAN DE BEDRIJFSREVISORENGOEDKEURING DOOR DE REGENTENRAAD

De Regentenraad heeft de jaarrekening per 31 december 2004 onderzocht, die hem door het Directiecomité werd 

voorgelegd, overeenkomstig de in artikel 44 van de statuten vastgestelde bepalingen. De Raad heeft ook kennis 

genomen van de goedgekeurde verklaring van de bedrijfsrevisoren over de jaarrekening 2004.

Op 16 februari 2005 heeft de Raad het verslag over de werkzaamheden alsook de jaarrekening over het boekjaar 

2004 goedgekeurd. Hij heeft tevens het bestuur decharge verleend en definitief de winstverdeling voor dat boekjaar 

geregeld.

De Regentenraad

HH. Guy QUADEN, gouverneur
 Luc COENE, vice-gouverneur
 Jean-Pierre PAUWELS, directeur
Mevr. Marcia DE WACHTER, directeur
Dhr. Jan SMETS, directeur
Mevr. Françoise MASAI, directeur
HH. Jean HILGERS, directeur
 Peter PRAET, directeur
 Baron Tony VANDEPUTTE, regent
 Philippe WILMÈS, regent
 Noël DEVISCH, regent
 Christian DUMOLIN, regent
 Gérald FRÈRE, regent
 Jacques FOREST, regent
 Luc CORTEBEECK, regent
 Jean-Pierre HANSEN, regent
Mevr. Martine DUREZ, regent

Goedkeuring door de Regentenraad



Bijlagen
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BIJLAGE 1 AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

(Overeenkomstig artikel 4, § 2, alinea 2, van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke 

deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen)

Aangever : Belgische Staat, vertegenwoordigd door de minister van financiën

Aantal aangegeven stemrechten : 200.000

Quotiteit van de stemrechten : 50 pct.

1.  Aandeelhoudersstructuur 
op 31 december 2004
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BIJLAGE 2 OPENINGSTIJDEN EN ADRESSEN

DIENSTEN
VESTIGINGEN WAAR DE DIENSTEN 

WORDEN AANGEBODEN
OPENINGSTIJDEN

Bankbiljetten en muntstukken 

Balanscentrale 

Centrale voor kredieten aan 

particulieren 

Brussel, Antwerpen, Bergen, 

Hasselt, Kortrijk en Luik
van 9 tot 15.30 uur

Gent en Namen (1) van 9 tot 13 uur en van 14 tot 15.30 uur

Rijkskassier
Brussel, Antwerpen, Bergen, 

Hasselt, Kortrijk en Luik
van 9 tot 15.30 uur

Wetenschappelijke bibliotheek Brussel van 9 tot 16 uur

Museum Brussel 
van 10 tot 18 uur (alle dagen 

behalve maandag)

Inlichtingen : info@nbb.be

 Tel. +32 2 221 21 11

Contactpersoon pers : Kristin Bosman, dienst Communicatie

 Tel. +32 2 221 46 28

 Fax +32 2 221 31 60

 pressoffice@nbb.be

Contactpersoon voor de financiële
dienst van de aandelen van de Bank : Luc Janssens, dienst Effecten

 Tel. +32 2 221 45 90

 Fax +32 2 221 32 05

 securities@nbb.be

Websiteadres : www.nbb.be

(1) De loketten biljetten en muntstukken van die vestigingen bieden een beperkte dienst aan.

2. Openingstijden en adressen
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Departementen en diensten : zie deel Organisatie en bestuur van de Bank, punt 5.2 en website.

Luik : place St-Paul 12-14-16,

 4000 Liège

 Tel. +32 4 230 62 11

 Fax +32 4 230 63 90

 liegesg@nbb.be

Namen : rue de Bruxelles 83,

 5000 Namur

 Tel. +32 81 23 72 11

 Fax +32 81 23 73 90

 namursg@nbb.be

Antwerpen : Leopoldplaats 8,

 2000 Antwerpen

 Tel. +32 3 222 22 11

 Fax +32 3 222 22 69

 antwerpensg@nbb.be

Bergen : avenue Frère-Orban 26,

 7000 Mons

 Tel. +32 65 39 82 11

 Fax +32 65 39 83 90

 monssg@nbb.be

Gent : Geraard de Duivelstraat 5,

 9000 Gent

 Tel. +32 9 267 62 11

 Fax +32 9 267 63 90

 gentsg@nbb.be

Kortrijk : President Kennedypark 43,

 8500 Kortrijk

 Tel. +32 56 27 52 11

 Fax +32 56 27 53 90

 kortrijksg@nbb.be

Hasselt : Eurostraat 4,

 3500 Hasselt

 Tel. +32 11 29 92 11

 Fax +32 11 29 93 90

 hasseltsg@nbb.be

Brussel : de Berlaimontlaan 14,

 1000 Brussel

 Tel. +32 2 221 21 11

 Fax +32 2 221 31 00

 info@nbb.be

Adressen :



139

BIJLAGE 3 AFKORTINGEN

BIB Bank voor Internationale Betalingen

bbp bruto binnenlands product

BLS Bank Lending Survey

CBFA Commissie voor het bank-, financie- en assurantiewezen

CCR Coördinatie- en crisiscentrum van de Regering

CEPR Center for Economic Policy Research

CESR Committee of European Securities Regulators

CPSS Committee on Payment and Settlement Systems

CFS Comité voor financiële stabiliteit

CLS Continuous Linked Settlement

ECB  Europese Centrale Bank

Ellips Electronic Large-value Interbank Payment System

ESCB  Europees Stelsel van Centrale Banken

ESR Europees Systeem van Rekeningen

EU  Europese Unie

G10 Groep van Tien

IMF  Internationaal Monetair Fonds

INR Instituut voor de nationale rekeningen

IOSCO International Organisation of Securities Commissions

NCB  Nationale centrale bank

NIS Nationaal Instituut voor de Statistiek

OESO  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

RTOFD Raad van toezicht van de overheid der financiële diensten

SDR Special drawing right (bijzonder trekkingsrecht)

SEPA Single Euro Payments Area

SWIFT Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication

TARGET Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer

UCV  Uitwisselingscentrum en Verrekening

3. Afkortingen
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BIJLAGE 4 LIJST VAN KADERS, TABELLEN EN GRAFIEKEN

KADERS

De Bank en het Eurosysteem 15

De Bank en het Instituut voor de nationale rekeningen 17

De Bank en de ECB-statistieken 18

Het nieuwe systeem voor het verzamelen van de betalingsbalansstatistieken 19

Functie van bankier der banken 21

Target 2 27

De Single Euro Payments Area 28

De Permanente follow-upstructuur inzake Business continuity planning 32

De ESCB-CESR werkgroep 35

Het bond center 39

De organisatie en het bestuur van de Bank 51

Vorming en verdeling van de resultaten 91

Ontwikkeling van het resultaat 92

TABELLEN

1. Uitstaand bedrag aan niet ter omwisseling aangeboden bankbiljetten en muntstukken in Belgische frank 26

2. Betalingen verwerkt door Target en de Belgische interbancaire betalingssystemen 28

3. De bevoegdheidsverdeling in de Bank en in de gemeenrechtelijke naamloze vennootschappen 52

GRAFIEKEN

1. Door het Eurosysteem in omloop gebrachte eurobiljetten 24

2. Door het Eurosysteem in omloop gebrachte euromunten 25

3. Opvragingen en stortingen van eurobiljetten bij de Bank 25

4. Door het effectenvereffeningsstelsel verwerkte transacties 29

5. Activiteiten van het systeem Centrale verwerking handelspapier 30

6. Kredietopeningen toegestaan aan ingezetenen door de kredietinstellingen en opnemingen in dat kader 43

7. Registraties door de Centrale voor kredieten aan particulieren 44

8. Raadplegingen van de website 45

9. Vast personeelsbestand 48

4. Lijst van kaders, tabellen en grafieken
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